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Prefacii<>

Ao apresentarmos, ao nosso muito distincto Chefe e ao publico,

a Parte V, do nosso relatorio das pesquizas phytologicas, que, como

botanico da Commissao de Linhas Telegraphicas Estrategicas do

Matto Grosso ao Amazonas, temos levado a effeito no Estado de Matto

Grosso, nas repetidas viagens feitas ao mesmo, nao podemos deixar de

fazer, em poucas linhas, umas ligeiras observacoes e elucidacoes a res-

peito da ordem ou systema adoptado para estas publicacoes. Nenhuma

ordem poude ser estabelecida ou seguida nestes trabalhos, pois que

fomos obrigados a attender a motivos imperiosos de urgencia, puhli-

cando aquillo que iamos concluindo. E' claro que a Commissao perde-

ria a prioridade de muitos trabalhos e classifiea^oes se houvessemos

insistido em publicar tudo em muita ordem. Seguimos a ordem syste-

matica das especies, exclusivamente dentro das familias ou grupos de

plantas, ao passo que, as diversas Partes, se seguem sem ordem alguma,

apparecendo em cada uma dellas um numero indeterminado de grupos

ou especies que correspondent justamente aos grupos ou especies cujo

estudo tenha sido concluido, quando a mesma for enviada ao prelo.

Somos, as vezes, obrigado, tratar repetidas vezes de um mesmo grupo

e, assim acontece, por exemplo, com o grupo das Orchidaceas, que ja

foram tratadas tres vezes, isto e, que ja tiveram especies enumeradas

em tres partes do nosso trabalho, e, que ainda tern algumas especies

nesta Parte. O facto de nos occuparmos por mais de uma vez com o

mesmo grupo e as vezes ate com a mesma especie, vem, de termos feito

mais de uma viagem, e, desta maneira, termos colhido sempre novas

especies daquelle grupo ou ainda a mesma especie em lugares muito

diversos, sendo assim obrigado a cital-as para fazer conhecida a sua

area de dispersao ; outras vezes, sao ainda observacoes importantes, que

desejamos deixar registradas sobre uma determinada especie, que a isto

nos obrigam. Convem tambem esclarecer, que, quando deixamos de



enumerar todas as especies que temos em mao, de um determinado

grupo, o fazemos exclusivamente por nos faltar litteratura e elemento

bastante para a classificarmos ; assim e, que, tratando das Orchidaceas

da nossa primeira excursao ao Estado, em 1910, tivemos de deixar de

fora sete especies, que depois confiamos ao Dr. Alfredo Cogniaux, da

Belgica, e as quaes publicamos entao na Parte III depois das Melasto-

mataceas e Cucurbitaceas, que foram estudadas por aquelle especia-

lista; e tratando, em 1912, das que foram colhidas na nossa segunda

excursao, tivemos de excluir novamente algumas especies, que nao con-

seguimos classificar, devido a falta de litteratura, e, as quaes apresen-

tamos agora tambem nesta Parte, onde as enumeramos juntamente com

as Catasctas. Haviamos excluido as Catasetas propositalmente das

publicacoes anteriores, para as examinarmos e estudarmos mais detida-

mente, pois que conseguimos transportar um grande numero de exem-

plares vivos para o Horto Botanico do Museu Nacional, onde as pude-

mos observar por alguns annos, e, onde conseguimos tambem desenhar

algumas especies, que ainda nao haviamos visto em flor, em Matto

Grosso. Continuando a Commissao a estudar e reunir ainda mais mate-

rial de botanica, e de presumir, que ainda muitas especies de Orchida-

ceas sejam encontradas e, que, portanto, tenhamos talvez que voltar mais

algumas vezes a tratar do mesmo assumpto. Tendo porem, concluido

o estudo de todas as especies que ate a presente data conseguimos

ver em flor, ajuntamos. no fim das mesmas, uma lista completa de todas

as especies e respectivas indicacoes sobre as estampas, que temos ate

hoje publicado, o que servira ao mesmo tempo, para orientar os interes-

sados sobre o assumpto, visto que a citada lista e, ao mesmo tempo um
indice, pelo qual, facilmente, poderao encontrar as diversas especies,

que temos citado e encontrado naquelle Estado.

E' de presumir, que nem todas as especies novas, descriptas por

nos, tenham lugar como taes na sciencia, e de presumir que errassemos

e que uma ou outra especie ja esteja conhecida, isto porem, nao importa,

nao podemos, nem devemos, hear parados, a espera que certos represen-

tantes do poder publico, se convencam de que necessitamos de littera-

tura sobre um assumpto, para delle tratarmos, sem risco de submetter

os naturalistas a decepcoes dessa ordem. A sciencia marcha a passos

gigantescos, os museus estrangeiros encerram ricas colleccoes de plan-

tas da nossa flora, reunidas no decorrer dos annos pelos innumeros



scientistas, que nos tern visitado, as quaes estao sendo escrupulosa-

mente estudadas e descriptas por especialistas que dellas se occupam ;

nao devemos ficar indecisos ou nos deixar peiar por qualquer cousa,

mas, ao contrario, expor os nossos resultados, mesmo com o risco, de

designar como novo, aquillo que ja e velho no assumptn. Este income

niente nao constitue todavia razao de peso, pois que a scicncia nao esta

feita ; no fim sera depurada e o inutil atirado fora. Isto que fazemos, e

o que todo o scientista faz, e, e melhor, que deixar o trabalho perdido

por desidia ou por incuria. Amanha, talvez, as nossas bibliothecas csta

rao mais bem apparelhadas ou nos estaremos em melhores condicoes

financeiras, para adquirirmos os trabalhos de que temos necessidade, e,

isso, nos permittira, retificar os nossos enganos, se e que os houve.

Com o fim, de facilitar o mais possivel, a comprehensac daquillo

que dizemos em nossas descripcoes, e, para despertar, cada vez mais

interesse pelo estudo dos vegetaes, continuamos, como haviamos come-

eado, a illustrar as nossas descripcoes com desenhos originaes, os quaes,

embora mal acabados, muito concorrem para a boa comprehensao das

diagnoses ; com o auxilio destas estampas, tornar-se-ha, tambem, facil a

compara^ao entre as diversas especies e, facil portanto, a verificac^o de

enganos que casualmente tenhamos commettido, gramas aos motivos

ja expostos em outro logar.
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XYRIDACEAE

Xyris

:

Xyris lacerata, Pohi

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 216)

Ns. 3602, 3605 e 3606

Colhida em Coxipo da Ponte e nas margens do rio Arica, perto

de Cuyaba ; florescendo em Marco.

Plantinha muito frequente nos pantanos e lugares mais ou

menos alagadicos do Estado ; caracterizada pelas bracteas. de margens

sempre mais ou menos dilaceradas ; flores amarellas. O corte do fructo,

tal como se acha reproduzido na estampa da Flora Brasiliensis de Mar-

lius, esta errado, pois que as placentacao dos ovulos sao basaes e nao

lateraes como da a entender aquella estampa ; os ovulos sao sostidos

por uma serie de pequenos filamentos, que emergem da base da loja.

Xyris savanensis, Miq. var. glabrata

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 217)

Ns. 3600 e 3601

Colhida nos campos humidos de Coxipo da Ponte, perto de

Cuyaba ; florescendo em Marco.

Os pedunculos floraes, dos nossos specimens, sao mais compri-

dos que os descriptos para esta especie ; as folhas sao avermelhado-

bronzeadas ; flores amarellas. Muito frequente nos campos menos
alagados, em todo o Estado.

Area de dispersao, desta variedade : Sul do Brasil. A especie e

frequentes nas Guyanas, Para e tambem em Goyaz.

Abolboda

:

Abolboda brasiliensis, Kunth.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 222)

Ns- 3303 e 3304. Estampa 80. Fig. 1

Colhida nos campos alagadicos de Conceicao do rio Arica
;

florescendo em Margo.

Esta especie, differe da seguinte, exclusivamente. pela forma
das folhas e dos appendices do estylo ; tendo aquella, tambem ainda,
como caracteristico, os pellos que encimam o ovario.



Abolboda chapadensis, Hoehne (Spc. nov.)

(Intercalle-se a presente especie logo depois da Abolboda poarchou,

Seub.)

Herba perennis, sub-caespitosa. Radices faciculatae simplices,

spongioso-corticatae. Folia rigida, linearia, ad marginem incrassata,

breviter acuminata sub-obtusiuscula mucronata, scapo tertiam parte

breviora, glabra, fere 20 cm. longa et 0,3—0,4 cm. lata, erecto-patentia,

interdumque sub-falcata. Scapus paulo supra medium vaginis duabus

amplectentibus instructus, fere 50—60 cm. altus, 2 mm. crassus ; vaginis

acutis, marginibus hyalino-membranaceis. Spathae 2—3, lanciolatae,

glabrae, inferiorae quam superiorae longiorae demidium capitulum

attingentes vel paulo longiorae. Capitulum crasse ovoideum fere 10—20

florum, 1,5— 2 cm. longum et 10

—

12 mm. crassum. Bracteae regidae,

hyalino-marginatae, laxae sub-imbricatae, naviculares, pallidae laeves,

glabrae, omnes fertiles vel interdumque 1—2 infimis effetis, in dorso

virentes. Sepala bracteas superantia, lanciolata, brevissime acuminata,

sub-tricuspidata. dorso carinata ; carina sub-alata in parte superiore

menutissime denticulata sub-pubescenta ; tertiam nullum. Corolla spe-

ciosa, tubo cylindraceo dilute coeruleo, limbo tripartito, violaceo ; laci-

niis aequalibus, ovatis, sub-obtusis, marginibus crenulatis. Filamenta

corollae fauci inserta, cum antherae lobae corollae demidium attin-

gentia. Antherae loculis connectivo membranaceo inter se discretis.

Stvlus filiformis. prope basin appendices duabus bilobae instructus,

apice leviter incrassatus, stigmate crasse pennicellato violaceo termina-

tus ; appendices membranaceae, bifidae, laciniis inaequalibus divergen-

tibus, altera sursum parve acutae altera deorsum sub-claviforme spe-

ctante. Ovarium trigonum, apice menute pilosulum.

Ns. 3597—3599- Tabula 80. Fig. 2

Legit in pratis paludosis in montis Chapada, prope capitis flu-

minem Taquara-ussu ; floret mense Martio.

Herva perenne, sub-cespitosa. Raizes faciculares simples, re-

cobertos de cortica esponjosa. Folhas rijas, lineares, de margens

levemente incrassadas. acuminadas de perto, quasi obtusas, mucronula-

das, attingindo urn terco da haste floral, glabras, de 20 cm. de compri-

mento e 0,3—0,4 cm. de largura, erecto patentes, por vezes algo falcadas.

Haste floral, munida de duas vaginas amplexicaules pouco acima do

meio, de 50—60 cm. de altura e de 2 mm. de grassura ;
vaginas agudas,

de margens hyalinas muito membranaceas. Espathas 2—3, lanciolares,

glabras, a inferior mais comprida que as demais, attingindo quasi o meio



Dichorisandra Aubletiana, Rom. et Schultz.

(Fl Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 240)

Ns. 3854—3856

Colhida em Corumba ; florescendo em Fevereiro.

Caule ramificado, muito longo e fino ; flores em cachos terminaes

de cor cerulea.

Area de dispersao conhecida : Todo o Brasil.

Tradescantia :

Tradescantia ambigua, Mart. var. pilosula Hoehne.

(Ajunte-se esta nova variedade a especie numero 7 da Flora

Brasiliensis, vol. Ill, part. I, pag. 250)

Foliis patulis, vel interdumque reflexo-patentis, subtus margi-

nisque pillis albidis, mollibus, longiusculis dense obsessis, supra dense

et depresso pilosulis.

Ns. 4723 et 4499

Esta nova variedade, differe da especie typica (conhecida apenas

pela descripcao exposta na Flora Brasiliensis) pela presenca de pellos

muito molles na pagina inferior e nas margens da folha e pela de pellos

deprimidos, quasi imperceptiveis, na pagina superior destas.

Colhida sobre as pedras das montanhas que circumdam
Corumba pelos fundos ; florescendo em Fevereiro.

Dithyrocarpus :

Dithyrocarpus glabratus, Kunth.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 255)

N. 5243

Colhida em S. Manoel, Estado do Amazonas
; florescendo em

O nosso exemplar, ja esta com sementes maduras : estas sao
bellas e interessantes, quasi sempre urn ovulo se atrophia dei-



xando assim mais espaco para o segundo que se desenvolve. As inflo-

rescencias sao muito ramificadas e ostentam as Mores muito aggregadas,
formando desta sorte cachos muito regulares e de forma elliptica ; as

folhas sao grandes, lanceolar-oblongas e tern apice agudo e a base inva-

ginante, ficando a parte, que une o limbo a vagina, muito contrahida e

estreita.

Area de dispersao conhecida : Goyaz, Piauhy e Rio de Janeiro.

Commelina :

Commelina aft elegans, Humb. var. glabriuscula

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 263)

N. 4720

Colhida no Melgaco, margens do rio Cuyaba ; florescendo em
Fevereiro.

No exemplar que colhemos, as folhas sao maiores que as

descriptas para esta especie e sao glabras, exceptuando a parte

in'ferior do dorso ; o caule e muito ramificado, e deprimidamente

recoberto de pubescencia. Nome vulgar « Trapoeraba ».

Area de dispersao conhecida : Rio Grande do Sul, Santa Catha

rina, Rio de Janeiro e Bahia.

Leptorhoeo

:

Leptorhoeo filiformis, Clarke.

(Hemsley, Biol. Central, Amer. Ill, 396)

Ns. 4520 e 4521

Colhida em Coxipo da Ponte, pert© de Cuyaba ; florescendo em

Marco.

Esta interessante especie, conhecida desde ha muito como bra-

sileira, nao figura na Flora Brasiliensis. A menor de todas as Comme-

linaceas que temos visto
;
geralmente rasteira ; inflorescencias umbel-

ladas, terminaes e nas axillas das ultimas folhas ; flores muito pequenas

e folhas de to— r4 mm de comprimento.

Area de dispersao conhecida : Brasil Septentrional e America



LILIACEAE

HERREROIDE/E

Herreria

:

Herreria salsaparilha, Mart.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 23)

Ns. 2971—2975

Colhida em Corumba ; florescendo e fructificando em Julho.

Esta planta, dispersa por quasi todo o Brasil, tern encontrado

muita applica^ao na medicina. Nome vulgar : « Salsaparilha » e

« Salsa » ; citada tambem, do rio Jaurii, na primeira parte do nosso

relatorio.

SMILACOIDE/E

Smilax :

Smilax procera, Griesb. (?)

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 6)

N. 5027

Colhida em S. Luiz de Caceres ; florescendo em Agosto.

A estampa, que Griesbach cita, como synonima, da Flora Flu-

minensis. differe muito do nosso exemplar e, tambem nao concorda com
a descripcao que o mesmo auctor faz da especie em questao.

Smilax aff. verrucosa, Griesb.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 17)

Ns. 4412 64413

Colhida em S. Luiz de Caceres ; florescendo em Agosto.
Nao nos foi possivel, obter exemplares, que tivessem as folhas

desenvolvidas, os que encontramos em urn cerrado de Caceres,
ostentavam muitas flores, tinham no emtanto as folhas ainda muito
novas, de forma que, se torna impossivel precisar a forma exacta das
mesmas. Os specimens recolhidos, tern caules muito flexuosos e estes
munidos ca e la de fortes aculeos nos entre-nos, tendo ainda a casca
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revestida de pequenas verrugas escuras ; as inflorescencias sao mais
curtas que os peciolos, que sao munidos, acinja do meio, de duas gavi-
nhas atrophiadas, que mais se ajssemelham a aculeos. As inflorescencias
umbelladas sao muito floribundas e curtas, formando verdadeiros glo-
bos de flores verde-albicantes.

AMARYLLIDACEAE

ZEPHYRANTHIN7E

Zephyranthes

:

Zephyranthes lactea, Sp. Moore.

(Trans, of the Lin. Soc. of London, Botany, vol. IV, pag. 495)

N. 4409

Colhida em S. Luiz de Caceres ; florescendo em Julho.

Em 1908, colhemos, alguns exemplares desta especie, no Espi-

nhal, perto da cidade de Caceres e que estao perfeitamente de accordo

com a descripgao feita por Spencer Moore, de um exemplar que elle

encontrou nas margens do rio Jangada, pequeno tributario do rio

Cuyaba
;
pelo exemplar presente, verifica-se, entretanto, que os bulbos

podem ser muito maiores que os descriptos para a especie e que a

mesma pode tambem ostentar folhas na epocha da floracao.

ALSTROMERIE/E

Alstromeria :

Alstromeria brasiliensis, Spreng.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 174)

N. 2963

Colhida no Maribondo, perto da Colonia de S. Lourenco, no rio

do mesmo nome ; florescendo em Abril.

O specimen por nos colhido, no campo cerrado do lugar acima

indicado, tern 120 cm. de altura, e muito grosso na base - vae afinando

para o apice ; a parte inferior do caule, tern, apenas, esparsamente, algu-

mas escamas, e revestido de folhas no meio e completamente despido

na parte superior ; ostenta em seu apice 9 flores cujos segmentos sao

amarellados e pintalgados de vermelho castanho.

Area de dispersao conhecida : Minas Geraes e Goyaz.



Alstromeria chapadensis, Hoehne, (Spc. nov.)

(A presente especie deve ser intercalada logo depois da precedente)

Caulis hypogaeus sub-horisontalis, valde radiciferis, caules epi-

geus emittens ; radices dense longeque pilosae. Caulis epigeus glabris,

sub-teretibus, pars inferior gracillibus, paulo flexuosis, deinde longe

incrassatis sub-ventricosis, in parte superiore attenuatis, rectis ; inferne

sparsissime squamatis ad medium squamis in foliis transiuntis foliosis

et in superiore fere 15—20 cm. sub apicem glabris et foliis destitutis.

Folia sub-remota, lineria oblonga vel oblonga sub-ovata, obtusiuscula,

integra, vel interdumque acuta, glabra, sub-membranacea, semi- ample-

xicaulia, longitudinaliter nervosa, nervis in pagina exteriora magis

quam in interiora prominentibus, infima linearia vel sub-ovata, squa-

miforme, sensim longiora, media fere 6— 7 cm. longa, medium fere

1,5—2,2 cm. lata, summae saepissime magis linearia. Involucrum florale

4—6, saepissime 5-phyllum. Folia involucralia linearia-oblonga, obtusa

sub-aequalia, summae caulinae sub-semilibus, quam pedicellii breviora,

fere 2,2 cm.—4 cm. longa et 0,3—0,5 cm. lata. Inflorescencia, terminalia,

umbellam simplicem vel interdumque compositam constituens. Radii 5,

glabri, erecto patentes, anguiosi, nunc simplici uniflori, nunc compositi

superne biflori
;
saepissime uniflori et flos alter ante apenre obsoleti

;

pedicelli glabri, saepissime basi bracteae linearae integrae sesilae suf-

fulti. Perigonium oblique erectum, sub-horizontale, infundibuliforme,

sub-bilabiatum, 3,5—4 cm. longum, apice fere 2,2—2,5 cm. expassum.
Perigonii foliola 6, libera, obovata-sub-spathulata, unguiculata, superne

abrupte acuminata, sub-rotundata, apice sub-calloso apiculata, inter-

dumque levissime imarginata ; exteriora gilva concoloria, margin*-

integra, apiculata, in unguiculum pars interiora furfuraceo-asperula,

dua lateralia oblique recurvata et inferiora breviora ; interiora in ungue
dense pubescente, gilva et in pars superior purpureo maculata, dua
inferiora quam dorsalia paulo breviora, dorsalia sub-erecta, superne
paulo recurvata, inferiora magis recurvata. Stamina 6, libera, perigonio
breviora. Filamento sub-subulata, glabra. Antherae oblongae, basi

emarginatae. Ovarium glabrum, sex-costatum, in costis sub-alatum ;

costis in pedicellum decurrentibus. Stylus filiformis, glaber, basi in

fructus imaturus persistentibus.

Ns. 2964, 2965 e 4551. Tabula n. 81

Legit in campis « Cerrados » in Chapada mons, in altitudiiie

650 m. altior mari ; floret mensis martius.

Caules hypogeus quasi horizontaes, fortemente radiciferos,
gerando os caules epigeus; raizes bata e longamente pillosas. Caules
epigeus glabros, mais ou menos rolicos, finos e algo flexuosos na parte
inferior, engrossando gradativamente, mais para cima, urn tanto ventri-



cosos, e na parte superior attenuados e direitos ; na parte inferior espar-

samente vestidos de escamas, no meio as escamas augmentam gradati-

vamente transformando-se em folhas e estas revestem assim quasi toda
a parte mediana do mesmo ; na parte superior, ellas decrescem urn pouco
e desapparecem por completo a 15—20 cm. abaixo do involucro floral,

deixando, desta forma, aquella parte do caule, despido. As folhas sao

mais ou menos distanciadas, lineares ou oblongas, quasi ovaes, algo obtu-

sas, inteiras, as vezes acuminadas e agudas, glabras, sub-membranaceas,

semi-amplexicaules, longitudinalmente nervuladas ; nervos mais salien-

tes na parte exterior que na interior, a inferior menos linear quasi oval,

escamiforme, as demais augmentando gradativamente, tendo a mediana

approximadamente 6—7 cm. de comprimento e no meio 1,5—2,2 cm. de

largura, sendo a superior mais linear. Involucro floral composto de 4—6
folhas, geralmente 5-phyllo. Folhas do involucro lineares e oblongas,

obtusas, mais ou menos iguaes, semelhantes as ultimas do caule, mais

curtas que o pedicello, de cerca de 2,2—4 cm - de comprimento e

0,3—0,5 cm. de largura. Inflorescencia terminal, formando uma umbella

simples ou as vezes composta. Raios geralmente 5, ghbros, erectos,

patentes, angulosos, geralmente uniflores, ou bifurcados e biflores, ou

mais geralmente, quando biflores, com apenas uma flor desenvolvida,

atrophiando a outra antes de abrir ou abrindo entao muito mais tarde
;

pedicellos glabros geralmente sostidos por uma bractea sessil. Perigono

obliquo erecto, sub-horizontal, infundibuliforme, mais ou menos bila-

biado, de 3,5—4 cm. de comprimento, attingindo 2,2—2,5 cm. de diame-

tro de abertura no apice. Folhas do perigono 6, ovaes sub-espathulares,

unguiculadas, na parte superior abruptamente acuminadas, mais ou

menos arredondadas, de apice sub-calloso apiculado, as vezes levemente

emarginadas ; exteriores amarello-claras, de margens inteiras, apicula-

das, na parte inferior, estreita, furfuraceo-asperas no lado interno, as

duas lateraes obliquamente recurvas, a inferior menor ; as interiores

pubescentas na parte interna inferior, amarello-claras e pintalgadas de

vermelho na superior, as duas lateraes algo mais curtas que a dorsal,

esta sub-erecta, de margens levemente recurvas, aquellas mais recurvas.

Estames 6, livres, mais curtos que o perigono. Filamentos sub-assove-

lados, glabros. Antheras oblongas, de base emarginada. Ovario 6-cos-

tado, quasi alado ; decorrendo as saliencias pelo pedicello. Estylo fili-

forme, glabro, persistindo a parte basal nos fructos.

Ns. 2964, 2965 e 4551. Estampa n. 81

Colhida nos cerrados da serra da Chapada a 650 metros de

altura sobre o mar ; florescendo em Marco.

Affim de Alstromeria brasiliensis, Spreng., da qual se distingue,

por ter, os segmentos do perigono, iguaes em forma e de cor amarella

ou, pintalgados de vermelho, apenas os internos, quando aquella tern os

segmentos internos mais estreitos e todos elles pintalgados.



Alstromeria psittacina, Lehm. (?)

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 177)

N. 2962

Colhida no Coxim ; florescendo em Maio.

Caules vegetativos estereis e caules floriferos, os primeiros des-

pidos na parte inferior, tendo, apenas, urn grupo de folhas largas e obo-

vaes no apice, os ultimos desprovidos de folhas, ornados esparsamente

de peqeunas escamas ; muito mais altos que os primeiros, ostentado no

apice uma umbella de flores, geralmente 5, de cor avermelhada, pintal-

gadas de vermelho muito escuro, quasi castanho. Colhido num taquaral

perto de Coxim.

Area de dispersao conhecida : Mexico.

Bomarea :

Bomarea spectabilis, Schenk. var. parvifolia

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 170)

Ns. 2950 e 4647

Colhida em Corumba e em Coxipo da Ponte, perto de Cuyaba

;

iWcsivtido de Fevereiro a Marco.

Trepadeira, de folhas mais ou menos alongadas, agudas e torci-

das
; inflorescencia terminal, umbellada ; flores com os segmentos inter

nos do perigono, levemente avermelhados e pintalgados de vermelho
castanho e os externos vermelho-albicantes, obtusos.

Area de dispersao conhecida; Corumba (?) e littoral do Brasil.

Trimezia :

Trimezia jucifolia, (Klatt.) Pax

(Engl. Nat. Pflanzf. vol. II, 5, pag. 147), genero.
(Lansbergia juncifolia, Klatt. na Fl. Br. de Mart. vol. Ill,

par. I, pag. 525)

Ns - 2955—2957. Estampa n. 82

Colhida em urn corregosinho na serra dos Coroados, perto de
b. Lourenco

; florescendo em Abril.



Segundo Pax (Flora Brasiliensis), <

« Junquillo do campo » na Argentina e I';

do Campo » no Brasil. Dispersa por Mi:

Grosso e Republica Argentina.

S1SYRINCH1N/E

Sisyrinchium

:

Sisyrinchium restioides, Spreng. (?)

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 538)

Ns. 2951 e 2951
s

Colhida na serra da Chapada ; florescendo de Marco a Abril.

Devido a falta de material para confronto e pela deficiencia da

e-nos impossivel, determinar esta planta ; approxima-se

muito, segundo a descrip^ao da Fl. Brasiliensis, da especie acima

citada, da qual diverge quasi que exclusivamente pela forma do caule,

que nao e trigono na parte superior, como descreve Spreng.

Sisyrinchium incurvatum, Gardn.

(Fl Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 538)

N. 2949

Colhida nos campos paludosos de Coxim ; florescendo em Maio.

Encontramos apenas urn pedicello em cada espathula (?). Flo-

res amarellas e muito pequenas ; caules muito ramificados, alados e

geralmente incurvos.

Area de dispersao conhecida : Minas Geraes, Goyaz, S. Paulo,

Rio de Janeiro e Matto Grosso.

Sisyrinchium sp ?

N. 2948

Colhida no Coxim ; florescendo em Maio.

Urn exemplar incompleto, de folhas muito interessantes e gran-

des flores amarellas. Julgamos tratar-se de uma especie nova, porem,

nada podemos adiantar por emquanto, pois nao dispomos de todos os

trabalhos, que existem, feitos sobre este genero, que e sem duvida, urn

dos maiores e mais interessantes deste grupo.



MUSACEAE
STRELlTZlOlDE/E

Ravenala :

Ravenala guianensis, Benth.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 45, pag. 31)

N. 5876

Colhida no Salto da Felicidade, rio Sepotuba ; fructificando em
Marco.

Nao nos foi possivel obter senao as capsulas maduras. As semen-

tes sao envolvidas por um arillo vermelho-alaranjado. Planta de tronco

delgado, de 10— 15 cm de diametro e 5— 10 metros de altura ; folhas

bilateraes, ellipticas, formando como na Rav. madagascariensis, Sonn.

um grande leque. no apice do tronco.

HELICONIE/E

Heliconia :

Heliconia hirsuta, Rich. var. cannoidea, Back.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 45, pag. 39)

Ns. 5167 e 5169

Colhida nas mattas que margeiam o rio Juruena ; fiorescendo em
Janeiro.

Planta saxicola, de 1 metro de altura.

ZINGIBERACEAE
ziNGiBERE/E

CoStUS :

Costus pubescens, Sp. Moore.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 46, pag. 403 e Trans, of the Lin. Soc. of

London, vol. IV, pag. 481)

Colhida em Cuyaba ; fiorescendo em Marco.

A julgar pelas descripgSes, e de presumir que C. Pilgeri,

K. Schumann, e C .brasilirnsis, K. Schumann, nao se afastam muito



desta especie e, tendo esta sido descripta, sem estar com flores abertas,

estamos propensos a crer que talvez sejam somente variedades desta,

porem, baseados, exclusivamente, nas diagnoses, nada mais podemos

adiantar sobre isto.

Area de dispersao conhecida : Matto Grosso.—As duas especies

citadas, appareeem, alem do Estado de Matto Grosso, ainda em Sao

Paulo, Minas Geraes, Rio de Janeiro e na Republica do Paraguay.

Costus phlociflorus, Rusby.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 46, pag. 404)

Ns. 5500 e 5501

Colhida nas mattas da Aroeira, alem de Campos Novos da Serra

do Norte ; florescendo em Novembro.

Herbacea, de caule de 50 80 cm. de altura, de folhas dispostas

em uma espiral ; inrlorescencia terminal e espigada, de [3 cm. de

comprimento ; bracteas lanceoladas ou elliptico-oblongas, longitudinal

-

mente pluri-estriadas, munidas no dorso, proximo ao apice, de um

callo alongado de cor amarella luzente de 4 5 mm. de comprimento

;

calyce gamosepalo, profundamente inciso de um lado e trilobulado
;

corolla e estaminoideo vermelho cor de sangue. Segundo as descripc;6es

esta especie deve hear muito proxima do Costus lanciolotus, Peters.,

do qual nao a conseguimos distinguir bem. Plantinha muito ornamental,

ate hoje, so encontrada na regiao do rio Madeira no Amazonas.

Renealmia occidentalis, Griesb. var. longipes, Peters.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 46, pag. 299)

N. 5120

Colhida em S. Manoel, Amazonas ; florescendo em Fevereiro.

No exemplar que colhemos, a inrlorescencia estava prostrada e

os pedicellos das flores e os pedunculos sao erectos e, dahi, unilateraes,

inrloresrencias smtudifiorcs, e nao erectas e sccimdifiorcs como

descreve Petersen. A inrlorescencia tern de 40—50 cm. de comprimento

e e sustentada por um longo pedunculo de 20—30 cm. de comprimento,

revestido de grandes vaginas, que sao longitudinalmente estnadas ou

nervuladas, desenvolvendo-se, entre estas nervuras, uma pequena

camada de pellos castanhos, muito depnmidos ;
os pedunculos floraes

ostentam de 4-7 flores, estas sao alvas e tern o estaminoideo roxo.



CANNACEAE
Canna

:

Canna glauca, L.

(Das Pfianzenreich, fasc. IV, 47, pag. 54)

Ns. 3662 e 3663

Colhida no porto do Triumpho, nas margens do rio S. Lou-

renco ; florescendo em Fevereiro.

Quanto as dimensoes, o nosso exemplar afasta-se urn pouco da

descrip^ao, as suas folhas, tern, a mesma cor e tamanho, porem, as flores

attingem somente 7—8 cm. de comprimento e nao 10 como descreve

Petersen na Fl. Bras. Flores amarellas.

MARANTACEAE
Calathea

:

Calathea saxicola, Hoehne. (Spc. nov. ex set. Comosae, Paters)

Planta sub-robusta, 75—100 cm. alta. Folia longe petiolata,

glabra, petioli pars superior 2—2 1/2 cm. longa callosa et infra callum

12 cm. longa teretiuscula, limbo leviter inaequilatera, breviter acumi-

nata, basi attenuata acuta, herbacea, 30 cm. longa et 10—12 cm. lata
;

vagina membranacea. praecipue inferne appresse puberuia. Spica tur-

binata, ad 5 cm. longa, pedunculo ad 45 cm. longo roseo glabro susten-

tata ; bractea rosae, spiraliter dispositae, ovatae, ad apicem rotundatae

sub-cordiforme emarginatae vel recisae sub-aristatae apiculatae, gla-

brae, 1 1/2 cm. longae ; summae ovatae, sub-duplo longiorae et latio-

rae, divaricantes, breviter acuminatae, sterilis
; paria florum sessilium

3 bracteolis lineari-lanciolatis, sparsiuscule appresse puberulis, meso-
phyllisque comitata.

Habitat sylvis saxosis ad fluminem Juruena, Matto Grosso
;

floret Februario.

N. 5166. Tabula n. 83

Planta, urn tanto robusta, de 75—100 cm. de altura. Folhas lon-

gamente pecioladas, glabras, tendo urn callo rolic^o de 2—2 1/2 cm. de
comprimento no apice do peciolo, o qual e rolico ainda ate 12 cm. abaixo

do callo e, dalli para baixo, envaginado ; os lados do limbo sao um tanto

asymetricos e desiguaes, elle e oblongo, levemente acuminado e atte-

nuado agudo na base e abruptamente acuminado e agudo no apice,

tendo 30 cm. de comprimento e 10

—

12 cm. de largura ; as vaginas das
folhas sao revestidas, principalmente na parte inferior, de pubescencia



deprimida Espiga floral turbinada, de
(incluindo todo o comprimento das bractea

urn pedunculo glabra, cor de rasa, de 45 cm
cteas sao roseas, dispostas em ordem espiral;

cordiformemente emarginadas no apice ou e

aristuladas apiculadas, de 1 1 2 cm. dv con

estereis, tern quasi o dobro das ferteis, sao

ptamente acuminadas e agudas ; o par de flo

por tres bracteolas e pelo mesophyllo de

depremidamente pubescentes.

Colhida nas mattas do rio Juruena,

Matto Grosso ; florescendo em Fevereiro.

Differe de todas as especies descrip

mando-se, pelas formas, um pouco da Cal.

distingue bem, pela ausencia da lanugem
bracteas ferteis.

mpanhado
anceolada,

Calathea altissima, Koernicke.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 48, pag. 94)

N. 5i33

Colhida nas mattas de S. Manoel, Amazonas, em terreno alaga-

dico ; florescendo em Fevereiro.

O nosso exemplar attinge 140 cm. de altura e ostenta uma inflo-

rescencia sub-capitada, de flores amarello cor de abobora, sostida por

um pedunculo de 60 cm. de altura ; os fructos sao obtusamente triangu-

lares, attingem 12 mm. de diametro e sao cor de laranja, um tanto ama-

rellados, revestidos exteriormente de pellos muito deprimidos. A dia-

gnose exposta 1

-Ha

Pflzf. nao da
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Calathea brasiliensis, Koernicke.

(Das Pflanzenreich, fasc. TV, 48, pag. 100)

N. 5428

Colhida no Juruena, no campo, em lugar humidc ; florescendo

em Dezembro.

As folhas partem da base e abrem-se em forma de leque, attin-

gindo 35 cm. de altura ; as inflorescencias sao muito curtas, o pedunculo

e tao longo quanto a espiga floral, attingindo, conjunctamente, apenas

5 cm. de comprimento ; tanto as bracteas como as vaginas sao deprimi-

damente pubescentes na parte inferior.



Maranta :

Maratita pohliana, Koernicke.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 48, pag. 129)

N. 3664

Colhida em Cuyaba, no Coxipo da Ponte ; florescendo em
Marco.

Plantinha, de folhas quasi orbiculares 011 ellipticas, muito rami-

ficada ; flores, de ovario e calyce, recobertos bastamente de pello

deprimido.

Myrosma :

Myrosma cuyabensis, (Eichl.) K. Schumann.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 48, pag. 142. Saranthe cuyabensis, Eichl.

na Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. Ill, pag. 168)

Ns. 3660 e 3661

Colhida no Coxipo da Ponte, em Cuyaba ; florescendo em
Margo.

Folhas lineares e estreitas, revestidas de pellos deprimidos

;

flores em pseudo-estrobilos lateraes, alvas.

Saranthe

:

Saranthe urceolata, Peters, var. giganta, Hoehne. (var. nov.)

(Ajunte-se esta variedade a n. 7 da Fl. Br. de Mart. vol. Ill,

part. Ill, pag. 167 ou a n. 5 do Das Pflanzenreich, fasc. IV, 48, pag. 139)

Planta elata, ultra 120 cm. dumosa emciens. Lamina late elli-

ptica, superne acuminata et supra, prope apicem, minute puberula, ultra

50 cm. longa et 15—20 cm. lata, longissime petiolata ; flores albi cum
pseudo-labellum luteum.

N. 5062

Habitat sylvis humidis ad fluminem Juruena, prope S. Manoel
in Amazonia ; mensis martio florere.

Esta planta e, em tudo, muito maior que a especie typica.



Ischnosiphon :

Ischnosiphon leucophaeus, Koernicke.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 48, pag. 160)

Ns. 5086, 5478 e 5478'

Colhida nas mattas que margeiam o rio |uruena ; florescendo

em Dezembro.

Esta especie e bem caracterizada pela forma e cor das suas

folhas.

Ischnosiphon gracilis, Koernicke var. scabra, Petrs.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 48, pag. 163)

N. 5218

Colhida em S. Manoel, Amazonas ; florescendo em Fevereiro.

Planta muito alta, quasi trepadeira, de porte de bambusea, com

pequenos ramos de 30 cm. de comprimento, ornados de 5—9 folhas

alternas, com peciolo rolico calloso (articulo) de 10-15 mm. de compri-

mento ; as folhas sao alongadas, tern apice muito excentrico e attingem

10— 15 cm. de comprimento, por 3—5 cm. de largura, sendo, no dorso e

nas longas vaginas, recobertas de pellos deprimidos ; bracteas da inflo-

rescencia 7, glabras, enroladas umas sobre as outras, formando uma

especie da charuto de 1 5 cm. de comprimento ; flores aos pares, nas

axillas da bracteas, alvas, tendo o estaminoideo (labello) arroxeado.

Estado do Amazonas.

Thalia

:

Thalia geniculata, L.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 48, pag. 173)

Ns. 4725, 4792 e 4827

Colhida em Corumba, na bahia de Caceres ; florescendo em

Janeiro e fructificando de Fevereiro a Marco.

Planta alta, de 150—200 cm. de altura ; flores com o estaminoi-

deo desenvolvido em forma de urn grande labello, muito mais com-

prido que os petalos. de cor rosea, muito bella ; fructos monospermos.

Esta planta se acha dispersa por todas as regioes tropicaes e

sub-tropicaes do globo, sendo ainda muito cultivada nas estufas nos

climas frios.



Thalia spc?

N. 3665

Colhida nas lagoas temporarias do Coxim ; florescendo em

Junho.

O exemplar, que colhemos, tern approximadamente 1 metro de

altura, infiorescencia terminal e flores iguaes as da precedente. A planta

esta completamente aphylla. Talvez se trate de urn exemplar novo de

Th. geniculate L. do qual os muares tivessem cortado as folhas.

BURMANNIACEAE

Burmannia :

Burmannia bicolor, Mart.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 55)

Ns. 4036-—4039

Colhida em Casa de Pedra, perto de Rio Manso, Chapada

;

florescendo em Abril.

Em geral, frequente nos lugares humidos, campos despidos de

arvores e arbustos, que circumdam as cabeceiras dos rios no chapadao.

Esta planta caracteriza-se pela forma oval das azas que ornam o peri-

gono e pela cor ; a parte inferior e as azas do perigono sao geralmente

azul-celestes e os pequenos lobulos do mesmo e os estames, amarellos

;

a planta e filiforme, tendo as pequenas folhas linear-lanceoladas na

base do caule, attingindo ao todo, quando em flor, 15 cm. de altura e

menos de 1 mm. de diametro.

Area de dispersao conhecida : Minas Geraes, Rio de Janeiro e

Surinam na Guyana.

Burmannia flava, Mart.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 56)

Ns. 151, 1407, 1423, 1735, 4034 e 4035

Colhida em S. Luiz de Caceres, Tapirapoan, Rio Manso, etc.

;

florescendo de Marco a Agosto.

Pelos exemplares, que colhemos em diversos pontos do Estado,

verificamos, que nem sempre as azas do perigono sao semi -Ianceolares,



temos, entre outros, alguns specimens, em que a forma das mesmas e

qiiasi semi-oboval ; a cor sempre amarella, e as vezes mais carregada,

outras vezes mais desbotada.

Area de dispersao conhecida : Minas Geraes e Goyaz.

Burmannia capitata, Mart.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. I, pag. 56)

N. 4042

Colhida em Coxipo da Ponte, perto de Cuyaba ; florescendo em
Abril.

Frequente em todo o Estado, geralmente coramum nos campos

humidos e mais despidos de plantas arborescentes. Flores em peque-

nos grupos, no apice dos caules, estes muito finos e debeis, geralmente

muito direitinhos e ostentando, apenas em sua base, algumas folhas

muito pequenas e em numero muito reduzido, nao attingindo, as maio-

res, mais de 1 cm. de comprimento ; flores amarellas.

Area de dispersao conhecida : Rio de Janeiro, Minas Geraes e

Bahia.

Burmannia grandiflora, Malme.

(Malme — Die Burmannien der Ersten Regnellschen

Expedition, pag. 27)

Ns. 4040 e 4041. Estampa n. 80. Fig. 3

Colhida em Casa de Pedra, perto de Rio Manso ; florescendo

em Abril.

Synonyma de Burm. Sellowiana, Seub. var. violacea, da Flora

Brasiliensis de Martius, vol. Ill, part. I, pag. 57.

O professor Seubert, trabalhando as Burmanniaceas para a

Flora Brasiliensis, encontrou, no herbario de Sellow, entre outras, uma

especie de Burmannia de flores violaceas e, como nao a pudesse distin-

guir bem, da Burmannia alba, de Martius, resolveu fazer della uma nova

variedade e, achando que o nome proposto por Martius, nao ficava bem

para a referida especie, resolveu mudal-o por Burm. Sellowiana, ajun-

tando, entao, a esta as variedades : violacea, que havia encontrado, e a

albi flora {Burm. alba, Mart.). Como, porem, a lei de priondade nao per-

mitte semelhantes trocas, Malme resolveu, levantar novamente o nome

proposto por Martius, para a especie por elle descripta e descrever,

como uma segunda especie, a citada nova variedade de Seubert, a qual

elle chama de Burm. grandiflora, atirando a synonymia os nomes levan-



tados na Flora Brasiliensis de Martius, por aquelle autor. A Burnt, gran-

diflora, Malme, disting-ue-se da Burnt, alba, Mart., exclusivamente

pelas flores um pouco maiores e pela cor violacea das mesmas. Nao
encontramos, em nossos exemplares, os bolbilhos que Malme diz existi-

rem nas raizes da planta.

Frequente nos campos humidos da Chapada, vivendo geral-

mente no mesmo terreno com a Burnt, capitata, Mart, e Burnt, bicolor,

Mart.

Area de dispersao ate hoje conhecida : Chapada de Matto

Grosso,

ORCHIDACEAE

? — Ofhrydinae — Habenarieae

Habenaria aricaensis, Hoehne, (spc. nov.)

Caulis altissimus, crassus, plurifoliatus, erectus ; folia e vaginis,

lato ovata, sublanceolata, acutiuscula, ad marginis paulo undulata,

mollia, trinervata, erecto-patula, superne et inferne in bracteaes et vagi-

nulae decrescentia ; racemo multifloro ; bragteas magnis, foliaceis,

pedicello cum ovario saepissime superantibus, latis, plurinervulatis, in

sicco utrinque reticulatis, acutis vel paulo acuminatis ; sepalis magnis,

satis patulis, dorsali obspathulato, ad basin lato et inferne leviter cucu-

lato, superne piano vel paulo concavo, apice truncato rotundato inter-

dumque levissime emarginato, 5-nervulato, in sicco paulo reticulato,

lateralibus paulo angustioribus et satis longioribus, apice rotundato ;

petalis sub-simplicibus, partiotione postica linearia paulo falcata, apice

truncato subemarginato, sepalo dorsali aequilonga, partitione antica

parva linearia rotundata ; labello sub-simplici, longissime, partitione

intermedia linearia-glosseiforme, longe producta, ad apice truncato-

rotundata, partitiones lateralibus partitionibus petalorum anterioribus

aequantibus et similibus ; calcari robustissimi et longissimi. ovario cum
pedicelli cerciter quarter ad quinquis superanti ; processubus stigmati-

cis crassis canalibus stipitum brevioribus.

Tuberifera, caule cum racemo florale cerciter 150 cm. longus et

1 1/2 cm. crassus. Foliis numerosis, inferne et superne decrescentibus,

ad medium caulam cerciter 16 cm. longis et ad medium 3 1/2 cm. latis.

Racemo 30-floro, satis aggregato. Flores majusculi intracati intra bra-

cteae magnae, alvi, cerciter 5—6 cm. expandi. Sepalo dorsali inferne

cuculato, ad medium paulo contracto, inverso spathulato, 2 1/2 cm.
longo et 1 cm. lato, lateralibus 3 cm. longis et 3/4 cm. latis. Petala par-

titione postica paulo falcata, sepalum dorsale conniventia, 21/2 cm.



longa et 3 mm. lata, ad apice levissime dilatata truncata et sub-emargi-

nata, partitione antica parva, ascendenta, 3 mm. longa et 3 mm. lata,

apice rotundata. Labellum 3 1/2 cm. longum et ad lobulis basalibus

1 cm. latum ;
partitione centrale longe glossioide, 2 3/4 cm. longa et

4 mm. lata, ad medium paulo attenuata, apice rotundato. partitionibus

lateralibus partitionibus petalorum anterioribus aequantibus, Calcar

longe, flexuosum, obtusum, 13— 15 cm. longum et 2 mm. crassum.

Leg. in paludis ad marginibus fluminorum Arica, prope Cuyaba.

Floret Martio.

N. 4092. Tabula n. 84

Caule altissimo, grosso, plurifolioso, erecto ; folhas envagina-

das, largamente oval-lanceoladas, agudas, levemente onduladas nas

margens, molles, trinervuladas, erecto-patulas, decrescendo as inferio-

res e superiores em vaginas e bracteas, racimo multiflor ; bracteas gran-

des e foliaceas, bastante mais longas que o ovario com o pedicello, lar-

gas, plurinervuladas, quando seccas bastante reticuladai:, agudas ou

levemente acuminadas ; sepalos grandes, algo patulos, dorsal inversa-

mente espathular, algo cuculado na parte inferior, superiormente piano

ou pouco aconcavado, de apice truncado arredondado e por vezes leve-

mente emarginado, 5-nervulado, quando secco reticulado, lateraes mais

estreitos, mais compridos e de apice tambem arredondado ;
petalos

quasi inteiros, parte posterior linear-sub-falcada de apice truncado e

levemente emarginado, arredondado, tao comprida quanto sepalo dor-

sal
;
parte anterior curta, linear-arredondada ; labello tambem quasi

inteiro, muito comprido com a parte central glosseiformc e muito longa

de apice truncado e arredondado, partes lateraes, em tudo, iguaes as

partes anteriores dos petalos ; esporao muito comprido e fortemente

tlexuoso, com quatro a cinco vezes o comprimento do pedicello com o

ovario
;
prolongamentos estigmaes grossos e pouco mais curtos que os

canaes dos estiletes polinarios.

Tuberifera, caules, junto com o racimo floral, de 150 cm. de

comprimento e de 1 1/2 cm. de grossura. Folhas numerosas, inferior

C superiormente decrescentes em vaginas e em bracteas, tendo

as do meio do caule 16 cm. de comprimento e na parte mais larga

3 1/2 cm. de largura. Racimo floral com mais ou menos 30 flores, de

esporSes emmaranhadas entre as grandes bracteas foliaceas, de mais

ou menos 5—6 cm. de diametro. Sepalo dorsal cuculado na parte infe-

rior, no meio levemente estreitado e de apice arredondado ou leve-

mente emarginado, de forma inversamente espathular, com 21/2 cm.

de comprimento e 1 cm. de largura ; os lateraes de 3 cm. de comprimento

e de 3/4 cm. de largura. Porcao posterior do petalo levemente falcada,

com 2 1/2 cm de comprimento e 3 mm. de largura, erecta e abracada

pelo petalo dorsal, o apice e truncado e e levemente fendido
; porcao

fronteira ou anterior curta, ascendente e de 3 mm. de comprimento por
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3 mm. de largura. Labello de 3 1/2 cm. de comprimento e de 1 cm. de

largura na parte onde estao os lobulos basaes ;
parte mediana longa

glossoide, pouco estreitada no meio, de 2 3/4 cm. de comprimento e

4 mm. de largura, de apice arredondado
;
partes lateraes pequenas em

tudo iguaes as partes anteriores dos petalos. Esporao muito longo e

flexuoso, obtuso, de 13— 15 cm. de comprimento e de 2 mm. de grossura.

Colhida nos pantanos que margeam o rio Arica, perto de

Cuyaba ; florescendo em Marco.

N. 4092. Estampa n. 84

Esta planta, que e representada por um exemplar que consegui-

mos colher, e uma das maiores que ate hoje se conhecem, distingue-se

das demais, de grande porte, pela forma dos segmentos da nor e pelo

caule muito robusto e grosso. As flores, que sao muito grandes e com-

pletamente alvas, emergem de entre as grandes bracteas subfoliaceas

e os esporoes muito compridos estendem-se, em parte, entre estas

ultimas ou livremente no ar como gavinhas pouco sinuosas. O lugar

onde vivia este specimen, estava completamente alagado e uma boa

parte do caule da planta ficava debaixo da agua.

Habenaria juruenensis, Hoehne, (Spc. nov. ex set. macroceratitae (?)

Tuberidium elliptico-ovoideum, obtusum, velutinum, 2—3 cm.

longum et 10— 15 mm. crassum. Caulis erectus, teretiusculus, laevis,

pallide viridis, 20—40 cm. altus, 2—3 mm. crassus, multivaginantus.

Folia oblongo-lanciolata, acuta, sub-vaginiforme, inferne longe vagi-

nanta et superne paulo dilatata et leviter patula, acuminata viride-albi-

canta, tertia vel quinta saepius majora 4—6 cm. longa et 1 1/2 cm. lata

sub-ovata conduplicata erecta, inferiora in vaginis et superiora in bra-

cteae transeuntis ; vaginae laxe-amplexicaulae. Racemus erectus, laxe

5—8 florus. 4— 10 cm. longus. Bracteae semi-amplexicaulae, laxae,

erectae, leviter patulae, oblongo-lanciolatae, acuminatae, acutae, quam
ovario cum pedicello paulo breviorae, inferiorae 22 mm. longae et in

medium 6 mm. latae, superiorae decrescentae. Flores albi, circiter

18 mm. expandi, breviter pedicellati. Ovarium superne arcuatum, cum
pedicello circiter 21 mm. longum. Sepala sub-carnosa, sub-enervata

;

dorsale longitudinaliter concavum, (non cuculiforme), tenuiter et obso-

letus 5-nervatum, erectum, obtusum, in dorso calloso carinatum ad

apicem menute apiculatum, 6 mm. longum et ad basin x mm. latum
;

lateralia leviter obliquata, longitudinaliter sub-concava, patula, (non

deflexa), ovato-triangularia, acuta, menute apiculata, 7 mm. longa et ad

basin circiter 4 mm. lata. Petala bipartita, sub-carnosula
;
partitiones

sub-aequilongae
;
posterior erecta, linear-ligulata, brevissime acumi-

nata, obtusiuscula, quam sepalo dorsali paulo breviora, 5 mm. longa et



2 mm. lata; anterior linear, antice porrecta, obtusa, levissime curvata,

6 mm. longa et 1/2 mm. lata. Labellum carnosulum. ad basin sub-inte-

grum 2 mm. latum, deinde tripartitum, partitionibus lateralibus angustc

linearibus, obtusiusculis, levissime divergentibus, 7 mm. longis et

1/2 mm. latis ; intermedia lineare ligulata, obtusiuscula, cum margini-

bus leviter replicatis, circiter 7 mm. longa e 1 1/4 mm. lata; calcar

lineare-clavatum, aeutum, pendulum intra bracteae absconditum, quam
ovario cum pedicellum paulo brevior, 2 cm. longum et prope apicem
1 mm. crassum. Processubus stigmaticis elnngatis, 1 1 2 mm. longis,

canalibus antherae sub aequilongis.

Habitat campis arenosis et paulo humidis prope [uruena, floret

Decembri.

Ns. 5332 5335- Tabula n. 85. Fig. II

Tuberculos elliptico-oblongos, obtusos, villosos, de 2—3 cm.

de comprimento e de 10- -15 mm. de diametro. Caules erectos, rolicos,

lisos, verde-claros de 20—40 cm. de altura e de 2—3 mm. de diametro,

multivaginiferos. Folhas oblongo-lanceolares, agudas, quasi vaginifor-

mes, inferiormente longamente envaginadas e superiormente pouco dila-

tadas e algo patulas, acuminadas, verde albicantes, geralmente a maior,

a terceira ou a quinta, com 4—6 cm. de comprimento por 1 1/2 cm.

de largura mediana, alongado sub-oval, longitunalmente dobrada,

algo concava e erecta, deerescendo as inferiores, gradativamente, em
vaginas e as superiores em bracteas ; as vaginas sao frouxamente ample-

xicaules Racimo erecto, esparsamente 5—8-flor, de 4— 10 cm. de

comprimento. Bracteas semiamplexicaules, frouxas e algo patulas,

oblongo-lanceolares, acuminadas de longe, agudas, pouco mais curtas

que o ovario junto com o pequeno pedicello, tendo as inferiores 22 mm.
de comprimento e 6 mm. de largura no meio, deerescendo as superiores

gradativamente. Flores alvas, com aproximadamente 18 mm. de dia-

metro, breve pedicelladas. Ovario recurvo na parte superior, tendo

com o pedicello 21 mm. de comprimento. Sepalos algo carnosos de

nervuras muito apagadas ; o dorsal longitudinalmente concavo, (nao

cueuliforme) tenue e quasi imperceptivelmente 5-nervado, erecto,

obtuso, de dorso carinado e calloso, levemente apiculado no apice,

de 6 mm. de comprimento por 4 mm. de largura na parte inferior

;

lateraes levemente obliquados, longitudinalmente algo concavados,

patulos (nao deflexos), ovo-triangulares, agudos, levemente apiculados,

de 7 mm de comprimento por 4 mm. de base. Petalos bipartidos

sub-carnosos, de segmentos mais ou menos do mesmo comprimento
;

o posterior erecto, linear-ligulado, acuminado abruptamente e de apice

obtuso, pouco mais curto que o sepalo dorsal e formando com o mesmo
o capacete, de 6 mm. de comprimento por 2 mm. de largura ; o anterior

linear muito estreito, estendido para deante, obtuso, levemente. curvado

para fora, de 5 mm, de comprimento por 1/2 mm. de largura. -Labello



carnoso, quasi inteiro na base com 2 mm. de largura, depois tripartido,

de segmentos lateraes estreitos e lineares, obtusos levemente diver-

gentes de 7 mm. de comprimento por 1/2 mm. de largura; interme-

diario linear-ligulado, obtuso, de margens levemente recurvadas, com

approximadamente 7 mm. de comprimento e 1 1/4 mm. de largura;

esporao linear-clavado, agudo, pendente, escondido entre as bracteas,

pouco mais curto que o ovario junto com o pedicello, de 2 cm. de

comprimento e 1 mm. de diametro, proximo ao apice. Prolongamentos

estigmaes, alongados de 1 1/2 mm. de comprimento, quasi tao com-

pridos quanto os canaes das antheras.

Habenaria polycarpa, Hoehne, (Spa nov. ex set. Murautkac)

Caulis erectus, teretiusculus, inferne usque ad medium foliosus,

60—80 cm. altus et 4—6 mm. crassus. Folia bene evoluta saepius 6—9,

membranacea, late-ovata vel sub-elliptica, plana, plurinervulosa et reti-

culata, basi 1 1/2—3 cm. vaginanta, patula, 6—9 cm. longa et 3—6 cm.

lata, superiores in bracteae decrescentibus. Racemus erectus, strictus,

pluriflorus, 20 cm. longus. Bracteae laxiusculae, ovato-lancio-

latae, longissime acuminatae, acutae, ovario alte superantae, pallide

virides, 2 1/2—3 cm. longae et 7— 10 mm. latae. Flores erecto-patuli,

viride-albicanti. Sepala tenuiter membranacea, sub-aequilonga, 5-ner-

vulosa, dorsale cuculatum, ovatum, obtusum, 8 mm. longum et 7 mm.
latum, lateralia leviter obliqua, patula vel paulo deflexa, obtusiuscula,

9 mm. longa et 4 1/2 mm. lata. Petala membranacea, minute lobulata,

partitione postica, curvata, lineare-falcata, sepalo dorsali paulo bre-

viora et laxe conniventa, tenuiter trinervulosa,. obtusa, 7 mm. longa et

1 1/2 mm. lata, partitione antica subulato-dentiforme, anguste et acuta,

2 mm. longa et 1/2 mm. lata. Labellum carnosulum, pendulum, flexuo-

sum, trilobatum, partitionibus lateralibus minute dentiformes partitio

nes antica petalorum aequantibus, acutis et divaricatis, 2 mm. longis

et 1/2 mm. latis
; partitione mediana ligulata, obtusa, 10 mm. longa et

11/2 mm. lata ; calcar ovario aequantum vel paulo longior, flexuosum v

2 cm. .longum et prope basin 1/2 mm. et ad apicem 1 mm. crassum,

acutum.

Habitat campis siccis et arenosis " inter arboribus campestris

prope Maribondo ad fluminem S. Lourenco.

Ns. 4094 e 4095. Tabula n. 86

.
Caules erectos, rolicos, inferiormente, ate acima do meio, folio-

sos, 60—80 cm. de altura e 4—6 mm. de grossura. Folhas bem desen
volvidas geralmente 6—9, membranaceas, largamente ovaes ou sub-
ellipticas, planas, plurinervuladas e tenuetnente reticuladas, a

1 r
2- -2 cm. envaginantes na base, patented dc 6—9 cm. do compri-
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mento e 3—6 cm. de largura, decrescendo as superiores gradativamente
em vaginas bracteiformes. Racimo erecto e rijo, floribundo, de 20 cm.
de comprimento. Bracteas erectas, frouxas, ovaes-lanceolares, acumi-
nadas de longe, agudas, muito mais compridas que o ovano. v'erde-pal-

lidas, de 2 1/2—3 cm. de comprimento e de 7—10 mm. de largura.

Flores erecto-patulas, verde albicantes. Sepalos tenuemente membra-
naceos, mais ou menos do mesmo comprimento, 5-nervulosos, o dorsal

oval, cuculiforme, obtuso, de 8 mm. de comprimento e de 7 mm. de lar-

gura, os lateraes levemente obliquos, patulos ou levemente deflexos,

mais ou menos obtusos, de 9 mm. de comprimento e de 4 1/2 mm. de
largura. Petalos membranaceos, insignificantemente bilobuladas,

segmento posterior, incurvado, linearmente falcado, pouco mais curto

que o sepalo dorsal e nao muito connivente com o mesmo, tenuemente
trinervulado, obtuso, de 7 mm. de comprimento por 1 1/2 mm. de lar-

gura, dente ou segmento anterior, assovelado-dentiforme, estreito,

agudo, com apenas 2 mm. de comprimento e 1/2 mm. de largura na
base. Labello carnoso, pendente, flexuoso, trilobulado, segmentos late-

raes da base iguaes aos anteriores dos petalos, agudos c patulos, de
2 mm. de comprimento e 1/2 mm. de largura na base ; parte mediana
ligulada, obtusa, de 10 mm. de comprimento e de 1 1/2 mm. de largura

;

esporao tao longo quanto o ovario ou um tanto mais comprido, flexuoso,

de 2 cm. de comprimento e perto da base com 1/2 e perto do apice com
t mm. de grossura, apice agudo.

Colhida em campos seccos e arenosos do cerrado, no Maribondo,
perto de S. Lourenco ; florescendo em Abril.

Ns. 4094 e 4095. Estampa n. 86

Os exemplares colhidos, ja estavam mais ou menos seccos e

ostentavam grande numero de capsulas, com sementes maduras. As
folhas apresentam algumas manchas escuras que naturalmente sao

provenientes de amassaduras
; julgamos nao serem manchas naturaes

como acontece com as especies da seccao maculosae'

Habenaria liguliglossa, Hoehne. (Spc. nov. ex set. seticaudae)

Caulis elongatis, robustiuseulis, pars inferior subdemidium
6—7-foliosis, 70—80 cm. altis, 5—6 mm. crassis. Folia erecta paulo

patula, lineare-lanciolata, sub-ligulata, viridia, siccitate membranacea
et reticulata, 5-nervata, basi longe vaginanta, apice leviter acuminata,

inferior-obtusa, superior acutiuscula in bracteas caulem omnino vesti-

cutis decrescentibus. Racemus longissimepedunculatus, multi et -laxi-

florus, -18 cm. longus. Bracteae laxae, membranaceae, ovato-4ancfo-

latae, acuminatae, acutae. 3—5-nervulosae, reticulatae, in^sriores basi



semiamplexicaules, 6 cm. longae et i 1/2 cm. latae, superiores decres-

centibus ovario breviter pedicellato plus quam duplo superantibus.

Flores inter majores, albi, erecto patuli. Sepala membranacea, dis-

tincte 5-nervulosa et minute reticulata, dorsale ovata, cucullata, apice

rotundata minutissime apiculata, 9 mm. longa et 8 mm. lata ;
lateralia

sub-falcata semi-elliptica lunata, valde deflexa, 13 mm. longa et ad

medium 6 mm. lata. Petala erecta cum sepalo dorsale connivente quam

is paulo breviore, trinervulosa, leviter arcuata, falcata, obtusiuscula,

8 1/2 mm. longa et 2 mm. lata. Labellum pendulum, simplice, crasse

carnosum. ligulato-lineare, flexuosum, basi subquadratum, apice trun-

catum sub-emarginatum rotundatum ; marginibus anguste membrana-

ceis, reflexis, 18 mm. longum et r 3/4 mm. latum; calcar flexuosum,

apice claviculato-incrassatum, pedicello cum ovario plus quam duplo

longiore, 5 1/2 cm. longum et prope apicem 2 mm. crassum.

Habitat in campis humidis, ad confluentium fluminis Conceicao

et Ariea, propre Cuyaba ; floret Martio.

N. 4093. Tabula n. 87

Caule longo, bastante robusto, inferiormente ate ao meio ves-

tido com 6—7 folhas, de 70—80 cm. de altura e 5—6 mm. de grossura.

Folhas erectas, pouco patulas, lineares lanceoladas, sub-liguladas,

verdes, quando seccas membranaceas e reticuladas, 5-nervuladas, de

base longamente vaginantes e de apice acuminado, inferiores obtusas

e as superiores levemente agudas, decrescendo gradativamente

em bracteas que revestem todo o resto do caule e da inflores-

cencia. Racimo longamente pedunculado laxamente multiflor, 18 cm.

de comprimento. Bracteas laxas, membranaceas, ovaes-lanceoladas,

acuminadas, agudas, 3—5-nervuladas, reticuladas, inferiores de base

semiamplexicaule, de 6 cm. de comprimento e de 1 1 1 2 cm. de largura.

as superiores gradativamente decrescentes, attingindo mais que o

dobro do comprimento de ovario com o pedicello. Flores entre as

do genero, alvas, erecto patulas. Sepalos membranaceos, dis-

5-nervulados e tenuemente reticulados, dorsal oval cuculi-

forme, de apice arredondada e insignificantemente apiculado, com

9 mm. de comprimento e 8 mm. de largura ; lateraes sub-falcados semi-

ellipticos lunulados, fortemente deflexos, de 1 3 mm. de comprimento e

de 6 mm. de largura mediana. Petalos erectos, conniventes com o sepalo

dorsal e pouco mais curtos que o mesmo, trinervulados, levemente

arqueados, falcados, obtusos, de 8 1/2 mm. de comprimento por 2 mm.
de largura. Labello pendente, simples, espesso e carnoso, de forma

alongada, ligular linear, flexuoso, de base sub-quadrada e de apice trun-

eado sub-emarginado, arredondado ; de margens estreitamente mem-
branaceas e reflexas, de 18 mm. de comprimento e 1 3/4 mm. de

Ureura : esporan lone" r fKxuosn, rK apice claviforme engrossarjo rle
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como estas, labello e petalos simples, esporao muito longo e grandes

bracteas e e especialmente caracterizada pelas suas folhas que sao

muito diversas das daquellas especies.

tiabenaria st. Simonensis, II.

. longa et i

LISCUIUS, pallide

, I 1/2--2 mm.
patula, anguste

ta, basi n paulo

tenuitei

Tuberidia elliptiea-oblonga, obtusa, 20-
$—b mm. crassa. Caulis erectus, graciliusculu

viridis, a basi racemum usque foliatus, 40—60 <

crassus. Folia bene evoluta 2—4, erecta, vel

lineare sub-setacea, sparsiuscula, longe

vaginanta, pallide viridia, siccitate pallide fla

vata, 8— 10 cm. longa et ad medium circiter 3 mm. lata, superiora in

bracteae sparsiuscules decrescenta. Racemus erectus, 8—30 florus, sub-

secundiflorus, 8—12 cm. longus. Bracteae erectae vel interdumque
paulo patulae, tenuiter membranaceae, ovato-lanceolatae, longe acumi-
natae, acutae, inferiorae ovario sub-aequilongae, superiorae quam is

valde breviorae ; inferiorae circiter 1 cm. longae et 2 1/4 mm. latae,

superiorae satis minorae. F lores albi viridescentes, sub-secundi, circi-

ter 8 mm. diam. Ovarium erectum, superne leviter arcuatum, brevis-

sime pedicellatum, 8—9 mm. longum. Sepala membranacea, tenuiter

trinervata ; dorsale erectum, ovatum, paulo concavum, obtusum, apicu-

latum. 3 1/2 mm. longum et 2 mm. latum; lateralia patula, ovato-

oblonga, breviter acuminata, acutiuscula, apiculata, 4 mm. longa et

1 3/4 mm. lata. Petala membranacea, bipartita
; partitio postica sub-

triangulare-ovata, paulo falcata, sepalo dorsali paulo breviora, breviter

acuminata acutiuscula, 3 mm. longa et inferne 1 mm. lata
;

partitio

antica, anguste linearia, sub-subulata, quam postica sub-duplo longiora,

paulo arcuata et flexuosa, acuta, 6 mm. longa et circiter 1/2 mm. lata.

Labellum inferne usque ad 1 mm. longum integrum, paulo dilata-

tum et levissime concavum, deinde tripartitum, patulum. Partitio-

nes laterales anguste linearibus sub-setaceae, divergente-flexuosae,

6—6 1/2 mm. longae et 1/2 mm. latae; partitio intermedia lineare-

ligulata, obtusa, circiter 5 mm. longa et 3/4 mm. lata; calcar paulo



incurvum, claviculatum, circiter 8 mm. longum et superne prope apicem

Habitat in campis humidis et graminosis ad ripas fluminem

Juruena ad cataractae Sao Simao prope S. Manoel in Matto Grosso

;

floret Februario.

Ns. 5356"5659- Tabula. n. 88

Tuberculos elliptico-oblongos, obtusos, de 20—22 mm. de com-
primento e cerca de 5—6 mm. de espessura. Caules erectos, debeis,

rolicos, verde-pallidos, da base ao racimo bastamente recobertos de

folhas, de 40—60 cm. de altura e 1 1/2—2 mm. de grossura. Folhas

bem desenvolvidas 2—4, erectas ou levemente patentes, estreitas e

lineares quasi setaceas, muito esparsas, acuminadas de longe, agudas,

de base levemente invaginantes, verde-pallidas, deseccadas amarelles-

centas, tenuemente trinervuladas, de 8— io-cm. de comprimento e no
meio com cerca de 3 mm. de largura, as superiores decrescentes em
bracteas e mais esparsas. Racimo erecto, com 8—30 flores, quasi secun-

diflor, de 8— 12 cm. de comprimento. Bracteas erectas ou as vezes algo

patentes, tenuemente membranaceas, ovaes-lanceolares, acuminadas de
longe, agudas, sendo as inferiores tao longas quanto o ovario com o

pedicello e as superiores muito menores. Flores verde-albicantes, «ub-

unilateraes, de cerca de 8 mm. de diametro. Ovario erecto,. levemente
arqueado na parte superior, curtamente pedicellado, de 8—9 mm. de
comprimento. Sepalos membranaceos, tenuemente trinervulados ; o

dorsal erecto, oval, levemente concavado, obtuso, apiculado, de

31/2 mm. de comprimento e 2 mm. de largura; os lateraes patulos,

ovaes oblongos, curtamente acuminadoSj apiculados, de 4 mm. de com-
primento e 1 3/4 mm. de largura. Petalos membranaceos. bipartidos

;

por^ao posterior quasi triangular-oval, algo falcado, pouco mais curta

que o sepalo dorsal, curtamente acuminada, aguda, de 3 mm. de com-
primento e na parte inferior de 1 mm. de largura

; porcao anterior

estreitamente linear, quasi assovellada, com o dobro do comprimento da
posterior, levemente arqueada e flexuosa, aguda, de 6 mm. de compri-

mento e cerca de 1/2 mm. de largura. Labello a 1 mm. da base inteiro,

levemente dilatado e concavado, depois tripartido, patente ; partes

lateraes estreitamente lineares sub-setaceas, divergentes e flexuosas,

de 6—6 1/2 mm. de comprimento e 1/2 mm. de largura; a do meio
linear-liguliforme, obtusa, de cerca de 5 mm. de comprimento 63/4 mm.
de largura ; esporao levemente incurvado, claviforme, de cerca de
8 mm. de comprimento e de 1 mm. de grossura no apice.

Ns. 5356—5659- Estampa n. 88

Colhida entre gramineas nas margens humidas e encharcadas
do salto S. Simao, do rio Juruena, perto de S. Manoel ; florescendo em
Fevereiro,



Habenaria coxipoensis

ene evoluta saepius 6—8, <

tt-r conduplicata, biferne

curvati. Sepala tenuitcr membranacea, tenuiter 3— 5-nervata, dorsalc

ovatum, cuculatum, rotundatum et menute apiculatum, 6 mm. longum

cl 4 i/2 mm. latum, lateralia ovato-oblonga, cum marginibus longitu-

dinaliter retroflexis, patula vel leviter deflexa, 3-nervata, 7 mm. longa

et 3 mm. lata. Petala sub-earnosa, bipartita, partitio postica lineare

leviter falcata, uninervata, obtusa, sepalo dorsali conniventa, 5 1/2 mm.
longa et 1 1/2 mm. lata; partitio antica anguste lineare, quam
postica demidium longiore, riliforme flexuosa et patula, 8 mm. longa et

tissime asperulum, partitiimibus latt-ralibus anguste linearibus, parti-

tiones antica petalorum similibus, divaricatis, 0, r mm. longis et

i 2 mm. latis ; partitio intermedia, paulo latiore, lineare-ligulata,

obtusiuscula, 9— 10 mm. longa et 1 1/2 mm. lata; calcar flexuosum,

clavatum, leviter incurvatum antice porrectum, acutaim, 1 cm. longum

et prope apicem 112 mm. crassum, ovario aequil nngum vel paulo

brevior.

Habitat in campis arenosis et hnmidis ad t !oxipo da Ponte,

propre Cuyaba ; floret Martio.

N. 4952. Tabula n. 8g

C'aules erectos, rijos, inferiormente, mais 011 menos ate ao meio,

foliosos. Folhas bem desenvolvidas geralmente 6—8, erecto-patentes,

lanceolares ovaes, longitudinalmente dobradas e envaginantes na base,

quando seccas membranaceas e intensamente avermelhadas, 5 7-ner-

vadas, agudas, de 6—8 cm. de comprimento e de 2 1/2 3 cm. de

largura. Raeimo floral rijo, de 15 cm. de comprimento, Horibundo.

Bracteas erecto patentes, tenuemente membranaceas, acuminadas,

agudas. as inferiores maiores que o ovario e as superiores tao longo

quanto este, de 1— 1 1/2 cm. de comprimento por 3—4 mm. de largura.

Flores mediocres, patentes, eurvadas para deante. Sepalos tenuemente

membranaceos, tenuemente 3—5-nervulados ; dorsal oval, cuculi-

forme, arredondado e levemente apiculado, de 6 mm. de comprimento e

de 4 1 2 mm. de largura ; lateraes ovaes alongados, de margens longi-

tudinalmente retroflexos, patulos ou levemente deflexos, trinervados,



de 7 mm. de comprimento por 3 mm. de largura. Petalos subcarnosos,

bipartidos; parte posterior linear e levemente falcada, uninervada,

obtusa, tao longo 011 urn pouquinho mais curta que o sepalo dorsal e

connivente com o mesmo, de 5 1/2 mm. de comprimento por 1 1/2 mm.
de largura

;
parte anterior a metade mais comprida que a posterior,

filiforme e flexuosa, patente, de 8 mm. de comprimento por 1/2 mm.
de largura. Labello tripartido ate a base, levemente aspero na parte

superior, carnoso, partes lateraes estreitamente linear-filiformes,

semelhantes, aos segmentos anteriores dos petalos, divaricados, de
9—10 mm. de comprimento e 1/2 mm. de largura; parte mediana
algo mais larga, linear-ligulada, obtusa, de 9— 10 mm. de comprimento
e de 1/2 mm. de largura; esporao rlexuoso, claviforme, levemente

incurvo, estendido para deante, agudo, de 1 cm. de comprimento
e de i 1/2 mm de grossura proximo ao apice, tao longo ou um pouco
mais curto que o ovario

Colhida nos campos arenosos e humidos de Coxipo da Ponte,

perto de Cuyaba ; florescendo em Marco.

N. 4952. Estampa n. 89

A principio, julgavamos tratar-se da Hab. ruplcola, Barb. Rodr.,

porem, depois de a examinar melhor, verifkamos que differe desta, nao
^6 pela forma e cor das folhas, mas, ainda, nas dimensoes e formas dos
segmentos da flor.

Habenaria odorifera, Hoehne, (spc. nov.)

(Bonatae ?) Caulis foliatus, erectus ; folia e vaginis sublineare
acuminata vel' acuta, saepissime trinervata, erecto-patula, leviter cana
liculata. superiores et inferiores in bracteae et vaginulae- decrescen
tia

; racemo multiflorc vel paucifloro ; bracteae lanceolate-ovatae

ovario cum pedicello paulo superantae, acutae ; sepalo dorsali ovali

lanceolato, paulo cuculato petalis partitione postica satis amplexens,
acuto, lateralibus patulis (non reflexis), multo majoribus, paulo con-
cavis cum labellum antice porrectis, acutis

;
petala bi vel interdumque

tri-partita vel bipartita cum partitione postica margine postica denti
culata vel dente unceiforme munita, partitione postica erecta,

antica porrecta, paulo ascendente subfalcata, anguste-linearia ; labello

tripartito, partitiones omnibus aequilongis, lateralibus angustioribus
:

spathulato-ovalibus, intermedia suborbicularia cum apice acuto
omnibus patuli porrectis paulo convexis ; calcar ovario aequilongum
paulo clavatum, apice obtusum

; processubus stigmaticis antice porre
ctus antherae canalibus aequilongus ; staminodiis bene evolutis.

(Tuberideae) Caule cum racemum florale 30—60 cm. alto
;

4—6 cm. crasso Foliis circiter 8—9, lineari-lanceolatis, trinervatis,

10—20 cm. longis, ad medium 1—1 1/2 cm. latis, pallide virides.



Racemo circiter 6—-15-floro, 10-20 cm. longo. Bracteae magnae, tri-

nervatae, acutae, ovario cum pedicello paulo superantae. Flores magni,
valde odoriferi, flavi. Sepala patula (non reflexa) dorsali petalis par-

titione postica amplexcens galeam formans, circiter 12 mm. longum et

9 mm. latis
; lateralibus paulo longioris et angustioribus, 16 mm. longum

et 5 mm. latis. Petab partitione postica ovato-oblonga, uninervata,

paulo incurvata, saepissime ad margine posteriora dentam unceiforme
munita, 1 1 mm. longa et 4 mm. lata ; antica falcato-linearia por-

recta, 12 mm. longa, et 1 mm. lata. Labellum tripartitum, partitione

omnibus paulo convexis, antice porrectis, lateralibus spathulatis 18 mm.
longis et ad medium 9 mm. latis ; intermedia spathulato-orbicularia,

18 mm. longa et 18 mm. lata, apice acuta.

Leg. in campis graminosis et supaludosis prope S. Lourenco
et Coxim ; floret Maio.

Ns. 4090- 4102. Tabula n. 90

Laules foliosos, erectos ; folhas envaginadas, sublineares acu-
minadas ou agudas, geralmente trinervuladas, erecto patulas, leve-

mente canaliculadas, decrescendo as superiores e as inferiores gradati-

vamente em bracteas e vaginas ; racimo multiflor ou de poucas flores
;

bracteas lanceolar-ovaes, pouco mais compridas que o ovario com o
pedicello, agudas ; sepalo dorsal oval-lanceolado, um tanto cuculi-

forme abra^ando os segmentos posteriores dos petalos, apice agudo, os

lateraes patulos (nao reflexos) muito maiores, pouco aconcavados,
estendidos para diante em baixo do labello, apice agudo ; petalos bi ou
as vezes subtripartidos ou seja bipartidos com um dente unceiforme
na margem posterior da por^ao posterior

;
parte posterior erecta ; ante-

rior estendida para deante, um tanto ascendente, subfalcada, estreita-

mente linear ; labello tripartido, de segmentos de comprimento igual,

lateraes porem mais estreitos ovaes espathulares, a intermediaria subor-
bicular, de apice agudo, todos estes segmentos do labello ficam esten-

didos num piano para deante e sao geralmente um pouco convexos

;

esporao tao comprido quanto o ovario, pouco clavado, de apice obtuso
;

prolongamentos estigmaes estendidos para deante tao compridos
quanto os canaes das antheras ; estaminoides bem desenvolvidos.

Planta tuberifera, de caule com o racimo floral de 30—60 cm. de
comprimento e de 4—6 mm. de espessura. Folhas mais ou menos em
numero de 8—9, linear-lanceoladas, trinervuladas, de 10—20 cm. de
comprimento e de 1— 1 1/2 cm. de largura no meio, verde-pallidas.

Racimo floral com de 6— 15 flores, de 10— 20 cm. de comprimento.
Bracteas grandes, trinervuladas, agudas no apice, pouco mais com-
pridas que o ovario junto com o pedicello. Flores grandes e muito
adoriferas, amarellas. Sepalos patulos (nao reflexos), dorsal abracando
os segmentos posteriores dos petalos e formando com estes um capacete
bastante fundo, com mais ou menos 12 mm. de comprimento e 9 mm.



de largura ; os lateraes algo mais compridas e mais estreitas, de 16 mm.
de comprimento e de 5 mm. de largura. Petalos, parte posterior oval-

alongada, uninervulada, pouco incurva, gerando geralmente na

margem posterior urn dente unceiforme que se poderia quasi considerar

um terceiro lobulo se nao fosse a altura em que se acha inserido, de

1 1 mm: de comprimento e de 4 mm. de largura ;
parte anterior linear-

falcada estendida para deante e ascendente, de 12 mm. de comprimento

e de 1 mm. de largura. Labello tripartido, segmentos todos um tanto

convexos, estendidos em piano para deante, os lateraes espathulares

de 18 mm. de comprimento e de 9 mm. de largura, intermediario

espathularmente orbicular de apice agudo, de 18 mm. de comprimento

e de 18 mm. de largura.

Colhido nos campos de S. Lourenco e de Coxim ; florescendo

em Maio.

Ns. 4096—4102. Estampa n. 90

Os prolongamentos estigmaes, que estao um tanto concrescidos

com base do labello, fazem crer que se trata de uma planta da seccao

« Bonata » temos, entretanto, duvida a este respeito, justamente por se

tratar de uma seccao exclusivamente africana. Esta especie e uma das

mais ornamentaes que temos encontrado ; caracteristicos principaes,

sao, o grande labello dividido em tres grandes e amplos lobulos, o

tamanho das flores e o terceiro lobulo, que se encontra, nos petalos, de
muitos exemplares. As flores sao muito odoriferas.

Habenaria orchiocalcar, Hoehne (Spc. nov.)

Caulis erectus, gracillimis, minute et pauci foliatis, fere 22 cm.

altis et circiter 1 mm. crassis, tuberigeris ; tuberidia ovoidea, parva, fere

12 mm. longa et 8 mm crassa. Folia 1—2 majores, sub-vaginiforme,

erecta, superne paulo patula, linearia-lanciolata, acuminata, acuta, fere

3 cm. longa et 3 mm. lata ; superiora in vaginis decrescentia, valde bre-

viora quam internodia. Bracteae involutae, erectae, acutae, glabrae,

apertae fere 2 1/2 mm. latae et 15 mm. longae. Flos solitari, terminali,

alva plena, segmentis patulis, fere 23 mm. diam. Pedicellum cum ovario

fere 21/2 mm. longum ; ovarium superne longitudinaliter sulcatum, me-
dio incrassatum, paulo curvatum. Sepala membranacea, sub-ovata, acu-

tiuscula, 12 mm. longa et fere 3 mm. lata ; dorsale erectum, leviter con-

cavum ; lateralia patula, paulo obliqua. Petala bipartita
; partitio postica

obliqua, sublineare, acuminata, paulo falcata, sepala dorsali in parte

inferiore usque ad medium conniventa, in superiore brevissime patula,

paulo breviora quam sepalo dorsale; partitio antica quam postica lon-

giora, anguste linearia, acuta, antice porrecta, flexuosa, sub-ascendenta,

fere 15 mm longa et 1/2 mm. lata. Labellum inferne sub-integrum late



ligulatum, deinde trilobatum
; partitiones laterales extus

linearae, quam intermedia angustiorae, fere partitiones antica petalo-
rum similibus; partitio intermedia sub-ligulata, recta, obtusiuscula.
fere 10 mm. longa et 2 mm. lata ; calcar parvum,
bilobatum orchioideum, sub-obovatum, fere J

1 1/2 mm. crassum

duplu

Tabula tug.

Legit in campis graminosis et lapidosis ad Lambary, propt
Campos Novos da Serra do Norte ; floret mensibus Novembrio.

cas pequCaules erectos, tenues, vestido

22 cm. de altura e cerca de 1 mm. de i_

ovoides, pequenos, de 12 mm. de comprimento e 8 mm. de diametro.
Folhas 1— 2 maiores, sub-vaginiformes, erectas, pouco patulas na parte
superior e amplexicaules na inferior, linear-lanceoladas, acuminadas,
agudas, de approximadamente 3 cm. de comprimento e ; mm. de lar

gura
;
as superiores decrescentes, muito mais curtas que o entreno e nao

patentes, fortemente amplexicaules. Flor solitaria, terminal, alba
plena, de segmentos patulos, de 23 mm. de diametro. Pedicello com o
ovario com 2 1/2 cm. de comprimento; ovario longitudinalmente sul-

cado na parte superior, engrossado no meio, algo curvado. Bractea abra-

C,ando frouxamente o pedicello, enrolada longitudinalmente, aguda,
glabra, estendida de 2 1/2 mm. de largura e 15 mm. de comprimento.
Sepalos membranaceos, sub-ovaes, agudos, de 12 mm. de comprimento
e 3 mm. de largura ; o dorsal erecto, algo concavo ; os lateraes patulos,

levemente obliquados. Petalos bipartidos
;
parte posterior obliqua, sub-

linear, acuminada, algo falcada, na parte inferior connivente com o
sepalo dorsal e na metade superior livre, pouco mais curta que o
sepalo dorsal

; parte anterior mais comprida que a posterior, estreita-

mente linear, aguda, estendida para deante, flexuosa, algo ascendente,
de 15 mm. de comprimento e 1/2 mm. de largura. Labello na parte

inferior inteiro, largamente ligular, depois trilobado
; partes lateraes'

curvadas para fora, lineares, iguaes as partes anteriores dos petalos;

parte intermediaria mais larga, sub-linear-liguliforme, recta, obtusa,

de 10 mm. de comprimento e 2 mm. de largura, na base um pouco mais
larga ; esporao pequeno, ovoide e bilobulado no apice, com forma de
escroto. de 2 1/2 mm. de comprimento e 1 1/2 mm. de diametro
no apice.

Estampa n. 85. Fig. I

Colhida em campos limpos e pedregulhentos no Lambarv,
perto de Campos Novos da Serra do Norte ; florescendo em Novembro.

Esta interessante plantinha, que se caracteriza especialmente
pela. forma curiosa do esporao do labello, e talvez uma forma atro-

phiada da Hab. Allemanii, Barb. Rodr., ella foi colhida no mesmo



lugar onde encontramos tambem aquella (Parte IV, pag. 8) ; differe

daquella, nao so por ter um esporao duplo em forma de escroto, mas

tambem, ainda, pelas dimensoes do pedicello e demais partes compo-

nentes da flor. Infelizmente so conseguimos salvar o croquis que della

haviamos feito no lugar onde a colhemos, o exemplar, unico que encon-

tramos, perdeu-se, com outro material que mandamos do Juruena,

quando descemos por aquelle rio em 191 1, o qual, segundo consta, foi

queimado no deposito de Uayquacore, na occasiao em que o mesmo foi

incendiado. Emiim, antes isto, desta e poucas outras que seguiam

naquella grande remessa de mais de quinhentas especies da rigiao

Camposnovense e Campos de Floriano, ainda salvamos os eroquis e

apontamentos
;
porem, das demais, nem isto.

Epistephium :

Epistephium laxiflorum, Barb. Rodr.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. IV, pag. 142)

Ns. 4110, 4112 e 5577

Colhida no Morro Podre na Chapada, nos campos do Rio Arica

perto de Cuyaba e no rio Lambary, alem de Campos Novos da Serra

do Norte ; florescendo de Novembro a Mar$o.

Folhas ora oblongas quasi lineares, ora sub-ovaes, com sete ner-

vuras, correndo a ultima da margem, muito junta a esta, dando-nos

assim a impressao de uma folha com cinco nervuras de margens encras-

sadas e levemente revoltas ; inflorescencia terminal com 3—5 flores

muito esparsas, de cor roxo-clara com o labello mais carregado. As flo-

res desta planta tern a mesma forma das do Ep. scleropliyllnm, Lindl.

sao porem muito menores.

Area de dispersao conhecida : S. Paulo e Goyaz.

Sarcoglottis :

Sarcoglottis uliginosa, Barb. Rodr. var. robusta, Cogn.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. IV, pag. 217)

(Veja-se tambem: Engl. Prantl. Nat. Pflanzf. vol. II, 6, pag. 113)

Estampa n. 91. Fig. II

Colhida em Lambary, perto de Campos Novos da Serra do

Norte ; florescendo em Novembro.

Nota. — « Infelizmente perdemos todos os exemplares, que
haviamos colhido desta planta, em uma remessa de material que fizemos

do Juruena em 191 1, quando descemos pelo rio do mesmo nome
;
pois



segundo nos disseram estes volumes de material quein

deposito de Uayquacore onde se achavam quando elle foi :

salvamos assim apenas o croquis, que haviamos feitn n<> h

encontramos. »

O exemplar foi colhido em um pequeno pantano inc

se encontra pouco alem da matta da Canga, onde existiam m
plares desta planta : as suas Mores sao de cor amarella e

ornamentaes do genero.

Area de dispersao conhecida : Paraguay.

Galetndra xerophila, Hoehne. (Spc. nov.)

Herba terrestris, cum pseudobulbus saepius terra opertis et folia

anguste linearia ad superficies emittens. Pseudobulbi ovoidi, dum

juniores cum vaginis foliarum obtecti, deinde nudi, pallidi, annulati,

terra operti, fere 21/2 cm. longi et 15 mm. crassi. Folia laete viridia,

lineare-acuminata, acuta, longitudinaliter plicata, distincte carianata,

mferne articulata et invaginata, superne curvata patula, fere 12— 15 cm.

longa et 12 mm. lata; duo inferiora valde minora. Racemus erectus,

strictus, inferne nudus et vaginis 1—2 obsessus, glabrus, superne,

dimidio ad apicem laxe 8—9 florus, circiter 25 cm. longus et fere

1 1/2 mm. crassus. Flores patuli, inter minores generis ;
perianthus pur-

pureus-fuscus ; labellum album, intense purpureo-venulatum ; venulae

ex base calcaris iradiatae in disco labelli arcuatae productae. Ovarium

cum pedicellum patulum, 15 mm. longum, 1 mm. crassum. Sepala mem-

branacea, lineare-acuminata, levissime spathulata, acuta, uninervata,

13 mm. longa, 1 1 '2 mm. lata ; dorsale erectum, superne breviter recur-

vum, levissime concavum ; lateralia erecto-patula, paulo obliquata,

superne levissime contorta extra curvata. Petala sub-spathulata, bre-

vissime acuminata, inferne sepalis conniventia, superne libera et patula,

13 mm. longa et fere 1 1/2—1 3/4 mm. lata. Labellum longitudinaliter

infundibuliforme involutum, aperto ambitu sub-ovatum obscure trilo-

bulatum, marginibus undulatis, apice obtusum, cum calcare fere 3 cm.

longum et apertum fere 13 mm. latum, disco ad medium membranaceo-

carinatum. Columna incurvata, crassa, ad apicem incrassata, fere

7—8 mm. longa et in labellum abscondita. Anthera crassa, sub-lobulata,

obtusa. Calcar conicum, sub-acuto obtusiusculum, paulo curvatum,

ovarium aequilongum vel paulo superans.

Tabula n. 92

Legit in campis aridis argillosis inter Gramineae prope S. Luiz

de Caceres ; floret mensibus Setembrio.

Herva terrestre, de pseudobulbos geralmente enterrados e de

folhas lineares estreitas emergidas da superficie do solo. Pseudobulbos



ovoides, quando novos envolvidos pelas vaginas das folhas, mais tarde

despidos, pallidos, annelados, enterrados, de 2 1/2 cm. de comprimento

e 15 mm de espessura. Folhas verde-claras, Knear-acuminadas, agu-

das, longitudinalmente dobradas, distinctamente carinadas, inferior-

mente articuladas e envaginadas, superiormennte patulas curvadas gra-

ciosamente para fora, de 12— 15 cm. de comprimento e 12 mm. de

iargura ; as duas inferiores muito menores. Racimo erecto, teso, inferior-

mente despido, ostentando 1—2 pequenas vaginas, glabro, superior-

mente do meio para o apice, laxamente 8—9 flor, de cerca de

25 cm. de comprimento e approximadamente 1 1/2 mm. de grossura.

Flores patentes, entre as menores do genero
;
periantho vermelho-ama-

rellado, bronzeado ; labello alvo, venulado de verme^io intenso ; veios

irradiantes da base do esporao, ordenadas parallelamente em graciosas

curvas no disco do labello. Ovario com o pedicello patulo de 15 mm.
de comprimento e 1 mm. de grossura. Sepalos membranaceos, lineares

ligeiramente acuminados, levemente espathulares, agudos e uninervu-

lados, de 13 mm. de comprimento e 1 1/2 mm. de Iargura; o dorsal

erecto, superiormente recurvo, levemente concavo ; os lateraes erecto-

patentes, levemente obliquos, na parte superior torcidos, curvados para

fora. Petalos sub-espathulares, ligeiramente acuminados, na parte infe-

rior cobertos pelos sepalos e na superior livres e recurvados, de 13 mm.
de comprimento e 1 1/2— r 3/4 mm. de Iargura. Labello longitudinal-

mente de margens incurvadas quasi infundibuliforme, estendido, de
ambito sub-oval, ligeiramente trilobulado, de margens onduladas, apice

obtuso, de esporao longo tendo com este 3 cm. de comprimento e

quando estendido 13 mm. de Iargura, com o disco longitudinalmente
carinado com tres membranas levantadas. Columna ligeiramente incur-

vada, grossa, engrossada no apice e escondida completamente pelos
lados do labello, que se curvam sobre elle. Antheras grossas, sub-lobu-
ladas, obtusas. Esporao longo, conico, sub-agudo obtuso, levemente
curvado, tao longo quanto o ovario ou um tanto mais comprido.

Estampa n. 92

Colhida nos campos aridos e argillosos, entre Gramineas, perto
de S. Luiz de Caceres ; florescendo em Setembro.

Parece, que esta pianta, tern os seus pseudobulbos enterrados
para se adaptar ao meio em que vive, pois que, os campos era que vegeta,
sao geralmente destruidos annualmente pelo fogo, e estando os pseu-
dobulbos enterrados nao sao attingidos pelo mesmo e servem assim de
depositos para acumularem a seiva necessaria a proliferacao, que se

segue immediatamente -depois -das citadas queimas. Os pseudobulbos
em nada differem dos epigeos que- encontramos em out-ras especies,

sendo ate quasi identicos em forma aos da Gal. Montana, Barb. Rodr.



Pieurothallis myrmecophila, H<

k> 14 cm. lcmois H fere 2 mm. crassis, superne pauln cras.Mons ; folm

erecto vol erecto patente, elliptico-lanceolato, obtusiusculo, inferne

levissime attenuate, concavo, levissime carinato, superne plane, omnino

dium inferion leviter recurvis et in superiors inrurvi* ; spatha angusta,

ranta; pedunculo gracili, demidium foliae 11011 attingentibus. simplicc,

superiore densrsime 3
—

5 fioro ; bracteis ereetis, involutis, parvis, pedh
cellum laxiuseule amplectentis, obtusiusculis, ovario pedicellatn tertia

parte brevioribus ; floribus erecto-patentibus, vinaceis. glabris : pedicel Id

rum ovario sub-clavato, fere 0,5 cm. longo ; sepalis satis inaequalibus,

dorsale sub spathulatum, acutum, uninervatum, erectum, circiter

0,6 cm. longum et supra medium 1 3/4 mm. latum; lateralia inferne

brevissime, circiter 1 mm. connata, deinde libera, sub-spathulata. obtu

siuscula, quam dorsale sub-duplo longiora, valde obliquata vel sub-

contorta, inferne levissime patula, deinde erecta et superne levissime

patula. fere 1 cm. longa et 3 mm. lata ; petalis parvis, sub-ligulato-spa~

thulatis, breviter acuminatis, acutiusculis, ereetis, in parte superiore sub

sepalum dorsale absconditas, et multo brevioribus, fere 4 mm. longis

et 3 4 1 mm. latis ; labello obovato, inferne brevissime sub-ligulato,.

superne rotundato obtuso, concavo et sub-cochleariforme in parte infe-

ripre et in superiore cum marginibus recurvis, integro vel menutissime

sub-lobatq ad basin, glabro, circiter 5,5 cm. longo et 2. 1/2 ram, lato.;

Columna semiteretia, glabra, inferne levissime curvata, deinde erecta,

parva et quam labellum valde breviora, fere 3,5 mm. longa; anthera

extus pulverulenta sub-asperula, rotundata.

Ns. 5322 et 5576. Tabula n. 93 ..

Legit in formicarum niduli, supra truncis arboribus. in silvis

hti'midis, ad Juruena, circa fluminem eodem nomine et in silvis circa flu 1

minem Veado Branco ad Campos Novos da S'erra do Norte ; ffo'feT'

rriensis Dedembrio. r

.. .... E-pephyta, vivendo geralmente em ou sobre nin-hos de formigas;

sobre ramos ou nostr'oncos das arvores, eohstituindo tauceira's sub-gto-*'



bosas ; rhizoma comprido, emmaranhado com as longas e delgadas rai-

zes flexuosas, formando verdadeiros ninhos dentro dos formigueiros

;

caules longos, rolicos, levemente engrossados na parte superior e algo

comprimidos, despidos, e na inferior rolicos ornados com 3—4 vaginas

amplexicaules, unifoliados no apice, approximadamente de 10— 14 cm.

de comprimento e 0,2 cm. de diametro, na parte superior algo mais

grossos ; folha erecta ou erecto-patente, elliptico-lanceolada, obtusa,

levemente attenuada na parte inferior, concava e algo carinada, na

superior plana, inteiramente glabra e brilhante, coriacea, de cerca

11—14 cm. de comprimento e 3,2—3,8 cm. de largura no meio, uniner-

vulada, as vezes com as margens na parte do meio para a base recurvas

e do meio para o apice levemente incurvas ; espatha estreita, oval-

oblonga, de 1 cm. de comprimento e dobrada de 0,2 cm. de largura,

albicante cinzenta
;
pedunculo floral debil, nao attingindo o meio do

limbo da folha, simples, nascendo da espatha entre 2—4 inflorescencias

velhas, de annos anteriores, inferiormente despido e na superior basta-

mente ornada com 3—5 flores ; bracteas erectas, enroladas, pequenas,

abracando frouxamente o pedicello, obtusas, mais curtas que a terca

parte do pedicello unido ao ovario ; flores erecto-patentes, vinaceas,

glabras
;
pedicello com o ovario levemente clavado, de 0,5 cm. de com-

primento ; sepalos muito divergentes, o dorsal sub-espathular, agudo,

uninervulado, erecto, de 0,6 cm. de comprimento e acima do meio de

1,7 mm. de largura; os lateraes connatos a 1 mm. na sua base, depois

Iivres, sub-espathulares, obtusos, muito maiores que o dorsal, muito

obliquos, ate tortos, inferiormente algo patulos, depois erectos e leve-

mente patulos, de 1 cm. de comprimento e 3 mm. de largura no meio
;

petalos muito pequenos, sub-ligulados-espathulares, ligeiramente acu-

minados, agudos, erectos, escondidos sob o petalo dorsal na sua parte

superior e muito mais curtos que o mesmo, de 4 mm. de comprimento
e 3/4— 1 mm. de largura ; labello oboval, inferiormente levemente sub-

ligulado, arredondado e sub-cochleariforme e na superior de margens
recurvas, inteiro ou levemente lobulado na base, glabro, de 5,5 cm. de

comprimento e 2,5 mm. de largura; columna quasi semi-rolica, glabra,

inferiormente curva, depois erecta, pequena, muito mais curta que o

labello, de cerca de 3,5 mm. de comprimento ; anthera, pulverulenta,

quasi aspera na sua parte externa, arredondada.

Ns. 5322 e 5576. Estampa n. 93

Colhida em e sobre ninhos de formigas sobre ramos de arvores,

nas mattas humidas e sombrias em Juruena, ao lado do rio do mesmo
nome e tambem nas mattas do rio Veado Branco, em Campos Novos da
Serra do Norte ; florescendo em Dezembro.

Com esta nova especie de Pleurothallis, da-se a mesma cousa
que com o Epidendntm imatopkyllum, Lindl. (veja Parte I, pag. 36), a
planta, habita os formigueiros, exclusivamente, porque as suas sementes
germinam mejhor sobre o humus que as mesmas reunem para construi-



plantas

Xerorchis :

Xerorchis amazonica, Schl echter.

(Repert:. Spec . Novar. do Fedde; eoj 2 h,i

ov. et crit. de R. Schlechter, Dec;

\, pag. 45
is. XXXV

Xs

mesmos
; florescendo de Novembro a Dezembro.

Esta planta, de que colhemos primeiro exemplar em 1909, nao
poude ser incluida na Parte I do nosso relatorio, por nao nos ter sido

possivel identifical-a naquella occasiao, pois, alem, de termos colhido

apenas urn exemplar com lima unica flor, nao dispunhamos de littera-

tura alguma sobre a mesma, agora, conseguimos encontral-a descripta

no trabalho acima referidf). O nome escolhido por Srhleehter. nao e o

mais apropriado pois que, a planta, aprzar de ter aspecto de nma xero-

phila, nao o e, ella vive ^r< ralmente nos pantanos e as vezes mesmo em
logares bastante alag-adicos e de humidade constanfe, e, deve por isto

ser considerada hydrophila, apezar do seu aspecto secco e rijo.

Os exemplares, pelos quaes Schlechter fez a sua descripgao,

foram colhidos por Ule. no Estado de Amazonas, em terreno arenoso
;

nunca encontramos exemplares em lugares arenosos seccos, mas sem-
pre em pantanos de fundo arenoso.



Catasetum macrocarpum, L. L.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 393)

M. 5327. Estampa n. 94. Fig. II

Colhida no Juruena; florescendo em Dezembro.

A inflorescencia que conseguimos obter e, que ostenta apenas

duas flores, ja bastante roidas por insectos, cortamos a bala, de um exem-

plar, que vivia sobre o galho de uma arvore bastante alta, em lugar

muito exposto ao sol.

Area de dispersao conhecida : America Meridional, sem indica-

cao certa ; parece ser frequente em todos os pontos do Brasil, pois nos

lembramos, de a ter visto, em Minas e outros Estados, alem do Matto-

Grosso.

Catasetum cassideum, Reichb. f.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 446)

Ns. 1863, 1864, 2001 e 2008. Estampa n. 95

Colhida no Juruena; florescendo em Maio.

Planta terrestre. de campos arenosos e humidos e nos cerrados

humidos e arenosos de Juruena. Pseudobulbos muito grossos e carnosos,

contendo seiva viscosa e muito pegajosa, que os indios aproveitam para

collar as cordas e ftps com que enrolam as suas flechas. Os indios a

conhecem por « Uaysoki ». A inflorescencia parte da base pseud o-

bulbo, e muito erecta, grossa e ostenta de 2~j flores no seu apice
;

estas sao carnosas, inversas,' verde-claras e tern aroma agradavel, que
faz lembrar a maca ; labello tern a forma de um capacete muito alto

e e inteiro ou levemente serrilhado ou munido de filamentos nas flores

femeninas.

Catasetum christyanum, Reichb f.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 416)

Ns. 41 19 (deseccado), 5871 e 5872 (em liquido). Estampa n. 96

Colhida em diversos pontos no Estado de Matto Grosso, trans-

portada para o Rio de Janeiro, onde floresceu por diversas vezes,

tambem colhida em flores na cabeceira do rio Taquarussu na Chapada,
em Mar^o de 191 t.



flores verde-amarelladas,

i franjadas e serrilhadas
;

^os ; labello sacciforme no

Conhecida do Amazonas.

Catasetum saccatur

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 417)

N. 5870. Estampa n. 94. Fig. I

Colhida nas mattas da ilha do Cururi'i, perto de S. Manoel, na

foz do rio do mesmo nome ; fiorescendo em Fevereiro.

Esta especie assemelha-se muitissimo ao Cat. Christyanum,

Reichb. f., do qual se distingue, prineipalmente, pela cor escura das

flores tenuemente salpicadas de fusco mais escuro e pelas dimensoes

exageradas das mesmas. E' esta uma das especies mais ornamentaes

que colhemos, foi tambem transportada para o Horto Botanico do

Museu Nacional, onde tern florido algumas vezes.

Area de dispersao conhecida : Peru, Guyanas Inglezas e Para.

Catasetum barbatum, Lindl. var. spinosum, Rolfe

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 426)

Ns. 5869 etc. Estampa n. 97

Colhida de sobre estipes de Copernicia cerifcra, Mart., ao sul de

S. Luiz de Caceres ; fiorescendo de Janeiro—Maio.

Esta bella e interessantissima especie, tern feito os especialistas

quebrar a cabeca ; ella e muito variavel ; assim e, que, um dos nossos

exemplares cultivados no Horto Botanico do Museu Nacional, tern

callo do apice do labello levemente tricuspidado e o da base trifurcado

com os ramos bastante longos e agudos, ao passo que um outro exem-

plar de outra procedencia do Matto Grosso, tern o callo da base, apenas

levemente lobulado, nao attingindo os lobulos lateraes mais de 1/3 do

comprimento do central, e o callo do apice do labello simples, em forma

de tromba, sendo, entretanto, nas demais partes, inteiramente egual ou,

quando muito, um pouco mais claro ou escuro.

O mais interessante nas flores e o labello, que, alem de compli-

cado, e ornado de longas barbas aciculares ; os petalos e sepalos sao

pintalgadas de vermelho-fusco. As inflorescencias sao geralmente um
tanto patentes e attingem mais de 60 cm. de comprimento, ostentando

muitas dezenas de flores.

Esta planta parece dar preferencia as estipes dos Carandas
;

no logar acima citado, encontramos tantas, que as vezes, sobre a raesma

estipe de Copernicia constatavamos mais de dez specimens.



Cataseum cirrhaeoides, Hoehne (Spc. noy.)

J^pephyticum, erectum vel paulo obliquum, circiter 25 30 cm.

altum. Pseudobulbis sub-cylindraceis, superne attenuatis, acutis, 4

foliis, maturis fere 7— 10 cm. altis et 1 1/2—2 cm. crassis. Folia mem-
branacea, trinervata, marginibus saepius distincte undulata, circiter

20—30 cm. longa et 3—4 cm. lata. Pedunculus communi, pendulus

(masculus), dense 10— 12 florus, inferne nudo et vaginis 2 3 parvis

obsessus, pallide viride, circiter 10 cm. longus. Pedicclli patcnte reflexi,

fere 15 mm. longi
;
tereti et dillute viridi. Bracteae parvac, pallide viri-

des, pedicellum amplectentes, ovatae, acutae, fere 4 5 mm. longae.

Sepala dilute viridia vel flavicantia, ovata, superne brevissime acumi-

nata, acutiuscula, fere 15 mm. longa et 9 mm. lata; lateralia patula,

(non deflexa) paulo concava et obliquata. Petala dilute viridia, vel flavi-

cantia, margine superiore inter se contigua et cum sepalo dorsale paulo
vel levissime conniventia, quam sepalo dorsale paulo breviora et fere

7 mm. lata, ovata et superne paulo acuminata. Labellum inferum, inte-

grum, profunde saccatum galeiforme, ostium ambito sub-cordiforme,

apicem acutum, fere 8 mm. profundum ; sacco apiccm obtuso rotundato,

sordide viride flavicante. Columna superne paulo incrassata, antice

bicirrhosa, dilute viride-flavicantia, fere 10 mm. longa; clinandrio in

acumen obtusum incurvatum producto ; anthera caudata
;

pallinis

parvis, longe stipitatis.

N. 5878. Tabula n. 98

Viget supra arboribus, in silvis humbrosis et humidis, prope cata-

ractis fluminis Sepotubae in vicino loco Saltus Felicidade, in Matto
Grosso ; floret mense Martio.

Epephyta erecta de mais ou menos 25—30 cm. de altura, as

vezes algo inclinada. Pseudobulbos mais ou menos cylindricos, atte-

nuados na parte superior, com cerca de 7— 10 cm. de altura e

1 1/2—2 cm. de grossura. Folhas membranaceas, trinervadas, distin-

ctamente onduladas nas margens, com cerca de 20—30 cm. de compri-
mento e 3—4 cm de largura. Pedunculo floral simples, (masculino) pen-
dente, bastamente 10— 12-flor, inferiormente despido, ostentando 23
pequenas vaginas, verde pallido, tendo to cm. de eomprimento. Pedi-
cello patente e reflexo de 15 mm. de eomprimento, rolico e verde-pal-
lido. Bracteas pequenas, verde-pallidas, abracando o pedicello, ovaes,
agudas, com 4—5 mm. de eomprimento. Sepalos verde-claros, leve-
mente amarellados, ovaes, ligeiramente acuminados na parte superior,
agudos, de cerca de 15 mm. de eomprimento e 9 mm. de largura ; os
lateraes patulos, (nao deflexos) pouco concavos e obliquos. Petalos
verde-claros, ou amarellados, nas margens superiores contignos e pouco
ronniventes com o sepalo dorsal, pouco mais curios do que este e d<



im. de largura. ,.va

>ello infero, profin d^tl~cZ^
1^^

S mm. de profundic

». Columna algo ii^£i^\:^E
nandn em uma pnnta obtusa v lioeiramente inciirvada : anther

dada ; pollinias peciuenas e lonoamente eaud.culadas.

resrencia, que se assemelha na forma as das ( irrhaeas, e pela tV>rma e

posi^ao do labello. que e galeiforme e infero nas Sores masculinas,

tendo a columna os dois cirros aciculares, o que parece ser raro entre as

especies deste genero. No Cat. ti^r'untm, Hoehne, verifica-se mais ou
menos a mesma cousa, e, aqui lie se distingue deste esperialmente pela

presenga de pintas vermelhas e pela presenca de um eallo na base do
labello.

Catasetum tigrinum, Hoehne. (Spc. nov.)

Epephyticum, erectum, circiter 15 cm. altum. Pseudobulbis
parvis, sub-ovatis ellipticis, maturis et vetustis sulcatis rugulosis, fere

4—6 cm. longis et 15—18 mm. crassis. Folia membranacea, inferiora

parva sub-ovata, obtusata, tribus superiora lanciolata angusta, acumi-
nata, trinervata, circiter 15- 20 cm. longa et fere 2—3 cm. lata. Pedun-
culus communis patenter-erectus, semi-pendulus, inferne nudus, vagi-

nis parvis, satis ampleetentibus, ovatis, 3— 5 obsessus, superne 4 florus.

Pedicelli 15 mm. longi, paulo rerlexi, tereti, pallide vindi vel dilute

flavescenti-purpuracenti. Bracteae dilute purpuracentae, parvae, ova-

tae, pedicellum amplertentes, fere 3- 4 mm. longae. Sepala ovata, acu-

18 mm. longa et fere 9 mm. lata; lateralia patula, (non reflexa) paulo

obliquata. Petala ereeta, margine superiora inter se contigua, sepalo

dorsali aequilonga, ovata, superne inaequaliter acuminata, acuta, inter-

dumque patula atqui margini superiora inferne saepius contigua, dilute

viridia et intense purpureo-fusca guttata. Labellum integrum, omnio
saccatum galeiforme, inferum, ad basin sub-cordiforme et callo lato

subreniforme ornatum, ostiam ambitu' sob-cordato, apice acutiusculo
;

sacco obtuso. fere 12 mm. profundo, dilute viride intense purpureo-

fusco guttato, extus et intus ad basin obscurior et ad centrum dilute



viride flavicante. Columna crassa, brevi, superne paulo

acutiuscula, antice bicirrhosa ; clinandrio in acumen incurvo et superne

recurvo producto ; anthera caudata ; cirrhi parvi, paralelli antice por-

rectis
;
pollinis magnis. longe stipitatis.

N. 5879. Tabula n. 99

S. Luiz de Caceres, Matto Grosso ; floret mense Februario.

Epephyta, erecta de cerca 15 cm. de altura. Pseudobulbos

pequenos, quasi ovaes ellipticos, quando maduros e velhos sulcados

e rugosos, de 4—6 cm. de comprimento e de cerca de 15—-18 mm. de

grossura. Folhas membranaceas, a inferior pequena sub-oval e obtusa,

as tres superiores lanceoladas e estreitas, acuminadas, trinervadas, de

15—20 cm. de comprimento e approximadamente 2—3 cm. de largura.

Pedunculo floral simples, erecto-patente meio pendente, inferiormente

despido de flores, ornado com 3—5 vaginas ovaes muito pequenas que

o abracam fortemente, superiormente ostentando 4 flores mediocres

Pedicello de 15 mm. de comprimento, algo reflexo, rolico, verde

lido, ou amarello avermelhado. Bracteas pallidamente avermelhadas,

pequenas, ovaes, abracando o pedicello, de 3—4 mm. de comprimento.

Sepalos ovaes, acuminados, agudos, verde-claros pintalgados basta-

mente de pequenas maculas fusco-avermelhadas, de 18 mm. de com-

primento e 9 mm. de largura ; os lateraes patulos, (nao reflexos) leve

mente obliquados. Petalos erectos, de margens superiores contiguas,

tao longos quanto o sepalo dorsal, ovaes, acuminados assymetricamente

no apice, agudos, as vezes algo patulos porem com as margens supe

riores contiguas pelo menos ate ao meio, verde claros e pintalgados.

bastamente, de maculas fusco-avermelhadas. Labello inteiro e infero,

inteiramente sacciforme galeiforme, na base levemnte cordiforme e

munido de um callc chato em forma de rim, o ambito do faucem ou
entrada do sacco, (que vem a ser o ambito do labello), subcordiforme e

agudo no apice; sacco ou galea obtusa, de 12 mm. de profundidade,

verde-pallido maculado bastamente de vermelho-fusco, externamente

e interiormente na base mais escuro e verde claro no centro. Columna
espessa, curta, algo engrossada na parte superior, aguda, munida de dois

estiletes aciculares na frente ; clinandrio prolongado em um bico

incurvo e depois recurvo no apice ; anthera caudada ; estiletes acicula-

res e pequenos, estendidos parallelamente para deante
; pollinias

grandes, longamente caudiculadas.

N. 5879. Estampa n. 99

S. Luiz de Caceres, Matto Grosso ; florescendo no mez de
Fevereiro.

Esta planta nos foi offerecida pelo Sr. Leopoldo Ambrozio, da
Casa Dulce & Companhia, que nos disse tel-a recebido de poyaeiros,



arvore do seu jardim
;

flores, e, da precedente
j

tamanho e posicao das

Catasetum juruenensis, Hoehne. (Spc. uov.)

Epiphyticum, erectum, 20 30 cm. ahum. Pseudobulbis cylin

dricis, superne et ir.ferne paulo attenuatis, maturis circiter 5 to cm.

longaet4 cm. lata, mar-mil. us saepissime undulata, distinctc 5 nervata.

viride et ad 4 5 cm. nudo, vaginis pavis 2 $ obsessus, .superne suli

dense 9-florus, totum circiter 14—16 cm. longus. Pedicello erecto, paulo
curvato, terete, fere

v^ 31/2 cm. longo. Bracteae dilute virides pedi
cellum arete ampleetentes, interdumque paulo patentes. h 7 mm. Ion

gae. Sepala dilute fusco-viridia \ dorsale ovata, acuta, sub-obtusius
cula, fere 2 1/2 cm. longa et 6 mm. lata ; lateralia sub spathulata, obli

qua, inferne paulo attenuata et ad basin brevissime dilatata, apice

patente (non reflexa) fere 2 1/2 em. longa et ad medium 6 mm. lata.

Petala erecta, margine superiora inter se contigua, sub spathulata, hre

vissime acuminata, acutiuscula, sepalum dorsale aequilonga et paulo
pallidiora, in superna parte fere 5 mm. lata, inferne paulo attenuata.

Labello infero. patente, sub-trilobulato, ad basin sub-eordato et eon

vexo, caeterum concavo, superne in lobo terminalem sub-quadrangu-
lare ad marginis crasse denticulato et apicem truncate rotundato con-
tract et producto, lobis lateralibus rotundatis et cum marginibus
subintegris vel sparsissime et menutissime denticulatis, sordide viride-

olivaceo. Columna dilute viridia, erecta, superne paulo incurva, antice

minute bieirrhosa
; eirrhis paralelli antice porrectis, acicularis, columna

basin non attingentibus
; clinandrio in acumen obtusum et ineurvatum

prodiuto; anthera rostrata.



4—5 cm - de altura, despido de flores e verde-claro, ornado com 2—

3

pequenas vaginas, ostentando na parte superior 9 flores bastante aggre-

gadas, tendo ao todo de 14— 16 cm. de comprimento. Pedicello erecto,

pouco curvado, (no nosso exemplar quasi sempre virado para um lado)

rolico, de 3— 3 1/2 cm. de comprimento. Bracteas verde-desbotadas,

abracando fortemente o pedicello, ou as vezes um pouco reclinadas, de

6—7 mm. de comprimento. Sepalos verde-desbotados e fuscos ; o dor-

sal oval, agudo, ligeiramente acuminado quasi obtuso, de 2 1/2 cm. de

comprimento e de 6 mm. de largura ; os lateraes quasi espathulares,

obliquos, inferiormente attenuados e alargados na base, de apice abru-

ptamente acuminado, quasi arredondados, pouco agudos, com um
pequeno apiculo no apice, patentes (nao reflexos), de 2 1/2 cm. de

comprimento e de 6 mm. de largura no meio, fusco-esverdeadas. Peta-

los com as margens superiores contiguas, quasi espathulares, ligeira-

mente acuminados, pouco agudos, tao longos quanto o sepalo dorsal e

um tanto mais pallidas que este, de 5 mm. de largura na parte superior,

attenuados um pouco na parte inferior. Labello infero, patente, quasi

trilobulado, na base ligeiramente cordiforme e convexo, no restante con-

cavo, contrahido na parte superior em um lobulo quasi retangular de

apice truncado e de margens crassamente denticuladas ; lobulos late-

raes arredondados, inteiros ou as vezes ligeiramente denticulados nas

margens, verde de oliva desbotado. Columna verde-clara, erecta, pouco
incurvada na parte superior, com dois cirros na frente ; cirros acicula-

res, pequenos (nao attingindo a base da columna), estendidos paralel-

lamente para deante ; clinandrio terminado em um bico obtuso e incur-

vado ; anthera rostrada.

N. 5880. Estampa n. 100

Colhida sobre arvores de matta virgem, perto de Juruena ; flo-

rescendo no mez de Dezembro.

A julgar pelas descripcoes, expostas na Flora Brasiliensis, esta

planta deve assemelhar-se um tanto ao Cat. arachuoidcs, Oakes Ames.,

differindo daquelle especialmente pelo denticulado do labello e pelas

dimensoes em'geral.

Catasetum deltoideum, Mutel. (?)

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 421)

N. 5341. Fstampa n. 101

:>lhida em juruena. florescendo cm Dezembro.
sta especie foi colhida na mesma occasiao c lugar da prece-

dente e differe daquella, principalmento, pela forma dos segmentos das
flores, numero das mesmas * rx-las marulas (iiic cobrem toda partem
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I >evido a talta de litteratura e de boas estampas, nao nos e dado,

garantir, com o unico exemplar que colhemos, tratar-se desta citada

especie
; nao desejamos, entretanto, descrevel-a como nova, visto que

se approxima da descripcao exposta na Flora Brasiliensis e no Botanical

Register; existindo apenas difierencas nas tores e numero de Mores.

E' possivel que a nossa determinacao esteja muito errada, porem, aqui

fica a observacao e a reproduced) da planta, e, prestar -nos-a e a sciencia,

um grande servico, qualquer especialista que queira rertiticar o engano
se e que existe. Infelizmente nao nos foi permittido examinar senao a

inflorescencia que colhemos no Juruena, pois que o exemplar vivo

perdeu-se com uma remessa de outras Orchidaceas vivas que fizemos

daquelle ponto no mesmo anno.

Area de dispersao conhecida, para esta especie: Guyanas
Ingleza e Franceza.

Catasetum inconstans,

•piphyticum, erectum, circitei

et medio fere 5—7 cm. latis. Pedunculus rlorali basilari, erecto-patenti,

simplice, demidio inferiore nudi vaginis parvis 3—4 obsesso, demidio
superiore laxe 10—15 nutantiflori, circiter 30- 50 cm. longi. Bracteis
ovatis, acutis, pedicellum adpressis semiamplexicaulibus, quam ovario
pedkellato multotis brevionbus, circiter 8—12 mm. longis. Flonbus
(masculis) magnis, longissime pedicellatis, inversis, nutantibus ; sepalis
erectis, lateralibus interdumque (in speciminibus diversis) patentibus
vel deflexis, ellipticis. acuminatis, apiculatis et acutis, glabris, fiavicante
vindes in parte inferne vel omnium densissime purpurea punctulatis,
circiter 32 mm. longis et medio 11—12 mm. latis; petalis erectis cum
sepalum dorsale conniventibus vel interdumque paulo patulis cum mar-
ginibus internis sejuntis, ovatis, demidio superiorer acuminatis et inter-

dumque menutissime denticulatis, acutis, omnio densissime purpureo
guttulatis, sepalo dorsali aequilongis, ad medio 14 mm. latis; labello
distincte vel obscure trilobulato, ad medium profunde conico saccato vel
galeato, ad margo inferiore saccus ostiam antice crasse et alte calloso,
quam sepalis lateralibus breviore, viride fiavicante et intense purpureo
punctulato

;
callo conicu obtuso, asperulo, in setio transversale subor-

biculare, cordiforme vel (in alter speciminibus) late falcato subtriangu-
lare et crenulato lobulato margo inferiore saccus ostiam circumdans

;

lobis lateralibus amplis, semiorbicularibus, erectis sub-inflexis vel
erecto-patentibus, ad marginibus integris vel distintissime serrulato-



denticulatis ; lobo medio refracto, minore, late ovato vel sub-quadralo,

obtuso, crasse carnoso, late apiculato, et ad marginibus crenulato-

lobato, apiculo obtuso saepissime trilobulato et obscurior, circiter

10 mm. longo; columna semiteretia, inferne paulo attenuata, glabra,

antice longe bicirrhosa densissime minute purpureo punctulata, clinan-

drio in acumen longissime producto ; cirrhis subulatis, paralleli antice

porrectis. columnae basin valde superantibus ; anthera in acumen
longum producta ; nvario cum pedicello gracili, glabro, 5—7. cm. longo

et circiter 2—3 mm. crasso.

Ns. 5877 e 4953. Tabula n. 102

Legit ad truncis arboribus in silvis vetustissimis ad Bomfim et

ad Corumba et ad stipitis Copernicae ceriferae in « carandasaes »

vicinibus S. Luiz de Caceres, in Matto Grosso ; floret Februario.

Epephyta erecta, de mais ou menos 30—50 cm. de altura
;
pseu-

dobulbos cylindricos, attenunados na base e no apice, com 4—5 folhas,

quando maduros com cerca de 1 5 cm. de altura e de 2—4 cm. de diame-
tro, as vezes maiores e raras vezes menores ; folhas erecto-patentes, elli-

pticas e acuminadas, agudas, ou as vezes obtusadas, na base attenuadas
em um pseudopeciolo e envaginantes, articuladas, de margens geral-

mente onduladas, de 30 cm. de comprimento e de 5—7 cm. de largura

na parte mediana. Pedunculo floral basilar, erecto-patente, simples,

despido de flores na parte inferior tendo 3—4 pequenas vaginas, do
meio para o apice com 10— 15 flores, com cerca de 30—50 cm.
de comprimento. Bracteas ovaes, agudas, adpressas ao pedicello
e semiamplexicaules, muitas mais curtas que o pedicello com
o ovario. tendo mais ou menos 8— 12 mm. de comprimento. Flo-
res (masculinas) grandes, de pedicello muito comprido, invertidas

e nutas ; sepalos erectos, os lateraes as vezes (em specimens de plan

tas diversas) patentes ou ate derlexos, ellipticos, acumiiiados, apicula
dos no apice e agudas, glabras, amarello-esverdeados e so na parte
inferior ou ainda inteiramente pintalgadas bastamente de pontinhos ver-

melhos, com cerca de 32 mm. de comprimento e de 11— 12 mm. de lar-

gura no meio
; petalos conniventes com o sepalo dorsal ou as vezes alg<>

patulos e de margens internas afastados ou desencostados, ovaes, ten in

mente denticulados ou serrilhados do meio para o apice oil entao com
pletamente inteiras, agudas, inteiramente guttilados de vermelho, tao

compridos.quanto o sepalo dorsal, tendo no meio 14 mm. de largura
;

labello distincta ou obscuramente trilobulado, profunda e coni

camente sacciforme ou em forma de capacete e call

inferior da fauce deste sacco, algo mais curto que os sepalos later

verde-amarellado, pintalgado de vermelho ; callo conico e obtuso, li

ramente aspero, em corte transversal suborbicular, cordiforme ou
outros specimens) largamente falcado sub-triangular e crenulado h
lado, circumdando a margem inferior da fauce do sacco, lobos late



amplos, semiorbiculares, erectos sub-inflexos ou erecto-patentes, de
margens inteiras ou denticuladas em forma de serra ; Iobo mediano re-

curvo, menor, largamente oval ou quasi quadrangular, obtuso, grosso e

carnoso, largamente apiculado, de margens crenuladas lobuladas, api-

culo obtuso geralmente quasi trilobulado e mais escuro, de mais ou
menos 10 mm. de comprimento ; columna semi-cylindrica, na parte infe-

rior pouco attenuada, glabra, na frente eom dois cirros longos, basta e

delicadamente pontulada e pintalgada de vermelho ; cirros assovella-

dos, estendidos parallelamente para deante, passando muito da base da
columna

; antheras prolongadas como o clinandrio em um bico bastante

longo ; ovario com o pedicello debil, glabro, cylindrico, com 5—7 cm.
de comprimento e rerca de 2 3 mm. de grossura.

\. t-stampa
1

Colhida nos troncos de arvorers de matta virgem no Bomfim e

Corumba e nas estipes da Corpenicia ccrifcra, nos carandasaes perto
de S. Luiz de Caceres, em Matto Grosso ; florescendo em Fevereiro.

Quando estavamos em S. Luiz de Caceres em 1909, o Sr. Leo-
poldo Ambrozio, da Casa Duke & C, permittiu que desenhassemos
um exemplar desta planta que elle cultivava em uma arvore do seu
jardim; depois de chegarmos ao Rio de Janeiro, o Dr. Julio Cesar
Diogo, entregou-nos algumas flores, que a primeira vista foram consi-

deradas pertencentes a uma outra especie ; voltando porem em 191 1 a

Corumba encontramos exemplares desta planta nas mattas que circum-
dam os fundos daquella cidade, porem so um daquelles exemplares
ostentava uma inflorescencia e esta ainda em botoes, mas como tivesse-

mos a ventura de conseguir transportar ate o Rio de Janeiro alguns
daquelles exemplares, conseguimos examinal-os mais tarde ; flores-

cendo tambem o exemplar, que fora trazido pelo Dr. Julio Cesar Diogo,
verificamos, que todas estas plantas, procedentes assim de tres pontos
diversos do Estado de Matto Grosso, pertencem a mesma especie, e
que as suas flores, variam, nao so de exemplar para exemplar, como ainda
no mesmo exemplar de uma floracao para a outra, e isto, tratando-se
exclusivamente de flores masculinas, pois nao tivemos ainda occasiao
de ver as flores femininas. O que mais varia nas flores, e a posicao dos
sepalos e a forma do callo que existe no centro do labello ; si fossemos
julgar pela chave que a Flora Brasiliensis da para as especies, teriamos
de separar nada menos de tres especies quanto a posigao e maior ou
menor abertura dos sepalos, o que vem provar que este caracteristico e
inconstante, e, que nao pode ser applicado, como regra e, muito menos,
em uma chave para dividir as diversas seccoes. Schlechter, (Fedde, Re-
pertorium specierum novarum, vol. XI, pag. 455), descreve uma nova
especie {Cat Pflanzii, Schltr.) das mattas da Bolivia, e esta descrip?ao,
e, ate certo ponto, identica a nossa, feita da presente especie ; existem
porem algumas differences muito flagrantes, assim : na descripgao delle,



nao se fala em callo, e tambem o numero de flores encontradas e muito

menor do que o que nos encontramos nos exemplares que examinava-

mos
;
pela mesma descrip^ao a especie delle hca proxima dos Cat.

Lemosii c atratum. o que alias temos de affirmar quanto ao nosso, e

accrescentar ainda que a nossa ditiere da especie citada e destas ultimas,

prmcipalmente pela presence do enorme callo que se eleva em forma de

um cone na margem inferior da fauce do sacco e pela forma interes-

sante do labello. Para illustrar e fazer bem conhecida esta especie, que

em poucos annos de observacao nos demonstrou a maior inconstancia

nas flores, damos na nossa estampa as reproducers de tres typos de

flores, alem da planta inteira, observadas ate esta data, com a respectiva

inflorescencia, tal como a encontramos em casa do Sr. Ambrozio.

O Cataseturn atratum, Ldl. foi por nos encontrado e colhido mais

para o norte do Estado, e, como se pode veriricar pelas respectivas

estampas que ajuntamos, differe muitissimo da presente especie.

Catasetum cernuum, Reichb. f, var. umbrosum, Cogn.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 439)

Ns. 5874 e 5875. Estampas ns. 103 e 104

Colhida no Juruena e cultivada no Rio de Janeiro ; florescendo

em diversas epocas.

As flores masculinas no nosso exemplar, sao tambem maculadas
com maculas e pintas vermelhas, tal como acontece com as flores da
especie typica, e nao immaculadas, como descreve Cogniaux ; eonside-

ramol-a como pertencente a variedade, por ter o labello, das flores mas-

culinas, denticulado nas margens ; e este o unico caracteristico que a

separa da especie. No Juruena, nao nos foi dado examinar as flores desta

planta, transportamol-a porem para o Rio de Janeiro e ahi rloreseeu

repetidas vezes, sendo ora flores femininas ora masculinas ; nas estam-

pas que ajuntamos pode se ver a enorme difference que existe entre as

duas formas de flores.

Area de dispersao conhecida ate hoje : Minas Geraes e Rio de

j aneiro.

Catasetum atratum, Lindl.

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, part. V, pag. 404)

N. 5873. Estampa n. 105

Colhida no sul de Matto Grosso em logar incerto ; florescendo

no Rio de Janeiro no mez de Marco.

Transportada para Rio de Janeiro em 191 1.

Area de dispersao conhecida: Minas Geraes,



Maxillar

Maxillaria spec. (Ex.

i dos pseudobulbc

Ornithocephalus :

Ornithocephalus cujeticola, Barb. Rodr.

(Fl. Ur.de Mart. vol. Ill, part. VI, p

N. 891

Colhida em S. Luiz de Caceres : fructificando em Janeiro.

Descripta por Barbosa Rodrigues por exemplares colhidos na

margins do rio Amazonas perto de Itacoatiara, crescendo sobre Crei

centia cujcic. L. exemplar que nos colhemos crescia sobre Myrtacea

em uma matta que margeia o rio acima da cidade de Caceres.

Oncidium :

Oncidium aff. pusillum, Reichb. f

Ns. 4Q3 e 4Q4

Colhida nas mattas do Toseano em S. Luiz de Caceres; er

Setembro.

Os exemplares que colhemos ainda nao estao com as innorescen

cias desenvolvidas, e, nao nos e possivel identificar melhor esta planti

nha ; porem as folhas e o crescimento da planta em geral, bem como a

inflorescencias, apesar de ainda muito novas, levam a crer tratar-se d

Oncidium Hisillum, Reichb. f. do qual se afastam exclusivamente pc

serem muito menores.



Lista e indice de todas as Orchidaceas mattogrosseuses,

que temos colhido, estudado e publicado ate esta data da nossa

collecgao de exsiccatas daquelle Estado

(As especies assignaladas com (*) sao novas. Os algarismos romanos e

as abreviacSes indicam a Parte do relatorio em que foram publicadas)

Aspasia variegata, Lindl. I, p. 60, est. 48.

Batemania Beaumontii, Reichb. f. IV, p. 27, est. 76.

Bifrenaria sabulosa, Barb. Rodr. IV, p. 27.

Bletia Rodriguesii, Cogn. I, p. 41.

Brassavola Martiana, Lindl. IV, p. 23, est. 73.

Brasia Lawisii, Rolfe. ( ?) IV, p. 29.

» spc. ? Exp. Scient. Roosevelt-Rondon, p. 39.

Bulbophyllum aff. setigerum, Lindl. IV, p. 28.

Campylocentrum micranthum, Rolfe. IV, p. 31, est. 79 e I, p. 62.

» pachyrrhizum, Rolfe. I, p. 63, est. 55.
» Sellowii, Rolfe. Ill, p. 13.

» tenue, Rolfe. I, p. 62, est. 54.

Catasetum atratum, Lindl. V, p. 60, est. 105.

» barbatum, Lindl. var. spinosum, Rolfe. V, p. 51, est. 97.
b cassideum, Reichb. f. V, p. 50, est. 95.
b cernuum, Reichb. f. var. umbrosum, Cogn. V, p. 60 , est. 103 e 104.

» Christyanum, Reichb. f. V, p. 50, est. 96.

(*) » cirrhaeoides, Hoehne. V, p. 52, est. 98.

» deltoidum, Mutel. (?). V, p. 56, est. 101.
('*) » inconstans, Hoehne. V, p. 57, est. 102.

(*) » juruenensis, Hoehne. V, p. 55, est. 100.

» macrocarpum, L. C. V, p. 50, est. 94, fig. II.

saccatum, Lindl. V, p. 51, est. 94, fig. I.

(*) • » tigrinum, Hoehne. V, p. 53, est. 99.
» trulla, Lindl. var. (*) vinaceum, Hoehne. Exped. Scient. Roosevel

Rondon. p. 38, est. 22.

Cattleya nobilior, Reichb. f. I, p. 37, est. 25 e IV, p. 23.

» violacea, Rolfe. var. splendens, Cogn. I, p. 37, est. 26.

Cichnoches versicolor, Reichb. f. I, p. 46, est. 35.

Coryanthes maculata, Hook. var. splendens, Cogn. I, p. 47, est. 37.

(*) Cranichis glabricaulis, Hoehne. I, p. 32, est. 11.

Cyrtopera longifolia, Reichb. f. I. p. 41, est. 29.

» » » var. pachystilidia, Reichb. f. IV, p. 24

(*) Cyrtopodium orophilum, Hoehne. I, p. 42, est. 31.

(*) » paludicolum, Hoehne. IV, p. 24, est. 75.

» parviflorum, Lindl. I, p. 44, est. 33.
» punetatum, Lindl. I, p. 42, est. 30.

b vernum, Reichb. f. I, p. 44, est. 32.

Dichaea latifolia. Barb. Rodr. I, p. 62, est. 53 e IV, p. 31.

b spc? IV, p. 31.

Epidendn

aff. gallopavinum, Reichb. f. IV,

imatophyllum. Lindl. I, p. 36, esl

1. Hoehne. IV, p. 21,



joeruleus, Hoehne. I. p. 49. est.

, Benth. I, p. 35. est. 17.

var. longifolia, Cogn.

togrossensift, Cogn. TIT. p. 13,' e

.indl. vnr. .iff. rufina. Rid. IV. r

ans, Hook. I. p. 62. est. 52. e 1

Itiflora. Cogn.. I. p. 52, est. 40
. Lindl. IV. p. 28.

? (Ex set. aggregatae). V, p. 61

ita. Lindl. IV. p. 29.

biosum. Cogn. IV, p. 28.

reus. Hoehne. I, p. 44, est. 34.

a. Spc. Moore. (?). I, p. 52

Sp. Moore. Ill, p. 13.



\<>nlk Tapirapoan*

OiickIi

Jonesianun

macropetal

Pleurothallis lobiserata, Cop-n.

» ' » var. (*) augusta, Hoehne. IV.

Polycicnis barbata, Reichb. f. IV, p. 27. e III. p. 11

Polystachia Estrellensis. Reichb. f. (?). I. p. $$. est.

Rodriguezia secunda, Kunth. I. p. 57, est. 44.

Sarcoglottis uliginosa. Barb. Roclr. var. rnbusta. Cogn.

Scaphyglottis prolifera, Cogn. (?). IV. p. 17.

1*) Sobralia cataractarum. Hoehne. 1. p. 3c), est. 28.

» liliastrum, Lindl. IV, p. 23, est. 74.

(*) » Rondonii, Hoehne. I, p. 38, est. 27.

(*) Spiranthes camposnovensis. Hoehne. IV, p. it, est.

Rondon, p. 37.

Stenorrhinchus macranthus, Cogn. I, p. 30, est. 8.

» orchioides, L. C. Rich. I, p. 30, est.

» » » var. luteo-alba

Trizeuxis falcata, Lindl. Ill, p. 13.

Trichocentrum ionopthalmum, Reichb. f. I, p. 54, est

(*) » mattogrossen.sis, Hoehne. I, p. 55, est

Vanilla palmarum, Lindl. I, p. 29, est. 7.

» planifolia. Andr. var. (*) gigantea. Hoehne. 1

(*) » Riberoi, Hoehne. I, p. 28, est. 6.

» spc. ? IV, p. 10.

Xerorchis amazonica, Schlecht. V, p. 49. est. 91. fig.

Xylobium Chapadensis, Cogn. var. (*) luteo-albo, Hoe
« squalens, Lindl. var. aff. Taffinii. I, p. 46

(*) Zygopetalum paludosum, Cogn. Ill, p. 12, est. 64

Um total de 146 especies, das quaes 33 especies e 1 1 variedades

eram desconhecidas pela sciencia, urna grande parte nao era conhecida
para o Brasil e outra parte nao figura na Flora Brasiliensis. Exacta-
mente 100 especies foram reproduzidas em desenhos feitos do natural

e mais ou menos em tamanho natural.

Muitas especies que encontramos, ainda nao logramos ver em
flor, e, pensamos, que com esta lista ainda nao se acha esofotada talvez

a metade das especies de Orchidaceas existentes naquelle Estado ;

entretanto. sabemos que aquella regiao e uma das mais pobres em
Orchidaceas do Brasil, o que se comprehende facilmente pela sua collo-

cacao topographica, como ja procuramos explicar no Relatorio provi-

sorio da Expedicao Roosevelt Rondon, pa.g. 44 e 45.



ARISTOLOCHIACEAE

Holostylis :

Holostylis reniformis, Duchtre.

(Fl. Br. de Mart. vol. IV, part. II, pag. 81)

Ns. 3378 e 3379

Colhida em Coxipo da Ponte, perto dc Cuyaba ; florescendo em

Frequente em todos os cerrados do Estado, vivendo, geral

menu-, DOS lugares mais baixos e nas mar-ens das mattas. Os primnros

n. 5 da Commissao de Lin. Tel. Estr. de Matto Grosso ao Amazonas,

pag. 65, est. n. 59).

Aristolochia

:

Aristolochia odoratissima, Linn.

Ns. 3381—3383. Estampa n. 106

Colhida cm eerrado humido, perto de Coxipo da Ponte, em

Cuyaba; florescendo em Marco.

A julgar pelas descripcoes, csta especie dew approximar-se mui-

tissimo daAris/. Glaziozii, Mast, e . hist, paudurata, Jacq. Os specimens

colhidos, concordam perfeitamente com a descrip^ao e tambem com as

notas feitas, sobre a mesma, por Malme (Ark. for Bot., Beitr. zur

Kenntnis der Aristolochiaceen, no vol. I, pag. 531. Stock. 1904). A rlor

e avermelhada, tern o lado interno do bojo do periantho e urna parte do

lubo alvo, fauce amarella chrome e o limbo bastamente maculado de

vermelho escuro.

Aristolochia stomachoides, Hoehne.

(Comm. de Lin. Tel. Estr. do M. ao Amazonas, Annexo n. 5, Botanica,

Parte I, pag. 65, estampa n. 60)

Ns. 3380, 4509, 4510 e 4553

Colhida perto de Cuyaba, em Coxipo da Ponte ; florescendo em

Marco.

Estes exemplares tern folhas muito maiores que aquelles que

nos serviram de base para a descripcao, e, que foram colhidos em
Tapirapoan.



Aristolochia eriantha, Mart.

(Nova Gen. et Spec. Plant, de Martius, vol. I, pag. 78)

N. 4661

Colhida no cerrado perto de Cuyaba, em Coxipo da Ponte
;

florescendo em Marco.

Conforme ja. dissemos, em nosso relatorio da Expedicao Scien-

tifica Roosevelt-Rondon, estamos propensos a crer, que tanto Arist.

burro, Lindm., como Arist. cuyabensis, Malme, que ja foi declarada

synonima desta ultima, sejam como o e, a nossa Arist. droscroides,

synonimas desta Arist. eriantha, Mart. A nossa Arist. droseroides,

descripta em 19 10, na Parte I do nosso relatorio, differe desta, exclusi-

vamente pela sensibilidade e particularidade interessante observada

nas cerdas glanduligeras da parte interna superior dos labios do perian-

tho, o que nao se verifica nos exemplares de outras procedencias ; nao

julgamos, entretanto, isto, bastante para firmar uma nova especie, e,

por isto mesmo, a declaramos synonyma desta ja citada. Conforme dis-

semos no referido trabalho, nao julgamos dignas de tanta importancia,

as pequenas differencas encontradas entre a Arist. eriantha, Mart, e a

Arist. burro, Lindm. e, que sao, salientadas por Malme, para destacar

esta ultima, que elle reconhece como uma boa especie, pois que, encon-

tramos nos exemplares cultivados no Horto Botanico do Museu Nacio-

nal, nao so todos os caracteristicos descriptos para a primeira, mas tam-

bem, os descriptos para esta ultima. Nao chegamos a estas conclusfxs,

baseados nas descripcoes e desenho de Martius, mas sim, nas notas

feitas sobre as mesmas, por Malme, no Arkiv for Botanik, vol. I,

pag. 534 ;
Beitrage zur Kenntnis der Aristolochiaceen, onde, elle, e o

primeiro a declarar maos a descrip^ao e o desenho de Martius, forne-

cendo melhores indicacoes sobre aquella especie quando elle a com-

pare com os exemplares da Arist. burro, Lindm.

Aristolochia Esperanzae, Kuntze. (?)

(Arkiv for Botanik, o. c. pag. 536)

Ns. 3374—3377. Estampa n. 107

Colhida em Corumba ; florescendo em Fevereiro.

Frequente nas margens das mattas de Corumba. Affim de Arist.

Gibertii, Hook, e do mesmo grupo a que pertence Arist brasilin/sis,

Mart, et Zucc, Arist. cymbifera, Mart, et Zucc. e Arist. JVarmmgii,
Mast. A descripcao de Malme, no Beitrage zur Kenntnis der Siidam.
Aristolochiaceen, do Ark. for Bot. Band. I., pag. 537, esta muito mais
fiel que a estampa que elle da na pag. 17 do Adj. Fl. Phan. Br. Part. IV.



Aristolochia hians, Willd. (?)

(D. C. Prodr. Syst. Nat. vol. XV, part. I, pag. 472)

Colhida na fazenda de Santa Luzia no rio Piquiri e em Coxim

;

florescendo em Maio.

Esta Aristolochia cabe tambem no grupo das bilabiadas, pelo
crescimento e forma da planta e folhas approxima-se ella muitissimo da
Arist. brasilicnsis, Mart., Arist. Esferanzae, Kuntze e Arist. cymbifera,
Mart, et Zucc., das quaes differe, pelas flores, que tern os labios do
periantho mais ou menos semelhantes, sendo o inferior, mais largo e
levemente dilatado na' parte superior, mais curto que o superior, e este
mais ou menos linear, muito pouco dilatado na parte superior e munido
no apice de urn pequeno prolongamento acicular, de quasi 1 cm. de com-
primento

;
a forma do bojo e a cor em geral, da flor, sao inteiramente

identicas as da Arist. brasiliensis, Mart, et Zucc. As flores, dos exem-
plares por nos colhidos, nao estao ainda completamente desenvolvidas,
e, achamos, uma differenca para menos, nas dimensoes dos labios

;

ignorando o quanto poderiam ainda se desenvolver, julgamos prudente
deixal-a em duvida. Arist. hians, Willd., tern sido colhida na Venezuela.

Aristolochia Claussenii, Duchartre.

(G. Malme, Beitrage zur Kenntnis der Aristolochiaceen, o c. pag. 545)

Ns- 3363—3366. Estampa n. 108

Colhida nos cerrados e campos arenosos de Coxipo da Ponte,
Cuyaba ; florescendo em Marco.

Syn. : Aristolochia exigua, Lindmann, do Bull. l'Herbier Bois-
sier, ser. II, tome I, pag. 525. 1901.

Plantinha rasteira ou de caule mais ou menos erecto, de folhas
orbicular-reniformes

; flores muito pequenas. As capsulas sao mais ou
menos esphericas, 6-16jadas ; destas lojas sempre atrophiam algumas,
ou contem apenas sementes mirradas e atrophiadas ; as sementes sao
triangulares pouco comprimidas e tern a casca ornada de pequenas ele-

vacoes orbiculares e sao ocadas de urn lado, tendo na parte inferior

duas profundus escavacoes que se communicam na parte interna.



Aristolochia barbata, J acq.

Sub-specie — Arist Benedicts Malme.

(G. Malme. Beitrage zur Kenntnis der Aristolochiaceen, o. c. pag. 539)

N- 4339

Colhida em S. Luiz de Caceres ; florescendo em Agosto.

A julgar pela descripgao, exposta no Prodr. de De Candolle,

vol. XV, parte I, pag. 446, esta especie deve approximar-se muito da

.Iris/, dictyantha, Ducht., pela qual a tivemos antes de consultar o tra-

balho de Malme. acima citado. . Iris/, dicfyaiitha, Duchtr. e da Vene-

zuela. A presente sub-especie de Malme, foi por este, dedicada ao padre

Bento Severiano da Luz, o qual, o hospedou, na Egreja da Chapada,

durante o tempo em que elle estudava a flora daquella zona, onde

tambem, entre outras, esta nova planta.

PHYTOLACCACEAE
Rivina :

Rivina humilis, I

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 83, pag. 102)

Ns. 4191—4193

Colhida em Corumba; florescendo em Fevereiro.

Arbustinho, de approximadamente, r metro de altura, muito
ramigero

; folhas alternas, ovaes ate ellipticas acuminadas ; de peciolo

muito comprido, geralmente com mais de 2—3 cm. de comprimento;
inflorescencias simples, axillares, constituindo pequenos racimos quasi

cylindricos
; flores alvas ; sepalos alongados de 2 mm. de comprimento.

Campo secco.

Dispersa por todas as regioes tropicaes e sub-tropicaes do globo.

Petiveria :

Petiveria aliacea, L.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 83, pag. u.S)

Ns. 453ie 45 3i
a

Colhida em Corumba; florescendo em
Arbustinho ramificado, de inflorescenc

longas ; folhas ovaes, munidas de pecic



Hitros tiom< ;s, que mi.idam de logar para logar.

va de

opicaej,t5uh tropic;

ihecida: Indias Occidentaes e todas

tes da America.

NYCrAGINACEAE
Boerhavia :

Boerhavia hirsuta, Willd.

(Fl .Br. de Mart. vol. XIV, part. II, pag. 370)

Nii> 3435 e 3435"

>lhida em (:orumba ; florescendd em Fevereiro e em Agos

Bougainvillea praecox, Griesb. (?)

(Griesbach, Symb. ad Floram Argentinam, pag. 40)

Ns. 3430—3434

Colhida em Corumba; rlorescendo em Julho.

A. Griesbach (o. c.) descreve uma planta, que elle diz, estar sem

folhas na epoca das flores e da qual elle nao viu as folhas, servindo

muito bem, entretanto, a sua descripcao das flores e dos ramos, etc. para

os exemplares, providos de folhas, que nos colhemos em Corumba.

Parece-nos que se trata da mesma especie, pois, talvez, os exemplares

colhidos e descriptos pelo Prof. Griesbach ainda nao tivessem desenvol-

vido as referidas folhas, observamos, que, mesmo nos nossos exempla-

res, so se encontram folhas ainda muito tenras e novas, apesar de existi-

rem em grande abundancia. Arvore grande de mais de 5 metros de

altura, de folhas caducas, brotando flores e folhas ao mesmo tempo

;

as flores fleam, eomo em quasi todos as especies deste genero, em gru-

pos nas axillas das folhas ou nos pequenos nos que existem no lugar

destas, sao verde-amarelladas e estao geralmente reunidas em fasci-

culos de 2—4 grupos com os fasciculos das folhas, que sao pecioladas,

tendo o peciolo levemente recoberto de pubescencia, de 8— 15 mm. de



comprimento e o limbo oval ou elliptico, um tanto anguloso, attenuado

para a base e acuminado para o apice, que e abruptamente arredondado

e obtuso
;
mais ou menos membranaceo sub-coriaceo, attingindo com o

peciolo mais ou menos 4—6 cm. de comprimento. Cada pedunculo

floral ostenta tres bracteas, das quaes, cada qual, sostem uma flor. As
bracteas, perigono, peciolos e pedunculos sao revestidos de pubescen-

cia, sendo os ramos e o limbo das folhas completamente glabros ; os

ramos sao geralmente cobertos de casca acastanhada, quasi averme-

lhada; as folhas deseccadas fleam amarelladas e nellas sobresahe,

apenas, a nervura central.

Segundo Griesbach, conhecida na Argentina por «Duragnello».

Grande Chaco perto de Dragones.

Pisonia cacerensis, Hoehne (Sp. nov.) Ex i

Arbor 3—5 m. altus et interdumque altior. Rami dichotomi,

patentis, longiusculi, novelles saepissime virgati, subangulati et pilis

ferruginio tomentosi, adultiores pilis laxioribus rufo-hirsuti et denique

glabrescenti cortice spongioso rimoso albicante cinereo tecti. Folia oppo-
sita, cum foliis solitaris saepius valde minoris intermixta, distanta, late

oblonga vel obovata, integerrima, ad marginibus elegantissime undu-
lata, inferne attenuata, superne latiora et abrupte acuminata, in acumi-

nem obtusiusculum vel acuto paulo producta, subtus praecipue ad ner-

vos centrales petiolisque densissime piloso-hirta, siccitate fusco cinerea,

supra, exclusi nervos centrales, glabrescentia nitida, siccitate nigrican-

tia; petiolus fere 8—10 mm. longus ; limbo fere 10—18 cm. lohgo et

4—8 cm. lato. Flores hermaphroditi, in fasciculi parvi ad paniculum
ramosum cymoso-corymbosum dispositi

; pedunculus longus, valde fle-

xuosus, ramosus, cum ramis fere 10—15 cm. longus, pilis runs dense

obtectus ; ramulis divaricatis, rufo-tomentosis
;
pedicelli nulli vel bre-

vissime. Bracteae ad basin pedicelli vix 1 mm. longae, triangularae,

anguste-setaceae. Perigonium fere 5 mm. longum, viride album, extus

hirsutiusculum, tubulosum, limbo superne 5-dentato, dentibus hirsuto

ciliolatis. Staminibus valde inaequalibus, excerptis, saepissime 2—

3

longioris, 2—3 medianis et 3—4 minoribus, saepius 8 ; antherae cras-

siusculae. Stylus excerptus, erectus interdumque paulo flexuosus,

stigma penicellato-laciniata. Ovarium glabrum, monospermum, oblon-

gum.

Legit in silvis humidis ad S. Luiz de Caceres ; floret mense
Septembro.

Ns. 5035—5037. Tabula n. 109

Arvore de 3—5 mm. de altura e as vezes mais alta. Ramos dicho-

tomos, patentes, longos, quando novos mais ou menos cahidos, algo



Ihos recoberto:, mai.s esparsadamentc de pellos hirtos e ruivos e por lim

glabros e cobertos do corti^a rimosa albicante cinzenta. Folhas oppos
tas, alternando geralmente com folhas solitarias muito menores que
rieam entre. c-llas, distantes umas das outras, largas c oblongas mi macs,
inteiras, de margens geralmente um pouco onduladas, alien nadas na

parte inferior e supcriormente alargadas, em cima abruptamente acumi

nadas, prolongadas em uma ponta obtusa, as vezes aguda, na pagina
inferior e, principalmente na nervura central e tambem no peciolo,

recobertas bastamente de pellos curtos e hirtos, deseccadas fusco cine-

reas ; na pagina superior, excluindo apenas a nervura central, glabres-

centas e brilhantes, deseccadas escuras, quasi negras ; peciolo de
8— 10 mm. de comprimento ; limbo com 10— 18 cm. de comprimento e

4—8 cm. de largura. Flores hermaphroditas dispostas em pequenos
fasciculos, em paniculos cymoso-corymbosos

;
pedunculos floraes lon-

gos, muito flexuosos, ramosos, tendo com os ramos de io I 5 cm. de

comprimento, recobertos bastamente de pellos hirtos e ruivos ; os rami-

nhos divaricados, pillosos quasi tomentosos
;
pedicellos nullos ou muito

curtos. Bracteas da base do pedicello de cerca de 1 mm. de compri-

mento, triangulares, estreitas, setaceas. Perigono de 5 mm. de compri-

mento, verde albicante, hirsuto na parte externa, tubular, de limbo

superiormente 5-dentado, dentinhos hirtos e ciliolados. Estames muito

desiguaes, excerptos, geralmente 2—3 mais compridos, 2 3 medianos

e 3—4 menores, quasi sempre 8; antheras espessas. Stylo excerpto,

erecto, as vezes algo flexuoso ; estigma multipartido em forma de pincel.

Ovario glabro, monospermo, oblongo.

Ns - 5°35—5°37- Estampa n. 109

Colhida em S. Luiz de Caceres, em mattas humidas ; florescendo

em Setembro.

Esta nova especie, se distingue, de todas as conhecidas, espe-

cialmente pela forma das inflorescencias e pelo revestimento das folhas.

Neea aft. mollis, Spruce.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIV, part. II, pag. 367)

Colhida em S. Luiz de Caceres; florescendo em Setembro.

E' muito provavel, que os nossos exemplares, pertencam a uma
e ainda desconhecida, approximando-se, porem, os mesmos, mais

>ecie acima citada, resolvemos deixal-os assim ate obtermos mais



litteratura sobre as especies deste genero, pois tal como sao descriptas

na Flora Brasiliensis, nao e possivel chegar-se a uma conclusao satis-

factoria ; as descripgoes, sao, em geral, muito resumidas e nao se refe-

rem senao muito vagamento ao revestimento das plantas e ao tamanho

das suas inflorescencias ; acontece, ainda, que as folhas em geral, sao

revestidas de pellos quando novas e glabras quando adultas, e, nao

havendo indicacao para podermos saber si se trata de folhas novas ou

adultas, facilmente incorrer-se-ha em erro.

Reichenbachia :

Reichenbachia hirsuta, Spreng.

(Benth. Hooker, Gen. Plant, vol. Ill, pag. 8)

Ns. 4283—4285. Estampa n. 110

Colhida em Corumba ; florescendo em Fevereiro.

Esta especie nao e citada nem catalogada na Flora Brasiliensis

de Martius, nao nos foi tambem possivel ler a descripcao da especie,

tratada no Boll. Soc. Philom. de 1823, pag. 54, est. 1 ; revista esta que

nao conseguimos obter
;
porem, existindo, apenas uma especie conhe-

cida deste genero, e, estando as descripgoes do genero, tal como se

encontram no Gen. Plantarum de Benth. Hooker, perfeitamente de

accordo com os caracteres da planta por nos colhida, nao temos duvida

alguma em dizer que se trata realmente desta especie. O genero Rei-

chenbachia, Citado na Flora Brasiliensis, e synonymo de Leucaster,

genero que tambem so tern uma especie conhecida, a qual e muito corn-

mum aqui no Rio de Janeiro.

Area de dispersao indicada : Brasil e norte da America Meri-

dional.

PASSIFLORACEAE

Dilkea

:

Dilkea Johannesii, Barb. Rodr.

(Vellosia, vol. I, Botanica, pag. 22, est. X)

Ns. 5073, 5159 e 5160

Colhida nas mattas que margeam o rio Juruena, abaixo da con-

fluencia do rio Papagaio ; florescendo em Janeiro.

Quanto a descripcao deste genero, Barbosa Rodrigues ja fez

ver, na obra citada, as modiricacoes que ella deve soffrer
;
pois tal, como



romo acontt-ct' tambem corn muitas Mvr

carnosas e alvas. Os exemplares que c

gavinhas, ostentam tambem os grup<»s d<

como os descre

bastante erect.

Dilkea Johannesii, Barb. Rodr. var. parvifolia, Hoehne.

(Ajunte-seesta-variedadea precedente)

N.5433Estampan. ...

Colhida nas mattas frescas e humidas da margem <!<> no [uruena,

no looar do mesmo Dome; florescendo em Dezembro.

Esta variedade distingue se, da especw typica, principalmente

por ter as folhas muito menores, menos largas e, geralmente, ornadas

na pagina inferior de pequenos pontinhos roxo-escuros. A inflorescencia

tambem e terminal, como na referida especie, e a planta arbustiva, des-

provida de gavinhas, tal, como acontece com aquella ; as flores sao

geralmente inclinadas e um tanto asymetricas, como se podera ver pela

estampa que ajuntamos e que foi feita no logar, com a planta viva.

Passiflora :

Passiflora Mansoi, (Mart.) Mast.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 572)

Ns. 3420 e 3421

Colhida em campo saxatil, perto de Coxipo da Ponte. em

Cuyaba : fruetificando em Marqo.

Arbustinho xerophilo, frequente nos campos muito seccos e

altos, de folhas ovaes alongadas, deprimidamente recobertas de finos



pellos na pagina inferior e esparsamente pillosas na superior ; fructos

amarellos, regulando do tamanho de um abio, comestiveis. Geralmente

conhecida como « Maracuja da Chapada » ou como « Maracuja do

Campo ».

Passiflora Mansoi, Mast. var. glabra, Hoehne

(Ajunte-se esta variedade a precedente)

N. 3422

Colhida na Serra dos Coroados perto de S. Lourenco ; flores-

cendo em Abril.

Esta variedade distingue-se, principalmente, por ter as folhas

completamente glabras, isto e despidas de pellos, sendo as nervuras

muito salientes e reticuladas na pagina inferior.

Passiflora spc?

N. 5547

Ainda da seccao das Astrophaes, colhemos este pequeno ramo,
com apenas um botao ainda muito novo e uma flor aberta, que tern as

folhas estragadas por insectos e cuja especie nao conseguimos deter-

minar. Trata-se de um ramo, que havia brotado do rhizoma logo depois
da queima do campo e que por isto ainda nao apresenta os caracteris-

ticos, que sao indispensaveis para a sua classificacao.

Passiflora haematostigma, Mart.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 574)

N- 5530

Colhida nas mattas do pouso Camarare, proximo ao rio do
mesmo nome, alem do Juruena ; florescendo em Novembro.

Liana suffrutescente, pouco scandente, provida de longas gavi-
nhas

; folhas ovaes, ligeiramente acuminadas, agudas, as vezes obtusas
e ainda outras vezes emarginadas no apice ; flores axillares, solitanas
ou em pequenos grupos de 2—3, alvas, de 3 cm. de comprimento, de
sepalos pubescentes na parte externa e de corona faucial externa consti-

tuida de rilamentos maculados e pintalgados de roxo escuro.

Area de dispersao conhecida : Minas Geraes, Bahia, Rio de
Janeiro e outros pontos do Brasil nao indicados.



Passiflora toetida.

Colhida em Coxipo da Pnnte, pert. > de Cuyaba : Uorescendo cm
Marco.

Uma variedade de crescimento mais erecto, de caule, folhas, etc.

revestidas, bastamente, de longos pellos amarellados aureus, que segre-

gam e desprendem um pigmento viscoso amarello que adhere muito ao

papel e que existe em maior quantidade nos tentaculos gladuligeros

que revestem as bracteas das flores. As folhas variam muito em forma,

sendo ora quasi ovaes e outras vezes profundamente trilobuladas e as

vezes ate com mais de tres lobulos ; flores alvas, as vezes levemente

arroxeadas.

Passiflora foetida, L. var. vitacea

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 583)

Ns. 3417, 3418, 4787 e 4868

Colhida em Corumba ; fiorescendo em Fevereiro.

Variedade de crescimento mais rasteiro, de caule mais voluvel

e mais comprido que o da precedente ; folhas menos pillosas, porem
com os peciolos, pedicellos e as bracteas mais glanduligeras ; folhas

trilobulares quasi 7-lobulares, de lobulos agudos, terminando geral-

mente em uma pequena aresta, mais ou menos da forma da folha da
videira, com as margens circumdadas por pellos glanduligeros.

Passiflora aurkulata, H. B. K.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 385)

Ns. 5507—5509

Colhida nas mattas do rio Juruena, no lugar do mesmo nome

;

fiorescendo em Dezembro.

Liana munida de gavinhas, folhas ovaes oblongas, trinervula-

das, attingindo as nervuras lateraes apenas o meio do limbo, glabras
;

flores aos pares, nas axillas das folhas, estrelladas, alvas., com a serie

externa da corona faucial ornado de uma facha roxo-clara ; os peciolos

das folhas sao munidos, no meio, de duas grandes glandulas auri-

culoides.



Passiflora cryptopetala, Hoehne (Spc. nov.)

(Intercale-se esta nova especie na Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I,

logo depois da precedente)

Sub-frutex scandens, sparse cirrhiferus vel ecirrhosus. Rami

gracili, erecti, tereti, minutissime puberuli, sulcato-striati Folia lata

ovata vel sub-orbicularia, interdumque superne sub-tricuspidata, re

pando sinuata
;
subtus et supra menutissime denseque puberula, basi

rotundata. apice obtusa vel abrupte acuminata, trinervata, 4 7 cm.

longa et fere 2—6 cm. lata. Petioli minutissime puberuli, 1 1/2 2 cm.

longi, infra medium vel prope basin gladulae duabus magnae fere

1— 1 1/2 mm. crassae instructi. Pedunculi axillares, gemini rare soli-

taribus, uniflori, erecti, peti-oli sub-aequantibus vel interdumque paulo

superantes, fructiferi atquae in P. auriculatac saepissime spiraliter

torti. Bracteae minimae, diciduae. Flores albi, stellari, 27 mm. expansi.

Tubus breve explanatus extus sepalisque minutissime puberulis, ad

basin vix introrso intrusus. Sepala membranacea, lanceolata, pluriner-

vata. Petala parvissima, quam sepalis multoties angustiora et tenuiora,

tenuissime trinervata, anguste lanciolata-ligulata. Corona faucialis

dupla, filamentosa ; filis seriei externae ligulatis oblongisve acumina-

tis, uninervatis, quam petali paulo angustioris et brevioris, seriei secun-

dae setace-capillaribus capitellatis quam externae tertio brevioribus.

Corona membranacea, et tubi parieti enata, reflexo plicata vel parum
mvoluta. Gynandrophorum breve et glabrum. Filamenta inferne com-

planata paulo dilatata. Antherae lineare-oblongae. Ovarium ovoideum

puberulum. Styli graciles elongati. Fructus baccatus glebulariforme,

fere 2 cm. diametrus. Semina compressa, ovoidea, dense rugulosa.

Ns. 5176—5178. Tabula n. 112

Legit ad ripas fluminem Juruena, prope S. Manoel ; floret

Februario.

Liana sub-arbustiva, esparsamente munida de gavinhas ou sem

estas. Ramos frageis, erectos, levemente puberulos, longitudinalmente

sulcados e estriados. Folhas largas, ovaes ate quasi orbiculares, as

vezes com tres pontas ou sinuosamente emarginadas na parte superior,

de base arredondada, apice obtuso ou as vezes abruptamente acumi-

nado, trinervuladas, de 4—7 cm. de comprimento e de 2—6 cm. de lar-

gura. Peciolo levemente pubescente, de 1 1/2—2 cm. de comprimento,

abaixo do meio, quasi perto da base, munido de duas grandes glandulas

de quasi 1— 1 1/2 mm. de diametro. Pedunculos floraes axi Harts,

geminados ou raramente solitarios, unirlores, erectos, quasi tao com
pridos quanto os pedicellos ou as vezes um pouco mais compridos, tin

fructifkac^ao espiraladamente curvos no apice, tal como acontece com
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P. auriculata. Bracteas pequenas, mi

luemente pubescente, iij

maoeos, lanceolares, pli

rnos ligulares, oblongos e \

.illares capitelladns, attm-mdc

mi enrolada para d<

estaminaes, comprim

Anthems linear .,1,1c

si invisiveis, que

>rnos da corona.

xternos arroxea-

rgens hem come

Passifloras mais floribundas que temos visto, o arbustinho cm flor,

da-nos a impressao de alg-umas Myrtaceas; nem sempre as flores sao

sostidas pelas folhas, acontece muitas vezes que as folhas atrophiam ou

< ahem e entao o ramo florido se parece com uma inflorescencia pani-

cular ou racimosa
;
geralmente os pedunculos floraes sao dois em cada

axilla das folhas, raramente sao solitarios.

Passiflora rotundifolia, Linn.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 587)

Ns. 3411—3413, 4711 e 5173

Colhida em Coxipo da Ponte, S. Luiz de Caceres e Juruena

;

rlorescendo em diversas epocas do anno, sendo colhidas em Janeiro,

Marco, Abril, Setembro e Dezembro.



Sendo as descripc,6es baseadas quasi que exclusivamente na

forma das folhas, nao nos e possivel garantir que todos os nossos exem-

plares acima citados pertencam a esta especie, as folhas sao muito

variaveis, variam nao so de exemplar para exemplar, mas ainda no

mesmo exemplar, acontecendo tomarem, em alguns, perfeitamente a

forma das da P. vespertilio, L., o que ate nos faz crer, que talvez esta

especie nao passe de uma variedade desta citada ; alem disto, nao

podemos comprehender, a razao ou o motivo que levou Linneu a descre-

vel-a sob este nome, pois que na descripcao le-se « Foliis semiorbicula-

ribus », bem se ve que entao nao podem ser orbiculares. Esta especie

approxima-se tambem muito, pela forma das folhas, a Pass, tricusfis,

e a julgar so pelas formas das folhas nao conseguimos distinguil-as.

Passiflora vespertilio, Linn.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 588)

Ns. 4650, 4941 e 4914

Colhida em Cuyaba e em Coxipo da Ponte ; florescendo em
Marco.

As folhas desta planta parecem-se muito com Vespertilios. Fre-

quente em todos os cerrados seccos do Estado ; muito variavel em
forma.

Area de dispersao conhecida : Minas Geraes, Bahia, Goyaz,

Matto-Grosso e Peru.

Passiflora longilobis, Hoehne.

(Comm. Rondon. Annexo n. 5, Botanica, Parte I, pag. 71, est. 63)

N. 4648

Colhida em Coxipo da Ponte ; florescendo em Marco.

Os fructos desta planta, por nos descripta em 19 10, sao negros,

esphericos e attingem o diametro de uma cereja ; as sementes sao orna-

das de pequenos pontinhos em relevo, ordenados em linhas transver-

saes ; as flores sao alvas e tern 37 mm. de diametro.



Passiflora nitida, H. B. K.

dep,

lvi.1

Colhida em terreno humido, nas barrancas e mattas do rio

Juruena ; florescendo em Fevereiro.

Plailta trepadeira, de folhas glabras, brilhantes, de forma oval,

as vezes elliptic a, muito grandes, attingindo as vezes mais de 25 cm. de

comprimento e 1 5 cm. de diametro ; as flores sao egualmente muito

grandes, attingem mais 011 menos 9— 10 cm. de diametro. A grande dis-

persao desta planta, ao longo do curso de alguns rios do Amazonas e

Matto-Grosso, explica-se facilmente, pois que, os seus fructos, alem de

serem muito fofos e vasios por dentro, sao providos de casca muito

grossa e esponiosa, que assim os adapta para a fluctuacao ; cahindo

M-ndo devorados pelos peixes, estes concorrem para a sua mais rapida

(lisscminacao. pois a maturarao dos mesmos fructns, coincide sempre

ios, de forma que, os peixes. dejectando mais tarde

veis, nos igapos e sobre os terrenos invadidos pela

em condicoes de poderem germinar e se desenvol-

as as mesmas aguas, achando-se ja bastante des-

lhas q nan do apparece a nova invasao d'agua.

Passiflora quadriglandulosa, Rodschied.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. L pag. 60;)

Ns. 4742 e 5208

Colhida em S. Manoel no rio Juruena e em Melgaco no rio

Cuyaba ; florescendo de Fevereiro a Marco.

Esta especie distingue-se da Pass, vitifolia, H. B. K. pelos

peciolos, munidos de quatro grandes glandulas ou desprovidos destas
;

pelas folhas, com mais de tres lobulos e pelo maior diametro das suas

flores. E' urn facto interessante terem alguns peciolos as glandulas e

estarem outros desprovidos das mesmas.

Area de dispersao conhecida : Amazonas, Guyanas e Ilha da

Trindade.



Passiflora cincinnata, Mast.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 609)

Ns. 3406—3410

Colhida em Corumba ; ilorescendo em Fevereiro.

Trepadeira de folhas profundamente quinque-partidas ou loba-

das, de ambito sub-orbicular, fazendo lembrar a forma de alguma
liitpliorlriaccas do genero Mam ho I ; as flores sao grandes e envolvidas,

quando em botao, por tres grandes bracteas concavadas, de margens
levemente serrilhadas, munidas de duas ou mais grandes glandulas nas

margens proximos a base.

Area de dispersao conhecida : Alagoas, Bahia, Minas Geraes,

S. Paulo, e outros pontos do sul do Brasil nao indicados.

Passiflora alba, Link, et Otto. (?)

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 611)

N. 3419

Colhida em Corumba, no Ladario ; florescendo em Julho.

Muito frequente no Estado. As folhas sao profundamente trilo-

buladas em forma de pe de ave, sao verde-claras na pagina superior e

arroxeadas na inferior, na incisao dos lobulos verifica-se a existencia de
alguns pequenos dentinhos que ornam a margem dos mesmos.

Passiflora amethystina, Mikan.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. I, pag. 613)

N. 3405

Colhida na Chapada, na cabeceira do rio Taquara-ussu ; flores-

cendo em Marr;o.

Distingue-se bem, de todas as demais especies deste grupo, pela

presenca de mais de quatro glandulas nos peciolos das folhas e pelo
revestimento pilloso que cobre todas as partes da planta.

Area de dispersao conhecida : Littoral do Brasil Meridional.



ONAGRACEAE
JUSSIEUE/E

Jussieua:

Jussieua anastoinosans, D. C.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. II, pag. 153)

Ns. 3690—3692

Colhida no Coxipo da Ponte, Cuyaba ; florescendo em Marco.

Arbusco dos campos humidos, glabro, de folhas ovaes, muito

acuminadas e agudas, de margens levemente sinuosas ; flores nas axil-

las das folhas ; calyce com quatro lobulos ; corolla amarella composta

de quatro petalos muito maiores que os lobulos do calyce ; sementes

pluriseriados nas lojas das capsulas, estas ob-conicas de 10 15 mm.
de comprimento e 5— 7 mm. de diametro.

Area de dispersao conhecida : Minns Geraes e em outros

estados meridionaes do Brasil.

D. C. var. obtusifolia, Hoehne. (var. nov.)

(Addicione-se esta variedade a especie precedente)

Ns. 3693 e 3694

Foliis latioribus et abrupte acutis sub-rotundatis obtusiusculis.

Colhida no Coxipo da Ponte, Cuyaba ; florescendo em Marco.

Esta variedade, encontrada no mesmo logar da anterior, differe

daquella, especialmente pela forma das folhas. que em vez de acumi-

nadas de longe, sao abruptamente acuminadas, quasi arredondadas e

pouco agudas. O arbusto e menos ramificado e as folhas sao muito mais

aggregadas.

Jussieua potamogeton, Burchell.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, part. II, pag. 159)

Colhida no Chapadao, no pouso Cabec^a de Boi, entre Rio Manso

e o rio S. Lourenco ; florescendo em Abril.

Aquatica semi-fluctuante. quasi completamente immersa, de

folhas alongadas, muito membranaceas ; flores amarellas de pedicello

muito comprido.



Jussieua spc? (Ex set. Eujussieud)

N. 3689

Colhida em Coxipo da Ponte ; florescendo em Marco.

Aquatica, de caule esponjoso, enraizado no fundo do lago, leve-

mente inclinado e gerando raizes em toda a extensao, terminando em
uma ponta menos esponjosa, de folhas dimorphas, fluctuando sobre a

tona d'agua ; as folhas, da parte submersa, sao lineares e estreitas, orde-

nadas em pseudo-verticillos, tern de 2—3 cm. de comprimento por

3 mm. de largura e as que ricam fora da agua sao ovaes, attenuadas na

base em um pseudo-peciolo e levemente acuminadas no apice, com
2 cm. de comprimento por 7 mm. de largura no meio, ordenadas alter-

namente e ostentam, nas suas axillas, as flores ; estas sao pequenas,

attingem, com o pequeno pedicello, apenas 23 mm. de comprimento;
os lobulos do calyce sao ovaes, agudos e glabros como todo o resto da
planta, os petalos sao muito maiores que os sepalos, de cor amarella,

largamente ob-ovaes, de 8 mm. de comprimento e 6 mm. de largura.

Approxima-se muito das da sub-seccao natantae. Tendo colhido apenas

um exemplar, e, este, sem fructos maduros, com uma flor apenas, nao
nos e possivel determinar a especie, julgamos entretanto tratar-se de
uma especie 011 forma nova.

Ns. 4322 e 4323

Colhida em S. Luiz de Caceres, 'florescendo em Agosto.

Sub-arbustiva, prostrada, ramificada, muito pequena ; folhas

linear-lanceoladas, abruptamente arredondadas ou agudas na base e de
apice acuminado de longe e agudo, com a nervura central pillosa no
verso e glabras no restante, munidas de peciolo curto, tendo o limbo de

4—5 cm. de comprimento e 1/4

—

1/2 cm. de largura ; flores axillares,

pequenas, curtamente pedicelladas tendo, com o ovario, ro— 15 mm.
de comprimento, lobulos do calyce ovaes, agudos, sob a lente tenue-

mente pubescentes, de 7 mm. de comprimento e 3—4 mm. de largura

;

petalos amarellos, ob-ovaes quasi orbiculares, de 8— 10 mm. de com-
primento e 6—7 mm. de largura ; capsulas alongadas ; sementes pluri-

seriadas nas loias.



Jussieua pilosa,

(Fl. Br. de Man. vol. XIII

( olhida em
Arbusto mu

lias, pentami

que as envolve pelos la,

pequenos grSos de milh

Area de disper

Guyanas, Panama, N<

Porto Rico, etc., etc.

Jussieua natans, Humb. el Bonpland.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII. part. II. pag. r68)

Ns. 3695 e 4433

Colhida em Corumba e S. Luiz de Caceres; florescendo em
Agosto e Fevereiro.

Aquatica fluctuante, de caule munido de raizes alongadas fusi-

formes esponjosas, eheias> de ar, que as mantem sobre a tona da agua,

onde a planta fluctua livremente ; as folhas sao quasi orbiculares, atte-

nuadas na base em um longo peciolo ; as Mores longamente pedicel-

ladas, amarellas e pentameras.





EXPLICAgOES DAS ESTAMPAS

N. 80

1 — Abolboda brasiliensis, Kunth., corolla aberta, mos-

trando o pistillo e os estames. Augmentado.
2 — Abolboda chapadensis, Hoehne.
2a — Ovario e pistillo com respectivo estigma, augmentado.

2b —• Segmento da corolla destacado e augmentado.

2c — Sepalos vistos de lado e em corte transversal, augm.

2d — Antheras vistas de frente e costas, augm.

3 — Burmannia grandiflora, Malme.

3# — Flor vista de lado, augm. 4 vezes.

36 — Ovario em corte longitudinal encimado pelo pistillo com
respectivo estigma, augm.

N. 81

Alstromeria chapadensis, Hoehne, representada por dois specimens

colhidos na serra da Chapada

N. 82

Trimezia juncifolia, Klatt.

Fig. a — Pistillo e os estames com as antheras, augm.

» b — Segmento externo do periantho, em tarn. nat.

» c — Segmento interno do periantho, aberto e em tarn. nat.

)> d — Segmento interno do periantho, em estado natural.

N. 83

Calathea saxicola, Hoehne.

Fig. a — Flor muito nova com as respectivas bracteas, tarn. nat.

» b — Bracteas destacadas do cacho floral conforme a numeracao

correspondente nas mesmas, tarn. nat.



Ns. 84—105

Diversas especies de Orchidaceas. Para explicates dos detalhes

das mesmas, veja-se a Taboa de Explicacoes exposta na pag. 64

da Parte I, de 1910.

N. 106

Aristolochia odoratissima, Linn.

Aristolochia Esperanzae, Kunth.

Fig. a — Columna, augmentada 5 vezes, tambem em corte transversal.

» b — Labio superior do periantho, tarn. nat.

>) c — Labio inferior do periantho, tarn. nat.

N. 108

Aristolochia Claussenii, Ducht.

Fig. a — Flor vista de lado, augm. 5 vezes.

)> b — Ambito do labio superior do periantho, augm.
'> c — Semente vista de baixo e de cima, augm.

N. 109

Pisonia cacerensis, Hoehne.

Reichenbachia hirsuta, Spreng.

Flor augmentada, vista de lado.

- Ovario augm., visto de lado.

Ovario em corte longitudinal, augm.
- Antheras ainda jovens, augm.

Estames com antheras maduras, augm.

/ — Anthera em corte transversal, augm.
Grupo de pellos estrellados, pouco augm.
Um pello estrellado, augm. 100 vezes.



N. in

Dilkea Joahannesii, Barb. Rodr. var. parvifolia, Hoehne.

Fig. a — Corte longitudinal de uma parte da flor, tarn. nat.

n b — Filamentos da serie interna da corona, augm.
>» c — Petalo lateral, tam. nat.

Passiflora cryptopetala, Hoehne.

e algumas folhas destacadas.

(Todas as reproduccoes photographicas, com excepcao dos res-

pectivos detalhes, sao feitas em escala de 3/5 do tamanho natural).
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Annexe N.° 5

Hxstor»ia Natural

BOTANICA

Parte VI

Addicao para JUismafaceas e Bufomaceas da Parte iv, Triu-

ridaceas, Palmeiras, Cyclanlaceas. Rapaieaceas, addicao para

Amaryllidaceas das Partes 1 e v e de Burmanniaceas da Parte v,

Proieaceas, Opiliaceas, Olacaceas, Balanophoraceas, Aizoa-

ceas, Caryophyllaceas, addicao para as Nymphaeaceas da Parte iv,

Ranunculaceas, Papaveraceas, Capparidaceas, Drocera-

ceas, Oxalidaceas, Humiriaceas, Burseraceas, Meliaceas,

Vochyseaceas, Rhamnaceas, Vitaceas, Ochnaceas, Caryoca-

raceas, Bixaceas, Cochlospermaeeas, Turneraceas, Loasa-

ceas, Cactaceas, Halorrhagidaceas, Rraliaceas Umbelli feras,

Ericaceas, Theophrasfaceas, Myrsinaceas, Plumbaginaceas.

Ebenaceas, Loganiaceas, Gentianaceas, Apocynaceas, Hy-

drophyllaceas, Pedaliaceas. Campanulaceas e Marfiniaceas.

F. C HOEHNE

Rio ae laneiro — 5etembro ae 1915
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H*stoi*ia J^atur>al

BOTANICA

Parte VI

Addicso para Mismafaceas e Bufomaceas da Parte iv, Triu-

ridaceas, Palmeiras, Cyrianfaceas, Rapafeaceas, addicao para

Amaryllidaceas das Partes leVede Burmanniaceas da Parte v,

Profeaceas, Opiliaceas, Olacaceas, Balanophoraceas, Bizoa-

ceas, Caryophyllaceas, add^ao para as Nymphaeaceas da Parte IV,

Ranunculaceas. Papaveraceas, Capparidaceas, Drocera-

ceas, Oxalidaceas. Humiriaceas, Burseraceas, Meliaceas,

Vochyseaceas, Rhamnaceas, Vifaceas, Ochnaceas, Caryoca-

raceas, Bixaceas, Cochlospermaceas, Turneraceas, Loasa-

ceas, Cactaceas. Halorrhagidaceas, Rraliaceas Umbelliferas.

Erieaceas. Theophrasfaceas. Myrsinaceas, Plumbaginaceas,

Ebenaceas. Loganiaceas, Genfianaceas, flpocynaceas. Hy-

drophyllaceas. Pedaiiaceas, Campanulaceas e Marfiniaceas.

F. C HOEHNE

Rio de laneiro — 5etembro de 1915



ALISMATACEAE

(Additamento para a Parte IV)

Echinodorus

Echinodorus rostratus (Nutt), Engelmann

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 15, pag. 31)

N. 398

Colhida na Jacobina, S . Luiz de Caceres . Florescendo em Setembro

.

Folhas ovaes cordiformes; inflorescencia grande; flores em verticillos,

o agglomeradas, com pedicello relativamente curto; fructos aggregados;

rostradas.

Echinodorus panniculatus, Mich . ?

(Das Pflanzenreich, fasc. IV
(

. 15, pag. 32)

Ns. 901, 1. 136, 3.892 e 4-599

Colhida em Porto Espiridiao, rio Jauru, na Campina, em S. Luiz de

Caceres e em Coxipo da Ponte, Cuyaba . Florescendo de Novembro a Margo.

Planta de folhas lanceolares, alongadas, de base geralmente urn tanto

arredondada ou levemente decurrente pelo pedicello; inflorescencia simples

on paniculada; flores alvas, bastante grandes. Planta muito variavel. E' pos-

sivel que a nossa planta pertenga a outra especie ou que seja nova, o que to-

davia nao podemos constatar, visto nao dispormos de elementos sufficientes

para isso, sabido que para tanto nao bastam apenas descripgoes.

Echinodorus macrophyllus (Kunth.) Mich.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 15, pag. 32)

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Marco.



Esta planta deve ter grande affinidade com o Echm. grandiflorus (Camb.

et Schlechtd.) Mich. var. floribundus (Setibert), Mich., com o qual e con-

fundida por Seubert, na Flora Brasiliensis de Martins, onde elle cita a estam-

pa da Sayittaria sagittifolia, de Vellozo, como synonymo de Alisma floribun-

dum delle, que Buchenau considera variedade deste Bch. grandiflorus, Mich.,

dando, por sua vez, esta mesma citada especie de Vellozo, como synonymo do

Bch. macrophyllus, Mich. A nossa planta concorda perfeitamente com a es-

tampa de Vellozo.

Esta planta e bastante ornamental e se recommenda, especialmente, para

aquarios e pequenos lagos.

Em Minas Geraes conhecem esta planta por "Chapeu de Couro" e della

preparam o "Cha mineiro"

.

BUTOMACEAE

Hydrocleis

Hydrocleis oblongifolia, Hoehne (Spc. now)

Planta annua, cum folia fluitans. Folia externa lamina destituta. liguli-

formia, interna longissime petiolata, pedunculo florale sub-aequantia
;
petiolo

terete, lamina elliptica-oblonga, obtusa, circa 6-8 cm. longa et usque 3,0-3,5

cm. lata, membranacea, 7-nervata. Inflorescentia terminalia, umbellata,

10-12-flora; bracteae plurae, lanceolatae, longe acuminatae, membranaceae

;

sepala 3, lineare-lanceolata, membranacea, circa 1,8 cm. longa; petala te-

nera, sepalis fere demidio breviora, sub-spathulata ; stamina 8, petalis bre-

viora; filamenta lata, lanceolata, plana; antherae oblongae; carpella 3, lan-

ceolata ; semina numerosa, parva, nigra et menutissime spinulosa ; spinis as-

perulis et capitatis.

N. 1.095. Tabula 11. 122

Leg. in lacus temporarius ad Campina, prope S. Luiz de Caceres; floret

Planta annua, de folhas fluctuantes e caule immerso. Folhas e^xternas

destituidas de laminas, liguladas ; internas longamente pecioladas, tao longas

como o pedunculo floral
; peciolo roligo ; lamina elliptico-oblonga, obtusa, de

cerca de 6-8 cm. de comprimento e 3,0-3,5 cm. de largura, membranacea,
7-nervulada Inflorescencias terminaes, umbelladas, com 10-12 flores; bra-

cteas diversas, lanceolares, acuminadas de longe, membranaceas ; sepalos 3,

linear-lanceolados, membranaceos, com cerca de 1,8 cm. de comprimento;
petalos tenros, a metade mais curtos que os sepalos, sub-espathulares ; esta-

mes 8, mais curtos que os petalos ; filamentos largos, lanceolares, pianos ; an-
theras oblongas; carpellos 3, lanceolares; sementes numerosas, pequenas, ne-
gras, bastamente recobertas de pellos asperos e capitados.

N. 1.095. Estampa n. 122

Colh.da em lagos temporarios da Campina, perto de S. Luiz de Caceres.
Morescendo em Janeiro.



Esta planta, deve, segundo a descripcao do Das Pflanzenreich, ter grande

affinidade com o Hydroclcis pan'iflora, Seub. ; differe. porem, do niesmo,

antes de tudo, per ser muito maior e depois por ter as folhas obtusas e oblon-

gas, duas vezes maiores que as da citada; tambem, o numero de flores, que

naquelle 6 apenas de duas a tres, sobe, nesta, ate doze ; alem disto, as folhas

da citada sao trinervuladas, quando as desta sao 7-nervuladas

.

Esta intere^sante planta, uma das mais ornamentaes e proprias para

aquarios de toda a especie, era bastante commum nimia grande lagoa tem-

poraria na Campina, onde ella vivia associada com diversas outras plantas

aquaticas, taes como Utricularias fluctuantes, Oocarpon jussieuoides, Mich.,

Hydrocharitaccas, Lemnaceas e Asolas. Esta citada lagoa e temporaria, isto

pudemos verificar, quando voltamos ao mesmo Iogar no mez de Setcmbro,

quando nao encontramos, da mesma, senao vestigios. A unica planta que,

entretanto, existia ainda no terreno que antes era occupado pela lagoa, era

Oocarpon, que estava prostrado ; todas as demais eram substituidas por Gra-

mineas e outras plantas herbaceas de terra firme. Notamos, entretanto, que

tambem alguma? destas especies de Gramineas se adaptam perfeitamente a

agua, desenvolvendo com a crescente das mesmas longas estipes e folhas

muito estreitas e longas, as quaes fluctuant na agua. Do nosso Hydroclcis,

porem, nada encontramos no citado terreno, o que prova que elle e annuo.

Uma das cousas que mais nos admira, e, como estas plantas aquaticas podem

viver n'mna temperatura tao elevada. Nos logares mais razos, isto e, onde a

camada liquida nao tinha senao 10-20 cm. de profundidade, a agua se achava

tao aqiiecida. que so com grande rapidez conseguiamos atravessal-a, pois es-

tava verdadeiramente escaldante, entretanto, muitas plantas alii viviam per-

feitamente. Este Hydroclcis e as Utricularias, porem, appareciam so nos lo-

gares mais fundos, onde a profundidade era superior a 50 cm. e principal-

mente naquelles onde ella ia ate 1,20 m.
As folhas desta planta fluctuam a superficie da agua a maneira daquellas

das Nytnphaceas: ellas sao, como pudemos observar, aproveitadas frequente-

mente por pequenos peixes, que saltando fora d'agua sobre ellas, alii perma-

necem por muito tempo expostos aos raios do sol, voltando mais tarde nova-

mente. por meio de outro saltosinho, ao liquido de que sahiram. Dos peixes

que assim procedem foram recolhidos alguns exemplares, que entregamos ao

Dr. Alipio de Miranda Ribeiro, entao zoologo da Commissao.

TMURIDACEAE
Sciaphila

Sciaphila spruceana (Miers), Benth. et Hooker

(Fl. Br. de Mart. vol. Ill, III, pag- 654, como Soridium spruceanum,

Miers., como tambem figura, no Trans, of the Linn. Soc. of London,

vol. XXI, pag. 50, tab. 7, *»gs. IO"28 - ~ Veja-se, entretanto, Gen.

Plant, de Benth. et Hooker, vol. Ill, pag. 1.003 e Engler — Die Nat.

Pflanzenfamilien, vol. II, I, pag. 238).

1 alcool, recolhido por

Colhida no Juruena e no Sumidouro. Florescendo em Dezembro
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Plantinha saprophyta, das mattas humidas das margens dos rios Juruena

e Sumidonro; de caule destituido de folhas, muito pallido, com pequenas

flores unisexuaes, sendo que, as inferiors, sao femininas e as superiores

masculinas

.

Ate ao presente so encontrada e colhida no Para e nas Guyanas

.

PALMAE

Nas nossas viagtns pelo Estado de Matto Grosso, tiver

de observar muitas especies de palmeiras; sendo, porerm, estas muito

rapidas, pouca opportunidade tivemos para colher scpecimens com flores
;
por

isto mesmo, nos limitamos, na maioria das vezes, a recolher somente os fru-

ctos ou apenas apontamentos sobre as mesmas. Em seguida, vamos, pois,

enumerar todas as especies que conseguimos determinar, comegando por

aquellas de que trouxemos material com flores e terminando com as que so

foram observadas e que estao registradas nas nossas notas de viagem.

Material completo

:

Lepidocaryum

Lepidocaryum tenue, Mart

.

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 298)

Ns. 5.250-5.254 e sementes ns. 5.894

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo e fructificando cm

Palmeira pequena, de estipe muito delgada, bastante rija; folhas em
forma de leque, fendidas ate ao meio em diversos grandes segmentos que,

por sua vez, se fendem novamente no apice; cocos ellipticos oblongos, de

20-23 mm. de comprimento, por 10 mm. de diametro, escamosos como os do
"Burity".

Vive, geralmente, a sombra das arvores maiores da matta, formando
lindos grupos de alguns metros de diametro. Nome vulgar: "Caranahy".

paniculigera. Mr:

FL Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 485, e no Palm. Bras, de Martim,
pag. 11, estampa n. 10)

Ns. 5.106 e 5.107

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo em Fevereiro.
Conhecida, segundo Barboza Rodrigues, pelo nome vulgar "Ubim me

a". A estipe attinge de 2-3 metros de altura, e bastante delgada e rija,



racterisando-sc pela forma bastante interessante das suas folhas, que sao pen-

nipartidas em diversos segmentos maiores, os quaes alternam com outros

mais estreitos, sendo os primeiros plurinervulados e tendo os ultimos apenas

uma nervura central ; a inflorescencia, mais ou menos arroxeada, tern diversos

ramos, dos quaes o primeiro, e, as vezes, o segundo, sao novamente bifur-

cados, ao passo que os demais sao simples. Muito frequente nas mattas deste

logar. As folhas sao, pelos indios, empregadas para cobrir casas e ranchos.

Iriartea

Iriartea exorrhiza, Mart., var. orbigniana, Mart.

(Fl. Br de Mart., vol. Ill, II, pag. 540). Syn. de Socratca exorrhiza, Karst

Ns. 697 e 735. Amostra de sementes n. 5. 893

Colhida na Ilha do Castical, no rio Jauru, acima de Porto Espiridiao.

Florescendo e fructificando em Novembro.

lEsta interessante palmeira, vulgarmente conhecida por "Castigal", e

bastante frequente na grande matta da Poaya. A sua estipe gera, na sua parte

inferior, ate a mais de 1,50 m. sobre o solo, grande numero de raizes adven-

ticias, armadas de grossos espinhos, as quaes penetram no solo e a escoram

a maneira daquellas das Cecropias. Encontramos alguns specimens, cuja parte

basica era nulla e que se achavam sustentadas exclusivamente sobre estas

citadas raizes. Estas raizes adventicias ja existem em exemplares mal ger-

minados, as vezes, com 30-40 cm. de altura. A polpa dos cocos e muito

macia e apreciada pelas aves, principalmente pelas jacutingas.

Desmoncus

Desmoncus polyacanthos, Mart

.

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 313 e no Palm. Bras, de Martius,

pg- 85)

N. 5.140

Colhida em S. Manoel, margens do rio Juruena. Florescendo e fructi-

ficando em Fevereiro.

Palmeira de estipe fina, flexuosa, mais ou menos scandente; muito fre-

quente nas margens dos rios Tapajoz e Juruena. Dispersa por.todo o norte

do Brasil.

Desmoncus leptoclonos, Dr.

(Fl. Br. de Mart, vol. Ill, II, pag. 315)

Ns. 4-5 IQ e 4-5*9 *

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo e fructificando em

Abril.



Estipe fina, muito longa, scandente, folhas e as bainhas armadas de

fortes e aguqados espinhos; muito frequente nas margens dos rios Arica e

Coxipo. As folhas, desta especie, tem menos espinhos que as das outras duas

encontradas neste mesmo Estado.

Desmoncus cuyabaensis, Barb. Rodr.

(Palm. Bras, de Barb. Rodr., vol. II, pag. 53, estampa 54, fig. A)

N. 1. 105

Colhida na matta do Toscano, em S. Luiz de Caceres. Florescendo e

fai 'tificando em Janeiro.

Esta especi; caracterisa-se pela distribuigao dos segmentos da folha, os

quaes ficam distribuidos em pequenos grupos ao longo do eixo central, ar-

mados de pequenos espinhos muito aguqados. A estipe e fina, tem approxi-
madarnente 15 mm. de diametro e mais de 12 m. de comprimento.

Nome vulgar: "Urumbamba" ou "Massambara".

Especies de que colhemos somente fructos:

Mauritia aculeata, H. B. K.

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 292)

N. 5.886

Colhidas em Porto Espiridiao, rio Jauru, em Novembro

.

Esta palmeira tem a estipe armada de fortes espinhos, abunda em todos
os terrenos humidos, principalmente nas margens mais ou menos inundadas
dos lagos e rios; os cocos assemelham-se muito aos do "Burity", sao, porem,
mais alongados e ignores, tendo as escamas tambem muito menores que as
daquelle. Nome vulgar: "Burity-rana" e "Carandahy". Este ultimo nome
talvez esteja errado e provenha de uma confusao com o "Caranda"; ella,

porem. nada tem que ver com as Copernicias, devendo por isto ser mais ver-
dadeiro primeiro, que quer dizer Burity falso.

N- 5-893

Colhidas no Juruena, em Junho.
Conhecida vulgarmente por "Assahy-y" e pelos indios Parecis por

Uiace
. Palmeira de estipe alta e muito delgada, assemelhando-se na forma

as kuterpes, isto, porem,. em ponto muito menor.



Orbignia

Orbignia speciosa (Mart.) ; Barb. Rodr., ou Attalea speciosa, Mart.

N. 5.891

Grande numero de sementes colhidas em Tapirapoan, em Junho de 1909.

Uma das palmeiras mais communs neste Estado, muitissimo abundante

na grande matta da Poaya e nos campos que se estendem ao longo da mesma

;

vulgarmente conhecida por "Agviassu", "Auassu", "Uauassu" ou "Guassu".

Ao longo dos rios que afflitem para o Paraguay, esta palmcira o'ccupa por

vezes grandes extensoes, estendendo-se frequentemente a muitas leguas ao

longo delles. A sua estipe e sempre muito alta. suas folhas grandes, penni-

partidas e planas; os cachos existem em numero de 1-4 em cada exemplar; os

cocos sao grandes e content tres a quatro amendoas muito ricas em oleo finis-

simo. Os cocos sao aproveitads pelos seringueiros para defumar a borracha e

as folhas novas para cobrir e cercar as barracas em que os ntesmos habitant

Para cobrir ou forrar as paredes da sua barraca seringueiro aproveita

apenas as folhas que ainda estao enroladas, isto e, 1-2 de cada palmeira, tra-

tando-se de palmeiras adultas; faz-se, portanto, necessario que elle derrubc

as mesmas afim de obter estas citadas folhas e, com isto, elle concorre de uma

maneira barbara para a exterminacao desta tao util planta, a qual, sent du-

vida nenhuma, esta reservado ainda urn logar importante em a nossa indus-

tria, desde que se procure aproveitar e obter o oleo que os cocos content para

mais de 60 por cento. Em nosso relatorio da commissao que tivemos na Ex-

pedigao Scientifica Roosevelt-Rondon, referimo-nos as interessantes forma-

Qoes de Auassus, que apparecem nos campos em Tapirapoan e outros pontos

do Estado; para esse relatorio chamarros a attenqao dos que se interessam

pelo assumpto.

Attalea

Attalea princeps. Mart

.

(Fl. Br. de Mart , III, II, pag. 442, e como Schaelea princeps, Barb. Rodr.,

no Palm. Brasil., de Barboza Rodrigues, vol. I, pag. 52

N. 303

Colhidas no Acurysal, ao sul de S . Luiz de Caceres, em Outubre,.

Deste genero existem, sob o mesmo nome vulgar de "Uauacury", "Ana-

cury", "Guacurv" ou "Acury", diversas especies neste Estado; apparecem

geralmente nas mesmas regioes da antecedente, occupando os terrenos firmes,

porem, humidos e que se estendem ao longo dos cursos dos rios citados mat?

em cima, formando os conhecidos "Acurysaes". Os acurysaes sao em geral

completamente limpos por baixo. Os cocos desta especie tern apenas a metade

on urn terco do diametro dos da especie precedente; as estipes nao attingem

mais de, no maximo, 5 m. de altura, tendo quasi sempre 2-3 metros. Drude
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reania este genero, no "Die Nat. Pflanzf. de Engl. & Prantl", sob este mes-

mo nome, com o de Orbignia
;
parece-nos, entretanto, que ha razao para se-

paral-os, pois qae as folhas, por si sos, ja sao bastantes para assim se pro-

ceder. As Attaleas tern as folhas crespas, isto e, os segmentos estendidos ir-

regularmente ao passo que as Orbignias as tern sempre planas e mutio re-

gulares

.

Attalea exigua, Dr. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 440)

Ns. 2.213 e 2 -2I 3 a

Colhidas nos campos da Chapada dos Parecis, proximo a cabeceira do

rio Fecha-rosca, affluente do rio Sepotuba, em Julho de 1909.

Palmeira dos campos altos e quasi limpos da Chapada, acaule ou com o

caule subterraneo, prostrado sob o solo, com folhas pennipartidas, de 1-1,5 m.

de altura; cachos pequenos, quasi ovoides, de 15-20 cm. de comprimento; co-

cos muito aggregados. esphericos ou levemente ellipticos. terminando em uma
abrupta pontinha. Nome vulgar: "Indaya rasteiro" ou "Indaya do campo".

Frequente em todo o Chanadao central.

Cocos

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag.

Colhidas em Tapirapoan, em Margo de 1909.
Palmeira dos campos, vulgarmente conhecida por "Guariroba" ou "Pal-

mito amargoso". Veja-se tambem a nossa photographia desta palmeira no
relatorio da Expedigao Roosevelt-Rondon . O palmito desta especie e muito
apreciado pelos naturaes, que o empregam como tempero para carnes, etc.,

devido ao seu sabor amargoso.

Cocos petraea, Mart., var. platyphylla, Dr.

Fl. Br. de Mart., Ill, II, pag. 426.

N. 2.210

Colhidas na Chapada dos Parecis, proxima a cabeceira do rio Fecha-
rosca, affluente do rio Sepotuba, em Julho de 1909.

Campestre, quasi sempre completamente acaule ou com caule subterra-
neo ou prostrado; cachos muito pequenos, com poucos cocos, as vezes, so dois
e tres; cocos pequenos. Muito commum no Chapadao central; vulgarmente
conhecida por "Acuma" ou "Acuma rasteiro".
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Acrocomia

Acrocomia odorata, Barb. Rodr

Palm. Bras, de Barb. Rodr., vol. II oa

N. 5.887

Colhidas em Campos Novos da Serra do Norte, em Novembro de 1911

.

Barbosa Rodrigues encontrou esta palmeira no pantanal, perto de Sao
Lourenco; nao tivemos occasiao de a encontrar alii; os nossos exemplares
foram encontrados a mais de cem leguas dalli, o que parece demonstrar que
esta planta se acha dispersa por todo o Estado. A estipe desta palmeira e

muito mais fina que a da Acrocomia sclerocarpa, Mart. ; os cocos tern ape-

nas a metade do diametro daquelles da citada especie, sao mais ou menos
esphericos e tern a casquinha muito solta e fragil, podendo ser quebrada com
os dedos, sem grande esforgo; a parte polposa e amarella e muito doce.

Astrocaryum

Astrocaryum leiospatha, Barb. Rodr.

(Sertum Palm, de Barb. Rodr., vol. II, pag. 65)

N. 5.890

Cclhidas em S. Luiz de Caceres, em Novembro de 1908.

Esta palmeira e muito frequente nas mattas que margeiam os rios

Jauru, Cabacal, Sepotuba e Paraguay. A estipe e" bastante alta e muito rija

Conhecid? vulgarmente por "Tucum-assu".

Astrocaryum arenarium, Barb. Rodr.

(Se.tum Palm., de Barb. Rodr., vol. II, pag. 67)

N. 2.212

Colhidas no Chapadao dos Parecis, proximo ao rio Verde, em Julho de

1909.

Palmeira dos campos despidos de arvores ; acaule ou com caule prostrado

e subterraneo ; folhas erectas, armadas de espinhos, cachos regulares ate pe-

quenos; cocos de 3 cm. de diametro, levemente ellipticos, com casca amarella.

Vulgarmente conhecida por "Tucum acaule ou rasteiro". As fibras muito

sedosas e resistentes, extrahidas das folhas mais novas, sao muito emprega-

das pelos indios parecis, que dellas tecem fios com que fabricam as suas redes

e outros utensilios de seu uso domestico ; ellas sao tambem encontradas nos

mercados nas cidades da Argentina, onde sao muito usadas para polir os

denies, para o que sao tambem empregadas as fibras de especies de Bactris.
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Bactris

Bactris glaucescens, Dr. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 345)

N. 2.197

Colhida nas mattas de Juruena, em Maio de 1909.

Conhecida vulgarmente por "Seriva merim".

Bactris maraja, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 342)

N. 5.892 a

Colhidas nas margens alagadiqas do rio Juruena, perto de S. Manoel,

em Fevereiro d. 1912.

Os cocos muito coloridos e vistosos sao aproveitados para isca de peixe.

Ella apparece em toda a extensao dos rios Juruena e Tapajoz.

Bactris, spc . ?

N. 5.892

Colhidas em S. Luiz de Caceres, em Setembro de 1909..

Os cocos desta planta, que. em S. Luiz de Caceres. conhecem por "Tu-
CTim merim". assemelham-se aos do Bactris cilauccscens, Dr. ( ?) ; e, portanto,

muito possivel que sejam de facto da mesma especie.

Especies que observamos, de que, porem, nao trouxemos material

:

Copernicia

Copernicia cerifera^ Mart.

Esta palmeira e a mesma que no norte do Brasil conhecem por "Car-
nauba"; em Matto Grosso, no Paraguay e Argentina conhecem-na por "Ca-
randa". Ella estende-se mais ou menos desde a confluencia dos rios Parana
e Paraguay, pelo sul do Estado de Matto Grosso, ate perto de S . Luiz de Ca-
ceres e Cuyaba, sendo, nesta vasta regiao, a palmeira predominante . Chama-
mos a attencao para o que della dissemos em nosso relatorio da Expedicao
Scientifica Roosevelt-Rondon (1914).

Mauritia

Mauritia venifera, Mart.

Esta palmeira, vulgarmente conhecida por "Burity", apparece em maior
numero nas cabeceiras e na parte superior do curso dos rios; em outros



logares e!la apparece ca e la em exemplares isolados, nas margens mais ala-

gadicas dos rios ou nos pequenos pantanos que existem nos campos. Junto as

cabeceiras dos rios, ella nao so apparece em exemplares isolados nas mattes,

mas, tambem, em pequenos grupos nos campos paludosos, limpos, que geral-

mente circumdam estas citadas mattas, formando uma faixa entre ellas c o

cerrado. O unico logar, entretanto, em que o "Burity" parece faltar quasi

completamente e na grande regiao em que predomina o "Carandd". Nos rios

do Norte elle existe em grande quantidade; constatamos a sua presenga desdc

as cabeceiras ate que elle se confunde com a Mauritia flexuosa, Linn., do

grande valle do Amazonas. Os cocos desta palmeira sao de grande impor-

tancia para os indios em geral, que delles aproveitam especialmente a polpa

farinhenta e adocicada da entrecasca ; da estipe extraem a seiva que, fennen-

tada, tomam como refresco. O vinho de Burity e tambem muito apreciado

pelos civilizados

Euterpe

Euterpe precatoria, Mart

.

Palmeira de estipe delgaia, pouco rija; folhas pinnatipartidas e planas;

muito frequente nas mattas hygrophilas que contornam a. encosta da serra

dos Parecis e da Chapada; vulgarmente conhecida por "Assahy" ou "Pal-

mito", nome este com o qual, tambem, se designam a Eut. olcracca, Mart.,

que apparece mais para o norte do Brasil e na Bahia, e a Hut. edulis, Mart.,

muito irequente nos Kstados de Minas Geraes e Rio de Janeiro e tambem em
Goyaz, da qual pouco differe no aspecto.

Oenoearpus

distichus, Mart.

Vulgarmente conhecida por "Bacaba". Caracterisa-se pela posigao bi-

lateral das suas folhas, que, assim dispostas, dao a planta a forma de urn

grande leque, razao pela qual tambem a chamam de "Palmeira". Ella appa-

rece na grande matta da Poaya, ja quasi na serra dos Parecis, e se estende

ate ao Juruena, apparecendo sempre em exemplares muito isolados.

Maximiliaiia

Maximiliana regia, Mart

.

Muito frequente em todas as mattas dos rios que correm para o norte.

Nome vulgar: "Anajaz". O palmito desta palmeira e urn dos maiores e mais

saborosos que temos encontrado, elle e tao grande, que, so com dois, conse-

guiamos obter verdura bastante para alimentar 14 homens em uma refeigao;

elle deve ser tambem bastante alimenticio, pois nos tivemos que nos ailmen-

tar durante a exploracao do rio Juruena, por muitos dias, quasi que exclusi-

vamente desse palmito, sem comtudo sentirmos grande differenca na saude.

A sua estipe eleva-se ate a 15 metros de altura.



Acrocomia sclerocarpa, Mart.

Vulgarmente conhecida por "Bacayuva", muito frequente nas circum-

jacencias da cidade de Corumba, apparecendo tambem em Cuyaba e S. Luiz

de Caceres. Barbosa Rodrigues distingue mais algumas especies de palmei-

ras mattogrossenses que sao conhecidas tambem pelo mesmo nome vulgar.

CYCLANTHACEAE

Carludovica

Carludovica plicata, Kl.

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, II, pag. 235)

Ns. 5.491 e 5-5°6

Colhida na matta que margeia o corrego do Espirro, perto do Morrinho

do Lyra, na Serra do Norte. Fructificando em Novembro.

Esta interessante planta, descoberta alii pelo Coronel Dr. Candido Ma-

riano da Silva Rondon, quando elle fazia o reconhecimento do terreno, e

muito ornamental. O caule e carnoso, quasi sempre prostrado ou um tanto

rasteiro, as vezes tambem se levanta, adherindo com as raizes nos troncos de

arvores ou em pedras ; as folhas sao munidas de um peciolo muito comprido,

tern o limbo bipartido, de lobulos mais ou menos recurvos e um tanto conve-

xos, tendo cada metade uma nervura central, que se estende da base dos mes-

mos ate a 1/3 do seu comprimento, e, desta nervura, irradiam entao as nervu-

ras secundarias que os atravessam em sentido longitudinal ate as margens.

No Peru e na Colombia existe uma outra especie deste genero, a Carl, pal-

niata, Ruiz et Pavon., de cujas folhas se extraem as fibras ou as fitas com
as quaes se fabricam os afamados chapeus do Panama ou de Guayaquil; e

muito possivel que a> desta especie tambem se prestem para a mesma indus-

tria. Como planta de ornamentagao, bem poucas sao as que tern folhas e

formas mais bellas que esta, e, sendo z. sua cultura muito facil, podemos re-

commendal-a aos amadores.

RAPATEACEAE

Bapatea

Rapatea pycnocephala^ Seub ?

(Fl. Br. de Mart., vol. Ill, I, pag. 128)

estrada para o Juruena. Florescendo em Ou-

_

Infeiizmente, perdemos os exemplares que haviamos colhido, no logar
acima indicado, numa remessa de material que fizemos do Juruena, a qual,
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segundo nos consta, foi queimada no deposito de Uaycocore, quando elle foi

incendiado em 191 1. Ella apparece nas mattas humidas, nas barrancas dos
rios que correm para o Amazonas. As folhas sao bastante grandes e fonnam
urn grande utriculo com as suas vaginas, no meio do qual fica a grande in-
florescencia sessil, envolvida por um^ camada de materia gelatinosa, de entre
a qual emergem as flores; a corolla e amarella e tern os lobulos bastante pa-
tentes e amplos.

A Rapatea paludosa, Aubl., foi tambem encontrada nas cabeceiras de
alguns rios que vertem para o Paraguay, especialmente naquellas que existem
na Chnpada, no Morro Podre e que vao formar o rio Arica

.

Cephalostemon ,

Cephalostemon gracilis, Schomb.

Fl. Br. de Mart., vol. Ill, I, pag. 128, como Rapatea gracilis dc Pop. el

Eadlich., e no Gen. et Spc. de Endlicher, tab. 168)

Ns. 2.133 c 2.134. Estampan. 123

Colhida nas margens paludoeas do rio Xacuriu-ina, em Ponte de Pedra,

logo acima do salto alii existente. Florescendo em Junho.

Esta interessante planta, que se distingue das demais especies desta Ca-

milla de plantas, pela forma interessante das bracteas que constituem as

pseudo-espigas que envolvem as flores antes de desenvolvidas, foi, por mais

de urn botanico, classificada entre as Rapateas, tal como, ainda agora, figttra

na Flora Brasiliensis, de Martius; ella se afasta, porem, bastante daquelle

genero, isto, nao so pela forma capitada das bracteas citadas, pela coroa de

lanugem que encima as sementes e forma do pistillo, mas, tambem, pela for-

ma das antheras, que, como o pistillo, estao desenhadas erradamente no Popp.

et Endlich., Nov. Gen. et Spc. Plant., que, com excepcao do pistillo, parece

ter tambem escapado a Benth. et Hooker, pois, no vol. 3, II, pag. 538, desta

mesma obra, dies chamam a attengao para a adulteracao da forma do pis-

tillo e nao se referem a das antheras. Com o intuito, pois, de fazer esta inte-

ressante planta bem conhecida, demo-nos ao trabalho de reproduzil-a em ta-

manho natural, ajuntando tambem todos os demais detalhes da flor e dos

fructos . Ella parece nao ser muito commum, pois so esta unica vez a encon-

tramos em Ponte de Pedra.

AMARYLLIDACEAE

(Additamcnto para a Parte V)

Hypocidcac

Curculigo

Curculigo scorzoneraefolia, Backer.

(Journal of the Linn., Soc. of London, vol. XVII, pag. 124 (1878), e. como

Hypoxis scorzoneraejolius, Lam., na Fl. Br. de Mart., vol ±11. 1.

pag- 5°)-



Colhida na Canij.iua, perto de S. Luiz de Caceres. Florescendo em

Setembro.

Planta de tuberculo subterraneo, folhas lineares lanceoladas e flores ama-

rellas,, muito parecida com o Hypoxis decumbens, que apparece muito nos

terrenos humidos no Rio de Janeiro e em Minas, porem, so com uma flor em

cada pedunculo. As flores tern urn tubo muito comprido, sao axillares, fi-

cando quasi rentes ao chao, tendo o ovario quasi sempre enterrado entre as

vaginas das folhas. Warming refere-se, em seu trabalho sobre a flora de

Lagoa Santa, a esta planta como uma das que mais depressa florescem de-

pois da queima dos campos. Isto verificamos tambem em Matto Grosso, onde

tivemos occasiao de ver exemplares com flores, tendo desenvolvido apenas

duas ou tres folhas.

No Plant. Amer. Icon, de Plumier, edit, por Burm., encontra-se uma

reproduccao desta planta (est. 108, fig. 2), que, porem, muito deixa a de-

sejar.

BTJRMANNIACEAE

(Additamento para a parte V)

Apteria

Apteria setacea, Nutt

.

(Na Fl. Br. de Mart., vol. Ill, I, pag. 57, ella figura como Apteria lila-

cina, Mierj como tambem ainda no Nat. Pflanzenf . de Engler & Pratl,

vol. II, 6, pag. 48; porem, no Index Kewensis, ella e declarada como
acima, sendo os outros nomes atirados para a synonymia e isto baseado

no trabalho de Nutt., no Joum. Ac. Sc. Philad., VIII, pag. 64 e

tab. 9, de 1834).

Ns. 5.222 e 5.223

Colhida nas mattas de Juruena. Florescendo em Dezembro.
Plantinha saprophyta, desprovida de folhas, tendo, em logar destas, pe-

quenas escamas. O caule nasce de urn rhizoma amarello-arroxeado, que se
estende entre as folhas seccas ou de outros detrictos vegetaes da matta e
ostenta no seu apice 1-3 flores arroxeadas, cujo periantho e 6-lobulado, sendo
tres destes lobulos muito estreitos e outros mais largos. O principal caracte-
nstico deste genero de plantas sao as bolsinhas que se encontram na parede
interna do periantho, as antheras aladas, em forma de coracao, e o estigma
tnpartido.

Frequente no Rio de Janeiro e toda a America tropical.
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PROTEACEAE

Roupala

Roupala nitida, Rudge.

(Fl. Br. de Mart., vol. V, I, pag. 81)

N. 182 (Colhida por J. G. Kuhlmann)

Procedente das mattas do rio Arinos. Florescendo em Dezembro.

Segundo Kuhlmann, arvore de 4-8 metros de altura . As folhas sao sim-

ples e inteiras, tern peciolo bastante comprido, sendo, como tambem os ra-

mos, completamente glabras, a sua forma e elliptica, levemente acuminada e

a ponta aguda; as f lores sao alvas, tern 15 mm. de comprimento e sao dis-

postas, em grupos de 2-3, em espigas de 12 cm. de comprimento.

Roupala nitida, Rudge.?

Ns. 181 e 183 (Cothidas por J. G. Kuhlmann)

Da mesma procedencia da precedente.

Estes exemplares afastam-se da precedente, por terem as folhas obtusas

em vez de agudas, as flores apenas de 12 mm. de comprimento e as inflores-

cencias on espigas floraes com o maximo de 10 cm. de comprimento. Nao

tendo toda a litteratura existente, e-nos impossivel saber si esta planta per-

tence de facto a citada especie 011 si e nova. Ambas sao completamenet gla-

bras. temio apenas o ovario e a base do pedicello levemente pnbescente.

Roupala aff. gardneri, Miers.

(Fl. Br. de Mart., vol. V, I, pag. 83)

N. 4-013

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Abril.

Arvore grande, de folhas ovaes ou elliptico-acuminadas, de limbo gla-

bro, com apice agudo e base decurrente pelo peciolo ; os ramos novos, as gem-

mulas e as espigas floraes sao recobertas de pellos ferrugineos mtiito depri-

midos e finos. As descripcoes, tal como sao feitas na Flora Brasiliensis de

Martius, por Meiszner, sao muito deficientes, de forma que, so com ellas, e

impossivel garantir-se, com certeza absoluta, tratar-se desta ou daquella es-

pecie; e, por isto mesmo, somos obrigados a deixar nma ou outra duvida.

Roupala ovalis, Pohl.

(Plant. Bras, de Pohl, vol. I. pag. 107, est. 86, e Fl. Br. de Mart., vol. V.

I, pag .83)

Ns. 2.030. 2.031 e 2.047

Colhida nos cerrados. perto de Utiarity, rio Papagaio. Florescendo em



As infiorescencias e parte externa do periantho sao esparsamente :

as de pellos ferrugineos mvtito finos

.

OPILIACEAE

Agonandra

Agonandra brasiliensis, Miers

.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 37. Veja-se tambem, para a familia:

Engi. & Prantl. Die Nat. Pflanzenf ., vol. Ill, I, pag. 241 e Nachtr.

de 1897, pag. 143).

Ns 5.004-5.01 1, exemplares masculinos, e ns. i84-i87( da colle-

ccao do Sr. J,.
G. Kuhlmann) exemplares femininos.

Os primeiros foram colhidos em S. Luiz de Caceres, e os ultimos na

beira da estrada que vae de Cuyaba ao Rosario ; os primeiros floresciam em

Agosto e os ultimos em Outubro

.

Arvore dos cerrados, de ramos decumbentes e divaricados, parecendo-se

urn tanto, no aspecto, com Saiix. As folhas sao elliptico-acuminadas, quasi

trapeziformes, verde claras e completamente glabras ; as flores ficam em

pequenas espigas e sao verde-claras . A. Engler diz, na descripcao do ge-

nero, que as flores femininas sao destituidas de petalos, isto, entretanto, nao

e facto, os exemplares femininos que o Sr. Kuhlmann colheu, estao com mui-

tas infiorescencias, das quaes uma boa porcao ainda nao desabrochadas, de

forma que verif Icamos, por alii, que as flores femininas tern petalos, os quaes

sao tao caducos que, geralmente, caem com o seu desabrochar. Talvez que o

Dr. Engler dispuzesse apenas de exemplares cujas flores ja estivessem fe-

cundadas, julgando, assim, que fossem apetalas as flores femininas. As fo-

lhas adultas sao, tambem, bastante maiores que as descriptas para a especie,

pelo mesmo Professor.

Segundo Engler esta planta e vulgarmente conhecida por "Pao d'alho

OLACACEAE

Ximenia

Ximenia americana, L.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 9)

Ns. 5. 012-5. 018

Collvda em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Agosto.
Arvore, de ramos esparsamente armados de pequenos espinhos iden-

>s aos dos limoeiros; folhas ellipticas, obtusas, levemente mucronadas; flO-



— lo-

res alvas, de tres a quatro, em pequenos pedunculos axillares ou dispostos en

pequenos raminhos especiaes, com os petalos bastamente barbados na parti

interna, muito odoriferas, ficando amarello-avermelhadas depois de seccas

fructos quasi esphericos, fazendo lembrar urn pequeno lmui>>. de sabor acido

comestiveis. Segundo Engler, a madeira desta planta e muito dura e rija

encontrando, em alguns logares da Asia, o mesmo emprego que o Sandalo.

Ximenia americana, L., var. inermis

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 9)

Ns 189-192 (CollecQao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Outubro.

Differe da forma typica, exclusivamente por ser completamente inerme.

Convem, entretanto, notar que, quasi sempre, os ramos floridos da especic

typica sac tambem desprovidos de espinhos.

BALAXOPHORACEAE

Lophophytuni

Lophophytum mirabile, Schott. et Endlich. ?

Em Porto Espiridiao, no rio Jauru, encontramos, em urn cerrado secco,

divetsos exemplares de Lophophytuni, de que recolhemos alguns specimens

ja mortos, os quaes se extraviaram de qualquer forma da nossa collecgao.

Temos entretanto quasi certeza absoluta tratar-se da especie acima. Ellas

viviam'sobr* raizes de arvores do mesmo cerrado. Vulgarmente conhecem

esta planta por "Milho de Cobra". A inflorescencia attinge, as vezes, mais

de 25 cm. de altura, tendo em baixo as flores femininas e em cima as mas-

culinas

.

Helosis

Helosis guyanensis, Rich.

(Fl. Br. de Mart., vol. IV, II, pag. 23)

Ns. 5.894, 5- 895 e 5- 897

, . . ^ r • 1 r* —^ «« -,lir> An rio Tauru e outros pontos do
Colhida em S. Luiz de Caceres, no alto do no jauru 01 1

Estado. de Novembro a Janeiro.



Esta planta e bastante frequente nas mattes, principalmente

;as e abertas. Conhecida vulgarment e por "Espiga de sangue".

Langsdorffia

Langsdorffia hypogaea, Mart

.

(Fl. Br. de Mart., vol. IV, II, pag. 10)

Ns. 3-874, 3-876 e 5.896

Colhida em Casa de Pedra, na Chapada, entre Cuyaba e Rio Manso, em
Abril.

Como todas as demais especies deste grupo, parasita sobre as raizes de

outras plantas maiores; os exemplares por nos recolhidos se achavam sobre

as raizes de diversas arvores do cerradao, taes como Vochyseaceas, Legumi-
noseas, DUlcniaceas e outras. Esta planta caracterisa-se pela sua inflores-

cencia espherica ou semi-espherica, envolvida por grande numero de bra-

cteas escuras, de forma triangular acuminada, que emergem da terra, em-
quanto o seu caule hypogeo, agarrado a algumas raizes, nella introduz os

seus orgaos de succao. A planta nunca desenvolve raizes, ramifica-se, en-

tretanto, muito com seu rhizoma, que ostenta, ca e la, uma pequena escama,
tendo os ramos, quasi sempre, urn tanto pubescentes

.

AIZOACEAE

Mollugo

Mollugo verticillata, Linn

.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag. 240, onde esta como Molluginacea;
para a familia, queira-se consultar Engl. & Prantl. : Die Nat. Pflanzf.,
vol. Ill, part. I, pag. 39).

Ns. 829, 3.784-3786

Colhida em Porto Esperidiao e em Corumba. Florescendo de Novembro
a Fevereiro.

Planta herbacea, pequena, de caule simples ate muito ramificado, erecta
ou mais ou menos prostrada; folhas verticilladas, flores nas axillas das
folhas, tambem verticilladas; capsulas mais ou menos transparentes, de for-
ma a poder-se ver as sementinhas atravez da sua casca ; muito frequente em
todo o Brasil e em outras regioes tropicaes e subtropicaes do globo, vivendo
geralmente nas taperas ou nos campos mais ou menos arenosos e descober-
tos. Esta planta e muito variavel e conta urn grande numero de variedades e
form as.



CARYOPHYLLACEAE

Polycarpaea

Polycarpaea corimbosa (L), Lam.

(H. Br. de Mart., vol. XIV, II. pag. 254)

Ns. 1845, I 850. 4.662, 4.781, 4.933 e 5.470; estampas ns. 113 e 113 a.

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba, Juruena e em Maria de Molina.

Florescendo em Mar^o e fructificando em Maio.

Planta herbacea, muito variavel, sim, tao variavel, que, a primeira vista,

poderiamos julgar ter tantas especies quantos exemplares colhermos. Isto

podera scr verificado pelas photographias que della fizemos e que ajunla-

mos. Os exemplares maiores tern mais de 40 cm. de altura, sao muito rami-

ficados e tern os entrenos muito longos e as inflorescencias mais esparsas e

viviam nos cerrados abertos de Cuyaba; os menores, desprovidos de flores e

fructos, foram eolhidos pelo Coronel Rondon, em Maria de Molina, e os in-

termediaries, de caule muito curto, grosso e muito ramificado, com os ramos

dispostos em forma de corymbos, com os entrenos muito curtinhos e com

muitas flores, foram eolhidos nos campos arenosos e seccos do Juruena.

Estas diversas formas, entretanto, nao podem, nem ao menos, ser conside-

radas variedades porque nao sao senao resultado do meio em que a planta

Esta planta e frequente em todo Brasil e parte septentrional da Ameri-

ca Austral.

NYMPHAEACEAE

(Additamento para a Parte IV)

Cabomba

Cabomba piauhyensis, Gardn.

(Fl. Br. de Mart., vol. IV, II, pag. 141

)

Ns. 14-16, 1.045 e 4-023

Colhida em Amolar, perto de Corumba, na lagoa da Campina, perto de

S. Luiz de Caceres, e em Coxipo da Ponte, perto de Cuyaba. Florescendo e

fructificando de Margo a Janeiro.

Nos exemplares, que colhemos em Amolar, o caule e mais espesso e os

entrenos sao mais curtos que nos exemplares de outras procedencias
.

Asjo-

Ihas emerssa, dos exemplares recolhidos,

de la'rgura por 12-15 mm. de comprimento; as immersas sao plun

e partidas; flores roseo-arroxeadas ;
petalos ligulados, com dois pe



• lobulos arredondados junto a base; sepalos ob-ovaes quasi espathu-

de ponta arredondada. Esta planta, que se parece urn tanto com as

Mxriofhyllas, vive, como aquellas, completamente immersa, lendo apenas as

pequenas folhas fluctuantes emergidas.

Victoria regia, Lindl

.

Br. de Mart., vol. IV, II, pag. 150. Veja-se tambem Par

pag. 32 do nosso trabalho)

.

Colhida em S. Luiz de Caceres, em Janeiro e em Setembro.

Em Janeiro, esta planta esta, quasi sempre, no seu maior desenvolvi-

mento. achando-se, entao, geralmente recoberta de flores. Em Setembro

conseguimos colher as sementes em germinacao, de que trouxemos tambem

diversas para o Horto Botanico do Museu Nacional do Rio de Janeiro,

onde foram cultivadas e, gragas as quaes, temos hoje esta planta em todos

os lagos desta cidade, como ja fizemos notar no trabalho acima citado. Di-

versos botanicos tern, ultimamente, classificado esta interessante e bella

Mymphaea, como uma especie distincta, dando-lhe o nome de Victoria cru-

ziana, D'Orb. e, Malme, fez ainda ultimamente uma variedade mattogros-

sensis desta citada segunda especie; isto, nos parece, entretanto, descabido.

porque a planta e, por demais variavel, para que se possa, so pela forma dos

aculeo3, separal-a em duas especies distinctas. Tanto isto e assim, que. das

sementes prvoenientes de uma unica capsula, por nos colhida em S. Luiz de

Caceres, desenvolv eram-se na terceira replantagao, n Horto Botanico do

Muzeu Nacional, em 1912, quando alii dirigiamos os trabalhos, alguns exem-

uma flor das mesmas, que fizemos preparar em alcool, na secgao de Botanica

do Muzeu citado. Ora, si, pois, so pelo facto de serem urn tanto diversos os

aculeos, Julgarmos necessaria a creagao de uma segunda espeue, muito mais

o deveriamos julgar quando estes citados aculeos faltem completamente,

como succede com a nossa planta, onde, porem, isto seria descabido, porque
sabemos perfeitamente e com toda a certeza que, tres annos antes, todos

estes exemplares tiveram sua origem de uma unica capsula, trazida por nos
de Matto Grosso. Quanto a segunda parte, que diz respeito a forma das fo-

lhas e aos bordos e a incisao destas, ainda e de importancia mais secundaria,
porque. estas mudam. nao so conforme a profundidade do lago em que vivem
os exemplares, mas ainda, conforme a sua exposigao ao sol e klade da planta,

como ja dissemos no trabalho acima citado, em 191 2. A nossa opiniao e,

no nosso fraco modo de entender, que a Victoria de Matto Grosso e a mesma
Victoria regia, Lindl, do Amazonas, e que as diversas formas que appare-
cem, nao sao senao variagoes da especie.



RANUNCULACEAE

Clematis

Clematis dioica, L.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 147)

Ns. 87,99,3.86463.872

Colhida em Corumba. Florescendo em Julho e fructificando em Agosto.

Esta interessante planta, de que Frei Vellozo fez nada menos de tres

especies e que depois tern ainda sido classificada, repetidas vezes, como nova

por diversos botanicos, e, como se pode imaginar, muito variavel, principal-

mente m\ forma das suas folhas. As flores sao alvas e bastante ornamentaes,

porem, o mais bello da planta sao as sementes, que, reunidas em pequenos

grupos esphericos, tern, cada uma, um longo filamento em forma de pluma,

que attinge mais de 7-8 cm . de comprimento, formando assim lindos flocos

que cobrem, quasi por completo, os ramos da planta. As folhas sao geral-

mente, penta-folioladas, dividindo-se os foliolos da base, quasi sempre, em
diversos lobulos ou mesmo foliolos. Uma trepadeira, cuja cultura pode ser

recommendada aos amadores : ella requer pouco cuidado e vive perfeitamente

ate nos logares seccos e expostos do cerrado, dando, porem, melhor nos logares

um tanto humidos, onde encontre arvores ou qualquer outro objecto sobre

que possa elevar-se.

PAPAYEKACEAE

Argemoiie

Argemone mexicana, Linn.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 316, e no Das Pflanzenreich, fasc. IV,

n. 104, pag. 273)

Colhida em Corumba e na Jacobina, em S. Luiz de Caceres. Florescendo

em Fevereiro, Agosto e e Setembro.

Esta planta. vulgarmente conhecida por "Cardo Santo", e a unica es-

pecie desta familia que apparece irtdigena no Brasil. onde e encontrada por

toda parte, com mais frequencia, porem, nas taperas e nos terrenos ja culti-

vados. E' uma planta herbacea, de caule e folhas recobertas de espinhos

mnito agudos. os quaes tambem apparecem sobre os sepalos; os petalos sao

amarellos; os fructos capsulares e bastamente armados de esninhos. Fib e

em quasi todas as regioes tropicaes e subtropicaes do globo.



CAPPARIDACEAE

Cleome

Cleome spinosa, Linn

.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 252)

Ns. 280 e 281 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida no porto de S. Luiz, no rio Tapajoz, Estado do Para. Flores-

cendo em Fevereiro.

Arbustinho subherbaceo, arraado de espinhos nos peciolos das folhas e
no caule junto a base destes; folhas com 3-5 foliolos; foliolos oblongos-ovaes
on trapeziformes, de margens levemente crenadas, cobertos de pellos; seliqua
quasi roliga, de 5-6 cm. de comprimento, recoberta de pellos glanduligeros
muito curtos ; flores roseas

.

Dispersa por todo o Brasil.

Cleome paludosa, Willd

.

(Fl. Br. deMart., vol. XIII, I, pag. 255)

Ns. 4.791 e 4. 835

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.
Herbacea sub-arbustiva, de caule simples e glabro; folhas trifolioladas.

t lores roseo-palhdas, dispostas em racimos bastante longos e sempre termi-
naes. Area de dispersao conhecida: Para.

Cleome affine, D. C.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 258)

Ns- 3 -447-3 -449

Colbida em Corumba. Florescendo em Fevereiro

nello TT^ SUb-herbace°> muit0 ramificado, bastamente recoberto de

es a uh n f n

r°S
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Physoatemon

Physostemon intermedium, Moric

.

(FI. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 243)

Ns. 282 e 283 (Collecqao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida no Aptihy, rio Tapajoz. Florescendo em Fevereiro.

Arbustinho sub-herbaceo, de 30-50 cm. de altura, com folhas

acicularei>; flores amarellas, com seis estames ferteis e quatro apophys

vendo, geralmente, nos logares arenosos e descobertos.

Dispersa per todo o norte do Brasil.

Crataeva tapia, Linn

.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 264)

Ns. 4.41 7-4.42

1

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Agosto.

Arvore grande. muito frequente nas mattas flnviaes. Os petalos desta

planta desenvolvem-se depois de saparados, tomando, so depois de completa-

mente desenvolvidos, a cor rosea ou arroxeada que possuem. A casca desta

arvore, que, vulgarmente, tambem conhecem por "Pao d'alho". e empregado

como febrifugo ; os fructos tern gosto adocicado e cheiram fortemente a alho.

Capparis

Capparis tweediana, Eichl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 273)

Ns. 3.442-3.444

Colhida em Puerto Suares, Bolivia, perto de Corumba. Florescendo em

Julho.

As folhas dos exemplares por nos colhidos sao cordi formes, bastante

largas, de apice obtuso, bastamente recobertas de pellos estrellados (que na

pagina inferior sao mais bastos que na superior), sao, com 4-5 cm. de com-

primento por quasi egual largura, maiores que as descriptas para a especie;

os peclolos das folhas tern 1,5-2 cm. de comprimento; as flores sao alvas, e

recobertas, no ovario e parte externa do periantho, de pellos estrellados; os

estames sao em nifmero de cinco ; os fructos sao esphericos e negros quando

maduros. Arvore de 3-4 metros de altura, bastante frequente nas mattas

alagadi^as que circumdam Puerto Suares. Dispersao conhecida: Parana e

Bolivia



Capparis tarapotensis, Eichl . ?

(FI. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 284)

N. 3-593

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Arvore do rerrado, de 3 metres de altura. de ramos divaricados bastante

rijos; folhas elli]<tk'a> <>:\ nblongas recobertas bastamente, como tambem os

peciolos, pedtinculos e ramos mais novos, de pellos simples; estes pellos sao

mais esparsos na pagina superior que na inferior ; as flores sao alvas e ficam

de 2-1 110s extremes dos ramos; o ovario e alongado e de cor vermelha. A
descrip^ao que Eichler faz da planta e breve demais, para, so com ella, se

resolver definitivamente a determinacao desta especie e, por esta razao, pre-

ferimo: ; deixal-U em duvida.

A especie citada apparece no Peru.

Capparis malmeana, Gilg.

(Engl Bot. Jahrbucher, Band XXV (1898), Beibl., pag. 2^. Citada
tambem no Bih. till K. V. Ak. Handl. Band 24. in "Ex Herbar Regn.
dc Malme", pag. 27).

Ns
- 3-59I.3-592, 4-790 e 4.871

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Arvore do cerrado. de 3-4 metros de altura, de ramos erectos ou um
pouco dharicados. com casca acastanhada; folhas oblongas, de base arre-
dondada e apice agudo, e levemente mucronado; flores nos extremos dos
ramos, em grupos de 2-6. alvas ; dos quatro sepalos, os dois externos sao me-
nores que os internos. sendo todos mais ou menos arredondados e obtusos

;

os petalos, muito maiores que os sepalos, sao muito caducos, sendo mesmo
raro encontrar-se uma flor que ainda os tenha; os fructos sao esphericos, le-

nhosos e tern 2-3 cm. de diametro. Muito frequente nos terrenos calcareos
de Corumba, tendo tambem sido observada em outros pontos do Estado.
Esta planta foi colhida por Malme em 1803, na foz do rio Apa e descripta e
dedicada a elle. por Gilg. em 1898.

DR08ERACEAE

Drosera

Drosera sessilifolia, St . Hit

.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 112, pag. 74, e Fl. Br. de Mart., vol. XIV.
II, pag. 389)

X. 284 (Colleccao do Sr. J. G. Kuhlmann ) Estampa n. 124. fig. 1

Colhida entre Rosario e Cuyaba. Florescendo em Outubro.



Na Parte I deste nosso trabalho tratamos desta especie, citando os exem-
plares ns. 141 -148, que colhemos em S. Luiz de Caceres. Julgamos. entre-

tanto, necessario voltar a tratar, novamente, desta interessante planta e isto,

com o fim exclusivo de chamar a attengao dos interessados. sobre urn engano
de estampa com que deparamos no Das Pflanzenreich. engano este. do Dr.

L. Diels, que a principio 110s deixou bastante intricados. A estampa e a des-

cripcao dadas na Flora Brasiliensis de Martins, estao bem de accordo com
a nossa planta; isto tambem acontece com a descripcao dada por L. Diels no
citado Conspectus, nao acontecendo, porem, o mesmo com a estampa, a que
esta se refere. O pistillo reproduzido nesta citada estampa, que e dada como
sendo de Dr. sessilifolia, St. Hill, nada tern que ver com esta planta e nem
tao pouco com a secgao. a que pertence a mesma, pois esta em completo des-

accordo com a chave e tambem com a descripqao da especie. nesta ultima,

le-se: "Styli 5, longe inlegri, apice ipso in segmenta 5-7 brevia penicillato-

partiti", o que, alias, tambem se observa na estampa da Flora Brasiliensis, e

o que acontece com a nossa paint a, mas nunca com a referida estampa, pois

alii ve-se, em vez dist.o. tun pistils bifnrcado duas vezes no apice, com quatro

pontas em vez de ponta em forma de pincel. Isto naturalmente e um engano

de numeraqao de estampas on figuras. que passou despercebido ao autor.

Para fazer esta planta bem conhecida, damos della uma estampa em tamanho

natural, na qual se ve tambem todos os detalhes da flor e das folbas.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 112, pag. 85 e Flor. Bras, de Mart.,

vol. XIV, II, pag. 39O

N. 5-454

Colhida em Commemoraqao de Floriano, em Novembro.

A presente planta, por nos colhida em pantanos do logar citado. tern

caule de mais de 6 cm. de altura : as suas folhas sao esparsas, verde-averme-

Ihadas e de forma espatular. Infelizmente, nao logramos encontrar speci-

men nenhum com flores, sendo-nos por isso impossivel a sua identificagao;

quanto a forma das folhas e crescimento em geral da planta, ella approxima-

se muito da descripgao desta citada.

Drosera montana, St. Hil, var. schwackei, Diels.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 112. pag. 89)

Ns. 3 .353-3 .356- Estampa n. 124, fig. 2

Colhida no Morro Podre, na Chapada. Florescendo em Marco.

Esta planta e bastante commum nos campos mais limpos e humidos que

circumdam a cabeceira do rio Morro Podre, no logar do mesmo nome. onde

ella apparece associada com diversas especies de Burmanmas, Dipladenias,

Muxacarcas, Microllcias e Habcnarias. Kste citado campo pantanoso fica

mais ou menos a 550-600 metros sobre o nivel do mar. Esta planta caracten-
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sa-se pelo revestimento do pedunculo floral e forma do pistillo; as suas fo-

Ihas sao bastante variaveis na forma, predominando sempre a forma espatu-

lar, a sua cor e vermelha, como acontece com quasi todas as especies deste

genero que apparecem neste Estado : na margem superior sao laciniadas, ten-

do cada um dos segmentos, bem como os pellos que as revestem no lado de

cima, da parte superior, uma glandula viscosa, com que prendem os animal-

culos e os sugam.

Drosera St. Hil.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 112, pag. 92 e Fl. Br. de Mart.,
vol. XIV, II, pag. 394)

Ns. 3-349-3-352. Estampan. 124, fig. 3.

Colbida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Margo.
Esta Drosera e a menor das que encontramos em Matto Grosso. Ella

frequentes, tendo sido colhida, ja em 1909, no Corrego da
m engano nosso, ella foi, naquella oc-

, St. Hil. As suas folhas sao, geral-

o correr do tempo, pequenos monti-

> raizes ; a sua cor e mais intensa que
ta planta se distingue da precedente,

; o pistillo parece-se muito com o da

maduras que nos levou ao erro

Flor, no Chapadao dos Parecis

casiao, classificada como Dr.

mente, cahidas, formando as

culos, que sao invadidos pelaj

a das demais; as flores sao

pela forma das suas folhas e

mesma, e foi justamente a falta de

1 9 i o

( Addicione-se esta variedade ao n. 39 da obra citada) .

Ns
- 3-357-3-36i. Estampan. 124, fig. 3

Colhida no Coxim. Florescendo em Junho.
Floribus albis.

Esta nova variedade distingue-se da especie typica, exclusivamente pelas
flores completamente alvas ou as vezes levemente arroxeadas no centro. Bas-
tante frequente nos campos pantanosos perto de Coxim.

N. 3-362

Misturada com a Drosera montana, St
ntramos, no Morro Podre, esta outra pla

»™*nis, St Hil., mas que tern a:

as daquella. Infelizmente, a pla
impossivel a sua identificagao.

melhas, con

desta form;

Hil., var. schzwckei, Diels,

ita, que muito se parece com
folhas verdes em vez de ver-

ta nao tern flores, sendo-nos,
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OXALIDACEAE

Oxalis

Oxalis grisea. St . Hil et Naud

.

(Fl. Br. deMart., vol. XII, II, pag. 496)

Ns. 1.254, 1.269, 1-501 e 4.922

Colhida em Tapirapoan e em Cuyaba. Florescendo em Marqo.

Esta especie, que figura, na Fl. Bras, de Mart., entre as especies em

duvida. deve ser intercallada entre as da sec^ao C—Lcptophyllae, logo depois

de Ox. pilosissima, Turcz. Ella caracteriza-se pelos etsames pillosos, dos

quaes os maiores sao providos de urn pequeno dente no meio e os menores

eglandulosos ; os loculos do ovario sao trispermos. Toda a planta, inclusive

o calyce, e recoberta de pellos; a corolla e amarello-pallida e tern 15 mm. de

comprimento. Arbusto erecto e bastamente ramificado, frequente nos cam-

pos cerrados.

Oxalis delicata, Pohl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 49$

)

N. 3.998

Colhida no Coxim. Florescendo em Maio.

Plantinha sub-arbustiva, erecta, de 15-25 cm. de altura; folhas mais ou

menos agglomeradas no extremo do caule, trifolioladas; foliolos estreitos;

flores pequenas, roseas. Quanto a forma dos foliolos, devemos declarar que

os do exemplar por nos colhido sao mais estreitos que os descriptos para a

especie:

Dispersa pelo Estado de Goyaz.

Oxalis diffusa Pohl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 500)

Ns. 3.992-3.994

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Os exemplares recolhidos perderam as flores que existiam quando os

colhemos ; existem, entretanto, diversas flores ja fecundadas e murchas, pelas

quaes foi-nos possivel verificar que o ovario e pilloso, tal como esta dese-

nhado na Fl . Brasiliensis, e nao glabro como o descreve Progel

.

Dispersa pelo Estado da Bahia.



Oxalis sepium, St. Hil.

(Fl. Br. cle Marl., vol. XII, II, pag. 505)

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Arbustinho erecto, da matta; folhas trifoliadas, sendo o ultimo foliolo

peciolado e os lateraes quasi sesseis; inflorescencias axillares, bifurcadas com

flores alvas 011 amarello-pallidas.

Dispersa pelo Estado do Rio de Janeiro e quasi todo o Brasil.

Oxalis corumbaensis, Hoehne (Spc. nov. ex. set. Bitlbosae)

Planta acaulis, bulbosa. Bulbus hipogaeus, squamatus, compositus. Fo-

liis crectis, petiolo fere 5-12 cm. longo munitis, trifoliolatis; foliolis petio-

lulo 1 mm. longo munitis, sub-triangularibus, superne ad apicem sub-duplo

latioribus quam longis, fere 1,5—2,5 cm. longis et 2,5—4,5 cm. latis, inferne

attenuatis et superne, ad apicem, latissime emarginatis, in petiolulo paulo

pilosis, supra saepissime glabratis vel, interdumque, sub-asperulis, subtus me-

nutissime velutinis vel grabis, siccitatis interdumque sub-foveolulatis. In-

florescentia umbellata, pedunculo foliis aequilongo vel paulo longiore, tere-

tinsculo, glabro; umbellis saepissime 5-7 floris; floribus pedicellatis, albis;

pedicello 12-16 mm. longo, ante et post anthesin refracto, basi bracteolis par-

vis, lanceolatis sub-triangularibus, fere 2 mm. longis et 3 [4 mm. latis, gla-

bris, ornato; calyce glabro, lobis oblongo-ovatis, obtusis, ad apicem extus

glandulis duabus purpurascentibus ornato, viride flavescentibus, fere 6 mm.
longis; corolla alba, intus in faucem lutea, circiter 13-16 mm. longa; stami-

nibus filamenta longiora denticulata et pilosula, minora glabra; stylo piloso,

staminibus aequilongo; ovario oblongo, glabro, penta-lobulato.

Planta acaule, bulbosa. Bulbos compostos, escamosos, hypogeus. Fo-
lhas erectas, munidas de urn peciolo de 6-12 cm. de comprimento, trifoliola-

das; foliolos munidos de urn pequeno peciolo de 1 mm. de comprimento,
bastante largo, subtriangulares, duas vezes mais largos que compridos, leve-

mente attenuados na parte inferior e largamente emarginados no apice, no
peciolo, geralmente, urn tanto pillosos, glabros 011 levemente asperos na parte
superior e, por baixo, levemente velutinos 011 tambem glabros e quando sec-
cos, as vezes, levemente faviformes, cobertas de pequenas depressSes. In-
florescencias umbelladas; pedunculo floral tao longo ou urn pouco mais
longo que os peciolos das folhas, rolico, glabro; umbellas geralmente 5-7 flo-
res; flores pedicelladas, alvas; pedicello 12-16 mm. de comprimento, recur-
yado antes e depois da floracao, sostido em sua base por pequenas bracteas
lanceo-tnangulares, de 2 mm. de comprimento por 3(4 mm. de largura, gla-
Dras e de margens mteiras; calyce glabro, de lobulos oblongo-ovaes, obtusos
ornados, na parte externa, junto ao apice. de duas glandulas alongadas, de
cor vermelha, verde amarellados, de 6 mm de comcomprimento; corolla alv

13-16 mm. de comprime



de segment os ob-ovaes e de a

lis compridos, pillosos e mnnido

;, glabros e desprovidos de denl<

Irio glabrc

3-99'

Colhid;. em Urucum, perto de Corumba, e neste

cendo em Fevereiro, Julho e tambem em Dezembro.

Esta especie approxima-se urn tanlo, pela desc

Prog., da qual, entretanto, differe em diversos pontc

HTJMIRIACEAE

Saccoglottis

Saccoglottis amazonica, Mart.

\r. de Mart., vol. XII, II, pag. 449)

N. 5-463

Colhida em Maria de Mo lina. aK'm de Campos Xovos . Florescendo

fructiiicando em Dezembro.

Arvore grande. Esta plan ta foi colli i da pelo Coronel Rondon, que nol-

mandon, pelo Dr. Murillo de (rampos. pa ra Juruena, junto a outras que co

leccionara qnando fazia reccinheciment<d em 191 1.

BDBSERACEAE

Protium

Protium unifoliatum (Sprue.) Engl., var. puberulum, Hoehne, (var. nov.)

(Addicione-se esta variedade a especie na Fl. Br. de Mart., vol. XII, II,

pag. 262)

Folia majora; ramuli, petioli folisque in dorso ad nervo centrale

dense pnbescenti.

Ns. 507-511 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas margens do rio Arinos. Florescendo em Dezembro.

Distingue-se da especie typica por ter as folhas maiores e pellos na parte

dorsal da nervura central destas. e pela presence de pellos muito curtos e de-

primidos nos ramos mais novos. Arvore pequena. muito ramificada; folhas

simples, de forma elliptica-lanceolar, terminando com urn rostro linear, de

ponta obtusa; flores albacentas, aggregadas nas axillas das folhas.

A especie typica foi encontrada nas Guyanas ; uma outra variedade. a

sub-scrmta, Engl., foi colhida por Spruce, no alto Amazonas, entre Barcellos

Isabel, sendo, portanto, esta ;

Matto Grosso.

specie que



Protium heptaphyllum (Aubl.), March., var. brasiliensis, Engl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 263)

Ns. 403, 4.998-5.001

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.

Arvore grande e muito copada. Folhas compostas, com dois a tres pares

de foliolos oblongo-acuminados, de base mais ou menos obliqua, glabras. A's

vezes succede que as folhas sao pari-pinnadas ; e, porem, mais frequente pos-

suirem urn foliolo terminal ; flores muito aggregadas, nas axillas das folhas.

Nome vulgar: "Almecegueira". A resina lactea, que e segregada da casca da
arvore, e muito aromatica e tern diversos empregos na medicina popular,

sendo conhecida vulgarmente por "Almesca". Quasi todas as especies deste

genero produzem esta resina.

Protium heptaphyllum (Aubl.), March., var. puberulum, Engl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 263)

Xs. 51 -2-5 x 5 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

.
Colhidas nas mattas que margeiam o rio Bananalsinho, affluente do

Paranatinga, em Matto Grosso. Florescendo em Novembro.
Arvore de folhas compostas, com dois a tres pares de foliolos ; flores

alvas, dispostas em pequenas inflorescencias de 1 l|2-2 cm. de comprimento,
pouco ramificadas, as quaes ficam nas axillas das folhas.

Esta variedade differ* da precedente por ter as folhas mais largas, leve-
mente pubescentes na nervura central no dorso, pelas inflorescencias mais
compridas e flores mais esparsas.

Tambem esta e, vulgarmente, conhecida por "Almecegueira".

MELIACEAE

Guarea

Guarea paraensis, C. D. C.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI. I, pag. 178)

! 5.O7I

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz . Florescendo em Marco.
Arvore. Folhas

s a cinco pares de foliolos oppostos

;

pequenos paniculos pouco rami-
tos nas axillas das folhas. alvas; botoes oblongos
ipta por urn exemplar colhido em Obidos, no Para



TricMlia

Trichilia martiana, C. D. C.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. 205)

Ns. 519-521 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas mattas fluviaes do rio Arinos, pouco acima da coufluencia

cleste com o rio Juruena. Florescendo em Janeiro.

Segundo as notas do Sr. Kuhlmann, arvore pequena ou arbusto de 1111,50

das, tendo os foliolos oppostos 011 alternos, quasi sempre imparipinnadas; o
foliolo terminal e sempre maior que os demais e tern de 13-16 cm. de com-
primento; as inflorescencias tern apeuas 6 cm. de comprimento; as flures

ficam em pequenos grupos, de 1-3; os botoes sao alongados e tern 2-2,5 cm -

de comprimento.

Trichilia catigua, A. Juss.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. 210)

N. 518 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas pequenas mattas de uma vasante, na estrada de Cuyaba a

Rosario. Florescendo em Outubro.

Segundo o Sr. Kuhlmann, arvore de tres metros de altura; folhas com-
postas; foliolos alternos, 4-6 de cada lado, inferiores muito menores e mais
arredondados que os superiores, estes oblongo-lanceolares ou mesmo ellipti-

cos, agudos, mais ou menos glabros na parte superior e urn tanto tomentosos
na inferior; inflorescencias paniculadas, com mais de 3 J4 do comprimento
total das folhas, de ramos curtos; flores alvas.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. 217)

Ns. 5.189, 5.209 e 5.210

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo em Marco.

Arbusto de 1,50-2 m. de altura; folhas simples e inteiras, oblongo-lan-

ceolares, quando novas, recobertas esparsamente de pellos muito sedosos, urn

tanto sericeas, mais tarde glabras; flores dispostas em pequenas inflorescen-

cias axillares; corolla algo sericea por fora; fructos capsulares, ellipsoides,

de 12 mm. de comprimento. Quasi sempre escapa apenas uma fructa em
cada inflorescencia.

Esta especie caracteriza-se, principalmente, pelas suas folhas singellas,

que fazem uma excepcao da regra, pois quasi todas as demais especies tern

folhas compostas. Em um dos exemplares colhidos, estas folhas estao bas-

tante avariadas pelas formigas sauvas.



(Fl. Br. cle Mart., vol. XI, I, pag. 224)

Ns. 522 e 523 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida em Cuyaba. Florescendo em Outubro.

Casern. Do Candolle descrcve as L'olhas dcsta planta, como tendo ape-

nas 9-12 pares de foliolos. Isto, entretauto, parece nao ser assim, pois Harms
da, no Die Nat. Pflanzenf . de A. Engler & Prantl., vol. Ill, 4, pag. 268,

uma estampa desta mesma planta, em que se contain 14 pares dos mesmos,
e os exemplares presentes as tern com 14-16 pares, attingindo mais de 50 cm.
de coinprimento. Os foliolos sao ovo-lanceolados, tendo, os do meio da fo-
lha, \i cm. de coinprimento por 3-4 cm. de largura. Os caracteristicos prin-

cipaes desta especie sao: o revestimento tomentoso do pedunculo central e

pagina inferior das folhas, e a ausencia de lenticellos 011 glandulas transpa-
rentes nas mesmas. Uma capsula madura que acompanha os specimens de
numeros acima citados tern 8 cm. de coinprimento e mais de 3 cm. de dia-
metro. De Candolle descreve as capsulas de 3 cm. de coinprimento por 2 cm.
de diametro

;
e, porem, possivel que, com as capsulas, acontega o mesmo que

venficamos se dar com a descripcao das folhas.

Segundo o mesmo De Candolle, esta planta e, vulgarmente, conhecida
por "Cedro branco".

VOCHYSIACEAE

Salvertla

Salvertia convalariaeodora, St. Hil.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 105)

Ns. 3.207 e 3.208

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo ,

Aivore alta do cerrado, de ramos divaricados as ve
verticillados e bastante patentes; os raminhos mais novo
Uias. hem conio loda a inllorescencia e os sepalos. na part
tamente recobertos de pellos ferrugineos; a inflorescencia

m. de largura na parte sup«
olha larga", "Collier de vaq
Dispersa pelo Brasil, des.
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Vochysia

Vochysia petraea, Warm.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 63)

Ns - 555-557 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida em Cuyaba da Larga, Cuyaba. Florescendo cm Xovemhro.

Arbustinho campestre de approximadamente im. de altura, com caule,

folhas e inflorescencias bastamente lomentosas, amarello ferrugineas; flores

dregosos da Chapada.

Vochysia herbacea, Pohl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 64)

Ns. 3.212 e 3 . 213

Colhida em campos quasi limpos, na encosta do Morro Podre, Chapada.

Florescendo em Marco.

Arbustinho de 80-100 cm. de altura; folhas dispostas em verticillos de

cinco, quasi sesseis, de limbo ob-oval, obtuso, tenuemente tomentoso, ama-

rellado, com as nervuras bastante salientes na pagina inferior; inflorescencia

terminal, longamente pedunculada; flores amarellas. A parte revestida de

folhas nao excede de 40-50 cm. de altura ; ficando as folhas muito aggregadas.

Vochysia rufa, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 65)

Ns. 3.202-3.206

Colhida em Coxipo da Ponre, Cuyaba. Florescendo em Marco.

Arvore de 3-5 metros de altura, frequente nos cerrados; ramos muito

espessos: folhas em verticillos, muito agglomeradas nos extremos dos ramos;

inflorescencias terminaes; flores muito aggregadas, bastamente tomentosas.

Vochysia rufa, Mart., var. brevipetiolata ( ?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 66)

Ns. 562 e 563 (Colleccao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida em Cuyaba da Larga, Cuyaba. Florescendo em Novembro.

Arvore do cerradao, de terrenos arenosos; flores amarellas. As folhas

desta planta sao maiores que as descriptas para a especie em que a clas-

sificamos.



Vochysia sessilifolia, Warm. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 67)

Ns. 4.484 e 4- 5H

Colhida no Chapadao, no Morro Podre. Florescendo em Marco.

O exemplares por nos colhidos afastam-se da descripcao da especie em

questao, por terem as folhas bastante maiores, isto e, de 18 cm. de compri-

mento por 8-9 cm. de largura ; as inflorescencias attingem mais de 50 cm. de

ccmprimento ; as flores sao numerosas e bastante grandes, de cor amarellada.

Vulgarmente conhecida por "Cambara do campo", muito commum nos

cerrados do logar citado.

Vochysia divergens, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 70)

Ns. 4.388-4.390 e, ainda, 553 e 554 da collecc.ao do Sr. J. G. Kuhlmann

Nos a colhemos em S. Luiz de Caceres e o Sr. Kuhlmann a encontrou

no Baguary, nas margens do rio Cuyaba ; ella floresce de Agosto a Setembro.

Arvore muito grande, bastante frequente nos terrenos humidos que cir-

cumdam o Grande Pantanal; ramos divaricados, formando grandes copas

;

inflorescencias terminaes; flores amarellas; folhas verticilladas, glabras, lon-

gamente pecioladas, de ponta obtusa e muito brilhantes ; os peciolos tern, ge-

ralmente, 2-3 cm. de comprimento.

Muito frequente em todo o sul do Estado, onde e vulgarmente conhe-

cida por "Cambara". Notamos que a planta, quando em flor, e muito visi-

tada pelos Trochilideos . Em Caceres, conseguimos verificar que e, princi-

palmente, pela manha, que os Trod i visitar as flores desta

Vochysia pyramidalis^ Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 92)

Ns - 565-571 (Collecqao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Co]hida nas mattas do rio Arinos . Florescendo em Novembro

.

Os specimens numeros 568-571, differem bastante dos demais; elles sao

de outra procedencia que aquellas. talvez sejam de nma segrtnda especie, mas,
estamos impossibilitados de verificar isto com seguranqa, pois nos falta a
litteratura; preferimos, portanto, deixal-os provisoa-jamettte juntos, espe-
rando outra occasiao melhor para delles nos occuparmos com mais precisao.

A especie citada e commum cm Minns Geraes. I'.ahia e Govaz,
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Callisthene

Callisthene fasciculata, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 23)

Ns - 578, 593, 594, 4.960-4.066 e. ainda, 558-561 da collecgio

doSr. J. G. Kuhlmann

Colhida em S. Luiz de Caceres e em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Flo-

rescendo de Agosto a Outubro

.

Arvore do cerrado, muito frequente em todo o sul do Estado, vulgar-

mente conhecida por "Carvao branco". Os specimens colhidos em Coxipo da

Ponte differem urn pouco dos de Caceres, as suas folhas sao mais glabras e

de forma mais ovalada que as daquelles. Esta planta tern sido colhida por

quasi todos os botanicos que tern visitado Matto Grosso. Spencer Moore se

refere, diversas vezes, a ella em sen trabalho sobre a flora dcste Kslado, e

Malme tambem faz referencias a ella.

Callisthene mollissima, Warm.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, IT. pag. 26)

Ns. 4.641-4-647

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.

Arvore de ramos divaricados e tortuosos, recobertos, geralmente, de es-

pessa camada de cortiga; frequente nos cerrados pedregosos (Canga) ; folhas

pequenas e muito numerosas, recobertas, quando novas, de pellos muito finos

e sedosos; flores alvas. comparativamente grandes, limitando se, quasi ex-

folhas.

Pelo que pudemos apurar, e esta a primeira vez que se colhe esta planta

em Matto Grosso.

Esta planta de\

major. Mart. , da qi

cor alva das flores, 1

Ao que nos consta, i

or, Mart.

(Fl. Br. deMart., vol. XIII, II, pag. 27)

Ns. 582-591

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.

Arvore do cerrado, de ramos divaricados, cobertos de cortira
;
folha

quenas, de limbo elliptico-rectangular, terminando, quando novas, com

pequeno escudo triangular de cor fusca, as vezes emarginadas ;
flores n

pequenas, de cor amarella. Xome vulgar: "Pao-terra".



Qualea

Qualea grandiflora, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 41)

Ns. 850, 3.196-3.202

Colhida em Porto Espiridiao, rio Jauru, e em Coxipo da Ponte, em

Cuyaba. Florescendo de Dezembro a Margo.

Arvore do cerrado, bastante grande, de ramos divaricados, muito tor-

tuosos; folhas ellipticas, ligeiramente acuminadas e attenuadas na base, bas-

tamente penni-nervadas, verde amarellentas por cima e fusco-arroxeadas por

baixo . As nervuras secundarias sao, geralmente, muito unidas e bastante re-

gulares. Vulgarmente conhecida por "Pao-terra". O nome, Pao-terra, que

se applica a quasi todas as especies de Qualcas e Callisihencs, vem, sem du-

vida, da terra e detrictos vegetaes que frequentemente se encontram, accumu-

lados nos ocos formados nos troncos e galhos destas arvores e que, geral-

mente, sao para alii transportados pelos cupins e formigas, que se aninham

naquelles ocos. Estes ocos sao produzidos pelo fogo que annualmente e atea-

do aos campos.

Esta planta se acha dispersa pelos Estados de Goyaz, Matto Grosso,

Minas, S . Paulo e Bahia ; tern sido colhida por quasi todos os botanicos que

tern visitado Matto Grosso.

Qualea parviflora, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 43)

Ns. 3 .2ioe3.2ii

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Margo.
Arvore do cerrado, de ramos divaricados, geralmente com muitos rami-

nhos; folhas oblongadas e glabras, de apice obtuso, sub-oppostas e em ver-
ticillos de tres; flores em racimos terminaes, pequenas, de cor roxa. Esta
planta que, a julgar pelo nome, nos faz pensar em uma especie muito proxima
da Qualea grandiflora. Mart., com flores muito menores, differe muito da-
quella, nao so pelas dimensoes, mas, ainda mais, pela forma e as-

pecto em geral. A disposicao dos ramos e das folhas. bem como a das flo-
res. que. alem disto, ainda sao roxas, quando as da citada sao amarellas, nada
tern de commum com aquella especie. Tambem conhecida por "Pao-terra"
011 "Pao-terra merim".

Qualea pilosa, Warm.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, II, pag. 45)

Ns. 2.101, 3.209, 4.817 e 4.818, e, ainda, 572-576 da colleccao

doSr. J. G. Kuhlmann

Colhida em Barao de Capanema, no Chapadao dos Parecis, em Coxipo
da Ponte, perto de Cuyaba, e em Porto do Campo, no rio Sepotuba. Flores-
cendo de Outubro a Margo
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Arvore do cerrado ; folhas menores e mais pillosas que as <

grandiflora, Mart.; flores amarellas com o petalo estriado de ca

roxo-avermelhado . Veja-se tambem o nosso relatorio da ExpedicJ
fica Roosevelt-Rondon, onde se encontra reproduzido urn ramo c

planta.

Dispersa por Minas Geraes, S. Paulo, Goyaz e Matto Grosso.

Qualea, spc. nov. ?

Em Ponte de Pedra, no Chapadao dos Parecis, colhemos, na<

do rio Xacuriu-ina, uma especie de Quaka, que a julgar pelas de
deve ter affinidade com a 0. tnacropetala, Sprue, da qual s e distil

folhas muito maiores e mais coriaceas. As flores sao cerulco-cscuia:

Tendo niandado esta planta em 1910 para um especialista n«

nao podemos descrevel-a, por nao saber si elle ja fez la.

RHAMNACEAE

Zizyphus

Zizyphus oblongifolius, Sp. Moore

(Trans, of. the Linn. Soc. of London, vol. IV, part. Ill, pag. 339)

Ns. 3.499 e 3.500

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.
Arvore armada de pequenos espinhos ; folhas oblongo-ovaes ou oblongas,

mucronadas, trinervadas, glabras ou com poucos pellos entre as nervuras no
dorso; flores pequenas e esverdeadas. Os fructos, nos specimens por nos
colhidos, tern 2 cm. de comprimento e 1,2 cm. de diametro.

Spencer Moore tambem a encontrou em Corumba.

Rhamiiidium

Rhamnidium elaeocarpum, Reiss.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, II, pag. 94)

Ns. 4-532-4-535 e 944-946 da collecgao do Sr. Sr. J. G. Kuhlmann

Colhida em S. Luiz de Caceres e em Cuyaba. Florescendo de Setem-
bro a Outubro.

Arvore de 2-4 metros de altura ; folhas ellipticas, o^'aes ou algo oblon-

gadas, pinnatinervuladas, levemente pubescentes ou villosas por baixo e es-

parsamente villcsas ou glabras por cima: infloresceucias sostidas por um
pequeno pedunculo, fasciculares nas axillas das folhas; flores albacentas es-

verdeadas .

Dispersa por Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso.



Cormoiienia

Cormonema spinosa, Reiss.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. 96)

Ns. 5.041-5.044 e tambem 947 da colleccao do Sr. J. G. Kuhlmann.

Est. n. 114. Fig- a

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo em Margo.

Arvore, folhas ovo-oblongadas, levemente pillosas, cinzentas por bai-

xo; fl6res nas axillas das folhas, aggregadas em pequenos fasciculos, alvas.

Esta planta esta, sempre, armada de grandes e fortes espinhos, mais ou

menos dc formato e tamanho daquelles das laranjciras.

Dispersa por Matto Grosso, Rio de Janeiro, etc.

Cormonema spinosa, Reiss., var. verrucosa, Hoehne (var. nov.)

(Addicione-se esta nova variedade a especie precedente)

Ns. 5.047-5.049. Estampa n. 144, fig. b e n. 130, fig. 3.

Planta inerme, valde verrucosa, flexuosa et internodis brevioribus

.

Como se pcde ver pela photographia que ajuntamos, esta planta differe

da especie typica, principalmente pela ausencia dos espinhos e pelos ramos

mais tortuosos. No logar dos citados espinhos existem grandes verrugas,

talvez galhas. E' possivel que os espinhos tenham atrophiado, devido a estas

galhas. As fiord em nada differem das da especie typica.

Gouania urticaefolia, Reiss.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. no)

Ns. 4.489-4.492

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Marco.
Planta do cerrado; ramos sub-scandentes, erectos, muito longos e urn

tanto flexuosos; folhas ovaes, de margens crenadas, bastamente lanugino-

sas por baixo e deprimidamente pillosas por cima; inflorescencias quasi ter-

minaes, nas axillas das ultimas folhas, simples; flores em pequenos fasci-

culos, pillosas, vessels, esbranquicadas . Disco glabro, tendo apenas alguns
pellos em torno da base do pistillo

.

Malme da esta especie como forma da Gouania blanchetiatw, Miq. (Ex
herb. Regn. Part. V, pag. 24, do Bihang till K. Sv. Vet. Akad Han-
dlmgar, Band 27, Afd. Ill, n. 11), dizendo: "Verisimiliter ad G. chryso-
phyllam, Reiss, referenda, sed discus solummodo circa stylem pilosus". Pa-
rece-nos, entretanto, que ella deve ser considerada como especie distincta

:



pois que a nervagao das folhas differe muito das daquellas especies, que

elle inclue no numero de formas da citada especie.

Dispersa por Minas Geraes e Matto Grosso.

Gouania blanchetiana, Miq.

Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handlingar, Band 27, Afd. Ill, n 11)

Ns. 940-943 (Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas mattas do rio Arinos. Florescendo em Novembro
Pianta scandente, de ramos flexuosos; flores albacentas esverdeadas.

tiana, Miq., forma aff. virgatum, Malme.

(Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handlingar, Band 27, Afd. III. n. 11)

N. 5.040

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo em Fevereiro.

Pianta scandente, de folhas elliptico-oblongadas, esparsamente crena-

das ou dontadas. de 10 cm. de comprimento e 4-6 cm. de largura; flores em

pequenos fasciculos, sesseis, dispostas em inflorescencias simples e muito

longas, nas axillas das ultimas folhas.

Crumenaria

Crumenaria erecta, Reiss.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 114)

Ns. 948 e949. (Coll. do Sr. J. G. Khulmann) Est. n. 115, fig. a

Colhida no corrego dos Moreiras, sul de Matto Grosso. Florescendo

em Setembro.

Plantinha herbacea, erecta, de folhas muito reduzidas, quasi aphylla;

ramos ascendentes e roligos. As pequenas flores albacentas, ficam em gru-

> dos ramos.

Crumenaria choretroides, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 114)

Ns. 950 e 951 (Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann.) Est. n. 115, fig. b.

Colhida nos campos, entre Cuyaba e Rosario. Florescendo em Outubro.

Esta especie differe da precedente. por ter o caule levemente compri-

mido, urn tanto alado e estriado e as flores urn pouco maiores.^

Estas duas especies que, como se pode ver pela photographia que ajun-

tamos, muito se approximam. lembram. pelo sen aspecto geral, algumas es-

pecies de Polygalas. Ambas sao novas para a flora do Matto Grosso. Ate

hoje so encontradas em Minas e Goyaz.
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VITACEAE

Cissus

Cissus scicyoides, Linn., var. ovata, Backer.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag. 203)

Ns. 5.142 e 5-143

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo -em Margo.

Planta scandente, de folhas ovaes, completamente glabras; flores em
umbellas, branco-esverdeadas. Esta variedade se distingue da seguinte ex-

clusivamente por ter as folhas mais ovaes e completamente glabras

.

Cissus scicyoides, Linn., var. tamnoides, Backer.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag. 203)

Ns. 4.761 e 4.763

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Folhas urn tanto ovaes, inteiras, de base arredondada ou levemente cor-

dadas, bastamente recobertas de pellos muito deprimidos e finos; flores em
grandes paniculos umbellados, alvo-esverdeadas

.

Cissus selloana (Backer) Planch.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag. 204)

N- 5-235

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo em Fevereiro.

As folhas da planta por nos colhida, sao menores que as descriptas para
a especie em questao; como, porem, so recolhessemos a parte terminal dos
ramos," pensamos poder attribuir a isto a difference encontrada, pois na-
turalmente forain descriptas as folhas mais desenvolvidas, que se encontram
na parte mais adulta da planta

.

Cissus pedatifida, Hoehne (spc. nov.)

Suftrutex campestris, erectus vel sub-scandente, glabrus, ecirrhosus, cir-
citer 50-100 cm. altus, paulo ratnosus; internodiis 4 cm. longis; foliis gla-
bris, simplicis, profundissime trilobatis vel pedatipartitis, brevissime (4-5
mm. longo) peliolatis; lobis linearibus, uninervat'is, angustis, marginibus,
inferne integris et superne sparsiuscule dentatis, acutis; intermedio latera-
hbus longiore, ultra 12 cm. longo et 7-9 mm. lato, interdumque. in parte
supenore, paulo dilatato; lateralibus linearibus, inferne, interdumque, paulo
curvatis sub-falcatis. 6-9 cm. longis et 5-8 mm. latis. Cymis glabris, 2-3
mm. longo pedunculatis, multifloris; bracteis glabris, minimis, triangula-
res; tlonbus In umbellis pluribus congestis, 3 mm. longo pedicellatis ; ala-
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bastris sub-ovatis vel ellipticis, fere 2 mm. longis
;
petalis 4, viride-flavescen-

tibus sub-ovatis, uninervatis et indistincte reticularis in parte superior

uncinatis et cohaerentis, concavis, caducissimis ; calix brevissime 4-denta-

tus; disco altiuscule, tetra-lobulato ; staminibus 4; antherae magnae; stylo

lineare, laeve.

N. 5.246. Tabulae 116 et 130, fig. 5

In '"cerrados" ad Juruena; floret Decembrio.

Arbustinho sub-frutescente, erecto ou algo scandente, glabro, desprovido

de gavinhas, de 50-100 cm. de altura, pouco ramificado; caule articulado,

com entrenos dt 4 cm. de comprimento; folhas glabras, simples, profunda-

mente trilobuladas ou pedatipartidas, sostidas por urn peciolo de 4-5 mm.

de comprimento: lobulos lineares, estreitos, uninervados, margens inferior-

mente inteiras e superiormente esparsamente dentadas, agudos, o do meio

mais comprido que os lateraes, de 12 cm. de comprimento e 7-9 mm. de

largura, as vezes urn pouco mais largo na parte terminal; os lateraes linea-

res urn tanto falcados na parte inferior, de 6-9 cm. de comprimento e

5-8 mm. de largura. Cymos floraes glabros, multiflores e sostidos por urn

pedunculo de 2-3 cm. de comprimento; bracteas glabras, pequenas, trian-

gulares; flores aggregadas em diversas umbellas, sostidas por pedicellos de

3 mm. de comprimento; botoes floraes sub-ob-ovoides ou ellipsoides, de

cerca de 2 mm. de comprimento; petalos 4, verde-amarellados, quasi ovaes,

uninervados e indistinctamente reticulados, uncinados pelo lado interno jun-

to ao apice e bastante coherentes, concavos e caducissimos; calyce com qua-

tro pequenos dentes ; disco bastante alto e tetralobulado ; estames 4, antheras

grandes; pistillo linear e glabro.

N. 5.246. Estampas 116 e 130. Fig. 5

Colhida no- cerrados perto de Juruena. Florescendo em Dezembro.

Nao conseguimos verificar, na planta viva, si os petalos cahem con-

junctamente ou si se abrem antes de cahir; no material secco, verifica-se,

porem, que elles estao soltos na base e tern o apice coherente, sendo, portanto,

muito possivel que elles se destaquem da plac

apice, onde elles c

a parte interna.

O porte e as folhas interessantes da planta a distinguem de todas as

especies conhecidas do Brasil.

Esta planta, que e uma xerophyta, deve desenyolver urn rhizoma ou

tuberculo carnoso hipogeu, como acontece com quasi todos os Cissus cam-

pestres; nao nos lembramos de verificar isto, mas e quasi certo que assim

seja, pois, no logar em que a encontramos, ella nao poderia vegetar sem os

citados reservatorios para liquidos.

Cissus asperifolia (Backer), (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag. 207)

» da Ponte, Cuyaba. Florescendo 1



Afasta-se da descrip^ao da -especie, por ter as folhas i

enos asperas .

Cissus erosa (Backer)

(Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag.

ica, Cuyaba'. Florescendo em Marco,

as mais velhas glabras.

Cissus elongata, Miquel., var. linearifolia, Backer.

(Stirp. Surinam, pag. no, e Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag. 210,

como Vitis miqiuiiaua, Backer)

Ns. 3.989, 4-485 e 5.880

Colhida no Morro Podre, na Chapada . Desprovida de flores

.

Folhas com tres foliolos lineares acuminados, completamente glabras.

Vulgarmmte conhecida por "Promeria do cerrado".

Dispersa desde as Guyanas ate Goyaz e Matto Grosso.

Cissus albida (Backer), Planch.

(Como Vitis scabricaulis, Backer, na Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II,

pag. 212)

Ns. 497, 498 e 3.984-3-987

Colhida em Corumba e em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Feve-

reiro e Setembro.

Planta scandente, de caule e folhas recobertas de pellos muito deprimi-

dos e curtos, os quaes, na pagina superior, ficam mais esparsos, apparecendo,

porem, aggregados nas nervuras. Flores em grandes pseudo-umbellas com-

postas, muito numerosas. Frequente nas mattas alagadicas e margens dos

Cissus ulmifolia (Backer) (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XIV, II, pag.

1 Tapajoz. Florescendo
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OCHNACEAE

Ouratea

Ouratea castaneaefolia (D. C), Engler.

Ns. 977-980 (Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhicla em Cuyaba. Florescendo em Outubro.
Sendo as folhas dos exemplares presentes, bem como as dos exemplares

herbario do Museu Nacional, bastante maiores que as descri-
Ptas por Engler. na Flora Brasiliensis de Martins, vol. XII, II, pag. 309,
julgamos necessario que se modifique aquella diagnose, na parte que diz res-

peito as mesmas, para o seguinte: "Foliarum petiolos 1-2 cm. longus, fere
2-2,5 mm, latus lamina 13-20 cm. longa et 5-8 cm. lata." As inflorescencias
e, especialmente, os ramos da mesma, sao tambem maiores que os descriptos.

Arvore do cerrado, de 2-4 metros de altura; flores amarellas, dispostas
em grandes inflorescencias terminaes. Dispersa por quasi todo o Brasil.

Ouratea crassifolia (Pohl.), Engler. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 311)

Ns. 4.457-4.459

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Outubro.
Arvore do cerrado (as vezes arbusto), de 4-5 metros de altura; tronco

e ramos recobertos de grossa camada de cortica; flores um tanto maiores que
as da especie precedente, amarellas, dispostas em racimos terminaes muito
semelhantes aos da especie citada, porem, com os ramos mais curtos e espar-

sos, serrmre em fasciculos de 2-4.

So pelas descripcoes que Pohl. e Engler dao desta especie e que sao as

sivel ter certeza absoluta de pertencerem os specimens por nos recolhidos a

especie em questao; elles se approximam, no emtanto, muito da mesma.
A especie citada esta dispersa pelos Estados de Minas, Goyaz, Matto

Grosso e Piauhy

Ouratea spectabilis (Mart.), Engl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 330)

N. 2. 118

Colhida nos cerrados que circumdam o Salto Bello do rio Sacre. Flo-

rescendo em Junho.

Arvore algo tortuosa, de 3-5 metros de altura; folhas ovo-lanceolares,

com as margens inteiras, peciolo espesso e breve; inflorescencias racimosas,

terminaes, de ramos erectos ou levemente patentes, muito floribundos ; flores

amarellas, relativamente grandes e muito ornamentaes.

Dispersa por Minas Geraes, S . Paulo, Goyaz, Matto Grosso, etc.



Ouratea floribunda (St. Hil.), Engler

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, pag. 331)

N. 631

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Outubro.
Arvore dos cerrados, de 2 metros de altura. Engler, porem, a descreve

como arbusto de 40-5° cm. de altura, o que nos deixa em duvida sobre a
determimcao. Sera possivel que a nossa planta pertenca a uma especie ainda
desconhecida ?

As fJores sao amarellas e dispostas em racimos terminaes, de raminhos
bastante patentes e muito floribundos . Os raminhos inferiores das inflores-

cencias sao, muita vez, sostidos por uma folha muito pequena. As folhas
sao oblongo-Ianceoladas, serrilhadas nas margens e tern o apice agudo.

Ouratea grandiflora (D. C.) Engl. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 336)

Ns. 2.057 e 2.081

Colhida nos cerrados perto do Salto Bello. Florescendo em Junho.
Arvore de ramos mais ou menos cahidos, flexuosos e bastante finos;

folhas oblongas ou oblongo-lineares, agudas, de margens levemente denti-
culadas e nervuras urn pouco salientes, glabras, brilhantes, de 17 cm. de
comprimento e 4 cm. de largura, entremeiadas, as vezes, de outras mais
ovaes, com apenas 12 cm. de comprimento e mais de 6 cm. de largura na
parte inferior; os racimos floraes sao, quasi sempre, terminaes e simples,
acontecendo, porem, tambem, serem axillares e terem, uma ou outra vez, urn
pequeno -aminho proximo a base; as flores, amarellas e muito grandes, estao
distribuidas em pequenos fasciculos, em numero de 4-8, ao longo da espiga,
soshdas por urn pequeno pedunculo commum de 1-4 mm. de comprimento;
os petalos, de forma ob-oval ou sub-espatular, de apice arredondado, attin-
gem de 14-17 mm. de comprimento e tern, na parte superior, 9-13 mm. de

As flores, dos exemplares colhidos, combinam perfeitamente com as
descriptas para esta especie; as folhas, porem, combinam melhor com as
dcscriptas para a Ouratea spruceana, Engl; isto nos faz crer que as. duas
especies sejam muito semelhantes, talvez identicas, ou que a nossa planta
pertenca a uma terceira especie ainda desconhecida . Nao dispondo dos ele-
ments mdispensaveis para liquidar esta questao, limitamo-nos a chamar a
attengao para isto, afim de que outro, melhor preparado, possa pensar na
mesma O grande numero de especies muito proximas podera, talvez, ser
reduzida, quando se conseguir fazer urn estudo cuidadoso sobre a variabili-
dade das folhas e inflorescencias destas plantas, pois esse grande numero de
especies differencia-se erclusivamente pela forma destas folhas e inflores-
cencias .



Ouratea spruceana, Engl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 337)

Ns. 981-984 (CollecQao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas margens do rio Arinos. Florescendo em Dezembro.
Arvore pequena, de ramos bastante flexuosos; folhas ovo-lanceolares,

agudas. com as margens serrilhadas na parte superior e inteiras na inferior;

as nervuras sao bem visiveis, as secundarias mais ou menos patentes na
base, acompanham a margem antes de confluirem entre si, formando, desta

maneira, pequenos parallelos que se abrem para o centro da folha em gra-

ciosas curvas; inflorescencias terminaes, racimosas; ramos muito curtos e

espessos, ostentando as flores, em grandes grupos, nos seus apices. As inflo-

rescencias dos exemplares colligidos sao menos ramificadas que as descri-

ptas para a especie; os petalos sao tambem mais largos acima do meio.

As folhas desta planta differem daquellas da especie precedents exclu-

sivamente, por serem mais ovaes, acuminadas, e terem a base mais larga ; as

flores cao pouco menores e mais avermelhadas, ficando tambem mais espi-

gadas que as daquella.

Ouratea cuspidata (St. Hil.), Engl.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 345)

Ns. 502-504, 548 e 4.450

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.

Arvore muito frequente nas vasantes e logares mais humidos do cerrado

que circumda S. Luiz de Caceres; ramos flexuosos, urn tanto cahidos; folhas

oblongas ate ovo-lanceolares, agudas, de margens algo serrilhadas, a pagina

inferior se acha, quasi sempre, recoberta de galhas orbiculares, muito to-

mentosa^; ; inflorescencias paniculadas, terminaes ; flores amarellas e muito

paleaceas; frequentes sao, tambem, as inflorescencias atrophiadas, devido ao

grande numero de galhas que as deformam. Estas citadas inflorescencias

nao tern flores pois que todos os botoes floraes se transformam em galhas,

parecendo-se desta forma mais com um aggregado de raizes aereas do que

com inflorescencias.

Os estames destes exemplares sao menos rugulosos que os descriptos,

concordam, porem, perfeitamente com os de outros exemplares que examina-

mos, do herbario do Museu Nacional.

Ouratea cuspidata (St. Hil), Engl., var. aemula, Pohl. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, II, pag. 346)

N. 1.893

Colhida no Juruena. Florescendo em Maio.

Arvore do campo cerrado. Quanto ao que diz respeito as bracteas, que

sao persistentes, e a forma das folhas, o nosso specimen concorda bem com

a descripcao da especie acima
;
quanto ao diametro dos bot5es floraes e for-



nu dos diversos segmentos da flor, elle concorda melhor com a da Our.

duplicate, (Klotsch.), Engl. Infelizmente, nao temos material para conj

to e tambem nao temos toda a litteratura existente sobre estas especies.

Sauvagesia

Sauvagesia racemosa, St. Hil.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 406)

Nb. 1. 392-1. 394, 1.475, 1.727 e 3.924-3.927

Colhida em Tapirapoan, S. Lourengo e n Coxim. Florescendo de
Margo a Junho

.

Plaixta arbustiva, de 50-100 cm. de altura, bastante ramigera, frequente
nos campos humidos; folhas ovo-lanceolares ou oblongas, as vezes tambem
quasi ellinticas, de 5-8 cm. de comprimento, por 1,5-2 cm. de largura. mar-
gens serrilhadas; estipulas lanceolares, pluripartidas em forma de penna;
inflorescencias terminaes, muito floribundas; flores paleaceas, cor de rosa
clara, muito ornamentaes.

Dispersa pelos Estados de S. Paulo, Goyaz, Rio de Janeiro e Matto
Grosso, apparecendo tambem ainda nas Republicas do Paraguay e Argentina
e no s j1 do Brasil

.

Sauvagesia erecta, Linn.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 408)

Ns. 24, 25, 3.928 e 3.929

Colhida em Amolar, florescendo em Agosto, e em Coxipo da Ponte,
Cuyaba. .'lorescendo em Marge

Planta pequena, frequente nos campos humidos, apparecendo tambem
nas margens de pequenas correntes d'agua ; caule ramoso, as vezes prostrado,
levantando apenas os extremos ; folhas oblongo-lanceolares, de margens ser-
rilhadas, estipulas lanceolares penni-partidas ; flores pequenas, sostidas por
pedicellos muito compridos, aos pares nas axillas das folhas.

Frequente no Rio de Janeiro, Matto Grosso, Minas e outros pontos do
Brasil, e Republicas circumjacentes.

Sauvagesia erecta, Linn., var. parvifolia, Hoehne (var. nov.)

(Esta variedade deve ser addicionada a especie precedente)

Ns. 5.182 e 5.183

Folia
1

valde parviora et pluris aggregata quam in forma tvpica.

_

Colhida nas margens arenosas do rio Juruena, pouco abaixo da confluen-
ce do no Camarare. Florescendo em Janeiro.



Esta variedade afasta-se da forma ivpica. pelo >?eu crescimento mais
erecto, foihas muito menores e mais aggregadas e flores maioies. As folhas

Sauvageeia iinearifolia, St. Hfl.

(Fl. Br. de Mart. vol. XIII, I, pag. 411)

Ns. 3-790-3-79-?

Colhida no Morro Podre, Chapada. Florescendo em Marcp.
PlaiiU pequena, herbacea, de 5-8 cm. de altura; caule geralmente sim-

ples e erecto; flores terminaes, roseas; folhas estreitas, lmeares, de 6-IO mm.
de comprimento e 1-1,5 mm. dc largura; as bracleas, as estipulas e o apice
dos sepalos sao pluripartidos.

Apparece com frequencia nos campos humidos que circumdam as cabe-
ceiras dos rios na Chapada, vivendo entre as Grammeas e Briocauiaceas asso-
ciando-se geralmente com especies de Burmannias, prmcipalmente a Burm.
flava, grmuliflora e bicolor, Droscnwcas, principahiieiite a Dr. communis e a
montaua, Utricukirias, Dipladcmas e a i'otcnnithcra pusilla, Bong. Dispell
pelos Estados de S. Paulo, Parana, Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso.

Sauvagesia tenella, Lam.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 412;

Ns. 3-930 e 3.931

Colhida no Coxim. Florescendo em Maio.
Plaura herbacea, menor que a precedente; folhas ovaes ou ellipticas;

caule algo ramificado; fl6res menores. Distiugue-se da precedente, prmci-
palmente, pela ausencia dos segmentos externos da corona, encontrando-se
geralmente nos mesmos terrenos que ella.

Dispersa pelos Estados de Minas Geraes, Goyaz, ate ao Amazonas; ap-
parecendo tambem nas Republicas visinhas, principalmente no Peru.

CARYOCARACEAE
(Seg.-Engler & Prantl.—Die Nat. Pflanzenfamilien, vol. Ill, 5, pag. 156)

Caryocar

Caryocar glabrum, Pers., var. edule (Casaretto), Wittmarck

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, I, pag. 349)

Ns. 985-987- (Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas mattas que margeiam o rio Arinos. Florescendo em De-

Arvore grande; folhas compostas, trifoliadas: foliolos ovo-oblongados
ou lanceoiar-acuminados, glabros, de margens inteiras ou, as vezes, levemente



serrilhadas, tendu eiitie o.; sens peeiolos pequenas estipulas babtante visiveis;

flores em pseudo-umbellas tenninacs, alvo-amarelladas com os estames leve-

mente arroxeados.

Dispersa pelas ilhas de Martinica e S. Vicente, e Guyanas Ingleza, Fran-

ces c no Brasil pelos Estados do Amazonas e Para, tendo sido encontrada

pela primeira vez em Matto Grosso.

Caryocar brasiliense, Cambess.

(Fl. Br. de Mart., vol. XII, I, pag. 353)

Ms. 710-712 e, ainda, 988-991 da colleccao do St. J. G. Kuhlmann

Colluda em Porto Espiridiao, rio Jauru, florescendo em Novembro e

em Coxipo da Ponte, Cuyaba, florescendo em Outubro . Em Fevereiro a en-

contramc s em Porto do Campo, no rio Sepotuba, carregada de fructos ma-

Arvore grande do cerrado; folhas compostas, trifolioladas; foliolos

grandes. mais ou menos ob-ovaes, de margens crenadas, bastamente. pilloso-

tomento; os no dorso e deprimidamente pillosos na face superior; flores gran-

longos; f ructos drupaceos, mais ou mono.-; e.-phericos, com tantos lobulados

quantcs forem as sementes; estas em numero de 1-5, cobertas de uma materia

farinacea. amarella, muito aromatica e saborosa, aproveitada, geralmente,

pelos natrtraes como alimento. As sementes ou castanhas, com a casca muito
espinhosa e aspera, sa tambem comestiveis, sendo, na Republica Argentina e

Bolivia, conhecidas como "Almendoas del Brasil"; dizem serem muito sabo-

rosas quando assadas. A madeira e muito bella e tern encontrado emprego na
maroenaria e em construcgoes navaes.

As grandes sementes envoltas pela polpa farinacea amarella sao cozidas

no arroz e na carne, sendo esta mesma polpa tambem aproveitada para o fa-

brico de licores; industria esta, que ja esta bastante vulgarizada no Estado
de Matto Grosso.

BIXACEAE

Bixa

Bixa orellana, Linn.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 433)

Ns. 1. 576-1. 578

Colhida nas mattas da Poaya, perto do Salto da Felicidade, rio Sepo-
tuba. Florescendo em Margo.

E' possivel que a planta por nos colhida pertenga a forma platycarpa,

que Warburg. (Engl. & Prantl.—Die Nat Pflanzenf., vol. Ill, 6, pag. 310)
considera com,, typica da especie acima. As folhas da nossa planta tern as

nervura« na pagina dorsal, bastamente recoberlas de peciuenas escamas fer-



Esta planta, vulgarmente conhec

todo o Brasil. Os indios a cultivam

polpa avermelhada que envolve as se

jectos que manufacturam; para elle:

lembramos de ter visitado unia so n

semos cultivada esta planta. Na noss

xina (C28 H34 O 5
) e a orellma. Na medicina popular as rai/es c as folhas

desta planta encontram tambem emprego, era alguns logares. "Annatto"
e tambem as sementes ainda cm bruin, sao, desde muitos annos productos
que o Brasil exporta.

COCHEOSPERMACEAE

(Seg. Engl & Prantl.—Die Nat. Pflanzf., vol. do Nacbtr., pag. 251)

Ooolilospcrmnm

Cochlospermum insigne, St. Hil.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 429)

Ns. 220,406, 541, 4.406 e 4-774 (215)

Colbida em S. Luiz de Caceres, Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo
em Setembro.

Arbusto do campo cerraclo, de 80-150 cm. de altura; folbas lobuladas,

sempre com os dois lobulos da ba-e meuores que os demais, todos acumina-
dos, agudos e com as margens crenadas; flores amarellas, muito grandes e

ornamentaes, com muitos estames, cujas antheras se abrem por meio de
poros terminaes; os petalos sao, em regra, urn pouco emarginados no apice;

as sementes sao providas de longos pellos lanuginosos, semelhantes aos do
aigodao

.

Na epoca em que a planta floresce, ella se acha, geralmente, sem folhas,

ostentando somente as grander flores muito vi-tosas sobre os ramos com-

pletamente despidos.

Cochlospermum insigne, St. Hil., var. pohliana

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, I, pag. 430)

Ns. 1.016 e 1.017 (Coll. do Sr. J. G. Kulilmann)

Colbida em Cuyaba. Florescendo em Outubro.

Ao contrario da precedente, esta se acha coberta de folhas na epoca em
que floresce (?). Diffcre da especie typica por ter as folhas sempre trilobu-

aiores que as daquella.



Ambas estas plantas sao bastante frequentes nos cerrados em todo o

Estado, sendo vulgarmente conhecidas por "Algodao do campo". Ellas en-

contram applicacoes na medicina popular, contra affeccoes internas, usando-

se para isto a casca das raizes, de que se prepara uma infusao ou decocgao

.

TUKNERACEAE

Piriqueta

Piriqueta tamberlikii, Urb. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, III, pag. 98)

Ns. 4.194 e, ainda, 1.062, da colleccao do Sr. J. G. Kuhlmann

Colhida em Correntes, nas margens do rio do mesmo nome, florescendo

em Maio; e em Cuyaba da Earga, Cuyaba, florescendo e fructificando em
Outubro.

A planta por nos colhida e sub-arbustiva, bastante ramificada e attinge

de 50-80 cm. de altura ; as folhas e o caule sao bastamente recobertas de pellos

estrellados de cor amarello-aureo, que dao a planta toda uma cor amarellada

;

as folhas sao oblongas e tern as margens esparsamente denticuladas ; as

flores rao arroxeadas ou roseas, tern 2-2,5 cm - de diametro e sao sostidas por

urn pedicello bastante longo. Como se ve, a nossa planta afasta-se da descri-

pcao desta especie, principalmente por ser ramificada, quando deveria, se-

gundo a mesma descripgao, ser simples

.

Turnera

Turnera weddelliana, Urb. et Rolfe

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, III, pag. 115)

Ns. 3-877-3-879

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Os specimens colhidos sao mais pillosos e tern as margens das folhas

mais inteiras.

Turnera macrophylla, Urb

.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, III, pag. 120)

Ns. 5 116 e tambem 1 .060 e 1 .061, da collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann

Colhida em S. Manoel e no Apuhy, rio Tapajoz. Florescendo em Fe-

Arvore pequena ou arbusto; folhas grandes, de margens crenadas. es-
parsamente recobertas de pellos; flores amarellas, solitarias, nas axillas das
ultima-: folhas. O exemplar colhido nas mattas, em S. Manoel, tern folhas
mais amplas que o colhido no descampado em Apuhy.



Turnera riedeliana, Urb.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, III, pag. [32)

N
- 5-539

Colhida em Campos de Commemoragao de Floriano. Florescendo em
Novembro

.

Pianlinha dos campos, de caules as vezcs cespitosos sobre nm rhizoma
commura, de 20-40 cm. de altura, simples 011 levemente ramificados; folhas
lineares ou oblongo-lanceolares, de 30-55 mm. de comprimento e 3 mm.
de largura; flores nas axillas das ultimas folhas, solitarias, com o pedicello

concrescido, quasi ate ao meio, com o peciolo da folha; petalos amarellos,

cuneiformes de 10 mm. de comprimento.

Como se pode ver, a nossa planta e maior que a descripta; pensamos,

pois, como se sabe, sao justamente as plantas campestrcs que mais variam
de dimensoes, acontecendo mesmo florirem algumas vezes muito antes de
terem attingido o seu desenvolvimento total. Isto succede principalmente
nos campos que sao incendiados annualmente.

Turnera melochioides, Camb.

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, III, pag. 136)

Ns. 4.600 e 4.601

Colhida nos cerrados de S. Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.

Arbustinho muito variaveJ, simples ou ramificado; folhas oblongo sub-

lineares ate ovo-ellipticas, sempre com as margens mais ou menos crenadas

e com duas glandulas na base da fare superior; pillosas por baixo e mais ou

menos glabras por cima.

Turnera odorata, Rich .

(Fl. Br. de Mart., vol. XIII, III, pag. 143)

N. 4-474

Colhida em Cuyaba. Florescendo em Margo.

Arbusto de folhas oblongo-lanceolares, de margens crenadas, levemente

pubescentes ou pillosas por cima e bastamente pilloso-tomentosas e semeadas

de pequenos papillos aureos no dorso; flores quasi sesseis, nas axillas das

ultimas folhas, amarellas, com s segmentos externamente pubescentes e os

estames e pistillos recobertos de pellos finos muito sedosos; estigmas multi-

partidos em forma de pincel.

Dispersa pdo norte da America Meridional ate ao Para, Matto Grosso.

Goyaz, etc.



LGASACEAE

Mentzelia

Mentzelia corumbaensis, Hoehne (spc. nov.)

Frutex erectus, 30-40 cm. altus. Rami divaricati, setulis brevis cras-

sitie caulis pluries brevioribus, patentis, inferne bulboso incrassatis, asperu-

lis, densissime obtccti. Folia 1,5-2 cm. longo petiolata, sub-trilobata, irre-

gulariter crenulata vel dentata, acuta, basi leviter cordata, pillis aspemlis

armatis dense obtecta, fere 3-5 cm. longa et basin droit er 2,5-3 cm - lata -

Flores 5-meri, solitari, in axillis ramorum sessili ; calyx 5-lobuIatus, fere

6 mm. longus, lobis ovato-triangularibus, pillis armatis extus dense obtectis,

intus glabris; petala ob-ovata sub-spatbulala, abrupte acuminata, brevissime

mucronata, obtusittscula et paulo incrassata, ad apicem in dorso pillosula.

flava-aurantica, fere 7 mm. longa, 5 mm. lata; stamina 24-26, inaquale

alata; antherae parvae; ovarium iufcrum, pillis setulosis armatis densissime

obtectum, erectum, levissime angulatum, inferne paulo attenuatum, 3-4 ovu-

latum. umloculatum ; stylus linearc u<que ad ba-in tripartitus; ramis demum
saepissime spiraliter contortis; semina 3-4. sub-retangulare, levissime lobu-

lata, gilberoso-striata

.

Ns. 4.2-26 et 4.227. Tab. n. 126

Leg. ad Corumba. Floret Februario

Arbusto erecto. de 30-40 cm. de altura. Ramos divaricados, recober-

tos de curtas cerdas armadas, muito mais curtas que o diametro dos mesmos
ramos, patentes, bulbosos na sua base, bastante asperos . Folbas munidas de

peciolo de 1,5-2 cm. de comprimento, quasi trilobulares, crenadas ou den-

ticuladas irregularmente em suas margens, agudas, de base levemente cor-

dadas, recobertos bastamente Ide pellos ou cerdas armadas, de 3-5 cm. de

comprimento e 2.5-3 cm - de largura na base. Flores 5-meras, solitarias, ge-

ralmente nas axillas dos ramos mais novos, sesseis; calyce 5-lobulado, de

cerca de 6 mm. de comprimento; lobulos ovo-triangulares, externamente

bastamente recobertos de pellos armados e internamente glabros
;
petalos ob-

ovaes quasi espatulares, abruptamente arredondados, terminando com urn

pequeno prolongamento obtuso da nervura central, que neste ponto e mais

espessa e esparsamente coberta de pellos simples, amarello-aureos, de 7 mm.
de comprimento por 5 mm. de largura; estames em numero de 24-26, alados

diversamente ; antheras pequenas; ovario erecto, infero, levemente anguloso,

unilojado, com 3-4 ovulos, externamente bastamente recoberto de pellos rijos

e armados de diversos tamanbos, muito aspero; pistillo tripartido, tendo os

ramos geralmente mais tarde enroscados, em espiral, uns sobre os outros;

sementes geralmente 3-4 em cada capsula, quasi rectangulares, irregularmen-
te lobuladas e estriadas.

.226 e 4.227. Est.

uida de plantas muil

:rsos orgaos da flor,



devido a forma e construcc-ao complicada dos pellos que as guarnecem, que
muita vez tern o aspecto de verdadeiros ganchos u farpas que adherem cum
grande facilidade ao mais leve contacto, se compoe do J3 geoeroa diversos,
dos quaes so urn e exclusivo da Asia, seudo todos os demais representados,'

e uma grande parte ate exclusivos da America. Cinco generos sao conhecidos
no Brasil, dos quaes talvez o genero loasa seja o mais representado, appare-
cendo como seus representantes mais communs : a Loasa paniflora, Schrad
e a L. rupestris, Gam., tambem assignaladas em Matto Grosso. Alem deste,

temos, ainda, Sclcrotlirix e Klaprothia, ambos com uma unica especie. O ge-
nero Mentzelia podera, portanto, ser considerado como o segundo em numero
de especies. Todas as plantas deste ultimo genero caracterizam-se pelos seus
pellos complicados; o numero de especies brasileiras e calculado em 5-7. A
nossa dif fere de todas as especies descriptas do Brasil ; approxima-se urn tan-

to da Mentz. oligospcrma, Nutt., della, porem, se distingue pelas folhas tri-

lobuladas e crenadas, pelo numero dos estames e pela forma destes ultimos.

E' possivel que estejamos incorrendo num erro descrevendo esia planta

impossibilitam-nos de consultar tudo o que se acha publicado sobre
este grupo e nao temos tambem esperancas de poder fazel-o tao breve.

Julgamos, deante do exposto, que e preferivel agir desta forma a ficar

inactivos; se, de facto, a planta ja estiver descripta, teremos ainda assim
o consolo de haver contribuido para o conhecimento da mesma, pois sao bem
raras as estampas e descripgoes completas destas interessantes plantas.

Os pellos armados, com que esta revestida a nossa planta, variam lrui^c

de forma e dimensoes (veja-se a estampa) ; os que terminam em ponta agu-
da e que tern apenas dois tercos do seu comprimento revestido ou armado
de farpas recurvadas, apparecem no limbo das folhas e nos sepalos; os que
terminam com ganchos, sao mais curtos e mais rijos, estes revestem espe-

cialmente o ovario ou as capsulas e os ramos e peciolos das folhas. Estes

ultimos variam muito de dimensoes e apparecem misturados. Na planta viva.

estes pellos sao argenteos e completamente transparentes, dando a planta o

• recoberta de pequenos fragmentos de vidro.

CACTACEAE

Cereus bonplandii, Parm.

(K. Schumann — Monographia Cactacearum (1903). PaS- I 35> e como

Cer. balansaei K Schumann, na Fl. Br. de Mart., vol. IV, II,

pag. 210).

N. 3.858

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Pianta de caule erecto, armado bastamente de aculeos, de 1-1,50 m. de

aitura e 5-7 cm. de diametro. Flores na parte superior dos caules, lateraes,

alvas, de 20-25 cm. de comprimento, infundibuladas, com 10 cm. de dia-

metro na parte superior; tubo do perigono carnoso, ornado, pela parte ex-

terna, de escamas ou bracteas carnosas de forma triangular-lanceolar, agu-



seynentos do merino: estas escamas tern n;is suas axillas pequenos grupos

de pellos lanugiiioides, us quaes constituent o carae-Lerisiico principal para a

especie que, segundo Schumann, muita atfiiaidade 1em com Cer. triangu-

UiriSj ilaw., o qual, porem, Lein o caule sempre Irianguia r quando esta

tern tetragono. O Cer. triangularis, Haw., e mais scander

phyta ; elle foi enocntrado em S . Luiz de d Veja-se nosso relatorio

da Expedigao Scientifica Roosevelt-Rondon
.
pag. <3o e ns. 5.716 e 5-7I7

da nossa colleccao mattogrossense

.

Cereus peruvianus, Mill.

(K. Schumann — Monographia Cact;acearum (1903;1, pag. 113

Kste Cactus e o mais commum em Mat to Grosso, elle ;abunda nos arre-

dores de Corumba, e e muiLo frequente nos cerradocs da serra do Amolar e

dos Uuurados. Apparece tambem no sul de S. Lui:z de Cat;eres e em diver-

sos outros pontos deste Estado ; attinge geralmente dimensoes colossaes e sur-

ge, em forma de gigantescos candelabros, de entre a:5 demaisi plantas, de unia

maneira bastante grotesca. O sett tronco a.ttinge 1nais de 30 cm. de dia-

metro; aproveitam-n'o para o fabrico de ^aoloes. Vulgarmente conhecido

por "Urumbeva".

Nao conseguimos encontrar a planta enl flores

Opuntia

Opuntia stenartha, K. Schumann (?)

(K. Schumann—Monographia Cactacearum (1903), pag. 163 do Nach-

trage de 1898 ate 1902

N. 3.857

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Uma das plantas mais frequentes na vegetacao xerophila que circumda

a cidade de Corumba. Planta erecta ou mais ou menos prostrada, asseme-

ttiando-se um pouco com a Opunt. brasitiensis, Haw., porem menor. Flores

amarellas, de 2 cm. de comprimento.

A especie citada foi descripta por exemplares procedentes de Forte

Olympio, Republica do Paraguay, abundando, segundo Schumann, em todo

aquelle paiz.

Echinocactus

Echinocactus alteolens, K. Schumann

(K. Schumann — Monographia Cactacearum, pag. 203 e Nachtrage fur

1898 bis 1902, do mesmo, pag. 83. — Descripta tambem como Malaco-
carpus heptacanthus, Barboza Rodrigues, no seu Plantae Mattogrossen-



Colhida nos cerrados pedregosos que aircumdam a cidade de Cuyaba,

Corpos esphericos, mais tarde urn tanto deprimidos, de 6-15 cm. de

diametro, com 10-11 sulcos, que sao novamente divididos transversalmente,

em di versos gomos, que se desenvolvem em forma de mamiloes, cnja parte

inferior e geralme/ite urn pouco saliente em forma de mento, no apice, estes

mamiloes ostentam uma areola urn tanto lanuginosa, da qual emergem 6-7

fortes aculeos, que curvados se extendem para todos os lados, em forma de

grandes unhas, dos quaes os maiores tern mais de 2 cm. de comprimento; no

vertice da planta existe uma depressao forrada de lanugem, que e o cepha-

lium. Schumann considera os filamentos mais rijos que emergem do cepha

Hum, de entre a lanugem do mesmo, como cerdas, e nao como espinhos,

como quiz Barboza Rodrigues; por esta razao, elle a indue nas Echinoca-

cteas, na seccao Discocactea, e nao na Malacocarpea, que reune as especies

que antes disso estavam separadas sob o genero do mesmo uome, e onda a

classificou aquelle outro botanico. Nao dispomos de material completo e nem
temos conhecimentos bastantes sobre este grupo de plantas, para estudar a

questao; parece-nos, entretanto, que Schumann, dispondo de muito mais ma-

terial, estava em condigoes melhores para comparar a planta com as especies

dos generos visinhos, que Barbosa Rodrigues. Succede ainda que, sendo

realmente perlencentes a mesma especie todas as citadas por Schumann, a

especie de Barbosa Rodrigues nao deveria ser do genero Malacocarpus, mas

sim do Discocactus; si, entretanto, fosse levantado novamente o genero Ma-
lacocarpus, deveriamos chamar a planta de Barbosa Rodrigues, Mai. altco-

tens (LenO . Isto, do Discocactus alteoiens, Lem., descripto ja em 1846.

Acontece, porem, que Schumann, dando a especie de Barb. Rodr. como
synonyma da especie citada, nao modificou a sua descripcao, descrevendo as

areolas com 5-6 aculeos. quandn a planta do Matto C» rosso tern, quasi sem-

pre, de facto 7, tal como a descreve o citado botanico.

Peireskia

Peireskia sacha-rosa, Griesb.

(K. Schumann — Monographia Cactacearum (1903). pag. 764)

Ns. 3.859, 3-86o e 4.863

Colhida cm Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Arbusto de 2-3 metros de altura, bastante frequente nos cerrados xero-

philos que circumdam os fundos da cidade de Corumba; bastante ramificado

e armado de fortes aculeos muito agudos e Jongos: flores grandes. roseo-

claras, muito ornamentaes.

Dispersa pela Argentina septentrional, Peru e Brasil occidental.



HALOBBHAGIDACEAE

Myriopliyllum

Herba tenella submersa aquatica, rhizomate in limo prostrato et rach-

cante, ramoso; ramis erectis, fluitans, sub-ascendentibus, dense foliosis. Fo-

lia in veiticillos 4-5 congregatia, submersa capillaceo pinnati-secta (emersa

ignotaj ; lubis foliarum lineare-capiilaceis, fere 15-20 mm. longis, in foliis

superioris sensin brevioris. Floris axillari, brevissime pedicellati sin-

guli, norma hermaphroditi (?), parvi, fere 1 mm. longi; inferiori nunc fertili,

summi siaminibus 4 cum antherae magnae nunc ornati. Antherae late elli-

pticae, quam ovario paulo breviorae. Fructus 4-partitus, pallidus, merocar-

piis in dorso rotundatis. Periantho tetralobulato vel partito, segmentis cum
trichome collectoris intermixtis.

Ns. 4.57864.635. Tabula n. 127

Hab. lacus temporarius ad Coxipo da Ponte, propre Cuyaba; floret et

frutificavit mensibus Martb.
Herva muito delgada, aquatica e submersa, com o rhizoma prostrado e

enraizado no limo e ramos erectos, fluctuant© . plurifoliosos. Folhas de 4-5

em verticillos, as submersas capilliforme pinnati-sectas (as emersas nao en-

contramos), lobulos das folhas lineares e capillaceos de cerca de 15-20

mm. de comprimento decrescendo os das superiores gradativamente para o

apice. Flores axillares, levemente pedicellaclas, geralmente hermaphroditas (?),
pequenas, de 1 mm. de comprimnto; as inferiores geralmente ferteis, as su-

periores sempre com quatro estames com grandes antheras ferteis . Antheras

largas e dlipticas, mais curtas que o ovario. Fructos 4-partidos, pallidos; os

merocarpos de dorso geralmente arredondado. Os segmentos do periantho,

em numero de quatro, sao intermixtos por diversos trichomas collectores.

Ns. 4.578 e 4 -635- Estampan. 127

Colhida em lagoas temporarias em Coxipo da Ponte, perto de Cuyaba

.

Florescendo em Marco.

Esta interessante Myriophylla, que depois de Myr. brasiliensis, Camb.,
e Myr. datinoides, Gaud., e a terceira especie que se encontra no Brasil,

differece, destas citadas, em muitos sentidos, conio vamos ver: Pelo numero
de estames, que naquellas e sempre de 8, quando nesta e apenas de 4 ; alem
disto tambem sao caracteristicas as flores muito pequenas e a forma das fo-
lhas. A planta vive completamente immersa, fazendo lembrar, por sua for-

ma, algu-ias Characeas, das quaes, porem, se afasta por ter os caules muito
mais delicados e as folhas capillaceas. Interessntes sao os trichomas colle-

ctores que apparecem em grande numero, nao so entre os lobulos do perian-
tho, mas, tambem nas axillas das folhas em forma de pseudo-estipulas, e
tambem no pequeno pedicello das flores ; a sua cor e geralmente rtmarello-
avermelhada

.



Podemos recommendar esta planta para pequenos aquarios, onde o sen

effeito deve ser surprehendente. Ella e bastante mais delicada e mimosa que

a Myr. brasiliensis, Camb., e tambem nao se desenvolve com tanta rapidez.

ARALIACEAE

Ditlymopanax

Didymopanax simplicifolium, Hoehne (spc. nov.)

Frutex, fere 1-2 m. altus, glabrus. Rami ultimi 6-9 mm. crassi, erecti,

rigidi, cortice lurido vel pallide ochraceo, in siceo ruguloso-striati. Folia

simplicia, integra, 3-10 mm. longo petiolata, alterna sub-opposita, oblongo-

lauceolata, levissime acuminata, acutiuscula, inferne attenuata et levissime

rotundata ad marginibus integra et levissime revoluta, fere 8-17 cm. longa

et ad medium, usque 3-5 cm. lata, supra nitida, subtus reticulata sub-aspe-

rula, fusca. Panicula folia terminalia duplo vel triplo breviora, fere 3-4,5

cm. longa, umbellata, umbellis plurimis composita, satis aggregata; pedun-

culis umbellarum ad medium articulatis et bracteis minutis munitis
;
pedicelli

valde aggregati, numerosissimi, 3-4 nun. longi, 20-35 ad apicem pedunculis

umbelliforme congesti; bracteolae et bracteae parvae. quam axes primarios

paniculae et pedicelli multoties breviorae, triangularae sub-obtusae, basin la-

tissimae. Alabastrum ellipticum vel demum interdumque obovatum, 3 mm.
longum. Calycis margo 5-dentatus, dentibus triangularibus, paulo productis.

Petala O'-ata-triangularia, sub-cohaerentia, apicem in parte interiora dente

minutissime aucta sub-uncinata. Styli primum erecti, demum tetra-partitum

et cum lobulis recurvatis. Ovarium ellipticum, in parte superiore paulo con-

tractum, biovulatum. Drupa ignota.

Hab. campis sub-humidis ad Juruena; floret Decembrio.

Xs. 5.474 e 5-475- Tabula n. 128

Arbusto de 1-2 m. de altura, glabro. Ramos superiores de 6-9 mm. de

espessura, erectos, rijos, cobertos de casca corticosa rimosa e pallida, quando

secca rugosa e sulcada. Folhas simples, inteiras, com urn peciolo de 3-10 mm.

de comprimento, alternas quasi oppostas, alternando com outras sohtanas

muito menores, oblongo-lanceolares, levemente acuminadas, agudas, infe-

riormente attenuadas e levemente arredondadas, de margens inteiras leve-

mentes revolutas, com cerca de 8-17 cm. de comprimento e, no meio, com

3-5 cm. de largura, nitidas e glabras na parte superior e fusco urn tanto as-

peras na inferior. Paniculo floral attingindo apenas a inetade ou urn tercp

das folhas terminaes, de 3-4,5 cm. de comprimento, umbellado e composto

de muitas umbellas muito aggregadas; pedunculos das umbellas articulados e

munidos de pequenas bracteas no meio
;
pedicellos muito numerosos, aggre-

gados em numero de 20-35 umbelliformemente no apice dos pedunculos flo-

raes, com 3-4 mm. de comprimento; bracteas e bracteolas pequenas. muito

menores que os primeiros gomos do paniculo e dos pedicellos, triangulares ob-

tusos, de base bastante larga. Botoes floraes ellipticos ou. mais tarde, as ve-

zes obovaes, de 3 mm. de comprimento. Calyce de margens pentadentadas

:

denies triangulares sub-obtusos, pouco salientes. Petalos ovaes,triangulares,



mais ou menos coherentes, munidos no apice, pela parte interna, de urn pe-

queno dente unciforme. Pistillo a principio unido e erecto, mais tarde tetra-

partido e de lobulos recurvos. Ovario elliptico, urn tanto contrahido na parte

superior, biovulado. Drupa desconhecida

.

Ns . 5 • 474 e 5 • 475 Estampa n
.

1 28

Colhida em urn cerrado urn tanto humido, perto de Juruena. Florescendo

em Dezembro.

A julgar pela de^cripc,;u> cxposta na Flora Brasiliensis de Martius, esta

planta deve ter grande affinidade com o Didymopanax lacumoides, Dene, et

Planch., afastando-se, porem, delle, pelas inflorescencias mais curtas e muito

mais agglomeradas e pela auseneia completa de pellos. As suas folhas sao

alternas, quasi oppostas, alternando cada um destes falsos pares com tuna

completamente solitaria e muito menor que as citadas ; as inflorescencias sao

diversas e em grande numero, constituindo grandes agglomerados nos extre-

mos dos ramos, cujos pedunculos sao articulados no meio e munidas, neste

logar, de pequenas bracteas. As flores externas das umbellas se abrem antes

que as imernas, de forma que, muita vez, as interims ainda nao estao des-

altura. pouco ramificado e bastante rijo.

Didymopanax pachycarpum, E. March.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. 236)

Ns. 4.195 e4io6

Colhida na serra dos Coroados, perto de S. Lourengo. Florescendo em
Abril

.

Arvore pequena, ou arbusto de 1,5-2,5 m. de altura; folhas 5-7 digitta-

das; flores em pequenas umbellas congregadas em grandes paniculos, ama-

reilo-esverdeadas . A descripcao, na Flora Brasiliensis de Martius, e feita por

um specimen sem flores, de procedencia incerta.

Didymopanax spruceanum, Seem., var. cuyabaensis, Hoehne (var. nov.)

Arbor erectus, 2-3 m. altus; foliis glabris vel ad petiolns levissime pi-

losulis.

(Addicione-se esta variedade a especie da Fl. Br. de Mart., vol. XI, I,

pag. 242).

(Coll. do Sr. J. G. Kuhhnann). Estampa n.

Colhida nas margens da estrada que vae de Cuyaba a Porto Velho, perto
do primeiro logar. Florescendo em Novembro.

A nossa planta se afasta, segundo a descripcao, da especie typica, por
ser muito menor e por ter as folhas glabras, tendo apenas os peciolos leve-
mente pillosos na metade superior. As inflorescencias sao muito amplas; as
umbellas de que sao compostas, tern de 12-16 flores; estas sao esverdeadas;
os fntctos sao amarello-esverdeados e um tanto comprimidos.



UMBELLIFEKAE

Eryngiuni

ans, Cham, et Schlechtd

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 228. pag. 220)

Ns. 252 e 300

Colhida nos campos, perto de S. Luiz de Caceres. Florescendo em
Agosto

.

Pknia campestre, com rhizoma tuberculoide subterraneo e folhas basacs

em roseta, de forma linear-lanceolada, com as margens armadas bastamentc

de peqnenos dentes ou espinhos; inflorescencia erecta, de mais de 1 111. de

altura, ramificada ou bifurcada repetidas vezes, as vezes tambem simples e so

com 50 cm. de altura; os capitulos floraes sao esphericos e alvos.

Dispersa nor quasi todo o Brasil.

Eryngium panniculatum, Cavau. (?)

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 228, pag. 250, e Fl. Br. de Mart., vol. XI, I.

pag- 327)

Ns. 4. 197-4. 199

Colhida no Coxim, nas margens do rio Taquary, junto a confluencia do

rio Coxim. Florescendo em Maio.

Segundo as descripcoes feitas por Urban, na Flora Brasiliensis de Mar-

tins e por H. Wolff, no Das Pflanzenreich, o Br. panniculatum-, Cavau., e urn

dos mais variaveis que se conhece. Os specimens por nos colhidos, no Iogar

acima indicado, e que pensamos pertencerem a esta especie, sao muito robus-

tos. As folhas tern mais de 1,2 m. de altura, sao lineares acuminadas e agu-

das, tendo as margens geralmente armadas de pequenos dentes so na parte

superior; em algumas destas, estes dentinhos se estendem tambem mais para

a parte inferior; a largura dellas nunca excede de 2 cm., sendo mais com-

mum terem so 12-15 mm - As inflorescencias sao paniculadas e attingem

mais de 1,8 m. de altura, dividindo-se 3-4 vezes em forma de umbella: os

ramos lateraes dividem-se da mesma forma que a parte central ; os capitulos

floraes sao ovaes ou levemente ellipticos, tendo a base sempre truncada. tern

7-9 mm. de comprimento e 5-7 mm. de diametro e sao alvo-esverdeados. No
logar onde colhemos esta planta, ella dominava entre as herbaceas, occupando

completamente todo o terreno. em uma grande area da matta. Este terreno

e bastante alagadiqo e e ainda circumdado por diversas lagoas temporarias e

Eryngium sanguisorba, Cham.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. 319, e Das Pflanzenreich, fasc. IV,

228, pag. 210, n. 126)

X. 1 . 186 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Calhida em Cuvaba. Florescendo em Outubro.
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As folhas do exemplar presente tern 28-30 cm. de comprimen

3 cm. de largura e tern as margens armadas de pequenos espinhos ;

:s e terminam com ponta muita aguda; os capitulos floraes attingem

7 mm. de comprimento e tern 10-12 mm. de diametro; as flores sa

verdeadas. Colhida em terreno argilloso e descoberto.

Eryngium pristis, Cham, et Schlecht

(Das Pflanzeureich, fasc. IV, 228, pag. 259)

Colhida na fazenda da Jacobina, perto de S . Luiz de Caceres ; sem flores.

Planta campestre. As folhas sao basaes, formam uma grande roseta, sao

estreitas e tern as margens ciliadas ou espinhosas ; os espinhos sao geralmente

muito delgados e ficam reunidos em grupos de tres, sendo o do centro sem-

pre o maior. Conhecida vulgarmente por "Lingua de tucano", 011 "Lingua de

aragary".

Dispersa por quasi todo o Brasil.

Eryngium ebracteatum, Lam.

(Fl. Br. de Mart., vol. XI, I, pag. 306 e no Das Pflanzenreich, fasc. IV,

228, pag. 214)

Ns. 1.187-1.190 (Collecgao do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida em Miranda, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil . Florescendo

Durante a nossa primeira viagem pelo iXstado de Matto Grosso encon-

tramos e colhemos urn exemplar desta planta, em S. Luiz de Caceres, o qual

foi enviado ao professor Wolff, que a ella se refere na obra acitna citada.

Os capitulos floraes sao quasi sempre arroxeados.

Dispersa por toda a America Meridional

.

De todas as especies de Eryngias, colhidas durante a nossa primeira via-

gem pelo Estado de Matto Grosso. mandamos, em 19 10. por intermedio do
professor Dr. Ud Dammer, do Museu Botanico de Dahlem Steglitz, em
Berlim, urn exemplar ao professor Dr. Hermann Wolff, o qual as classifi-

cou e a ellas se refere no Das Pflanzenreich, fasc. IV, 228, pag. 285 Foram
ellas a? seguintes especies e numeros: Bryng'mm ebracteatum, Lam. n. 274;
Br. elegans, Cham, et Schlechtd, n. 299, e Br. pristis Cham, et Schlechtd,
n. 390.

ERICACEAE

Gaylussaeia

Gaylussacia pulchra, Pohl.

(Fl. Br. de Mart., vol. VII, pag. 133)

N. 3.498

Colhida em Paranagua, Estado do Parana. Florescendo em Dezembro.



Arbusto bastantc ramificado, ramos curvados e pillosos, folhas ovaes.

oblongadas cm ellipticas, tendo no apice inn pequeno roslro calloso, glabras

na face superior e pubescentas quasi pillosas na inferior; inflorcscencias sim-

ples, axillares on quasi terminaes, mais compridas que as folhas e scmprc

muito floribundas; flores

Conhecida de Minas Geraes e Espinto Santo.

THEOPHRASTACEAE

Clavija

Clavija integrifolia, Mart, et Miq.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV, 236 a. pag. 25)

Ns. 3.999-4.005 e 4- 860

Colhida em Corumba e nas mattas do corrego do Barreiro, affluente dc

no Arica, que contribue para rio Cuyaba, perto da capital. Florescendo 1

fructificando de Fevereiro a Marco.

Planta arbustiva, sub-fructescente. erecta, de tronco geralmente muit(

direito e rijo, tendo as folhas reunidas em pseudo-verticillos terminaes: a:

inflorescences racimosas, simples, axillares, de 10-12 cm. de comprimento

as flores sao amarello-alaranjadas e os fructos amarellos : a casca destes nlti

mos e bastante Crustacea e quebradiga. v'ulgarmente conhecida por "Fructs

de cascavel". Esta especie e considerada identica a Clavija ornata, var. co

riacea, D. C, da Fl. Br. de Mart., vol. X. pag. 275 e 277.

MYRSINACEAE

Weigeltia

Weigeltia densiflora (Miq.), Mez.

(Das Pflanzenreich, fasc. IV. 236, pag. 286, e como Cybianthns densifhrus

Miq., na Fl. Br. de Mart., vol. X. pag. 300)

-re bastante variavel, quando no descoberto. geralmente baixa e

rada e. quando sob a sombra da matta, delgada e menos ramos;

n. 2A13 differe urn pouco, as suas folhas sao mais rijas e c

ido seccas, e. as flores sao um pouco maiores que as dos demai

[914 encontramos esta planta no Porto do Campo, rio Sepot

nosso relatorio da Expedicao Scientifica Roosevelt-Rondon

.



Conomorpha

Conomorpha utiarityi, Hoehne (Spc. nov.

rbor parva, ramulis erassiusculis, ncivelli densissime ferrugineo-lepi-

rubentibus. Folia petiolis vW 1-1,2 en 1. longis stipitata1, obovata, basin

sensim sub-rotundato cmleatim atteivaata, apice sub-rDtundata acumi-

i, vix i cm. longo praeditei, circiter 9-1t2 cm., longa et i n parte superiorne lato.

fere 5-7 cm. lata, coriacea rigidiuscula, marginis paulo recurvatis, novella

supra et subtus lepidibus ferrugineis densissime obtecta, demum supra gla-

bra in sieco glaucescentia et subtus rubente ferruginea densissime lepidoto

punctulata, supra menutissime scrobiculata, subtus costis prominulis lineata.

Inflorescentiae dense racemosae, sub-fasciculatae, inferne nunc bi-triramige-

rae, nunc simpliccs sub-spiciforme dense multiflorae, quam foliis multo bre-

viorae, densissime ferrugineo lepidotae; pedicellis sub-aequilongis. brevissi-

mis, fere 0,5 cm. longis; f lores patuli 0,2-0,3 cm - l°n gi. 4-meri, albi; se-

pala sub-demidium coalita, late-triangularia, obtusiuscula. marginibus Inte-

gra, sparsciuscula rubro-punctulata et extti sis dense obte-

cta: petala ad 1J4 coalita, ovato-acuminata, obtusiuscula, sparse punctulata

et extus ferrugineo et intus albo lepidota; stamina petalis paulo breviora, fi-

lamentis quam antherae sub-triplo brevioribus, basi optime arcuatim conjun-

ctis; antberas elongatae, sub-cuspidatae, longitudinaliter debiscentae; ova-

rium sub-globosum, levissime conicum, dense albo lepidotnm: stylo conico-

lineare elongato.

Leg. in silvis humidis secus flumineum Papagaio ad cataracta "Uti-

lity", et propre cataracta "Salto Bello", ad flumineum Sacre. Floret Junio.

Ns. 2.078 et 2.111. Tabula n. 117 et 130. Fig. 4.

Arvore pequena, de ramos bastante fortes, quando novos bastamente

recobertos de pequenas escamas ferrugineas, quasi vermelhas, mais tarde gla-

bros e recobertos de cortica. Folhas com peciolos de 1-1,2 cm. de compri-

mento, de limbo oboval na base cuneiforme attenuado arredondado, de apice

arredondado, largo, terminando em urn pequeno rostro cuneiforme de base

larga e ponta obtusa, com quasi 1 cm. de comprimento. ao todo com 9-1 1 cm.

de comprimento e 5-7 cm. de largura na parte superior, coriaceo rijo on urn

tanto quebradico, de margens urn pouco rectirvadas, quando novas recober-

tas. tanto por cima como por baixo, bastamente de escamas vermelhas. mais
tarde glabras e, em secco, arroxeadas por cima e bastamente recobertas de

escamas quasi vermelhas por baixo, por cima tenuemente escrobiculadas e por

baixo com as nervuras quasi parallelas e bastante proeminentes . Inflorescen-

cias sub-racimosas. bastas, um tanto fasciculares, inferiormente geralmente
com dois ou tres raminhos ou simples, quasi spiciformes, multiflores, muito
mais curtas que as folhas. bastamente recobertas de escamas ferrugineas : pe-

d:cellos curtos, mais on menos eguaes, com 0.5 cm. de comprimento: floret

patentes, tetrameras, de 2-3 mm . de comprimento. alvas ; sepalo
dos em um tubo ate quasi ao meio, triangulares, obtusos, de marg
ras, esparsamente manchadas de vermelho e recobertas. na parte
bastamente. de escamas ferrugineas; petalos concrescidos ate um c

sua altura, ovaes-acuminados. obtusos, esparsamente manchadas d
Iho, ornados externamente de escamas vermelhas ferrugineas e inte
com escamas brancas; estames mais curtos que os petalos. filamen
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gindo apenas um ter^o das antheras. arqueados e concrescidos na b;

theras alongadas, quasi cuspidadas, abrindo as thecas longitudinalmen

rio sub-globoso, levemente conico, recoberto bastamente de escamas t

pistillo conico, linear, alongado.

Colhida nas mattas que circumdam os Saltos Bello e Utiarity, i

Sacre e Papagaio, na Chapada dos Parecis. Florescendo em Junho.

Ns. 2.078 e 2. in. Estampas ns. 117 e 130. Fig. 4

Esta planta differe de todas as descriptas pela forma interessa

suas folhas e pelo grande numero de inflorescencias, bem como pelo

mento escamoso. E' uma bella arvore e muito frequente nos logare

citados, onde a colhemos na nossa primeira viagem ao Estado.

PLUMBAGINACEAE

Plumbago

Plumbago scandens, Leim.

(Ft. Br. de Mart., vol. VI, IV. pag. 165)

Ns. 4.007-4.009

Colhida em Corumba. Florescendo em Julho.

Esta planta nem sempre e scandente, os nossos specimens, por exem-

plo, foram colhidos de exemplares erectos. arbustivos, que tinham somente

os ramos superiores um pouco flexuosos. As folhas sao ovaes, muito largas e

glabras ; as flores dispostas em inflorescencias terminaes sao csparsamente re-

cobertas de glandulas viscosas e sao roxas. O calyce e recoberto de cerdas

glanduligeras viscosas

.

Dispersa pela Bahia. Rio de Janeiro e outros logares do Brasil, na,, in-

dicados mais de perto.

EBEXACEAE

Diospyros

Diospyros coccolobaefolia, Mart., var. pubescens, Hoehne (spc. nov.)

Ramulis iuvenis den^i-simc hirto-pilosis >nb-tomento*is : foliis subtil

dense piloso-tomentosis. in sicco flavicantibus ct supra depresso-pubescentis

fusco nigricantibus. Corolla tubulosa, usque ad medium. 4-fida: lobulis ex-

tus ad medium pilosis.

Ns. 4.596-4.598. Est. ns. 118 e 130. Fig. 1

Colhida na Campina, S. L. de Caceres. Florescendo em Janeiro.

Esta nossa planta afasta-se da especie typica ( segundo a descripgao da

mesma Flora Brasiliensis de Martin-), espeoialmente pelo revestimento das

folhas e dos ramos mais novos. A linha de pellos na parte externa dos lo-



bulos da corolla e a forma das folhas tambeni nao estao bem dc accordo com

a descripgao. Talvez que se trate de uma especie definida; nao tendo, porem,

elementos para nos certificarmos disto, preferimos deixal-a provisoriamente

como uma variedade daquella especie, com a qual tern muita affinidade.

Arvore grande de 5-8 metros de altura, ramos divaricados, folhas elli-

pticas on oblongas. obiu-as. penninervadas esbranquiqadas por baixo e es-

curas por cima quando seccas : flores com corolla alva, solitarias, 011 em
grupos de duas on tres nas axillas dos ramos mais novos.

Diospyros mattogrossensis, Hoehne (spc. nov.)

Arbor ultra 10 m. alta; ramulis patentibus, juventute in parte superiore

et parte superiore foliisque parce hirtulis: folia alterna 10-12 mm. longa pe-

tiolata. ovata. ad basin saepissime cordata, superne levissime acuminata, api-

ce obtusiuscula, 7-9 cm. longa et infra tr.odium fere 4-5 cm. lata: nervo lato

et venis subtus sub 8-jugis intra is mox hirtulis. Pedun-

culis (masculis) 2-6 floris, dense tomentosis, vix 10 mm. longis. Flores (mas-

culi) viride-flavicanti. circiter t; mm. longi. Calyce 4-lobulato : lobulis tri-

angulare. acutis. intus sericco depresso-pilosulis. extus sub-sericeo tomento-

sis. 8 mm. longis et basin fere 4.5 mm. Iatis. Corolla tubulosa. infra medium
tetrafida. calyce ultra duplo vel duplo altior, lobulis crassiusculis carnosis.

oblongo-aruminatis. valde concavis, intus ad medium dense verruculosis, gla-

bris. extus ad medium longitudinaliter sericeo-tomentosis. fere 15-17 mm.
longa. Stamina 20-24 e basi corollae cujus demidium aequans, sub-inaequi-

longa in fasciculi's 2-; ad basin concrescenta, lineare oblonga. inferne in par-

te concrescenta dense longeque pilosa. parte superiore glabra. Antherae fi-

laments ultra 4-5-plo longiores. lineares, versus apicem levissime acuminatae
obtusiusculae, glabrae. Ovarium rudimentarium. ovato eonicum, densissime
loTio-pri-ip nillosiiltim. j mm. altum.

T.eg in silvis ad ripas rivulis capitis flumineum Cuyaba prope capitis

flumineum Paratininga. Floret mensibus Novembrio.

ns. 1.203-1.205. Tabula ns. ttq et 130. Fig. 2.

Arvore de mais de 10 m. de altura; ramos e raminhos patentes, quando
novos, bem como a parte superior das folhas muito esparsamente hirtos e

deprimidamente pillosos. Folhas alternas munidas de peciolo de 10-12 mm.
de comprimento, de limbo oval com a base cordato incisa. superiormente
acmninada, obtusada. as vezes levemente decorrente pelo peciolo, com 7-9 cm.
de comprimento por 4-5 de largura abaixo do meio; nervura central larga
com 8 pares de nervos secundarios confluentes proximo* as margens mais pil-

culo floral (masculino) com 26 flores bastamente tomentoso

amarellescenta
nprimento. Mores (masculinas) verde

-omprimento. de estivacjio espiralada <

torcida. Calyce tetralobulado com os lobulos triangulares agudo
1
parte interna e na externa deprimidamente pilloss, de 8 n

• de largura na base. Corolla tubulosa, dividida

quatro lobulos, mais de duas vezes tao longa quant
as vezes mais alta que aquelle. de lobulos carno

oblongo-acuminados. mais ou menos concavos, intemamente mrructittsc
glabros, e extemamente com uma linha pill.jsa pel-, cenim cm sentido Inn*
dtnal

.

" 5



Estames cm numero cle 20-24 inseridos na base da corolla em fasciculos

de 2-5 e attingindo o meio da altura da mesma, na pane inferior, em que estao

concrcscidos, basta e longamente pillosos, de forma linear alongada. Antlie-

ras quatro vezes mais compridas que os filamentos, linearis, proximo ao

apice levemente acuminadas e obtusas, glabras. Rudimento do ovario coni-

co, bastamente recoberto de longos pellos erectos e rijos. Nao vimos as

flores femininas nem os fructos.

Colhida nas mattas das margens de pequenos corregos da cabeceira do

Florescendo an Novembro.

Ns. 1.203-1.204 (Colleccao do Sr. [. G. Kuhlmann) Estampa as. 119 e 130.

Fig. n. 2

forma das folhas e dos estames. Infelizmente nan vimos. os exemplares

femininos. razao porque. descrevemos apenas as flores masculinas.

Diospyros, spc. (?)

Ns. 1. 200-1. 202 (Coliccgao do Sr. Joao Oeraldo Kt.hlmann)

Colhida nas mattas do rio Arinos em Matto Grosso, em Dezembro de

1914.

Os exemplares recolhido^ ainda nao tern a- fl<Ves dt^envolvidas. achain-

se em botoes ainda muito novos. de forma que e-nos impossivel saber a forma

exacta da corolla e dos estames. K' 11111a arvore de 6-8 metros de altura. com

folbas alongadas de forma espatular-lanceolada, obtusas. glabras por cima

e levemente pubescentes na nervura central na parte dorsal; as flores devem

ser pequenas e estao agglomeradas em pequenos grupos nas axillas dos ramos

mais novos e das folhas.

LOGAMACEAE

Spigelia

Spigelia humilis, Benth.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I. pag. 2j8)

Xs. 1. 224-1. 226 (Colleccaodo Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida no Apuhy, rio Tapajoz, Amazonas. Florescendo em Fevereiro

Planta erecta. pequena, de 20-30 cm. de altura: flores em espigas sesseis

ou solitarias nos extremos dos ramos, roxo-claras estriadas de roxo mais es-

curo; follias oppostas, palmiiiervuladas, ovodaneeoladas. com tres nervuras

Area de dispers conhecida: Amazonas. alio rio Xegro e Guya



Mitreola

Mitreola paniculata, Wall., var. glabra, Hoehne (var. nov.)

(Ajunte-se a especie da Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 266)

N. 4.508

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Margo.

Esta planta differe da especie typica por ser completamente glabra.

Planta erecia. nequena. frequemc nu> logares Inimidos e frescos do cam-
po, de folhas oppostas, com peciolos muito longos, pelos quaes desce o limbo

ate grande distancia; flores em paniculos terminaes. pequenas; as capsulas se

caracterizam pelas pontas incurvas de que sao encimadas; as sementes sao

alongadas e glabras

.

Area de dispersao conhecida: Guatemala, Piauhy, Goyaz, etc.

Antonia

Antonia ovata, Pohl, var. pilosa (Hook)

.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 253)

N. 2.168. (250)

Colhida nos cerrados em Tres Jacus, no Chapadao dos Parecis. Flores-
cendo em Julho.

Arbusto erecto, de folhas ovaes ; ramos e folhas bastamente recobertas
de pellos curtos e deprimidos; inflorescencias terminaes, sub-umbelladas ; flo-

res verde-amarelladas
; calyce envolvido por 8-12 bracteas escamiformes. cujas

margens sao ciliadas.

Area de dispersao conhecida: Goyaz, Matto Grosso, Minas Geraes e todo
o norte do Brasil

.

Stryclmos

Strychnos pseudoquina, St. Hil.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 273)

X. 4-230 e tambem 1 .215-r .218, da coll. do Sr. J. G. Kuhlmann

Colhida nos cerrados de Rio Manso, na Chapada, e em Cuyaba da Larga.

Florescendo de Abril a Xovembro.
Arvore tortuosa, de 5-10 metros de altura, frequente em todos os cer-

rados da encosta e alto da Chapada. Os troncos mais velhos estao geral-

mente revestidos de uma grossa camada de cortiga ; as folhas sao ovaes, alon-

gadas, as vezes quasi ellipticas, recobertas de pellos na parte dorsal e glabras

na superior
; os fructos sao quasi esphericos, amarellos e attingem 1 5 mm . de

diametro, scndo geralmente urn pouco deprimidos na base e apice. Nome
vulgar: "Quina do campo".

Area de dispersao conhecida : Minas Geraes, Govaz e Matto Grosso.



Strychnos rubiginosa, A. D. Candolle

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 2 77 |

Ns. 1.220-1.222 (Coll. doSr. J. G. Kuhlmann)

Colhida no Porto Velho, nas mattas do rio Arinos. Florescendo em No*

cos, de ramos divaricados, tortuosos, quasi sempre revestidos dc grossa ca-

mada de cortiga muito rugulosa e sulcada. Xos exemplares colhidos, as to-

lhas sao ievemente pecioladas e menos cordato incisas na base que as des-

criptas para a especie. No mais concordam perfeitamente com a dcscripcao.

Nome vulgar, segundo a nota do Sr. Kuhlmann, "Ouina branea".

Strychnos, spc. (?)

Xs . i . 993 e i . 994

Colhida no Juruena, sem f lores.

Estando no Juruena, em 1909, foi-nos indicada, pelo indio parecis major

Libanio, entre outras plantas que entram na preparacao do veneno "Eryva".

dos indios Nhambiquaras, tambem esta, que, segundo o mesmo indio, e, de

todas ellas, a mais toxica, o que, alias, parece ser facto, pois e o unico Stry-

chnos (que realmente sao toxicos na grande maioria) . Todas as demais plan-

tas que entram alii, com excepcao feita de uma Menispermacca (?) c dc mna
Gcntianacca, pertencem a grupos de plantas que nao sao consideradas toxicas.

Infelizmente, porem, esta planta nao tinha nem flores nem fructos naquella

occasiao, razao esta por que nos e impossivel identifical-a; daremos, entre-

tanto, uma ligeira descripgao da mesma, afim de fazel-a mais conhecida:

arbusto erecto do cerrado, de 1.20 m. de altura (nao podemos dizer com
certeza si a planta nao excede esta altura, pensamos mesmo que isto aconteca,

pois constatamos a existencia de um rhizoma subterraneo muito grande, o

qual tinha mais de 40 cm. de diametro, do qnal nasciam os caules de que falla-

mos, e pelo qual julgamos que a planta possa ser mais alta, pois que este citado

pseudo-rhizoma on resto da parte basica de arvore, emittia raizes muito

grossas e lenhosas, cujo diametro excedia muitas vezes o dos caules aereos

citados). Os ramos sao muito flexuosos e rijos, semper oppostos e sao reco-

bertos esparsamente de folhas ovo-oblongadas, acuminadas de longe, tambem

oppostas e com tres nervuras, que partem da base do limbo, que e peciolado e

termina em uma ponta muito estreita e aguda: ca e la existe, nas axillas das

folhas, uma gavinha, cuja parte superior e muito grossa e curvada a maneira

de unha. As partes usadas para a fabricacao do "Eryva" sao as raizes, das

quaes se raspa a casca avermelhada. procedendo-se, no demais, tal como des-

crevemos na introducgao da Parte I do nosso trabalho. Este veneno e, se-

gundo o mesmo indio, empregado especialmente na caqa. onde presta os

Todo o material e plantas que colhemos para fazer o estudo deste inte-

ressante \eneno, ainda desconhecido, foi, de ordem do Coronel Rondon. en-

tregue ao Dr. J. Baptista Lacerda, entao director do Museu Nacional. o

qual, infelizmente, pouco conseguio apurar a respeito: de uma experience

entretanto, que assistimos fazer. com uma amostrasinha de pasta ja prepara-



por urn velho Parecis, que foi trazido pelo Dr. Alipio de Miranda Ri-

iro, ficou tlemonstrado que o preparado e de facto bastante nocivo e que

ita, comeganclo pela paralysacao dos membros posteriores.

Ccnhecida pelos Parecis por "Iriainihin".

Potalia

Potalia amara, Aubl., var» resinifera, Mart.

(Fl. Br. de Alan., vol. VI, I, pag. 268)

X. 1.223 (Coll. doSr. J. G. Kuhlmann)

Colhida no Porto Velho, margens do rio Arinos. Florescendo em No-
vcmbro

.

Avbusto erecto, de 1 metro de ahum, com grandes folhas oblongadas de

35 cm. de comprimento e 8-10 cm. de largura; flores esvercleadas, com o

pedicello e a base da corolla amarellentas, aggregadas em umbellas terminaes.

Area de dispersao conhecida: Peru, Amazonas e Para.

GEXTIAXACEAE

Con forme temos affirmado mais de uma vez em nossos trabalhos, de-

claramos novamente aqui, que para a classificagao das nossas plantas nos cin-

gimos, sempre que isto e possivel, ao systema adoptado de A. Engler & Prantl.

;

aqui, porem, tomaremos tambem em consideragao os estudos do Professor Dr.

Malme. que tern publicado os nielhores traballios s<>bre as Geutianaceas e Apo-
eynaceas do Matto Grosso e sul do Brasil. Por esta razao. o leitor encon-
trara neste trabalho alguns generos que Progel (Fl. Br. de Mart.) havia
atirado para a synonymia, mas que o Professor Gilg (Die Nat. Pflanzen-
familien de Engl. & Prantl. ), levantou novamente. o que acontece. especial-

mente, com diversos generos (,ue iiaviam sido incorporados ao de Lisyanthus.
Outros, como o de Schuebleria, Mart... foram substituidos por outros mais

Curtia tenella, Cham, et Schlecht.

(Seg. Giig. — Die Nat. Pflanzenf. de Engl. & Prantl., vol. IV, 2. pag. 70.
e como Schuebleria tenella. Mart., no Nov. Gen. de Plant, de Martins et

Zucc, vol. II, p. 117, e na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 217; o nome
Curtia tenella (Mart.), Knoblauch, apparece no Bot. Centralblatt, LX,
PaS 357- e tambem no trabalho de Malme, "Die Gentianacen der Re-
gnellschen Reise, pag. 6. do Arkiv for Botanik. da K. Svenska Vetensk.

de Stockholm; ignoramos. entretanto, a razao desta divergenc
s elementos para apurar qual dos dois botanic<



Ns. 3-796C3-797

Colhida em Casa de Pedra, Chapada, entre Rio Manso e Cuyafc

rtsccndo em Abril.

Plantinha erecta ramificada em trichotomia, de -'0-35 cm. de

folhas lanceolar-lineares. estreitas. as ve/.e>. (jua>i adculare*; [lores pc

de cor arroxeada, 110s extremos dos ramos. Bastante Erequentc em

Estado, onde foi tambem colhida por Malme em 1903. Os specimens
j

recoihidos vegetavam sobre 11111 gande lagedo, por cima do qua! existia

pequena cainada de humus bastaifte regado; com ella associavam-se

plantar paludicolas, taes como Buniuinia bicolor, Ditassa virgata, Xcj

nia accrdsa e Poteranthera fmsilla. Neste mesmo logar nao faltavam 1

especies peqaenas de Eriocauhuwis, Foiyt/alarciis c Droscraccas.

Curtia tenella, Cham, et Schlecht., var. tenerrima, Malme

Botanik, da Konig. Sv. Vetensk. Aka-i, pag. (>, e com

Curt, tcnuifolia (Aubl. ), Knoblauch., no Old. at K6fi

Forh. (i 898 J, pag. 312.)

Ns. 3 -793-3

•

795

Colhida no mesmo logar da precedente . Floresccndo tan

epoca.

Esta planta se afasta da forma typia1, exclusivamente.

menor e por ter as flores mais claras ; vivia no mesmo logar 1

occupando, talvez, os logares mais seccos. razao por que pens

apenas, de uma forma rachytica daquella e nao de uma f

como quer Malme.

Curtia diffusa, Cham, et Schlecht. (?)

;ja-se: Gilg.—Die Nat. Pflanzenf. de Engl. & Prantl., vol. IV. 2, pa

e tambem Progel., Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 218, e Marth

Gen. Plant. Nov. de Mart, et Zucc, vol. II, pag. 114. tab. 186,

onde figura como Schuebleria) .

cordo com a descripgao de Progel.. na Fl. Brasiliensi s Martins desenhou e

descreveu uma planta sob este nome. tendo as folhas em verticillos de ties a

quatro; Progel. ao contrario disto. descreve uma planta com folhas oppostas.

Progel aiunta a sua descripcao uma nota a respeito, na qual elle diz: Folia.

in MartU icone citata errore quodam verticillata, acuta delineata, in ipsius e

Brasilia lelatis speciminibus decussata. opposita et brevipetiolata vidi". Os

;:>eciivens de nun'iero- acima citados. por 110= recoihidos. concordam coma de-

scripcao de Progel isto no que diz respeito a forma e disposicao dos ramos

e folhas, porque, infelizmente. os mesmos nao tern flores perfcitas; todas as

existcntes nelles ia estao fccundadas e murchas. Talvez ainda tenhamos occa-



siao de estudar material mais completo, o que desejamos, pois e muito possi-

vel que a nossa planta seja de tuna especie ainda desconhecida. A plantinha

tern de 10-16 cm. de altura, tern os caules e os ramos geralmente prostrados;

quasi orbiculares ; as flores ficam entre os peciolos e nas axillas das folhas,

Irlbachia coerulescens (Aubl.), Griesb.

(Griesbach, no Gen. et spec. Gentian,, pag. 195, tambem como Lisyanthus

coerulescens, Aubl., no Hist, des Plant, de la Guian. Franc,., pag 207;

Mart., Nov. Gen. Plant., II, pag. 100, e na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I,

pag. 236. Citada como procedente de Matto Grosso, por Malme, no "Die

Gentianaceen der Zweiten Regnellschen Reise, do Arkiv for Bot. da K.

Sv. Vet. Akad., pag. 8, de 1902).

Ns. 3.218 e 3.219

Colhida no rio Manso. Florescendo em Abril.

Planta delgada, de caule erecto, muito fino, pouco ramificado no apice,

ostentando poucas folhas ; estas, quasi lineares, se limitam a parte inferior do

caule; as flores, de 5-10, ficam esparsas no apice dos ramos. A planta inteira

nao attinge mais de 15-30 cm. de altura, as flores tern 12-15 mm. de compri-

mento e sao roxo-claras.

Os specimens, por nos recolhidos, viviam em terreno humido do logar

acima citado, associando-se com Utricularias, Mayacaceas, Abolbodas, Xyris

e Burmanmas, que sao, com as Ddpladenias especies de Briocauiaceas e ou-

tras as plantas que predominam en! re as Gramineas dos campos palludosos

on humidos que contornam as maltas das cabecciras do* rios que nascem no

lhapadao.

Sclmltesia

Schultesia gracilis, Mart.

Spec. Plant., vol. II, pag. 105, tab. 181, e tambem 1

r. de Mart., vol. VI. I, pag. 206)

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba . Florescendo de Margo a Maio

.

Plantinha erecta, de 20-40 cm. de altura; folhas ovaes, de ponta arre-

dondada e sesseis, muito membranaceas, limitando-se mais para a parte in-

ferior dos caules; flores roseo-amarelladas, de 25-30 mm. de comprimento,
solitarias nos ramos ; o calyce attinge mais da metade do comprimento da co-

rolla e tern o dorso dos seus segmentos alado. Frequente nos campos humi-
dos e nos pequenos pantanos perto de Coxim e Cuyaba

.



Tinha sido colhirla, ate agora, em S. Paulo, Minns <>>
}

tados do Brasil, com excepcao de Matto Grosso.

Schultesia stenophylla, Mart.

(Mart. —Nov. Gen. et Spec. Plant.. II, pag. too. tab. ll

Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 207. — Segundo M
tianaceen der Zweiten Regnellschen Reise. do Arkiv f<"»r

Akad. de Stockolm. pag. 10, ella deve ser Sch. guyancns

me, por ser a denominaeao de Uracil m guyancnsis, Aubl.

do a acima, de Martins, data apenas de 1826, sendo aind

de Hrythraca juntUcnsis, de Humboldt, Bonpland & Kur

1819. Nao sabemos, entretanto, si isto se justifica pela 1

cional de botanica, pela qual as diagnoses esquecidas

annos perdem o direito de prioridade) .

Xs .350, ;v _

Plantinha de 15-;15 cm.

line;ires, oppostas em cruz

;

de £ ;
cm. de comprintento, 11

caes e sub-tropicaes da Afri.

campos humidos mais ; de^pi

pecies de Microlicias <1 Difla

brem terreno.

Colhida em Coxipo da ponte, Cuyaba, e cm Tapirapoan. Florcsccndo

as c Cyperaccas ipie <

Ooutoubea

Coutoubea ramosa, Aubl.

(Aubl. — Hist, das Plant, de la Guyane Franchise, pag. 74, e na Fl. Br. de

Mart., vol. VI, I, pag. 211)

Ns. 2.237, 4-449- 4-452 < 4-5OI -4-5°3 e 4-332

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo de Agosto a Setembro.

Arbustinho muito ramificado e folioso; folhas lanceo-alongadas. acumi-

nadas; flores em pequenas inflorescencias axillares, na parte terminal dos

ramos, arroxeadas, as vezes tambem avermelhadas .
Bastante frequente nos

cerrados que acompanham as vasantes dos rios onde estes se confundem com

a matta das mesmas: dispersa desde as Guyanas ate ao sul de Matto Grosso

e Goyaz.

Clielonantus

Chelonanthus chelonoides (L.), Gilg.

(Gilg — Die Nat. Pflanzenf., de Engler & Prantl.. vol. IV. 2. pag. 98,

e, como Lisyanthus chelonoides, L., na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I,



pag. 239, e no Supp. PI. Syst. Veget., pag. 134. — Reproduzido por

Malme. no "Die Genii anaceen der Zweiten Regnellschen Reise, do Arkiv

for Bot. do K. Sv. Yet. Akad. de Stockolm. pag. 13, tab. 2, fig 4)

.

N. 2.096

Florescendo em Junho

.

Planta sub-arbustiva, ramifieada, de mais de urn metro de altura; folhas

ovaes, quasi sesseis, muito grandes; infloresceiicias, paniculadas, terminaes;

flores torn corolla de 30 mm. de compritnento, levemente amarellento-esver-

deadas. Distingne-se cle Adniolisy uitJms arboreus (Sprc), Gilg., especial-

mente peia disposigao das flores e pela forma mais alongada da corolla.

Chelonantus uliginosus (Griesb), Gilg., var. grandiflorus, Griesb.

(Gilg. — Die Nat. Pflanzenf. de Engl. & Prantl., vol. IV, 2, pag. 98.

tambem como Lis; rriesb., no Gen. et Spec. Gent.,

pag. 181, e na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 237) .

Ns . 1 . 044 e 1 . 086

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Janeiro.

Plantinha erecta, bastante frequente nos campos alagadigos on humidos.

As flores nesta variedade sao alvas e a corolla attinge dnas vezes o com-
primerto daquella da forma typica; a julgar pelas descripgoes, cremos que

ella se deve approximar muiiissimo do Chcl. albus. Sprue, que parece nao

passar de uma forma desta. Segundo Malme, ob. cit
. , pag. 13, a planta por

elle colhida tern a corolla cerulea.

Chelonanthus candidus, Malme.

(Malme — Die Gentianaceen der Zweiten Regnellschen Reise, no Arkiv for

Bot. da K. Sv. Akad., pag. 13, tab. 2, fig. 3)

Descripta por Malme, na ob. cit. em 1904. Ella differe da penultima.

principalmente por ter as folhas mais arredondadas e por ter a corolla lactea.

Adenolisiaiitlius

Adenolisisanthus arboreus (Sprc), Gilg.

(Gilg.--Engl. & Prantl.—Die Nat. Pflanzenf., vol. IV, 2, pag. 98, tambem,
como Lisyanthus arboreus, Spruce, na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I,

pag. 240, tab. 64, fig. I).



Planta sub-arbusiiva. era la. de eaule lenhoN), oo>. raniit'icadu c quasi

quasi sempre urn tanto para uin dos lados dos ramos ; a corolla murcha con-

serva-se sobre as capsulas ate a completa maturacao das mesmas. Esta planta

foi-nos indicada pelo indio major Libanio, como tuna das que entrain na

composigao do veneno "Eryva", que os inclios Nhambiquaras empregam nas

suas flechas de caga. Segundo este mesmo indio, os Parecis denominam esta

planta "Sohana". Ella e bastante commum nas mattas mais abertas que mar-

geiam os rios e os pantanaes que se fonnani nas cabeceiras dos mesmos

.

Calolisiantlius

Calolisianthus acutangulus (Mart.), Gilg.

(Gilg.—Engl. & Prantl.—Die Nat. Pflanz., vol. IV, 2, pag. 101, e, tambem,

como Lis\ . .., Mart., na Flora. Beibiati. 11, pag. 49, e

Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 234).

Ns. 1.541, 1.573, 3.214, 3.216-3.218 e 3.228-3.230

Colhida no Salto da Felicidade, Tapirapoan, Cuyaba e em Casa de Pe-

dra, na Chapada. Florescendo de Abril a Marco.

Os specimens procedentes de Casa de Pedra, Chapada, sao maiores e tern

mais de uma flor, afastando-se por isto dos demais, que tan apenas uma flor.

Herva erecta de 20-100 cm. de altura, com folhas liueares de 5-8 cm.

de comprimento e 0,5-1 cm. de largura; flares grandes, soliiarias, on 3-4 em

cada planta: corolla urn pouco dilatada na parte inferior, roxa. Muito fre-

quente nos campos humidos que circumdam as cabeceiras dos rios, appare-

cendo tambem nos campos paludosos que contornam as bahias e as lagoas

temporarias

.

Dejanira

Dejanira cordifolia, Malme.

(Die Gentianaceen der Zweiten Regnellschen Reise, no Arkiv for Botan. da

K. Sv. Vet. Akad. de Stockholm, pag. 15, — como Dcj. erubescent,

Cham, et Schlecht., var. cordifolia, Progel., na Fl. Br. de Mart.,

vol. VI, I, pag. 201. — Conhecida tambem, por urn exemplar inedito :

como Callopisma cordifolutm, Lhotzki . )

Ns. 3-237S- 239

Colhida no Morro Podre, Chapada. Florescendo em Margo.

Planta herbacea de 50-60 cm. de altura; inflorescencias muito ricas; flo-

res aggregadas, roseas; folhas cordadas com as bases concrescidas
.
Planta

muito ornamental, introduzida nos jardins em diversos paizes. Vulgarmente

conhecida por "Centaurea do Brasil". Frequente nos campos da Chapada.

Dejanira pallescens, Cham, et Schlecht.

(Linnaea, I. pag. 196. — Como Callopisma perfoliatum, Mart., no Gen. et
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Sue. Plant., II, pag. 1 08, tab. 183. — Como Dejanira erubescen, Cham.

et Schlecht. var. pallcsccns (Cham, et Schlecht) . Progel., na Fl. Br.

de Mart., vol. VI, I, pag. 201, e tanibem ainda como Dej. erubescens,

var. alba, Barb. Rodr., no Plant. Mattogrossensis, pag. 32. — Veja-se

tambem Malme: "Die Gentianaceen der Zweiten Regnellschen Reise, no

Arkiv for Botan., da K. Sv. Vet. Akad., de Stockholm, pag. 16)

.

N. 3.227

Colhida no Morro Podre, Chapada . Florescendo em Marco

.

Colhida no mesmo logar e entre exemplares da precedente. Parece-nos

que esta planta nao passa de ttma variedade, tal como estava sendo considerada

por diversos autores; ella differe da forma typica pelas flores completamente

alvas ou levemente sombreadas de roseo.

Helia

Helia oblongifolia, Mart.

(Nov. Gn. et Spc Plant, de Mart., II, pag. 123, tab. 191, fig. 1. — Como
Lisyanihus oblongifolius, Griesb., no Gen. et Spc. Gent., pag. 173, e na

Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 240).

Ns. 3.235 e 3.236

Colhida no Rio Manso. Florescendo em Abril.

Herva erecta, de 40-70 cm. de altura; folhas oblongas e membranaceas,
as do meio do caule maiores que as inferiores e superiores, a ultima parte do
caule e quasi sempre despida de folhas, mas ostenta, em logar destas, 2-4 es-

camas; flores reunidas, no apice dos caules, em pequenas pseudo-umbellas de
cor esverdeada; frequente nos campos humidos. As flores do specimen reco-

lhido ainda nao estao aberta parece-nos, entratanto, que devem ser urn pouco
menores que as descriptas para a especie.

Segundo a Fl. Brasiliensis, encontrada apenas em Minas Geraes e Sao
Paulo.

Leiphaimos

Leiphaimos aphylla (Jacq.), Gilg.

(Die Nat. Pflanzenf. de Engl. & Prantl., vol. IV, 2, pag. 104. —- Como
Voyria miiflora, Lem., na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 222.
Alem desta ultima, cxiste ainda uma lista muito grande de synonymos ;

que julgamos desnecessario relatar; para isto veja-se a ultima obra ci-

tada )

.

Ns. 5.471 e 5.471 a

Colhida no Juruena . Florescendo em Dezembro

.

Planta aphylla, muito pallida, ostentando algumas escainas pequenas e

muito esparsas ao longo do caule, com flores terminaes, solitarias, de
3-4 cm. de comprimento

. Saprophyta da matta. A especie caracteriza-se pela



destituido de glandulas e corolla 8-j l vezcs mais eomprida que o calyce.

Commum no Rio de Janeiro, Parana, Amazonas, Para c tambein em
Cuba e nas Guyanas.

APOCYNACEAE

Haiicornia

Hancornia speciosa, Gomes.

(PL Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 24, e Malme. — Ex. Herb. Regn. do
Bihang. till K. Sv. Vet. Akad. Handliugar, Band. 24, Afd. Ill, n. 10,

pag- 3).

Ns. 2.069 e 2.070 e tambem n. 1.236 da Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann

Colhula no Utiarity, margens do rio Papagaio, florescendo em Junho;
e em Coxipo da Ponte, Cuyaba, florescendo em Outubro.

Arvore do cerrado, bastante ramificada, dispersa por todo o Estado, ap-

parecendo, porem, com mais frequencia nos cerrados do Chapadao e princi-

palmente na Chapada dos Parecis, 11a regiao comprehend ida entre os rios

Papagaio e Juruena. Os fructos sao comestiveis e muito saborosos. Do tronco

se extrae o latex, que produz unia borracha de segunda qualidade, conhecida
no mercado por "Borracha de mangabeira", nome que dao a esta planta. Esta
planta se acha dispersa por quasi todo o Brasil, especialmente pelos Estados
do norte. Na Bahia a industria da borracha da mesma tern alcangado algimia

importancia ; em Alatto Grosso so se a explora no sul do Estado, pois que, no
norte, oeste e nordeste, abunda a Hcvca, que compensa muito mais a explo-

racao

.

Pluinieria

Plumieria hilariana, Muell. Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 39, e Malme, ob. cit, pag. 4)

N. 4.177

Colhida em Cuyaba. Florescendo em Margo.

Infelizmente, os specimens por nos reeoihidi - nao icni flures abertas; as

suas folhas, bracteas, inflorescencias, remificagoes e revestimento, como todo

o resto, concordam, porem, perfeitamente com a descripqao que Malme faz

na obra acima citada.

Arvore do cerrado, muito lactifera, de folhas grandes, aggregadas nos

extremos dos ramos; as flores sao dispostas em inflorescencias compostas,

cujos ramos sao pluriarticulados e envolvidos no apice por grande numero de

biacteas que as abrigam. As folhas sao recobertas de unia camada 1

na pagina inferior e quasi glabras na face superior.
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Plumieria sucuura, R. Sprue. (?)

(Fl. Br. tie Mart., vol. VI, I, pag. 40)

N. 5-465

Colhida no Juruena. Florescendo em Novembro.
A descripcao que John Mueller, Arogv., faz na Fl. Br. de Mart., da

especie, pela qual a temos, e bastante deficiente, principalmente no que diz

respeito a forma e dimensoes das flores e da inflorescencia ; razao esta, pela

qual somos obrigados a deixal-a em duvida.

Arvore pequena do cerrado, dc ramos divaricados e folhas oblongas; in-

florescencias terminaes, ramificadas, pluriarticuladas, corao as da especie

precedente; flores alvas com a fauce amarellada.

Aspidospermum

Apidospermum tomentosum, Mart.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 45, e Malme—obra citada, pag 6)

Ns 1.229-1.231 (Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida em Coxipo da Ponte. Florescendo e com capsulas maduras em

Com este mesmo nome encontramos, no herbario do Museu Nacional,
diversos specimens de Asp. verbassifolium, Muell. Argov., a qual se distin-
gue pelas folhas muito mais tomentosas e folliculos muito maiores.

Arvore do cerrado
; tronco e ramos recobertos de espessa camada de cor-

tiga; flores alvas, dispostas em pequenas pseudo-umbellas, em paniculos mais
curtos que as folhas.

Aspidospermum verbassifolium, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 46, e Malme, obra citada, pag. 7)

Ns. 1.227 e 1.228 (Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida em Cuyaba, com flores e capsulas maduras em Outubro.
No herbario do Museu Nacional, como Asp. tomentosum, Mart., engano

relativamente facil; pois justamente esta planta tern as folhas muito tomen-
tosas, como ja dissemos na especie anterior. Ella se distingue,
muito bem. As folhas tern ponta mais ou menos arredondada e
tomentosas; as flores sao urn pouco maiores que as da especie anter

Aspidospermum subincanum, Mart. ( ?)

(Fl. Br. de Mart., vol. VI. I, pag. 50, e Malme. ob. cit.. pa^

Ns. 4.444-4.448 e 5-032-5.034

Colhida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.



As folhas dos specimens recottiidos differem um pouco: fs

imento pilloso, o qual apparece apenas sobre a nervura (

; dos ramos; a corolla e completamente glabra ou leve

nas margens dos lobulos e na parte interna do tubo, sendo um
que a descripta para a especie. Devido a falta de material para c

nos e possivel apnrar si se trata de tuna forma on da especie em i

Arvore grande, de folhas lanceo-oblongadas ; flores alvas, <

nas axillas das ultimas folhas do caule.

O Asp. submcanum, Mart., estende-se desde Minas Cera
Grosso.

Aspidospermum anomalum, Muell. Argov. (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 61)

N. 847 (com uma amostra da madeira)

Colhida em Porto Esperidiao, no Jauru, sem flores.

Madeira de lei, conhecida vulgarmente por "Peroba merii

resistente; empregada na marcenaria. Amostra de madeira n. 2.

Aspidospermum, spc. (?)

Colhida em Corumba, achando-se em botoes no mez de Fevereiro .

Arvore pequena de 3-4 metros de altura; folhas relativamente pequenas,

oblongo-lanceolares, de apice obtuso; flores muito pequenas, aggregadas em
grupos axillares, muito agglomeradas

.

As flores dos exemplares recolhidos sao ainda muito pouco desenvolvi-

das, razao porque n&o conseguimos leval-a a especie

.

Tabemaemoiitaiia

Tabernaemontana heterophylla, Vahl.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 76)

Ns. 5. 125-5. 128

Colhida em S. Manoel, rio Tapajoz. Florescendo era Fevereiro.

As inflorescencias dos specimens recolhidos sao mais longas e revest idas

de pequenas escamas (bracteas) .

Arbusto de ramos divaricados ; folhas ovaes, abruptamente acuminadas.

terminando com um prolongamente estreito de ponta aguda, sesseis; flore-

nas axillas 011 nas bifurcagoes dos ramos, em pequenas inflorescencias; co-

rolla com tubo estreito e bastante comprido, alva. Em capoeiras.



Tabernaemontana laeta, Mart.

(Fl. Br. cle Mart., vol. VI, I, pag. 79, e Malme, obr. cit, pag. 11)

Ns
. 4.086, 4-474 e 4-475

Colhicla em S. Luiz de Caceres. Floresoendo em Setembro.

Arbusto muito frequente nas margens <1.t> mattas paludosas e pantanos

menos enxarcados, de 1-1,5 m - de altura. As flores sao alvas e ficam dis-

postas em pseudo-umbellas nos extremos dos ramos.

Rauwolfia

Rauwolfia mollis, Sp. Moore

(Trans, of the Linn. Soc. of London, vol. IV, part. 3
a da 2 a

serie, pag. 393)

Ns. 4.278-4.282

Colhicla em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Arbusto de ramos divaricados; folhas ovaes, quasi sempre reunidas em
verticillos de tres, agudas, tomentosas e muito macias, brancas por baixo e

verde amarellentas por cima; flores pequenas; fructos vermelhos.
Frequente nos cerrados seccos e calcareos que circumdam Corumba.

Thevetia

Thevetia bicornuta, Muell., Argov.

(Linnaea, XXX (1859), pag. 392; Malme, obr. cit, pag. 14, e Spc. Moore,
na obra acima citada, pag. 393)*

N. 4.726. Estampan. 131. Fig. 2.

Colhids em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Arbusto de 1-2 m. de altura, com folhas espiraladas, de forma espa-

tular. levemente mucronadas; inflorescencias axillares, multiflores, basta-

mente pillosas; flores amarellas, grandes.

Esta planta que e agora encontrada, pcla segunda vez, em Corumba, e a

segunda especie deste genem que existe no Brasil . Ella vive, geralmente, nos
logares pantanosos. associa-se com especies de Polygomceas, Ipomca fistu-
sa, Lythraccas. principalmente Cuphcas. Tern sido* colhicla na Republica do
Paraguay, por divert bntanicos e colleccionadnrcs, sendo, por Spencer Moo-
re, encontrada, em t8ot, pela primeira vez, em Corumba.

Thevetia neriifolia, Juss.

(Fl. Er. de Mart., vol. VI, I, pag. 26; Maulme, obr. cit., pag. 14, e
Hoehne. Relatorio da Expedicao Scientifica Roosevelt-Rondon. Anne-
xe n. 2, Botanica, pag. 65) .



Esta planta e bastante frequente em quasi todo o Estado, onde deve tei

sido introduzida. Nos a encontramos em S. Luiz de Caceres, Cuyaba e tam-

bem em Porto do Campo, onde a culhemos em flor no mez de Janeiro

de 1914. Ella e, segundo Barboza Rodrigues, vulgarmente conhecida por

"Chapeu de Napoleao".

Secondatia

Secondatia densiflora, B.C.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 108, e Malme, obr. cit., pag. 14),

Ns. 4.497 e 4.524-4.526 e, tambem, ns. 1.240-1.243 da coll. do

Sr. J. G. Kuhlmann

Luiz de Caceres . Florescendo de Setembro

Arvore erecta, de ramos mais ou menos virgados, subscandentes ; folhas

ligeiramente acuminadas; flores alvas, dispostas em pequenos paniculos axil-

lares, bastante aggregadas.

Dispersa por todo o Estado de Matto Grosso e Goyaz.

Secondatia densiflora, D. C, var. parvifolia, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 108)

Ns.1.232-1.235 (Coll. dc Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas margens do rio Arinos . Florescendo em Dezembro
Planta mais scandente que a forma typica, de folhas menores e mais

ellipticas que as daquella. Flores alvas, muito odoriferas.

Echitis

Echitis sulfurea, Veil.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 151, como Mesechitis.—Makne,
obr. cit., pag. 16)

Ns. 1.265 e 4.821

Colhida em Tapurapoan. Florescendo em Marco.

Planta voluvel; folhas ellipticas, alongadas, glabras, marginadas por
uma linha mais clara; com as nervuras bastante salientes; flores em pseudo-

umbellas, bi-tri-partidas, amarellas um tanto sulfureas.

Dispersa por todo o Estado.

Echitis trifida, Jacq. (?)

(Engl. & Prantl. — Die Nat. Pflanzenf., vol. IV, 2, pag. 166, e como
Mesechitis na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 151)

N. 5.146

Colhida em S . Manoel, rio Tapajoz . Florescendo em Margo



A planta recolhida dif fere da precedente, pela forma das folhas e inflo-

>rimeiras sao mais alongadas e as ultimas tripartidas . As flores

o maiores e alvas, attingindo 3 cm . de comprimento

.

Planta voluvel; inflorescencias axillares, bastante longas e tripartidas;

folHculos sao delgados, roligos e tern de 3-4 mm. de diametro, por mais

1 2 cm. de comprimento e ficam sempre aos pares

.

Echitis ornata, Hoehne (spc. nov.)

Frutex alte volubilis, valde ramosus. Rami ramulisque sub lente minu-
tisime adpressi pubescenti vel sericei, deinde glabri. Folia membranacea, lu-

teo-viridia, oblongo-elliptica, quani internodiis vulgo longiora, basi paulo an-

gustata et sub-rotundata, obtusa, apice brevissime acuminata, acuta, supra

glabra, subtus, sub lente, minutissime pubescentia vel sub-asperula ; rudimen-
ta stipularum inter petioli sub aciculare adsunt ; nervis secundariis sat distin-

ctis, remotiusculis. in utraque latere circiter 7-8, angulo 38-40° insidentibus,

ad marginibus paulo arcuatis, non confluentibus ; nervis tertiariis indistinctis

;

limbo cum petiolo 07-1 cm. longo, fere 10-15 cm - longo et 4-6 cm. lato.

Paniculae longae. saepissime ramosae, sub-secundiflorae, foliis saepissime
aequilongae vel paulo longiorae; pedunculo 5-7 cm. longo, densissime et me-
nutissime pubescente; bracteis parvis, triangulare-acutis, quam pedicelli vul-

go multoties brevioribus, fere 0,2 cm. longis; pedicellis vulgo gemminis, se-

cundis, circiter 17 cm. longis, sub lente densissime adpresseque pubescentis
vel sub-sericeis. Calix parvus, extus dense depresseque pubescens; laciniis

lanceolato-triangularis, acutis, menutissime ciliolatis, inferne sub-concavis,
quam tubae corollae multoties brevioribus, circiter 0,4-0,5 cm. longis et

0,2 cm. latis; squamis in utroque lobae 2, sub-ovatis, apice irregulariter 2-3
crenatis. glabris fere 0.15 cm. longis. Corollae lutae, magnae, fere 4,5-5 cm.
longae et 3,8-4.3 cm. expansae; tubus 1,8-2 cm. longus et fere 0,4 cm. latus.

cylindraceus, in parte superiore paulo ampliatus, sub-infundibuliforme, extus
sub-glabrus menutissime sericeus, intus infra et intra filamenti sparsiuscule
barbatus, caeterum glaber; lobi patentissime, sub-semi-ovati, obliqui, in mar-
gine superiore sub-retuso sinuati, fere 3,2-3,5 cm. longi et, in parte superio-
re, 2 cm. lati. Stamina 1-1,1 cm. supra basin in tubus inserta, fere 0,6-0.7
cm. longa; filamenta breve, glabra, fere 0.2 cm. longa; antherae 0,5-0,6 cm.
longae, ad basin profunde sagittatae, apice acutae et acuminatae, glabrae,
niter sese et cum stigmatae sat arete coharentae et in parte demidium supe-
riore pollimgerae. Nectarium profunde penta-partitum vel lobatum, circiter
o 15 cm altum; lobis sub-quadratis, rotundatis, glabris. Ovaria semi-ovoidea.
glabra. Stylus filiformis, cylindraceus. Stigma inferne anulum circumda-
tum, superne bilobatum, penta-dentatum ; lobis obtusis, paululo divaricatis

Ns. 1.933, 1963 et 1.964 (97). Tab. n.

In margine silvae ripas fumineum Juruena, propre locum eode
nomine: floret mensibus Maio.

Planta voluvel. nmito ramificada. Ramos e raminhos mais novos (vistos
com a lente), bastamente recobertos de pubescencia um tanto sericeos mais
tarde glabros. Folhas membranaceas, verde amarellentas, de forma oblongo-



elliptica, geralmente mais longas que os entrenos do caule, attenuadas e obtu-

sas na base e acuminadas e agudas no apice, glabras por cima e por baixo,

vistas com a lente, levemente pubescentes ou urn tanto asperas; os rudimentos

das estipulas entre os peciolos, sao quasi aciculares ; as nervuras secundarias

sao bem visiveis, espagadas, ficando 7-8 de cada lado da nervura central, da

qual nascem sob um angulo de 38-40 , sendo levemente arqueadas perto das

margens sem confluirem entre si; as nervuras de terceira ordem sao pottoo

visiveis . Os paniculos floraes sao geralmente mais curtos ou tao longos quan-

to as folhas, sao bastante ramificadas e tern as flores geralmente mais vi-

radas para o lado de cima; o pedunculo das mesmas tern 5-7 cm. de compri-

mento e e recoberto de pubescencia muito deprimida ; as bracteas sao peque-

nas, triangulares, agudas, muito mais curtas que os pedicellos das flores,

tendo apenas 0,2 cm. de comprimento; os pedicellos ficam geralmente aos

pares e viram-se mais para o lado de cima da inflorescencia, tendo de 1,5-1,7

cm. de comprimento e sao, tambem, bastamente pubescentes ou sericeos.

Calyce pequeno externamente basta e deprimidamente pubescente e sericeo

;

lobulos lanceo-triangulares, agudos, levemente concavos na base e ciliados nas

margens, muitas vezes mais curtos que o tubo da corolla de 0,4-0,5 cm. de

comprimento por 0,2 cm . de largura na base ; escamas, 2 em cada lobulo do

calyce, quasi ovoides, largas e irregularmente 2-3 crenadas no apice, glabras

com 0,15 cm. de comprimento. Corolla amarella, ampla, com cerca de 4,5-5

cm. de comprimento e mais de 3.8-4,3 cm. de abertura; tubo de 1,8-2 cm.

de comprimento por 0,4 cm. de diametro, um pouco dilatado para a parte

superior, afunilado, externamente glabro ou levemente sericeo e na interna,

abaixo e entre os filamentos estaminaes, bastamente barbado e glabro no res-

tante; os lobulos ficam bem patentes, sao quasi semi-ovaes, tendo a margem

superior um tanto retusamente sinuada, de 3,2-3,5 cm. de comprimento por

2 cm. de largura na parte superior. Estames inseridos de 1-1,1 cm. acima

da base do tubo. com perto de 0.6-0,7 cm - de comprimento; os filamentos

dos mesmos sao curtos, tern apenas 0,2 cm. de comprimento e sao glabros;

as antheras sao sagittadas, tendo dois lobulos agudos em forma de dentes na

base e o apice acuminado e agudo, ellas sao fortemente unidas entre si e com

o estigma e tern pollen so na metade superior. Nectario profundamente penta-

lobulado, de cerca de 0,15 cm. de altura, tendo os lobulos quasi quadrados,

arredondados na parte superior, glabros. Ovario semi-ovoide, glabro. Pis-

tillo filiforme e cylindrico. Estigma cingido por um annel na sua base e bi-

lobado no apice, tendo abaixo da bifurcagao cinco pequenos dentes; os lobu-

los sao obtusos e um pouco divaricados

.

Ns. 1.933, 1.963 e 1.964 (97)- Estampa n. 120 e n. 131. Fig. 1

Colhida nas margenr da matta que margeia o rio Juruena, no logar do

mesmo nome. Florescendo em Maio.

Segundo as descripoges de Tohn Mueller, Argovin., da Flora Brasilien-

sis de Martins, esta planta deve ter affinidade com o Echitis lutea, Veil., da

qual se distingue pelo leve revestimento de pellos, pela forma das folhas, que

tern apenas 7-8 nervuras secundarias de cada lado, e pela forma das flores.

Planta muito ornamental ; as folhas e a disposigao e dimensoes das flores fa-

zem lembrar das Ipomeas. Infelizmente nao logramos encontrar os folliculos.



Stipecoma

Stipecoma peltigera, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 176, e Malme, obr. cit, pag. 17)

N. 5498

Colhida no Morrinho do Lyra, perto do corrego do Espirro, alem de

Campos Novos da Serra do Norte. Florescendo em Novembro.
Planta voluvel, de folhas peltadas, de limbo oval e base cordato-incisa

;

flores avermelhadas . Dispersa por Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso.

Macrosiplionia

Macrosiphonia longiflora, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 140, e Malme, obr. cit., pag. 18)

Ns. 333,340-342

Colhida na Jacobina, perto de S. Luiz de Caceres. Florescendo em
Setembro

.

Planta herbacea, erecta, do campo; vulgarmente conhecida por "Vela-
me", attingindo de 40-80 cm. de altura, com folhas ovaes, cordadas, mais 011

menos glabras na face superior e bastamente tomentosas lanuginosas na dor-
sal; a? flores sao terminaes ou nascem nas axillas das ultimas folhas, ellas

tern o tubo da corolla muito comprido e os lobulos patentes e mais ou menos
ondulados ou crespos, attingindo, ao todo. mais de 14-17 cm. de comprimento
por uma abertura de mais de 3 cm. de diametro; o pedicello e tambem ge-
ralmente muito longo. Na parte subterranea, a planta desenvolve urn rhizoma
tiiberoso bastante succulento que tern encontrado diversos empregos na me-
dicina popular.

Dispersa por Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso

.

Bhodocalix

Rhodocalix rotundifolius, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart, vol. VI, I, pag. 173. e Malme, obr. cit., pag. 121)'

Ns. 663,672, 4.69664.697

Colhida em S Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.
Arbustmho de 50-100 cm. de altura, de caule pottco ramificado. ornado

de grandes folhas quasi orbiculares, bastamente lanuginosas no dorso e de-
pnmidamente pillosas na face superior; inflorescencias terminaes, simples;
flores cor de vinho

.

'



As folhas, dos exemplares por nos colhidos, sao muito c

que as de outros, examinados no herbario do Museu Nacional, de procedencia

diversa e mesmo mais tomentosas que as daquelles que Malme colheu em
Cuyaba

.

Dipladenla

Dipladenia spigeliaeflora, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart, vol. VI, I, pag. 122, e Malme, obr. cit., pag. 19)

Ns. 685, 686, 695. 794, 858, 1.360, 1.610, 1.658 e, ainda, ns. 1.244 e 1.245

da colleccao do Sr. J. G. Kuhlmann

Colhida em Porto Esperidiao, Caceres, Tapirapoan e Cuyaba. Flores-

cendo em diversas epocas do anno

.

Planta erecta, de 40-80 cm. de altura; flores vermelhas. Frequente em

todos os campos do Estado.

Dipladenia illustris, Muell., Argov., forma glabra e pillosa

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 125, e Malme, obr. cit., pag. 20)

Colhida no Juruena, Primavera, Cuyaba da Larga, etc. Florescendo de

Novembro a Abril.

Planta arbustiva ou sub-arbustiva, frequente nos campos e cerrados mais

humidos; flores grandes, roseas ou arroxeadas. Os specimens que recolhemos

no Juruena sao de plantas mais arbustivas que as demais ; afastam-se tambem

urn tanto pela forma da corolla e cor mais clara das flores.

gentianoides, Muell., Argov., var. velutina, Muell., Argov.

de Mart., vol. VI, I, pag. 125, e Malme, obr. cit., pag. 20)

Ns. 792 e 880

Colhida em Porto Esperidiao, rio Jauru. Florescendo em Novembro.

Planta herbacea, sub-arbustiva, do campo, de 50-100 cm. de altura; com

flores mmelhas ou levemente roseas. Frequente nos cerrados muito abertos

e nos rampos humidos, onde se associa com Microlicias, Mocaireas, Comoleas,

Paepalanthns e Iridaccas. Esta variedade se distingue da forma typica por

ter o caule e as folhas bastamente recobertas de pellos muito sedosos e de-

primidos

.
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Dipladenia gentianoides, Muell., Argov., var. glabra, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 126)

Ns. 1.589, 3.033 e, ainda, 1.237 da coll. do Sr. J. G. Kuhlmann

So a parte inferior dos caules e deprimidamente pubescente; todo o
resto da planta e perfeitamente glabro, assemelhando-se, com excepcao feita

das folhas, um pouco mais estreitas, inteiramente a forma anetrior. Muito
frequente nos campos htimidos de Tapirapoan e Coxipo da Ponte, vivendo
geralmente associada com a Habcnaria pratensis, Reichb. fil., e a Galeandra
juncca, L.

Odontadenia

Odotitadenia zuccariniana (Stadelm), K. Schumann.

(Nat. Pflanzenf. de Engler & Prantl., vol. IV, 2, pag. 169, e Malme, obr.
cit., pag. 23. — Tambem como Anisolobus hcbccarpus (Benth.), Muell.

Argov., na Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. in) .

N. 4.486

Colhida nos campos da Chapada, em Morro Podre. Florescendo em
Marco.

Arbusto erecto, de folhas ellipticas, com as nervuras bastante salientes

;

flores grandes, amarello-avermelhadas

.

Dispersa por S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso.

Odontadenia nitida (Vahl.), Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 118 e Malme, obr. cit, pag. 22)

Ns. 4-380-4-382

Colhida em S
.
Luiz de Caceres . Florescendo em Agosto

.

Planta voluvel, de folhas coriaceas, glabras, elliptico-alongadas ou ob-
longas, de base, geralmente, incisa e cordada e apice arredondado; flores
em grandes paniculos axillares, com a corolla amarello-sulfurosa, de 4-5 cm.
de comprimento. Frequente nas margens das mattas e nos cerradoes; disper-
sa desde as Guyanas, atraves do Para, Amazonas, ate ao sul de Matto Grosso
e Goyaz. Esta planta recommenda-se bem para a cultura e e, de entre as Apo-
cynaceas voluveis do Brasil, uma das mais ornamentaes.

Odontadenia hypoglauca, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart, vol. VI, I. pag. 118 e Malme, obr. cit, pag. 22)

N. 3.670

Colhida na Chapada. Florescendo em Margo.



Planra voluvel, do cerrado, de folhas ellipticas; inflorescences ax
or terminaes, muito floribundas, flores amarello-alaranjado

; o fauce (

rolla e mais escuro que o resto. Muito ornamental.

Dispersa desde Pernambuco, atraves de Goyaz, ate ao sul de ]

Grosso e norte do Para

.

Mandevilla lasiocarpa (D. C), Malme.

Ns. 3.668, 3.669 e 4.906

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba . Florescendo era Marco
Planta voluvel, de ramos e folhas recobertas de pellos muito finos e se-

dosos; folhas de 7-14 cm. de comprimento e 4-5 cm. de largura, ob-ovaes ou
oblongas, com o apice cuspidado; corolla amarella com o fauces purpurea
Frequente nos cerrados. Muito ornamental.

Dispersa por todo o norte do Brasil ate ao sul de Matto Grosso.

Mandevilla, spc. (?)

N. 3.667

Colhida no pouso do Amaral, entre Rio Manso e Sao Lourengo, na

Chapada . Florescendo em Abril

.

O unico exemplar encontrado tern apenas uma flor, de maneira que nos

e impossivel identifical-a; pensamos, entretanto, tratar-se de uma especie

nova. Planta voluvel, de folhas coriaceas, perfeitamente ellipticas, pillosas na

Malovietia

Malouetia flavescens, Muell., Argov.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 95)

Ns. 1.238 e 1.239 (Coll. do Sr. J. G. Kuhlmann)

Colhida nas immediagoes do Salto Augusto, rio Juruena. Florescendo

em Janeiro.

Arbusto ou pequena arvore de dois metros de altura, ramificada; ramos

erecto, pouco patentes; folhas esparsas, lanceolar-oblongas, acuminadas, ter-

minando com um pequeno rostro quasi linear de ponta obtusa ; flores alvas,

com a corolla de tubo muito estreito e bastante longo, muito odoriferas.

A planta toda faz-nos kmbrar a primeira vista das Rubiaccas.

Dispersa pelo Para e norte do Brasil, sendo pela primeira vez encon-

trada no Estado de Matto Grosso.



Forsteronia

Forsteronia pubescens (D. C.) (?)

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, I, pag. 104, e Malme, obr. cit., pag 28)

Ns. 4.563-4.665

Colbida em S. Luiz de Caceres. Florescendo em Setembro.

Planta scandente, de caule castanho; folhas ovo-lanceolares . Os speci-

mens cue recolhemos dif fereni urn tanto de uma que encontramos no herbario

do Museu .National, sob este nome; afastam-se tambem um pouco da descri->

pcao, por terem as folhas um pouco menores. Apesar, pois, de ser o revesti-

mento um caracteristico que distingue esta especie nesta secgao, ficamos em
duvida a respeito da identificacao, pois e possivel tratar-se de uma especie ou
forma ainda desconhecida . Nada, porem, podemos adeantar, pois nos faltam

os recursos e elementos para isto

.

Prestonia

Prestonia sericocalix, Malme.

(Malme, obr. cit., pag. 29}

Ns. 3.673-3-675. Estampan. 131. Fig. 3.

Colhida em Coxipo da Ponte, Cuyaba. Florescendo em Marge.
As folhas dos specimens presentes sao muito maiores que as descriptas

por Malme, para a especie; entretanto, elle a colheu no mesmo logar em que
nos tambem a encontramos; ellas attingem ate 18 cm. de comprimento e mais
de 1 5cm. de largura, sendo as vezes quasi orbiculares.

Devido as suas grandes folhas e inflorescencias agglomeradas, esta plan-
ta se torna bastante ornamental.

Prestonia lindmanii (Malme)

.

(Malme, obr. cit., pag. 30, desewpta como Haemadictyon. Veja-se tambem
K. Schumann, Die Nat. Pflanzenf. de Engl. & Prantl., vol IV, 2,

Xs. • x 43» 3.677 e 3.378. Estampan. 131. Fig. 4.

Colhida em Corumba e tambem em S . Luiz de Caceres . Florescendo em
Fevereiro.

Pknta voluvel; folhas ellipticas ou ovaes," abruptamente acuminadas;
fores em cymos axillares, muito longos, de corolla amarella, oe 18-20 mm.
de comprimento, um tanto contrahida no fauce, onde existe um anel carnoso.

Lmdmann colheu esta planta em Santa Cruz, perto da Barra dos Bugres.
no alto no Paraguay, onde elle a encontrou em margens de mattas alagadi-



gas; nos a encontramos em logares identicos em S. Luiz de Caceres; em Co-

rumba, porem, a encontramos em capoeiras so temporariamente alagadas e em
texrenos bastante seccos e altos

.

HYDROPHYLLACEAE

Hydrolea

Hydrolea spinosa, Linn.

(Fl. Br. de Mart., vol. VII, pag. 394)

Ns. 4.429-4.433

Colhida em S . Luiz de Caceres . Florescendo em Agosto

.

Arbusto, as vezes, de mais de metro de altura; recoberto bastamente de

de casca corticosa, com os ramos divaricados e sinuosos, armados de espinhos

de 1,5-2 cm. de comprimento e bastamente pilloso nos ramos mais novos e

nas folhas
;
pellos algo pegajosos, nao granduligeros ; flores ceruleas, nas axil-

las das ultimas folhas dos ramos. Frequente nos campos paludosos ou tem-

porariamente alagados. Pensamos que a Hydr. ovata, Nutt., deve ter muita

affinidade com esta especie, da qual, talvez, seja apenas uma variedade.

Hydrolea spinosa, Linn., var. inermis, Spruce.

(Fl. Br. de Mart., vol. VII, pag. 395)

Ns. 790, 801, 2.928-2.930

Colhida em Porto Esperidiao, rio Jauru, florescendo em Novembro ; em
Coxim florescendo em Junho e ainda observada em diversos outros pontos do

Estado, em epocas diversas

.

Pequeno arbusto, de crescimento mais erecto e ramos mais compridos

que os da forma armada; as folhas e os ramos mais novos sao bastamente

recobertos de pellos glanduligeros, muito pegajosos; as folhas sao alongadas.

Differe da forma typica, quasi exclusivamente, por ser completamente des-

armada e de crescimento mais erecto e menos ramosa.

PBOAEIACEAE

Sesamum

Sesamum brasiliensis, Veil.

(vellozo, Fl. Fluminensis, vol. VI, tab. 90, e no De Candolle. Podr. Syst.

Nat., vol. IX, pag. 250) _-

l Tapirapoan. Florescendo e fructificando em Margo.
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Pequeno arbusto, de folhas lanceo-oblongadas, quasi oppostas, alternas,

villosas e flores axillares, de 1,5-2 cm. de comprimento ; capsulas tetra-loja-

das, abrindo-se por fendas terminaes, que se estendem ate ao meio dellas ; as

sementes sao glabras e tern urn pequeno prolongamento em forma de aza de um
dos lados. A julgar pelas descripgoes e estampas que conseguimos examinar e

consuliar, esta planta nao differe do Sis 1 num indii um
t
D. C, o qual, segundo

este autor e Dr. O. Stapf, se acha introduzido em todas as regioes tropicaes

e sub-tropicaes do globo . Si, entretanto, esta especie e identica, entao, a plan-

ta por nos colhida so podera ter sido introduzida pelos indios, pois no local

onde a encontramos, em tempo algum estiveram domiciliados civilizados.

CAMPANULACEAE

Centropogon

Centropogon surinamensis (L.), Presl.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, IV, pag. 134)

Ns. 5.441 e 5.442

Arbusto dos pantanos e mattas humidas, de folhas glabras, ovo-lanceo-
lares e margens denticuladas; flores grandes, terminaes, cor de carne.

Frequente no Rio de Janeiro e dispersa por todo o Brasil.

Lobelia

Lobelia aquatica, Cham.

.
Br. de Mart. vol. VI, IV, pag. 137, com (Lobelliaceae), grupo este
que Schonland, no Engl. & Prantl. Nat. Pflanzenf., vol. IV, 5, pag. 66,
ajumou com o grupo Campanidacea) .

Colhids

Ns. 2.877 e 2.

1 lagoas temporarias no Coxim. Florescendo em Junho.
ilerva rasteira, de logares muito humidos e ferscos, de caule tambem as

are? T^a ^^ ^^ alad°
;
{ldYeS W™**' ™™'> folhas lanceo-

lares, sernlhadas nas margens.

Conhecida, ate aqui, de Minas Geraes, Bahia, Rio de Janeiro e S Paulo.



Splienoclea

Sphenoclea zeylanica, Gard.

(Fl. Br. de Mart., vol. VI, IV, pag. 185;

Ns. 4.231-4.234. Estampa n. 121.

Colhida em Corumba. Florescendo em Fevereiro.

Planta sub-arbustiva, paludicola, de 80-150 cm. de altura, pouco rami-

ficada, com as flores em espigas terminals, parecidas com as das Araceas.

Dispersa pelos tropicos e sub-tropicos do globo.

Muito interessante e o cheiro de fumo que a caracteriza.

Encontrada pela primeira vez em Matto Grosso.

MARTYNIACEAE

Craniolaria

Craniolaria integrifolia, Cham.

(Fl. Br. de Mart., vol. VII, pag. 404)'

Ns. 4.653, 4-645 e 3-676

Colhida em Coxipo da Ponte. Florescendo em Marco.

Sub-arbusto do cerrado, de folhas largas, reni formes, quasi orbiculares,

de 5-15 cm. de diametro, bastamente recobertas de pellos muito finos e vis-

cosos; flores alvas, tendo a corolla o tubo de mais de 10 cm. de comprimen-

to, dilatada em forma de funil para o apice, onde e pentalobulada. Vulgar-

mente conhecida por "Cumba" e empregada como antidoto para o veneno

ophidiro. E' possivel que esta especie nao seja diversa da Cr. annua, Linn. ; a

do tronco da planta, pensamos que ella





EXPLICATES PARA AS ESTAMPAS

Ns. 113 e 113 a (*)

As diversas figuras demonstram bem o quanto vana esta interessante planta:

Fig. A Uns exemplares que o Coronel Rondon encontrou em Maria de Molina, alern

de Campos Novos da Serra do Norte.
'» B Um exemplar que encontramos perto de Cuyaba, pouco distante do da fig. E,

nos cerrados pedregosos que circumdam aquella cidade.

" C — Um exemplar dos cerrados de Juruena.
" D — Exemplar encontrado perto da aldeia do Ranchao, Juruena, em terreno arenoso

e bastante secco, em logar descoberto.
» e (Da est. 113 a) Um exemplar encontrado nos cerrados de Cuyaba.

Cormonema spin6sa, Reiss., um ramo colhido em S. Manoe

Con. ><sn, -ma spir^rsu. Re:s?.. var. v< 'rnicosi. ;

mesmo logar onde tambem encontramos a especie typica.

N. 115

Crumenaria erecta, Reiss. Colhida no corrego dos Moreiras,

., choretroMes, Mart. Colhida entre Cuyaba e R

N. 116

Cissue i>edatifida, Hoehne (spc. nov.)

minal da planta.

N. 117

Conomorpha utiarityi, Hoehne (spc. nov.)

Parte de um ramo florido, encontrado nos cerrados que se estendem ao longo do

Papagaio, acima do salto.

N. 118

Diospyros coccoloba^folia, Mart., var. pubescons, Hoehne (var. nov.)
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N. 119

Diospyros mattogrossensis, Hoehne (spc nov.)

Um ramu com flores masculinas.

N. 120

Echltis ornata, Hoehne (spc. nov.)

Parte terminal de um ramo florido.

N. 121

Sphenoclea zeylanica, Gardn.

Um ramo florido da planta.

N. 122

Hyclrocleis oblongifolia, Hoehne (spc. nov.)

Fig. a — Planta inteira, tendo destacada a maior parte das folhas: tarn.
" b — Schema da planta em seu habito natural, muito reduzido.
" c — Limbo de uma folha, visto por cima: tarn. nat.
" d — Sepalo, ampliado.
" e — Estame, ampliado.

' perfil, ampliada.

:

npliado, mostrando a incisao

, vendo-se as letras correspondentes i

Calyce destendido, visto por dentro; ampliado.
Ovario e pistillo vendo-se tambem as diversas partes em c

estigma de cima; ampliado.
Capsula, aberta; ampliada.
Sementes, de lado e em corte longitudinal; ampliadas.

sessilifolia, St. Hil..

Planta inteira em tarn. nat.
Folha vista por dentro; ampliada.
Sepalo, visto por fora; ampliado.
Pellos glanduligeros das folhas; ampliados.
Ovario com os pistitlos; ampliado.
Um ramo do pistillo; ampliado.

Pro,,.,-, p,ontiW»n. ^ HI., va. -1- - '; ,m . D:e!s.
iteira, em tam. nat.

Folha vista por dentro; ampliada.
Folha em corte longitudinal, para mostrar a distribuicao dos pellos glandu-

ligeros que a revestem; ampliada.
Ambitos de diversas folhas da mesma planta; tam. nat.

implladu.
to por fora e dentro; ampliado.

por dentro; ampliado.
Ovario encimado pelo pistillo; ampliado.
Um brago do pistillo; ampliado.
Estame; ampliado.
Semente madura; ampliada.



3 — Diosera communis. St. Hi!., var. alba. H,
3a — Planta inteira, em tarn. nat.

3 b — Parte inferior da haste floral; ampliada e

3 c — Folha vista por dentro; ampliada.
3d — Pseudo-estipula; ampliada.
3 e — Sepalo, visto por fora e por dentro; ampliad
3 f — Petalo; ampliado.
3g — Ovario encimado pelo pistillo; ampliado.
3 h — Pistillo ainda joven, extendido ; ampliado.
3 i — Semente nova; muito ampliada.

N. 125

Petalo; ampliado.
Sepalo, visto de dorso; ampliado.
Estames; ampliados.

Ovario, encimado pelos pistillos;

Um pello dos que revestem os pis

Corte do ovario; ampliado.

(rPC
!

. forma do dente;

N. 126

>aensis, Hoehne (spc. nov.)

Petalos, vistos por dentro e em corte longitudinal; ampliado.

- Fructo; ampliado.
Fructo em corte longitudinal; ampliado.

Estigma e parte superior do ovario em corte longitudinal; amp
e Iado; ampliados.

Estame quando em botao; ampliado.

N. 129

i, Seem., var. cuyabaensi-s, Hoehne (vi

Parte terminal da planta, com uma folha; pouco reduzida.

Botao; ampliado.
Ovario e calyce; ampliado.

Petalo, visto por dentro; ampliado.
• Estames, vistos por dentro, costas e lado; ampliados.

Anthera; muito ampliada.
longitudinal; ampliado.
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W Fig. A - CORMONEMA SPINOSA

§ Fig. B - CORMONEMA SPINOSA, VAR. VERRUCOSA



COMM1SSAO DE LINHflS TELEGRflPHICflS E ESTRflTEGICflS DO MflTTO GROSSO flO AMflZONfiS

Fig. f\ - CRUMENAR1A ERECTft

Fig. B - CRUMENflRIA CHORETROIDES
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DIOSPYROS COCCOLOBflEFOLIfl, VAR. PUBESCENS
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Commisscb dcaLinhasTelcgraphiccs Eshrategicas da MahtoGros:



IS. 124

Fig. 1 - DROSERA SESSILIFOLIA

Fig. 2 — DROSERA MONTANA, var. SCHWACKEI
Fig. 3 - DROSERA COMMUNIS, var. ALBA
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DIDYMOPANAX SIMPLICIFOLIUM



N.° 129

DIDYMOPANAX SPRUCEANUM, var. CUYABAENSIS



sTdcgraphicas Esrrategicas d<z MaftoGrosso aoAmazona:
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-s Fig. 1 - DIOSPYROS COCCOLOBAEFOLIA,
I var. PUBESCENS

• Fig. 2 — DIOSPYROS MATTOGROSSENSIS

Fig. 3 — CORMONEMA SPINOSA, var. VERRUCOSA

Fig. 4 — CONOMORPHA UTIARITYI

fWi, \ Fig. 5 - CISSUS PEDATIFIDA
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Fig. 1 — ECHITIS ORNATA
Fig. 2 — THEVETIA BICORNUTA

Fig. 3 — PRESTONIA SERICOCALIX
Fig. 4 — PRESTONIA LINDMANNII


