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APRESENTAÇÃO 
 

O êxito que alcançou o milheiro da 2.ª edição das nossas 

“Chaves Analíticas”, o incentivo que recebemos por parte da 

maioria dos mestres da Botânica no Brasil e de alguns do es-

trangeiro e o interesse que os estudantes desse ramo da História 

Natural tanto nos manifestaram, deram-nos animo para prosse-

guir no caminho há tantos anos palmilhado. 

Apesar da modéstia com que se apresentou e da falta do 

clássico prefácio, a 2.ª edição das “Chaves Analíticas” prestou 

grande serviço aos estudiosos do Brasil. As muitas de simpatia e 

apoio que recebemos autorizam-nos a dizê-lo. 

A determinação das famílias das plantas, primeiro passo 

para a especialização em taxionomia vegetal, sempre foi um 

obstáculo difícil de transpor. Os próprios professores de Botâ-

nica fugiam desse terreno para se pouparem da surpresa desa-

gradável de, perante a turma, não responder de pronto, o nome 

da família de uma dada planta. 

As excursões botânicas, isso então, nem se fala, eram a 

todo o transe, evitada. 

Hoje, felizmente, tudo mudou. Uma escola nova no ensino da 

Botânica está se formando. Os professores novos procuram excur-

sionar com seus alunos; não se furtam ao contato das plantas. 

A escola antiga seguia dois caminhos: 1.º evitava que o 

aluno apresentasse uma planta para classificar: 2.º respondia 

erradamente, mas respondia; a pergunta não podia ficar sem 
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uma resposta. Seria o descrédito daquele monumento vivo de 

sapiência daquele deus intangível! 

Mas para que isso? Não é assim que se deve ensinar a bo-

tânica. A pergunta do aluno: “A que família pertence esta plan-

ta?”, deve seguir-se uma resposta conscienciosa, leal. Caso o 

professor não conheça a planta, deverá ter a sinceridade de 

dizer: “parece tratar-se da família tal, vamos verificar”. Aí, 

dois lucram: o professor que passou a ver mais uma planta e o 

aluno que obteve uma classificação segura. 

Este método tão simples e que em nada poderá abalar o 

conceito em que é  tido o professor, deve ser seguido por todos 

aqueles que, de fato, quiserem ensinar botânica. As evasivas 

serão sempre descobertas. 

A bibliografia botânica, verdadeiro emaranhado de traba-

lhos esparsos, passará a ser muito familiar aos estudantes. Fa-

lamos por experiência própria. 

Outro ponto capital: Nunca deve o professor descrever ao 

aluno, sem que este observe pessoalmente, anote e desenhe, os 

caracteres de qualquer planta. Esta tem sido a norma seguida, 

com bastante êxito pelo autor das “Chaves Analíticas”. 

Este livro reúne todas as “Chaves” que foram publicadas, 

durante vários anos, com textos e desenhos, nas seguintes revistas: 

Boletim veterinário do Exército: Revista Militar de Medi-

cina Veterinária; Boletim da Associação Brasileira de Farma-

cêuticos;  Infância e Juventude; Chácaras e Quintais; O campo; 

Revista nacional de Educação; Revista Brasileira de Farmácia; 

razão porque, os clichês não obedeceram a uma só dimensão. 
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COMO FOI FEITO ESTE LIVRO 
 

Uma vez organizadas, foram as “chaves Analíticas”, sub-
metidas as seguintes provas: 

 
1.º - classificação de plantas de estampas; 
2.º - classificação de plantas vivas; 
3.º - classificação de exsicatas de berbario. 
 
Esses trabalhos foram executadas, em sua grande parte, pelos 

nossos próprios iniciandos, as “cobaias” para nossas experiências. 
Podemos assim, ver bem de perto, as dificuldade que os 

mesmos encontravam para interpretar este ou aquele caráter, 
facilitando-nos sobremodo, os meios de remover esses sérios 
tropeços para quem se inicia em taxionomia vegetal. Daí muitas 
vezes, a simplicidade com que procuramos explicar os acidentes 
morfológicos, parecendo aos que isso ignoram, impropriedade 
de expressão. Visamos, apenas, entregar aos estudantes, as ar-
mas com que pudessem sair vitoriosos dessa grande batalha. 

As nossas “Chaves Analíticas” são, portanto, um trabalho 
experimentado, executado em grande parte no campo, durante as 
excursões, pelos próprios operários que, da obra, irão, para o 
futuro, auferir os benefícios. Para eles, trabalhamos sem esmo-
recer, procurando sempre tornar-lhes mais amena, a árida estra-
da por onde enveredaram. 

Ao colega de lutas em prol da difusão do ensino da siste-
mática botânica, agrônomo Liberato Joaquim Barrozo, aqui con-
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signamos, com grande prazer, o entusiasmo com que sempre 
trazia os exemplares que tanto melhoraram esta edição. 

A este amigo, os nossos agradecimentos. 
A todos que nos remeteram material fresco ou exsicatas de 

berçário para identificação, bem como aos colegas que colaboram, 
para melhorar esta edição, o nosso sincero “muito obrigado”. 

Cada família é acompanhada de nome de seu criador e de 
uma pequena nota sobre a sua etimologia. Esse trabalho foi ba-
seado em livros clássicos especialmente consultados. Encontra-
mos muita discordância entre os mesmos e, por isso, é impossí-
vel que ainda haja erro ou má interpretação. Como porém essa 
parte vai só a título de ilustração, nada influindo sobre as finali-
dades das “Chaves Analíticas”, não poderá recair sobre nós o 
que de incorreto houver. Contudo, aceitamos, de bom grado, e 
ficaremos bastante agradecidos, por qualquer crítica bem inten-
cionada e útil, assim como devolvemos ao seu autor as aprecia-
ções capciosas. 

Todos os desenhos que ilustram este trabalho foram feitos 
a bico de pena pelo autor. 

Neste trabalho foram descrita: 
 

Pteridófitas ................................................................... 16 famílias   
Gimnospermas ............................................................... 9 famílias 
Monocotilédones ......................................................... 37 famílias 
Dicotiledones ............................................................. 178 famílias 

Total ................................................................. 240 famílias 
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COMO CONSULTAR ESTE LIVRO 
 

O primeiro cuidado é saber em que “Chaves” deve cair a 
planta, servindo-se, para isso, do índice das chaves. Uma vez 
encontrada, vai-se à chave citada e classifica-se a família da 
planta. Procura-se depois a família no índice das famílias, e aí, 
encontra-se o nome da família em grafia etimológica, e fonética,  
a sua etimologia, o texto, a citação de algumas espécies e dese-
nhos elucidativos. 

Uma vez encontrada a família lembrando ao consulente 
destas “Chaves Analíticas” a grande vantagem de consultar 
também as “Chaves Auxiliares” que vão publicadas no fim deste 
volume em “Anexo”. 

Reunimos em grupos arbitrários, as famílias que possuem 
um caráter comum, como seja: 

 
Órgãos da reprodução atrofiadas (Plantas cultivadas). 
Plantas latescentes. 
Plantas trepadeiras. 
Plantas epinhosas. 
Flores com esporas, perianto calcarado. 
Fruto alado. 
Anteras válvulas o poricidas. 
 
A “Chave de órgãos da reprodução atrofiados” (plantas cul-

tivadas) visa especialmente determinar a família das plantas exóti-
cas aclimadas em nosso país e cujos órgãos de reprodução se a-
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cham atrofiados pela cultura intensa. Estas não podem, de forma 
alguma, ser incluídas nas 20 “Chaves Analíticas”, uma vez que 
todas se baseiam na relação que já entre o androcêu e a corola. 

Quando for encontrada uma flor na qual esteja patente um 
desarranjo qualquer no androceu ou no gineceu a ponto de se torna-
rem confusos, deve o consulente perceber logo que se trata de plan-
ta cultivada e o seu cuidado é  procurar classificá-la pela “Chave de 
órgãos de reprodução atrofiados (Plantas Cultivadas)”. 

Citemos alguns exemplos: a “graxa de estudante”, da fa-
mília das malváceas; a “Camélia” da família das Theaceas; o 
“Clerodendron fragrans”, da família das Verbenáceas (que até 
parece uma rosa ou bogari), o “bogari” da família da Oleáceas, 
as begônias dobradas que não possuem androceu nem gineceu e 
muitas outras, não apresentam mais os estames e o ovário, ou se 
atrofia completamente, ou fica reduzido a filamentos tendo 
fragmentos de pétalas nele soldados.  Todas essas plantas podem 
ter a sua família determinada pela chave de órgãos da reprodu-
ção atrofiados (plantas cultivadas). 

Objetivando: 

Tomemos a flor de pau, uma planta trepadeira, latescente. 
Pelas “Chaves Analiticas”. 

É uma planta dicotiledone, diclamídea, metaclamídea, su-
perovariada, isostêmone, de folhas alternas -  Chave 17: 
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Na chave 17: 

 
1   – Corola actinomorfa .................................................... 2 
2   – Flores isoladas, aos pares ou em fascículos ............... 3 
3   – Flores andróginas ....................................................... 4 
4   – Estames de três ou mais tamanhos ............................. 5 
5   – Até quatro óvulos no ovário ..................................... 71 
71 – Um ou dois estigmas .......................... Convolvulaceas 
 

Na chave de plantas trepadeiras: Chave 22: 

 
1   – Dicotiledones ............................................................. 8 
8   – Ovário supero ou livre ............................................... 9 
9   – Flores diclamídeas ................................................... 17 
17 – Flores gamopétala .................................................... 28 
28 – Cinco estames .......................................................... 35 
35 – Polem nunca em massas polínicas ........................... 36 
36 – Folhas alternas ou espiraladas .................................. 37 
37 – Cinco sépalas ........................................................... 38 
38 – Cálice não glanduloso-viscoso ................................. 39 
39 – Anteras rimosas ........................................................ 40 
40 – Estamos de três ou mais tamalhos .... Convolvulaceas. 
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Na chave de plantas latescentes: Chave 23: 

 
1   – Plantas com folhas ..................................................... 2 
2   – Flores isoladas, cacho, cimeira ou umbela ................. 5 
5   – Flores diclamídeas ..................................................... 6 
6   – Polem nunca em polineas ........................................... 7 
7   – Até cinco estames ...................................................... 8 
8   – Um ou dois estigmas .................................................. 9 
9   – Ovário supero ou livre ............................................. 10 
10 – Estames livre ............................................................ 11 
11 – Estames desiguais .............................. Convolvulaceas 
 
Fica portanto, classificada a flor de pau, na família das 

Convolvulaceas. 
O nome da família que encabeça o respectivo texto é escri-

to em latim para permitir ao interessado, a consulta aos “Índi-
ces” e às obras clássicas sobre o assunto. 
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GLOSSÁRIO 
 

(Para Pteridófitas, ver glossário especial) 
 

Aclamideas – são as flores nuas, isto é, desprovidas de cá-
lice e corola, como as da jaqueira, as da figueira, etc. 

Actinomorfa – é a corola que tem mais de um plano de 
simetria, como a do Mimo de Venus. (malvácea), etc. 

Andróginas – são as flores que tem androceu e gineceu, 
isto é, órgão masculino e órgão feminino. 

Androginóforo – é o suporte comum ao androceu e gine-
ceu, livre do periante, como nas Passifloraceas, fig. 1 letra A, no 
gênero Helicteres, etc. e fig. 1. Letra A. 

Anômala – é a corola que não tem plano de simetria, co-
mo a do beijo de Frade. 

Arquiclamídeas – No sistema do Prof. Engler, o termo ar-
quiclamídeas, abrange as plantas que tem flores nuas, monoperi-
antadas e as diperiantadas dialipétalas. 

Ascídias – são verdadeiros sacos nas extremidades das fo-
lhas das Nepenthaceas. Fig. 130 letra A. 

Calcarada – é a flor que tem no cálice ou na corola, uma 
ou mais esporas, como a do beijo de frade; e das chagas. Fig. 1 
letra P. 

Ciatio – é o tipo especial da inflorescência de alguns gêne-
ros da família das Euphorbiáceas. Fig. 163 n.º 2, 3 e 4. 

Conectivo rostrado – é  o que passa além da antera. Fig. 149. 
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Diclamideas ou diploclamideas – são as flores que tem 
cálice e corola. 

Diplostémone – quando o número de estames é o dobro do 
das pétalas ou das sépalas no caso das flores monoclamídeas. 
Exemplo: 5 pétalas e 10 estames: 4 pétalas e 8 estames. 

Dialipétala ou polipétala - é a corola que tem as pétalas 
livres umas das outras ou apenas presas por um ponto insignifi-
cante na base. 

Estames estéreis – são os que, possuindo anteras, são estas 
desprovidas de grãos de polem, como na mangueira, onde só há 
um estame fértil e os demais estéreis. 

Estaminódios – são estames desprovidos de anteras, po-
dendo, muitas vezes, confundir-se com pétalas ou com escamas. 
Há, por isso, estaminódios petalóides. Fig. 237 St. 

Estípula caduca – é a que cai logo após o desenvolvimen-
to do gomo foliáceo. 

Exóticas ou introduzidas ou aclimadas – são as plantas 
de outros países, trazidas para o Brasil e que perdem em geral os 
seus caracteres. 

Facículos de flores – quando diversas flores se inserem 
num só ponto do caule, sem pedúnculo comum. 

Gamopétalas – são as flores cujas pétalas são soldadas entre 
si, como as da abóbora. No sistema  de Engler, as gamopétalas 
encerram o grupo metaclamídeas. Nas metaclamídeas, o termo  
pétalas corresponde aos lacínios ou lobos da corola gamopétala. 

Ginóforo – é o pedúnculo que, livre de perianto, suporta o 
ovário como mussambé. Fig. 123. 
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Ginostémio – é uma coluna formada pela soldadura do gine-
ceu com o androceu. Encontra-se em Orchidaceas, Fig. 74 n.º 3, 
Aristochiáceas, Fig. 94 letra G, e Asclepiadáceas. Fig. 248 n.º 8. 

Gloquidiformes – em forma de gloquidios. (Fig. 1, letra d) 
Homoioclamídeas – são as flores cujas pétalas se parecem 

com a as sépalas podendo até se confundir. 
Heteroclamídeas – quando o cálice e a corola são perfei-

tamente distintos um do outro. 
Isostémones – são as flores que tem tantos estames quan-

tas pétalas ex.: 5 pétalas e 5 estames; 4 pétalas e 4 estames; 2 
pétalas e 2 estames. 

Indígenas – são as plantas nativas do Brasil. 
Inflorescência congesta – emprega-se este termo quando 

as flores são inseridos mais ou menos em desordem e muito a-
montoadas não possuindo um tipo de inflorescência bem defini-
do, como no caruru, na herva santa Maria, etc. 

Intumescência no pecíolo – é uma protuberância dos teci-
dos do pecíolo perto do limbo e caracteriza as Marantáceas,. Fig. 
1 letra H. 

Metaclamidea – no sistema do prof. Engler, este termo a-
brange as famílias de plantas de flores diclamideas e de corola 
gamopétala ou simpétala. 

Monoclamídea – é a flor que só tem cálice, colorido ou 
não, como nas Bougainvilleas, no amor agarrado, etc. 

Ócrea – é uma bainha inteira que ultrapassa do ponto de 
inserção de pecíolo no caule. Fig. 1 letra O. Caracteriza as Poly-
gonáceas. Fig. 96. 
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Oligostemones – quando a flor tem menos estames do que 
pétalas Exs.: 5 pétalas e 4 estames no ipês; 5 pétalas ou mais e 
só 2 estames nos jasmins. 

Polineas – polem das Orchidaceas e das Asclepiadaceas, 
não se apresenta em pó, mas em massas. Ver fig. 1 letra s, fig. 
74 n.º 4 e fig. 248 n.º 9. 

Polistemones – quando há mais estames do que pétalas. 
(exceto o dobro que é Diplostemone). Exs.: 4 pétalas e 6 esta-
mes na couve; 5 pétalas e 8 estames nas Polygaláceas; 5 pétalas 
e muitos estames no algodoeiro da praia; 5 pétalas e muitos es-
tames na goiabeira. 

Raquis – Peciolo comum aos folíolos de uma folha com-
posta e começa do 1.º folíolo ao ápice da folha. O raquis, é, por-
tanto, a continuação de pecíolo. Fig. 3. 

Tricoca – é o tipo de fruto das Euphorbiáceas: Exs.: ma-
mona, aipim; três loculos que se separam na maturação. 

Urentes – diz-se das folhas ou da planta cuja superfície é  
áspera podendo causar irritação à péle. 

Utrículos – são pequeninas bolsas que se encontram nas 
partes submersas das Utriculárias, família das lentibulariáceas. 
Só se podem apreciar com o auxílio do microscópio. 

Zigomorfa – é a corola que só tem um plano de simetria. 
Fig. 263 n.º 3 e 4, como a da Boca de Leão. 

NOTA: – Sendo a única finalidade destas “Chaves Analí-
ticas” o reconhecimento das famílias das plantas, não deve o 
leitor estranhar ao ver,  por exemplo, Rubiáceas em monoclamí-
deas, em diclamídeas e em metaclamídeas; cactáceas em arqui-
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clamídeas e em mateclamídea; Gerneriáceas, Rubiáceas, A-
pocynaceas e outras em superovariados e em ínfero variados e 
assim por diante.  

 
Fig. 1 – A, androginótoro. B, pétala franjada. C, corola. D, espinhos gloquidiformes. E, pétalas 

em forma de concha ou colher. F, sépalas apiculadas. G, ginostêmio de orquídea. H, intumescência do 
pecíolo de folha de marantácea. I, inserção do perianto. K, estigma lacinulado. L, folha enrolada em 
cartucho de Serraceniacea. M, ascidia de Nepentacea. N, ginóforo. O, ócrea. OV, ovário. P, espora. R, 
conectivo rostrado. S, polineas de Orchidacea e Asclepíadacea. T, estames. 
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O REINO VEGETAL 
 

Segundo os Profs. Adolf Engler e Ernest Gilg. Syllabus 

der Pflanzenfamilien – 1924 – 10º edição. 
 
1.º   Divisão: Schizophyta 
2.º   Divisão: Phytosarcodina ou Myxomycetes 
3.º   Divisão: Flagellatae 
4.º   Divisão: Dinoflagellatae 
       Divisão: Silicoflagellatae 
5.º   Divisão: Bacillariophyta (Diatomaceas) 
6.º   Divisão: Conjugatae 
7.º   Divisão: Chlorophyceae 
8.º   Divisão: Charophyta 
9.º   Divisão: Phaeophyceae 

         10.º  Divisão: Rhodophyceae 
         11.º  Divisão: Eumycetes 
         12.º  Divisão: Embryophytae zoidiogama 

       1.º sub-divisão: Bryophyta 
       2.º sub-divisão: Ptertidophyta 

         13.º Divisão: Embryophytae siphonogama 
  1.º sub-divisão: Gymnospermae 
  2.º sub-divisão: Angiospermae  
       1.º Classe: Monocotyledoneae 
       2.º Classe: Dicotyledoneae 
                 1.º sub-classe: Archichlamydeae 
                 2.º sub-classe: Metachlamydeae 
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PTERIDÓFITAS 
 

CARACTERES GERAIS 
 

Plantas herbáceas, raramente arborescentes, como a sa-
mambaiassú de cujo caule se fazem os vasos conhecidos por 
xaxim, usados na cultura das Orchidaceas; na maioria das espé-
cies, falta o caule que se transforma em rizoma; prefoliação cir-
cinada na classe das Filicales, com exceção da familia das Ophi-
oglossaceas; folhas simples inteiras, ou pinatífidas, chamando-
se, a cada segmento de primeira ordem: pinas e aos de segunda 
ordem em diante: pínulas; a folha das Pteridófitas tem o nome 
de fronde: o aparelho esporifero apresenta as mais variadas for-
mas e todos os tipos de inserção, como se pode ver na chave 
para a determinação das famílias. Os espóros se acham dentro 
de pequenos sacos chamados esporângios que podem apresen-
tar-se isolados ou formando soros (amontoados esporângios) ou 
técas (esporangios soldados numa só peça, de paredes rijas e de 
deiscência rimosa ou poricida – família das Marattiaceas); em 
Hymenophyllaceas, os esporângios se acham dentro de perfeitas 
urnas. Em grande número de espécies, os soros são protegidos 
por uma membrana chamada indusia que tem as mais variadas 
formas. 

No sistema do Prof. Engler (Syllabus der Pfanzenfamilien, 
10.º edição, Berlim 1924), assim se dispõem as Pteridófitas: 

Incluímos aqui apenas as famílias com representantes no 
Brasil e da flora atual. 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

20 
 

1.º Classe - FILICALES 
1.º  Ordem – Marattiales 

                        Fam: Marattiaceae 
 

2.º Ordem – Ophioglossales 
              Fam: Ophioglossaceae 
 
3.º  Ordem – Filicales leptosporangiatae 

 
1.º sub-ordem – Eufilineae 
         Fam: Hymenophyllaceae 
         Fam: Cyatheaceae 
         Fam: Polypodiaceae 
         Fam: Parkeriaceae 
         Fam: Gleicheniaceae 
         Fam: Schizaeaceae 
         Fam: Osmundaceae 
 

 2º sub-ordem – Hydropteridineae 
 
         Fam: Salviniaceae 
         Fam: Marsiliaceae 
 

2.º Classe – ARTICULATAE 
Sub-classe - Equisetales 

                 Fam: Equisetaceae  
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3.º Classe – LYCOPODIALES 
 1.º ordem – Lycopodiales eligulatae (sem lígula) 
 Fam: Lycopodiaceae 

2.º ordem – Lycopodiales ligulatae 
          Fam: Selaginellaceae 
 

4.º Classe - PSILOTALES 
          Fam: Psilotaceae 
 

5.º Classe – ISOETALES 
          Fam: Isoetaceae 
 

São Pteridófitas: Samambaias, samambaiassúes, cavalinhas, 
avencas, licopódios (que fornecem os espóros para o pó de licopó-
dio das farmácias), selaginela, feto macho, herva silvina, etc. 

Um pequeno glossário da terminologia especial deste gru-
po, ilustrado com desenhos a nankin, muito auxiliará, por certo, 
a interpretação da chave. 
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GLOSSÁRIO 
 

Aparelho esporífero – conjunto de teças, soros ou espo-
rângios livres. (fig. 2 e 3); 

Anel do esporângio – espécie de cinta, de células mais re-
sistente, que pode envolver todo o esporângio e, neste caso, será 
incompleto (fig. 2 n.1): A figura 2 n. 4 mostra um esporângio 
sem anel; 

Coroa do esporângio – formação radiada que se nota no 
ápice do esporângio das Schizaeaceas (fig. 2 n. 3): 

Esporângio – pequeninos órgãos que contém esporos e 
cuja forma se poderá ver na fig. 2 n. 1, 2, 3, 4, 11 e 15; 

Fronde – nome aplicado as folhas das Pteridófitas (fig. 3 
n. 1,3); 

Heterosporadas – Diz-se das Pteridófilas que têm duas 
formas de esporos e, consequentemente, duas de esporângios 
chamados: macrosporângios, com 3 a 4 macrosporos ou espóros 
femininos: microsporângios, com centenas de microspóros ou 
espóros masculinos (fig. 2 n. 5, 6, 7 e 8); 

Isosporadas – diz-se das Pteridófitas que tem uma só for-
ma de esporângio; 

Indúsia – membrana protetora que cobre os esporângios 
ou os soros; muitas são as famílias que não possuem indúsia; 

Pinas – segmento das folhas das Pteridófitas; por isso se 
diz que as folhas da maioria das espécies são pinatifidas ou pi-
nastiséctas (figura 3 n. 1, 3 e 4). 
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Pínulas – são os segmentos das pinas, isto é, subdivisões 
de segunda terceira e mais ordem das frondes (fig. 3 n. 3); 

Raquis – continuação do pecíolo da folha ou parte onde se 
inserem as pinas; não confundir raquis com pecíolo. O raquis co-
meça no ponto de inserção da primeira pina, seja fértil ou estéril ou 
no ponto de inserção do aparelho esporifero (fig. 3 n. 1 e 3); 

Soros – conjunto de esporângios não soldados entre si (fig. 
3 n. 2); 

Técas – conjunto de esporângios soldados entre si a ponto 
de formar uma parede rija de deiscência rimosa ou poricida (fi-
gura 2 n. 14). 

 
Fig. 2 – 1 esporângio de anel incompleto; 2 idem de anel completo; 3 esporângio com coroa no 

ápice; 4 esporângio sem anel e sem coroa; 5 macroesporângio; 6 macroesporo; 7 microesporângio, 8 
microspóros; 9 folhas de Selaginellacea; 10 aparelho esporifero de Marsilliacea, no pacíolo; 11 aparelho 
esporifero na extremidade de nervuras; 12 escamas verticiladas; 13 esporângios na bainha da folha; 14 
téca; 15 aparelho esporífero em espiga na extremidade de nervura; 10 aparelho esporifero na margem 
da pina. E, escama; Esp, esporângio. 
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Fig.3 – Diversos de inserção do aparelho esporifero; 1 no rizoma; 2 na página dorsal das pinas; 

3 do ápice do raquis; 4 na região marginal das pinas; 5 na bainha da folha; 6 no pecíolo e no contorno 
da base da folha; 7 no ápice dos ramos; 8 na base da folha em seguimento ao pecíolo. No n. 3 a fronde 
consta de quatro pinas estéreis, cada uma com diversas pínulas. 
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CHAVE N.º 1 
 

PTERIDÓFITAS 
 

1.Aparelho esporifero no ápice do raquis 
(fig. 3 n. 3;Fig.13) .......................................... Osmundaceas 

 Aparelho esporifero no meio do raquis .................................... 2 
 Aparelho esporifero na base do raquis 

(fig. 12 n. 5) .................................................... Schizaeaceas 
 Aparelho esporifero no ápice dos ramos  

(fig. 17, 18 e 19) ................................................................. 3 
 Aparelho esporifero na região marginal das pinas  

(fig. 3 n. 4) ......................................................................... 5 
 Aparelho esporifero na pagina dorsal da fronde  

ou das pinas (fig. 4n. 1) .................................................... 12 
 Aparelho esporifero na pagina dorsal da fronde  

quase reduzida às nervuras (fig. 10) ................................ 24 
 Aparelho esporifero na axila ou na bainha das 

folhas ou das escamas (fig. 20 n. 2; fig. 21) .................... 20 
 Aparelho esporifero no pecíolo ou no contorno 

da base da fronde(fig. 3 n. 6; fig. 8 n. 6; fig. 11) ............... 6 
 Aparelho esporifero na base da fronde, em seguimento 

ao peciolo (fig. 3 n. 8; fig.5) ..................... Ophioglossaceas 
 Aparelho esporifero na extremidade das 

nervuras (fig. 6; fig. 12 n. 1) ............................................ 25 
 Aparelho esporifero partindo do rizoma (fig 3 n. 1) ................ 8 
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2. Pinas pilosas (fig. 13) .......................................... Osmundaceas 
    Pinas não pilosas (fig. 8) .................................... Polypodiaceas 
 
3. Escamas ou folhas, verticiladas (fig. 17) .............. Equisetaceas 
    Escamas ou folhas não verticiladas ......................................... 4 
 
4. Plantas isosporadas (fig. 18) .............................. Lycopodiaceas 
    Plantas heterosporadas (fig. 19) ....................... Selaginellaceas 
 
5. Plantas escandentes (fig. 12) ................................ Schizaeaceas 
    Plantas não escandentes (fig. 8) ......................... Polypodiaceas 
 
6. Folhas de dois segmentos ou lobos opostos 

 ou quatro em cruz (fig. 16) ............................. Marsiliaceas 
    Folhas (frondes) inteiras ou de segmentos 

 ou lobos nunca opostos  nem em cruz .............................. 7 
 
7. Fronde com mais de vinte pinas (fig. 13) ............ Osmundaceas 
    Fronde com menos de vinte pinas (fig 5) ....... Ophioglossaceas 
 
8 Plantas natantes (fig. 14 e 15) ................................ Salviniaceas 
   Plantas não natantes .................................................................. 9 
 
9. Plantas sem frondes (fig. 12) ................................ Schizaeaceas 
    Plantas com frondes ............................................................... 10 
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10. Esporângios em urnas ou bolsas (fig. 6) ... Hymenophyliaceas 
      Esporângios nunca em urnas nem em bolsas ...................... 11 
 
11. Limbo das pinas, profundamente partido 

(fig. 13) .......................................................... Osmundaceas 
      Limbo das pinas não profundamente partido 

(fig. 8) ............................................................ Poypodiaceas 
 
12. Pecíolo de ramificação dicotômica (fig. 11) ... Gleicheniaceas 
      Pecíolo de ramificação não dicotômica ............................... 13 
      Pecíolo sem ramificação ou falta (fig. 8) .......... Poypodiaceas 
 
13. Esporângios soldados formando técas de 

 paredes rijas (fig. 4) ........................................Marattiaceas 
      Esporângios nunca soldados formando 

 técas de paredes rijas ....................................................... 14 
 
14. Aparelho esporifero só na metade inferior  

de cada fronde excetuando o pecíolo ou de cada pina ..... 18 
      Aparelho esporifero na metade superior ou nas duas 

metades de cada fronde excetuando o pecíolo ou de  
cada pina (fig. 7) .............................................................. 15 

 
15. Frondes ou pinas sem nervuras (fig. 9 e 10) ........ Parkeriaceas 
      Frondes ou pinas com nervuras ........................................... 16 
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16. Esporângios dispostos regularmente ................................... 17 
       Esporângios dispostos irregularmente 

(fig. 12) ........................................................... Schizaeaceas 
 
17. Esporângios de anel completo ou transverso ao 

pedículo (fig. 2 n. 27; fig. 7 n. 3) ..................... Cyatheaceas 
      Esporângios de anel incompleto ou longitudinal 

ao pedículo (fig. 2 n. 1; fig. 8 n. 7) ............... Polypodiaceas 
 
18. Pinas ou pínulas pilosas (fig. 12) ........................ Schizaeaceas 
      Pinas ou pínulas não pilosas ................................................ 19 
 
19. Todas as pinas pinadas (fig. 13) ........................ Osmundaceas 
      Pinas não pinadas ou só as da metade  

superior da fronde, pinadas (fig. 8) ............... Polypodiaceas 
 
20. Folhas ou escamas até 5 centímetros de comprimento ........ 21 
      Folhas ou frondes de mais de 5 centímetros 

 de comprimento .............................................................. 23 
 
21. Folhas ou escamas maiores do que os esporângios  

(fig. 18 n. 4) ....................................................................  22 
      Folhas ou escamas menores do que os esporângios  

(fig. 20 n. 2) ....................................................... Psilotaceas 
 
22. Plantas isosporadas (fig. 18) ............................ Lycopodiaceas 
      Plantas heterosporadas (fig. 19 n. 3) .............. Selaginellaceas 
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23. Folhas (frondes) pinatifidas (fig. 13) ................. Osmundaceas 
      Folhas não pinatifidas (fig. 21) ................................Isoetaceas 
 
24. Plantas com frondes (figs. 9 e 10) ....................... Parkeriaceas 
      Plantas sem frondes (fig. 12) .............................. Schizaeaceas 
       
25. Esporângios em urnas ou bolsas (fig. 6) .............................. 26 
      Esporângios nunca em urnas nem em  

bolsas (fig. 12) ...............................................  Schizaeaceas 
 
26. Margem das pínulas interrompida pelas  

urnas ou bolsas (fig. 6) .......................... Hymenophyllaceas 
      Margem das pínulas não interrompida pelas 

 urnas ou bolsas (fig. 8) ................................. Polypodiaceas    
 
 

MARATTIACEAE,Kaulf 
 

(Do gênero Marattia de Smith; em homenagem a F. G. 
Maratti, botânico italiano de Valumbrosas, Toscana, que estu-
dou os fetos). 

 
Fonética: Maratiáceas. 
 

As Marattiaceas são pteridófitas de grandes frondes pina-
das. O aparelho esporifero é disposto em técas na página inferior 
de pinas. Cada téca é Formada de vários esporângios soldados e 
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de paredes muito espessas. No gênero Marattia, as técas são 
rimosas e, no gênero Danaea, são poricidas. Das 60 espécies da 
família, só o gênero Marattia possui umas 12. 

 
Fig. 4 – Marattiaceas, - (seg. F1. Bras. Mart.) 1 folhas de Marattia verschaffeltiana; 2 téca vista 

de lado; 3 idem vista de frente; 4 secção transversa de uma téca. 

 
 

OPHIOGLOSSACEAE, Lindl. 
 

(Do gênero Ophioglossum de Linneu; do grupo; ophio co-
bra e glossum, língua) 

 
Fonética: Ofioglossáceas. 
 

As Ophioglossaceas apresentam uma grande variedade de 
formas. As folhas podem ser simples, inteiras ou compostas de 
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muitas pinas; não tem prefoliação circinada. O aparelho espori-
fero se insere, ora no ápice do raquis, ora no contorno da base da 
folha ou no pecíolo. 

 
Fig. 5 – Ophiogiossaceas – Ophioglossum vulgatum. E aparelho esporifero. 

 
As Ophioglossaceas tem cerca de 50 espécies da quais, 

umas 30 pertencem ao gênero Ophioglossum.  
Dentre as mais comuns citemos: Ophioglossum reticula-

tum L. dos pântanos da Serra da Estrela, no Estado do Rio de 
Janeiro; Ophioglossum palmatum, dos troncos em decomposi-
ção, ambas medicinais. 
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HYMENOPHYLLACEAE, Presl 
 

(Do gênero Hymenophyllum, de Linneu: do grego hymen, 
a membrana e phyllon, a folha alusão às folhas que são quase 
transparentes). 

 
Fonética: Himenofiláceas. 
 

As Himenophylláceas são muito delicadas, de folhas em 
maioria transparentes e de pequeno porte. Os soros das especies 
dessa família se inserem na extremidade das nervuras e tem 
forma de urnas ou bolsos, dentro das quais se vem os esporân-
gios de anel completo. Não têm utilidades. 

A família possui umas 200 espécies. Os gêneros Hymenoph-
yllum e Trichomanes abrangem cerca de 80 espécies cada um. 

 
Fig. 6 Hymenophyllaceas. – 1 e 2 Trichomanes; 3 sóro de Himenophyllum Sp esporângios em 

urnas (seg. F1. Bras.). 
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CYATHEACEAE, Kaulf 
 

(Do gênero Oyathea, de Smith; do grego: a taça; referencia 
a forma das indusias). 
 
Fonética: Ciateáceas. 

 
Em sua maioria, são fetos arborescentes ou samambaiassús, 

que atingem cerca de 6 metros de altura. As folhas são compostas 
de uma infinidade de pequeninas pinas e se dispõem em roseta no 
ápice do caule. Este é profundamente escamosos e forrado de inú-
meras raízes que a ele se colam. O esporângio das Cyatheaceas tem 
anel completo, ficando, por isso, o pediculo, um pouco lateral. A 
família possui cerca de 200 espécies distribuídas, em maioria, 
nas regiões tropicais do globo. O gênero Alsophia tem mais ou 
menos 125 espécies e o gênero Cyathea 100. Os outros gêneros 
são Hemitelia com cerca de 40 espécies, Balantium, Dicksonia, 
etc. São plantas ornamentais pela delicadeza das folhas. 
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Fig. 7 Cyatheaceas – 1 e 5 Alsophila elegans: 1 fragmento da fronde; 5 esporo isolado; 2, 3 e 4 

Alsophia praecincta: 2 fragmento de uma pina com um soro muito aumentado a esporângio visto de 
lado, com o anel completo; 4 idem visto do outro lado, com o pedículo lateral. (F1. Bras. Mart.) 

 
 

POLYPODIACEAE, Kaulf 
 

(Do gênero Polypodium de Linneo;  do grego poly, muitos e 
pous, podos, o pé, referencia aos brotos que nascem em profusão). 
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Fonética: Polipodiáceas. 
 

As Polypodiaceas representam a maioria das espécies da 
classe das Filicineas por isso que possuem cerca de 2.800 espé-
cies. Tem gêneros de todos os portes desde as minúsculas aven-
cas até às gigantescas samambaiassús ou fétos arborescentes. O 
caule pode faltar, ser rasteiro, ereto, sinuoso, escamoso, etc. 

 
FIG. 8 – Polypodiaceas – 1 folha estéril de Doryopteris; 2 idem fértil; 3 planta inteira e uma 

pina isolada de Adiantum; 4 e 5 folha e soro de Polypodium vulgare; 6 fragmento de folha de Pteris 
lomariacea (seg. f1, Bras. Mart.) 7 esporângio de anel incompleto, de uma Polypodiacea. 

 
As folhas podem ser simples, compostas, formando fron-

des. Em muitas espécies, as folhas férteis são iguais ás estéreis, 
como nas samambaias dos nossos jardins; em outros são diferen-
ciadas como em Doryopteris, etc. Os gêneros Dryopteris, Asple-
nium, Blechnum têm porte de pequenas palmeiras e se confun-
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dem com as Alsophilas da família das Cyatheaceas. O principal 
característico da família é o que possui esporângios de anel in-
completo e pedicelo central. Os soros,  que se encontram na face 
inferior das pinas, apresentam as mais variadas formas. Ora são 
esféricos, isolados uns dos outros, ora formam linhas contínuas 
em toda a extremidade das nervuras, ora só se vêem nas bordas 
das pinas. São isosporadas. É a família que possui o maior núme-
ro de espécie dentre todas as Pteridófitas. Um total de 2.800 em 
mais de 50 gêneros. Como espécies úteis, podemos citar: 

Feto macho: Dryopteris filix-mas; Feto comum os sa-
mambaia; Pteris aquilina; Herva silvina: Polypodium vaccinifo-
lium; Cabelo de Venus; Adiantum capilis veneris; Avenca dos 
jardins: Adiantum trapeziforme e de outras especies. 

 
 

PARKERIACEAE, Hook et Grev. 
 

(Do gênero Parkeria de Hooker e Greville, em honra e 
Parker). 

 
Fonética: Parqueriáceas. 
 

As Parkeriaceas, que faziam parte das Polypodiaceas e das 
quais foram desmembradas para constituir família independente, 
são Filicineas das águas estagnadas. Plantas natantes, de folhas 
irregulares, laminares, apresentando raízes no ponto de inserção. 
Folhas férteis diferentes das estéreis; estas são afiladas, e de bordo 
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reduplicado formando  indústia de proteção para os soros que se 
alinham junto à nervura principal dos filamentos foliáceos. Espo-
rângios de anel muito rudimentar. A reprodução assexuada é muito 
comum e se faz por meio de propágulos que nascem dos bordos da 
folha estéril e se desprendem formando plantinhas novas, quando a 
planta mãe se encontra sobre a superfície das águas. 

 
Fig. 9 – Parkeriáceas. – Ceratopteris thallictroides. (seg. F1. Mart.) 1 folha estéril; 2 folha fér-

til; 3 fragmento de folha fértil com os soros; 4 fragmento de folha aumentado; 5 esporângio aberto, visto 
de lado; 6 idem, visto da parte dorsal; 7 varias plantinhas dessa espécie em seu habitat (do natural). 
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FIG. 10 – Parkeriaceas. – Folha fértil de Ceratopteris thallictroides. 

 
Se, porém, consegue encostar-se às margens do pântano 

ou em algum pedaço da Madeira em decomposição, as folhas 
férteis aparecem e os esporos, caindo em terreno sólido, germi-
nam e dão ordem ao protálo onde se efetua a reprodução sexua-
da da planta. 

A família só tem uma espécie: Ceratopteris thallictroides 
(L.) Brongn. 
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GLEICHENIACEAE, Blume 
 

(Do gênero Gleichenia de Smith; homenagem ao botânico ale-
mão Frederico W. Gleichen, 1717 a 1786). 

 
Fonética:  Gleiqueniaceas. 
 

As Gleicheniaceas são Pteridófitas de crescimento contí-
nuo. Ramificação dicotômica. Os soros se dispõem na página 
inferior das pinas e constam de poucos esporângios. O anel do 
esporângio é completo. Possuem mais ou menos 30 espécies das 
zonas tropicais e sub-tropicais das quais só o gênero Gleichenia 
tem 25. Não tem utilidades. 

 
Fig. 11 – Gleicheniaceas – Mertensia rígida (seg. Bras. Mart.). 1 fragmento da folha; 2 idem 

muito  aumentada; 3 soros na página  inferior de uma pina; 4 um esporângio muito aumentado; 5 
espóro isolado. 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

40 
 

SCHUZAEACEAE, Mart 
 

(Do gênero Schizaea de Smith; do grego significando: di-
vidido; alusão às divisões das pinas) 
 
Fonética: Esquizeáceas. 
 

As Schizaeaceas são plantas de frondes delicadas e apresen-
tam os mais variados tipos. No gênero Aneimia, os esporângios se 
dispõem em cachos que se inserem na base do raquis, junto ao 1.º 
par de pinas. No gênero Lygodium, os soros nascem na extremi-
dade das nervuras e o limbo da folha forma uma bolsa protetora 
ou indusia; dentro de cada indusia há os esporângios. Os esporân-
gios das Schizaeaceas são providos de  uma coroa no ápice. Nos 
gêneros Aneilia e Schizaea, as folhas nascem do rizoma e no gê-
nero Lygodium o caule é mais ou menos trepador atingindo até 
10 metros de comprimento. Não tem utilidades, com cerca de 70 
espécies, só o gênero Aneimia possui umas 50 e o gênero Lygo-
dium perto de 20. São muito comuns em nossas matas. 
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Fig. 12 – Schizaeaceas.- 1 a 4 – Lygodium expansum (seg. F1. Mart.): 1 fragmento da folha 

vendo-se os esporângios vistos pela face dorsal da folha; 4 folha estéril; S um esporo isolado; E esporân-
gio; 5 e 6 Aneimia fraxinifolia (seg. Pio Correa); 5 fronde com o aparelho esporifero; o fragmento do 
aparelho esporifero com sete esporângios. 

 
 

OSMUNDACEAE, Mart 
 

(Do gênero Osmunda, de Linneu; que substitui o antigo gênero 
Neuropteris que significava feto com nervura). 

 
Fonética: Osmundáceas. 
 

As Osmundaceas, como as Polypodiaceas, tem esporân-
gios curtamente pedicelados e anel. São plantas de bosques hu-
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midos. As folhas atingem grandes dimensões e são sempre com-
postas pinadas. 

 
Fig. 13 – Osmundaceas – osmunda palustris. 1 planta inteira; 2 um esporângio aberto; 3 espo-

ro livre. 

 
O aparelho esporifero se insere, ora no ápice do raquis, ora 

no meio do raquis, ora no pecíolo, ora no rizoma, ora na pagina 
dorsal das pinas. 

A família consta apenas de 13 espécies, das zonas tropical 
e temperada. Não se lhes conhecem utilidades. 
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SALVINIACEAE, Bartl 
 

(Do gênero Salvinia de Linnêo: em homenagem a  Salvini) 
 

Fonética: Salviniáceas. 
 

Plantas aquáticas natantes. O corpo vegetativo consta de 
um rizoma horizontal com várias folhas alternadas ou opostas. 
Na parte inferior apresentam um feixe de folhas filiformes que 
suprem a falta das raízes. No ponto de inserção dessas folhas 
radiculares, encontram-se os esporocarpos, em grupos de três, 
sendo dois de Microesporangios ou esporângios masculino e um 
de macroesporangios ou esporângios feminino. A família tem 
dois gêneros: 
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 Fig. 14 – Salviniaceas – salvina natans. 1 planta inteira com os numerosos rizóides ou folhas 

reduzidas a raízes; 2 duas plantas dessa espécie; 3 Esporocarpos, o superior cheio de macroesporangios 
ou elementos feminino e o inferior com microesporangios ou elementos masculinos (seg. Glig). 
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Fig. 15 – Salviniáceas – 1 Salvina auriculata; 2 Esporocarpos de salvina Sprucel; 3 Fragmento 

de S. Sprucel; 4 Azolla carolliniana; 5 idem, muito aumentada. 

 
Salvínia com 11 espécie da África e America do Sul. 
 
Azolla com 4  espécie das Américas e Austrália, sendo a 

mais comum a A. caroliniana Willd. 
O caule é de crescimento indefinido. A proporção, porém, 

que novas folhas vão de desenvolvendo, as mais velhas desapa-
recem por decomposição, de forma que o caule nunca atinge 
grande comprimento, mantendo-o quase sempre numa média de 
10 centímetro, podendo, no entretanto, ramificar-se sempre na 
superfície das águas. Quando a água seca, os esporocarpos se 
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abem para dar saída aos macro e microesporangios e conseqüen-
te liberdade dos macro e microesporos, cada qual exercendo a 
sua função na reprodução sexuada da Salviniácea. 

 
 

MARSILIACEAE, Bartl 
 

(Do gênero Marsilia de Linnêo; em homenagem a Marsi-
gli, autor da Historia Natural do Adriatico). 

 
Fonética: Marsiliáceas. 

 
As Marsiliáceas são plantas dos pântanos rasos. Constam 

apenas de um rizoma horizontal com duas filas laterais de folhas 
compostas de dois os quatro folíolo em cruz e de pecíolo muito 
longo. 

Na parte inferior do pecíolo há os esporocarpos ou bolsas 
onde se encontram os macro e microesporangios. Cada esporo-
carpo, ao se abrir, emite um anel onde se inserem os soros. Estes 
constam de numerosos microesporangios e alguns macroespo-
rangios. A espécie mais comum desta família é a Marsilia poly-
carpa. No Rio Grande do Sul encontram-se o Regnellidium di-
phyllum. 

A família possui dois generos: Marsilia, com folhas de 4 
foliolos e Regnellidium diphyllum com 2 folíolos. 
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Fig. 16 – Maralliaceas. – Marsilia quadrifolia, 1 planta inteira, (seg. Gilg) 2 esporocarpo aber-

to; 3 sóro com os macroesporangios e os microesporangios (seg. Van Tieghen). 
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EQUISETACEAE, Rich 
 

(De Equisetum, de linneu: nome dado à cavalinha ou cau-
da eqüina). 

 
Fonética: Equisetáceas. 
 

As Equisetáceas formam uma família sui-generis entre to-
das as pteridófitas, pelo seu habitus. Caule rizomatico de onde 
nascem os ramos aéreos sulcados, ocos, artuculados e impreg-
nados de sílica. Folhas muito reduzidas, lineares, escamiformes, 
dispostas em verticilos no caule. O aparelho produtor de esporos 
é uma espiga de escudos; cada escudo apresenta uma serie de 
esporângios, dentro dos quais estão os esporos. As Equisetáceas 
são isosporadas. Cada esporo é munido de dois filamentos que 
se enrolam em espiral quando secos. Mas que se distendem em 
presença da umidade. Esses filamentos os órgãos para locomo-
ção, são denominados elatérios. As Equisetáceas são vulgarmen-
te conhecidas como “cauda de cavalo” ou “cavalinha”. Poucas 
utilidades tem a família. O único gênero da flora atual, o Equise-
tum, tem cerca de 25 espécies. 

As Eqüissetáceas fósseis do gênero Anularia (hoje extinto) 
formavam florestas que se estendiam do devoniano até o permiano. 
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Fig. 17 – Equisetaceas, - Fragmentos de um Equisetum: 1 Fragmento do caule sulcado, articu-

lado e com as escamas verticiladas; 2 espiga esporifera isolada; 3 outro fragemnto de Equisetum: 4 
Escudo isolado da espiga; 5 esporo isolado, vendo-se os dois filamento em espiral. (seg. Glig). 
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LYCOPODIACEAE, Lindl. 
 

(Do gênero Lycopodium, de Linnêo; do grego: Lycos, o 
lobo e podos, o pé: alusão aos brotos que se assemelham às pa-
tas do lobo). 

 
Fonética: Licopodiáceas. 
 

Plantas rizomaticas, de caule mais ou menos ereto, dico-
tômico, coberto de pequeninas folhas escamiformes. O aparelho 
esporifero se dispõe em espígas terminais formadas de muitas 
escamas, tendo, cada uma, um esporângio. São isosporadas. As 
Lycopodiaceas fornecem o pó de Licopodio ou enxofre vegetal 
muito usado nas farmácias para manipulação de pílulas. 

A família tem cercas de 200 espécies sendo 180 só do gê-
nero Lycopodium. 

Pertencem às Lycopodiaceas, os gêneros hoje extintos; 
Lepidodendron e Sigillaria que dominaram desde o siluriano até 
o permiano. 
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Fig. 18 – Lycopodiaceas. – Lycopodium clavatum (seg. Glig). 1 Planta inteira; 2 folha do caule; 

3 folha da espiga; 4 escama esporifera; E esporângio; 5 e 6 espóros. 
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SELAGINELLACEAE 
 

(Do gênero Selaginella, de Spring; etimologia não conse-
guida). 

 
Fonética: Selagineláceas. 
 

As selaginellaceas são heterosporadas, isto é possuem es-
poros masculinos diferentes dos femininos. Caule reptante ou 
ereto, dicotômico, com raízes adventícias. O aparelho esporifero 
forma espigas terminais de escamas férteis; em algumas espé-
cies, os esporângios se dispõem nas axilas das folhas; não for-
mam espigas terminais; dentro de cada escama se encontra o 
macroesporangio ou o microesporangio. Cada macro tem 3 a 4 
macroesporos e cada micro possui centenas de microespóros. Só 
tem o gênero selaginella com 700 espécies. Não plantas orna-
mentais muito delicadas. A Rosa de Jericó do Brasil, muito a-
bundante nas catingas do estado da Baia, é uma planta higroscó-
pica e pertence à espécie Selaginella convoluta. 
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Fig. 19 – Selaginellaceas.  – 1 e 2 Selaginella marginais (seg. F1. Bras. Mart.) 1 fragmento da 

planta; 2 idem aumentado; 3 espiga esporifera seccionada longitudinalmente vendo-se macroesporangi-
os ou esporângios femininos (Ma); micro-esporangios ou esporângios masculinos (Mi). 

 
 

PSILOTACEAE 
 

(Do gênero Psilotum, de Smith; de uma palavra grega que 
significa delgado; referencia aos ramos). 

 
Fonética: Psilotáceas. 
 

As Psilotaceas forma desmembradas da Lycopodiaceas, 
onde formavam uma sub-família, por terem caule sem folhas e 
esporângios em grupos de três. No Brasil só ocorre o gênero Psi-
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lotum com poucas espécies. São plantas de caule ereto dividindo-
se sempre dicotomicamente. Não se lhes conhecem utilidades. 

 

 
Fig. 20 – Psilotaceas. – Psilotum triquetrum (seg. Engler). 1 planta inteira; 2 fragmento  de 

caule vendo-se os esporângios Sp. 3 – esporo isolado 

 
A família só tem 4 espécies tropicais. 
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ISOETACEAE, Bartl 
 

(Do gênero Isoetes, de Linneu; etimologia não conseguida). 
 

Fonética: Isoetáceas. 
 

As Isoetaceas, embora pertençam às Pteridófitas, são de 
aspéto muito diverso de todas as plantas dessa classe, aparecen-
do mais uma planta monocotilédone. Caule tuberoso, muito cur-
to, do qual partem as folhas sésseis tendo, na bainha, os órgãos 
de reprodução, chamados macro e microesporangios. A família 
só tem um gênero;  Isoetes, com cerca de  60 espécies, das 
quais, a mais comum é o Isoestes lacustris. 

 
Fig. 21 – Isoetaceas. – Isoetes lacustris. 1 Planta inteira; 2 secção longitudinal das bainhas das 

folhas vendo-se os esporângios; 3 – Micrósporo inteiro; 4 idem seccionado; 5 – interoesporo. 
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GIMNOSPERMAS 
 

CARACTERES GERAIS: 
 

Plantas arbustivas ou árvores de grande crescimento, nun-
ca herbáceas. Caule ramificado ou indiviso (Cycadaceas); folhas 
de regra, aciculares ou lanceoladas, coriáceas, oblongas (Taxo-
dium, Podocarpus); por exceção, em  Gnetaceas, são eliticas, 
peninérveas; em Gycadaceas são pinatisectas ou compostas. 
Flores desprovidas de perianto (segundo a acepção lata do ter-
mo) ou plantas sem flores. O órgão feminino se reduz à semente 
presa em brácteas. ora lateral (Cycas) ora terminal (Ginkgo bi-
loba), ora sob as escamas (Zamia, PInaceas, Cupressaceas). O 
órgão masculino consta de escamas    tendo na página dorsal, 
grande quantidade de sacos polínicos. Em Gnetaceas, já há for-
mação de estame como em dicótiledones. 

Chama-se, de um modo geral, as inflorescências femini-
nas, de cone ou estróbilo e as masculinas, estrobiliformes. 

São Gimnospermas: Pinheiros europeus, pinheiros do Bra-
sil, árvore do natal, zimbro, falso sagu, toá, etc. 

_____________ 
 

Seg. Engler-Gilg “Syllabus der Pflanzenfamilien” Berlim, 
1924, assim se dividem as Gimnospermas: 
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1.º classe – CYCADOFILICALES (só fosseis). 
 

2.º classe – CYCADALES. 
Fam: Cycadaceae. 

 
3.º classe – BENETTITALES (só fosseis). 
 
4.º classe – GINKGOALES. 

Fam: Ginkgoaceae. 
 

5.º classe – CONIFERAE. 
Fam. Podocarpaceae. 
Fam. Araucariaceae. 
Fam. Pinaceae. 
Fami. Taxodiaceae. 
Fam. Cupressaceae. 

 
6.º classe – CORDAITALES (só fosseis). 
 
7.º classe – GNETALES 

Fam: Ephedraceae 
Fam: Gnetaceae. 

 
As famílias sem representantes no Brasil não figuram nes-

te lista. 
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CHAVE N.º 2 
 

GIMNOSPERMAS 
 

1. Folhas pinatifidas, pinatisectas ou pseudo  
compostas (fig. 22) ............................................ Cycadaceas 

    Folhas flabeliformes ou lobadas (fig. 23) ............. Ginkgoaceas 
    Folhas inteiras ou reduzidas a escamas ................................... 2 

 
2. Folhas alternas, espiraladas, aos pares ou em feixes ............... 3 
    Folhas opostas ......................................................................... 7 
    Folhas verticiladas (fig. 28) ................................. Cupressaceas 
 
3. Folhas ovais, eliticas, lanceoladas, deltóides  

ou de base assimétrica (fig. 25) ..................... Araucariáceas 
    Folhas oblongas, ás vezes um pouco curvas ........................... 4 
    Folhas aciculares ..................................................................... 5 
 
4. Folhas até 2 milímetros de largura (fig. 27) .......... Taxodiaceas 
    Folhas de mais de 3 milímetros de largura 

 (fig. 24) ....................................................... Podocarpaceas 
 
5. Folhas isoladas ........................................................................ 6 
    Folhas aos pares ou em feixes (fig. 26) ....................... Pinaceas 
 
6. Folhas retas (fig. 27)  ............................................. Taxodiaceas 
    Folhas curvas (fig. 25) ........................................ Araucariaceas 
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7. Folhas aciculares (fig. 25) .................................. Araucariaceas 
    Folhas laminares, oblongas ou lanceoladas 

(fig. 28) .......................................................... Cupressaceas 
    Folhas eliticas .......................................................................... 8 
    Folhas reduzidas e escamas ..................................................... 9 
 
8. Folhas paralelinérveas ou curvinérveas  

(fig. 25) ........................................................  Araucariaceas 
    Folhas peninérveas (fig. 30) ...................................... Gnetaceas 
 
9. Folhas maiores do que os entrenós (fig. 28) ........ Cupressaceas 
    Folhas menores do que os entrenós ....................................... 10 
 
10. Folhas decurrentes (fig. 28) ............................... Cupressaceas 
      Folhas não decurrentes (fig. 29) .......................... Ephedraceas 
 

 
CYCADACEAS, Lindl. 

 
(Do gênero Cycas, de Linneu; do grego Cyces, dado por 

Theophrasto para indicar uma espécie de palmeiras, abundante 
na Ethiopia). 

 
Fonética: Cicadáceas. 

 
Plantas com porte de palmeiras; folhas pinatisectas ou 

pseudo compostas; escamas femininas livres, no ápice do caule 
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(Cycas) ou formando espigas (os demais gêneros); escamas 
masculinas em espigas tendo na pagina dorsal, grande quantida-
de de sacos polínicos. 

 
Fig. 22 – 1 – Cycas, 2 e 3 – Carpelos de Cycas circinalis e revolta, 4 e 5 – estame de Cycos; 6 – 

inflorescência de Zamia, 7 – escame feminina de Zamia com 2 sementes (s); 8 – estame de Zamia com 
muitos sacos polínicos (p) (Engler). 

 

No gênero Cucas, as escamas femininas tem diversos óvulos 
laterais e nos demais gêneros, cada escama tem dois óvulos situa-
dos na página inferior ou dorsal. A família tem 9 gêneros com 72 
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espécies e no Brasil há 4 gêneros com 12 espécies. Cultivam-se, 
em nosso país, as Cycas, Encephalartos, Zamia, etc., como plantas 
ornamentais. O gênero tem o nome vulgar de falsosagú. 

 
 

GINKGOACEAE, Engler 
 

(Do genero Ginlgo, de Kampf, etimologia não conseguida) 
 

Fónetica: Gingoáceas. 
 
Oriundas da China e Japão, as Ginkgoaceas são plantas de 

porte semelhante ao das Cycas; folhas tópicas da família; flabe-
liformes isto é, em forma de leque aberto; escama feminina bi-
lobada, tendo, em cada lobo, um óvulo, inflorescência masculina 
em cacho de sacos polínicos aos pares ou de escamas reduzidas 
ao pedículo com dois sacos pelinicos. Só há uma espécie desta 
família na flora atual: Ginkgo biloba, a qual se cultiva no Brasil. 

 
Fig. 23 – Ginkgoáceas – Ginkgo biloba; 1 – fragmento com inflorescências femininas; 2 – duas 

sementes; 3 – fragmento com inflorescência masculina; 4 e 56 – um estame com 2 sacos polínicos (Engler). 
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PODOCARPACEAE, F. W. Neger 
 

(Do genero Podocarpus, de L’Herit; do grego pous, podos, 
o pé e carpos, o fruto, alusão ao pedicelo do pseudo-fruto). 

 
Fonética: Padocarpáceas. 
 

Árvores comumente denominadas “Pinheiros bravos” as 
Podocarpaceas tem as inflorescências masculinas em espigas 
grupadas, sem escamas na base  (as espécies do Brasil). As in-
florescências femininas são reduzidas quase só aos óvulos car-
nosos tendo, na base, as escamas imbricadas. A família consta 
de 7 gêneros com 103 espécies das quais o Brasil possui 2: Po-
docarpus Lambertii e Podocarpus selloi. 

 
Fig. 24 – Podocarpáceas – 1 a 3 – Podocarpus macrophyllus; 1 – ramo com 1 semente, 2 – ramo com 

inflorescência; 3 – uma semente; (Engler) 4 – Sementes de Podocarpus. 
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ARAUCARIACEAE, Strasb. 
 

(Do gênero Araucaria, de Juss; nome tirado da pátria da 
espécie-tipo: (Araucaria araucana), a Araucania, região da Amé-
rica do Sul, na parte meridional do Chile, entre os Andes e o 
Pacífico). 

 
Fonética: Araucariáceas. 

 
Árvores de tronco principal indiviso, tendo, embora, ra-

mos laterais. Inflorescência feminina esférica, formada de esca-
mas soldadas aos óvulos. Inflorescência masculina em espigas 
de escamas estaminais. A família só tem 2 gêneros Araucaria e 
Agathis, um indígena e outro imigrado; ao todo 8 espécies. Tem 
o Brasil um belo representante da família: Araucaria brasiliana, 
mais conhecido como Pinheiro do Paraná ou Pinheiro Brasileiro. 
As sementes são comestíveis e conhecidas por pinhão. Além 
desta espécie indígena cultivam-se no Brasil; Araucaria excelsa 
ou pinheiro de Norfolk ou ainda Árvore de Natal (da grande). A 
imbricata (do Chile), A. bidwillii e a Agathis alba, de folhas 
elíticas, paralelinérveas, como as de um monocotilédone. 
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Fig. 25 – Araucariáceas – Agathis Alba (Seg. Engler). 1 a 10 – Araucaria brasiliana; 1 – folhas 

imbricadas; 2 – inflorescência feminina; 3 – inflorescência masculina; 4 – sementes; 5 e 6 – paráfises; 7 e 
8 – sementes seccionadas; 9 – estame; 10 – embrião. (f1. Bras, Mart.) 

 
Para um estudo mais minucioso do Pinheiro do Paraná, 

deve ser consultado o trabalho do Sr. Mansueto Koscinski, pu-
blicado em 1914 pela secretaria da Agricultura de S. Paulo. 
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PINACEAE, Lindl. 
 

(Do genero Pinus, de Linneu; do latim pinus, i, o pinheiro) 
 

Fonética: Pináceas. 
 

Embora seja a maior família das Coníferas, poucas espé-
cies se cultivam em nosso país. São árvores de grande cresci-
mento; inflorescência masculina em espigas vulgarmente cha-
madas estróbilos, termo que se deve reservar para as femininas. 
Estas são em forma de cones, constituídos de brácteas lenhosas 
que protegem 2 sementes aladas, cada uma. 

O pólen das Pinaceas tem duas bolsas aéreas para o trans-
porte pelos ventos. Folhas, de regra, aos pares ou em feixes. As 
Pinaceas, com 9 gêneros e 210 espécies são plantas da Europa e 
em nosso país encontram-se 3 gêneros com 120 espécies. 

Cultivam-se no Brasil algumas espécies de Pinus e Ce-
drus, nos lugares montanhosos. 
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Fig. 26 – Pináceas – 1 a 4 e 8 a 11 – Pinus silvestris; 5 – Cedrus deodora (sementes), 6 e 7 – La-

rix decídua – 1, Plantula com  cotillédones; 2, folhas aos pares; 3, cone feminino; 4, sementes; 6, ramo 
com folhas; 7, cone feminino; 8, pólen com camaras aéreas (a); 9, ramo com folhas; 10, escama feminina 
com 2 sementes; 11, dois estames abertos. 

 
Vide: Almanaque Agrícola de Chácaras e Quintais de 

1928 para um estudo mais detalhado. 
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TAXODIACEAE, F. W. Neger 
 

(Do gênero Taxodium, de Rioch.; semelhante ao Taxus). 
 

Fonética: Taxodiáceas. 
 
Árvores de grande crescimento como a Sequera gigante ou 

árvore do mamuth, da Califórnia, que atinge até 100 metros de 
altura. No Brasil, encontram-se Cryptomeria japônica, da China 
e e Japão e vulgarmente conhecida por “árvore de Natal” (pe-
quena), o Taxodium distinhum da America do Norte. As inflo-
rescências masculinas são espigas e as femininas tem a forma de 
cone são formadas de brácteas lenhosas. Com 8 gêneros e 14 
espécies, as Taxodiaceas introduzidas no Brasil pertencem aos 2 
gêneros com as 2 espécies acima citadas. 

 
Fig. 27 – Taxodiáceas – 1 a 4 – Taxodium distichum; 5 a 9 – Cryptomeria japônica; 1, ramo 

com inflorescência feminina; 2, infrutescência; 3, escama feminina; 4, estame; 5 ramo com inflorescên-
cia masculina e feminina; 6, algumas inflorescências masculinas; 7, uma escama masculina (estame); 8, 
escama feminina vista de frente; 9, escama feminina vista de lado. (Engler). 

 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

68 
 

CUPRESSACEAE, F. W. Neger 
 

(Do gênero Cupressus, de Linneu; o cipreste). 
 

Fonética: Cupressáceas. 
 

As folhas das Cupressaceas são bem distintas das demais 
famílias por isso que, em Cupressus e Thuja (ou Thuya) são 
escamosas e imbricadas e em Juniperus são aciculares ou lance-
oladas e verticiladas. Inflorescência masculina em espigas e as 
femininas em estróbilos.  

 
Fig. 28 – Cupressáceas – 1 a 3 – Thuya orientalis, 1, ramo com inflorescências femininas; 2, es-

cama feminina; 3, infrutescência; 4 a 6, Cupressus sempervirens; 4, infrutescência; 5 escamas masculi-
nas; 6, inflorescência masculina; 7, folhas de Chamaecyparis obtusa; 8, folhas de Thuya plicata (Engler). 
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As Cupressaceas compreendem 15 gêneros com 135 espe-
cies e no Brasil ocorrem 4 gêneros com 12 especies alguns dos 
quais são imigrados. São vulgarmente conhecidos os Cupressus 
e Thuyas como Ciprestes. Cultivam-se no Brasil as espécies 
exóticas: Thuyopsis dolabrata e Chamaecyparis pisifera. 

 
 

EPHEDRACEAE, v. Wettst 
 

(Do gênero Ephedra, de Linneu; etimologia não conseguida). 
 

Fonética: Efedráces. 
 

 Folhas reduzidas a escamas. São de pequeno porte. Inflo-
rescência quer masculinas ou femininas, em cachos de espigas. 
Só tem um gênero: Ephedra com 35 espécies. No Sul do Brasil 
ocorrem 7 espécies. Plantas medicinais das quais se obtêm a 
efedrina. 
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Fig. 29 – Ephedráceas – Ephedra triandra. – 1, ramo; 2, inflorescência masculina; 3 e 4, esta-

mes; 5, inflorescência feminina; 6, semente inteira; 7, semente seccionada (F1. Bras. Mart.); 8, embrião. 

 
As Ephedraceas são encontradas no Estado do Rio Grande 

do Sul. No sistema de Van Tieghem, as Ephedraceas faziam 
parte da família das Gnetaceas. 

 
 
 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

71 
 

GNETACEAE, Blume 
 

(Do gênero Gnetum de Linneu; de gnemon, palavra que 
foi alterada; e era dada às plantas da ilha Tennate, do arquipéla-
go Malaio). 

 
Fonética: Gnetáceas. 
 

Plantas escandentes, de folhas elíticas, peninérveas, opos-
tas. Inflorescência em cachos de espigas. A semente se acha 
presa no interior da escama e o tegumento se prolonga para o 
exterior formando um rudimento de estigma. A semente é co-
mestível. As Gnetaceas fazem a transição dos Gimnospermas 
para os Angiospermas. O prof. Van Tieghem (Elements de Bo-
tanique – Paris 1918 – Edição revista pelo Porf. Constantin) 
coloca as Gnetaceas, as Ephedraceas e as Welwitschiaceas na 
última classe dos Gimnospermas a que denomina Sacovulados 
por apresentarem o óvulo dentro de uma espécie de saco aberto 
na extremidade superior, por onde passa o tegumento do óvulo 
acima referido. 
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Fig. 30 – Gnetáceas – 1 a 3 – Gnetum paniculatum, 1. ramo com inflorescências femininas; 2, 

inflorescência masculina; 3, um estame; 4 e 5, Gnetum Amazonicum; 4, ramo com sementes; 5, semente 
seccionada; 6, embrião (F1. Bras. Mart.) 

 
As Gnetáceas se encontram no Brasil, no Estado do Ama-

zonas onde são conhecidas por toás, de sementes muito aprecia-
das. A família tem 1 só gênero: Gnetum com 30 espécies das 
quais, 7 se encontram no Brasil. 
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ANGIOSPERMAS – MONOCOTILEDONES 
 

CARACTERES GERAIS 
 

Plantas em geral herbáceas, muito raramente apresentam 
tronco lenhosos (palmeiras, pandanos, dracenas, bambus, etc.). 
Caule em geral não ramificado e com um só botão terminal (há 
exceções). Às vezes há um pseudocaule formado das bainhas 
das folhas, como na bananeira. As folhas, após a queda deixam 
cicatrizes no caule. Folhas em geral paralelinervias, compridas e 
finas; às vezes sagitadas, outras vezes muito grandes em relação 
à planta, sempre simples e na maioria invaginantes. Algumas 
apresentam nervação das folhas dos dicotilédones (salsaparrilha, 
cará do ar, alismáceas, etc.). Raiz principal atrofiada. Muitas 
espécies tem rizomas e, outras, bulbos. Flores tipicamente trime-
ras (3 sepalas, 3 estames, 3 carpelos ou múltiplo de 3). Algumas 
famílias tem apenas 1 ou 2 estames. Fruto muito variado. 

As famílias das plantas monocotilédones estão grupadas, 
no sistema do Prof. A. Engler, nas seguintes series: 

 
1.º serie – Pandanales – fams ................ Typhaceae, Pandanaceae 
2.º serie – Helobiae – Fams .............................. Potamogetonacea, 

Najadaceae, 
Sceucheriacea,  
Alismataceae,  
Butomaceae e  

Hidrocharitaceae. 
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3.º serie – Triuridales – Fam ..................................... Triuridaceae. 
4.º serie – Glumiflorae – Fams ............. Gramineae e Cyperaceae. 
5. º serie – Principes – Fam .......................................... Palmaceae 
6.º serie – Synanthae – Fam .................................. Cyclanthaceae. 
7.º serie – Spathiflorae – Fams .................. Araceae e Lemnaceae. 
8.º serie – Farinosae – Fam....................................... Mayacaceae,  

Xyridaceae,  
Erioculaceae,  
Thurniaceae,  
rapateaceae,  

Bromeliaceae,  
Commelinaceae,  
Pontederiaceae. 

9.º serie – Liliiflorae – Fam .......................................... Juncaceae,  
Liliaceae, 

Haemodroceae,  
Amaryllidaceae,  

Velloziaceae,  
Taccaceae,  

Dioscoreaceae,  
Iridaceae. 

10.º - Scitamineae – Fams ............................................ Musaceae,  
Zingiberaceae,  

Cannaceae,  
Marantaceae. 

11.º - Microspermae – Fams .............................. Burmanniaxceae,  
Orchidaceae. 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

75 
 

CHAVE Nº 3 
 

MONOCOTILEDONES 
 

1. Ovário supero ou livre ................................................... 2 
    Ovário infero, semi-infero ou aderente ........................ 30 
 
2. Flor aclamídea ................................................................ 3 
    Flor monoclamídea ...................................................... 13 
    Flor diclamídea ............................................................ 18 
 
3. Plantas terrestres ou epífitas ........................................... 4 
    Plantas aquáticas ou paludosas ...................................... 8 
 
4. Prefoliação conduplicada ............................................... 5 
    Prefoliação plicada (fig. 44) ...................... Cyclanthaceas 
    Prefoliação convoluta ..................................................... 7 
 
5. Plantas arbustivas ou arbóreas (fig. 32) ......  Pandanaceas 
    Plantas herbáceas ........................................................... 6 
 
6. Caule angular (fig. 42) ................................... Cyperaceas 
    Caule não angular (fig. 41) ............................. Gramíneas 
 
7. Inflorescência sempre espádice (fig. 45 e 46) ..... Aráceas 
    Inflorescência nunca espádice (fig. 41) .......... Gramíneas 
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8. Plantas de 1 a 3 milímetros (fig. 47 e 48) ...... Lemnáceas 
    Plantas de mais de 3 centímetros ................................... 9 
 
9. Inflorescência sempre espádice (fig. 45 e 46) ... Araceaes 
    Inflorescência nunca espádice ...................................... 10 
 
10. Folhas alternas ou espiraladas .................................... 11 
      Folhas opostas ou verticiladas (fig. 34) ....... Najadaceas 
 
11. Plantas de folhas aéreas ............................................. 12 
      Plantas de folhas submersas ............. Potamogetonaceas 
 
12. Caule angular (fig. 42) ................................. Cyperaceas 
      Caule não angular (fig. 31) ........................... Typhaceas 
 
13. Folhas não pinatifidas, nem pinatisectas, 

nem flabeli   formes,   nem compostas ................. 14 
 
14. Flores em espigas ou racimos .................................... 15 
      Flores nunca em espigas nem em racimos ................. 16 
 
15. Plantas grossas, carnosas ........................................... 46 
      Plantas não grossas nem carnosas .............................. 48 
 
16. Um estigma inteiro ou lobado .................................... 52 
      Três estigmas ............................................................. 17 
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17. Inflorescência com algumas brácteas de mais 
de 10 cm de comprimento (fig. 52) ...... Thurniaceas 

               Inflorescência sem brácteas ou com todas as brácteas 
de menos de 10 centímetros de comprimento ...... 49 

 
18. Flores em glomérulos ou espigas ............................... 19 
      Flores em capítulos .................................................... 50 
      Flores isoladas, cacho, cimeira ou umbela ................. 20 
 
19. Inflorescência com duas longas brácteas opostas 

ou uma só espatacea (fig. 53) ............................... 53 
      Inflorescência com mais de duas brácteas longas, de 

mais de 10 cm, de comprimento 
(fig. 52) ................................................. Thurniaceas 

      Inflorescência sem essas brácteas longas 
(fig. 50) ................................................... Xyridaceas 

 
20. Folhas normais com pecíolo ...................................... 21 
      Folhas normais sem pecíolo ....................................... 27 
     Folhas reduzidas a escamas amareladas, alvacentas  

ou faltam (fig. 40) ................................ Triuridaceas 
 
21. Folhas de bainha inteira (fig. 56) ............................... 47 
      Folhas de bainha fendida ou sem bainha ................... 22 
 
22. Gineceu de três carpelos ............................................ 23 
      Gineceu de seis ou mais carpelos ............................... 26 
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23. Todas as pétalas iguais ............................................... 24 
      Uma pétala diferente das outras 

(fig. 57 n. 3) ...................................... Pontederiaceas 
 
24. Plantas terrestres: seis estames ................................... 25 
      Plantas aquáticas; mais de seis estames 

(fig. 37) ................................................. Butomaceas 
 
25. Inflorescência dentro de uma bráctea lenhosa  

(fig. 43 n. 4) ............................................. Palmaceas 
      Inflorescência sem bráctea lenhosa (fig. 61  

e 62) ............................................................ Liliaceas 
 
26 Carpelos uni ou biovulados (fig. 36) .......... Alismataceas 
     Carpelos pluriovulados (fig. 37) ................. Butomaceas 
 
27. Plantas pequeninas com aspecto de musgo  

(fig. 49) ................................................. Mayacaceas 
      Plantas sem aspecto de musgo ................................... 28 
 
28. Três estames (fig. 63) ........................... Haemodoraceas 
      Seis estames ............................................................... 29 
 
29. Flor homolociamidea (figs.61 e 62)  ................ Liliaceas 
      Flor heteroclamídea ................................................... 45 
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30. Flores unissexuais ...................................................... 31 
      Flores andróginas ....................................................... 34 
 
31. Plantas aquáticas submersas  

(fig. 38 e 39) ................................  Hydrocharitaceas 
      Plantas terrestres ou epífitas ....................................... 32 
 
32. Plantas sarmentosas (fig. 67) .................. Dioscoreaceas 
      Plantas não sarmentosas ............................................. 33 
 
33. Pólen pulverulento (fig. 69) ........................... Musaceas 
      Polineas (fig. 74 n. 4) ................................. Orchidaceas 
 
34. Polineas (fig. 74 n. 4) ................................. Orchidaceas 
      Nunca polineas ........................................................... 35 
 
35. Um estame ou só meio estame (fig. 71 n.º 2; ifg.  

72 letra B) ............................................................. 43 
      Três estames ............................................................... 41 
      Cinco estames férteis, às vezes mais  

um estaminódio (fig. 69) .......................... Musaceas 
      Seis estames férteis ou mais de seis ........................... 36 
 
36. Folhas com pecíolo .................................................... 37 
      Folhas sem pecíolo ..................................................... 39 
      Folhas reduzidas a escamas ou faltam  

(fig. 73) ............................................ Burmanniaceas 
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37. Flores em umbelas ..................................................... 38 
      Flores nunca em umbelas ........................................... 55 
 
38. Inflorescência com brácteas (fig. 64) .... Amaryllidaceas 
      Inflorescência sem brácteas (fig. 66) ............. Taccaceas 
 
39. Flores isoladas (fig. 65) .............................. Velloziaceas 
      Flores grupadas .......................................................... 40 
 
40. Plantas bulbosas ou rizomaticas 

(fig. 64) ............................................ Amaryllidaceas 
      Plantas não bulbosas nem rizomaticas 

(fig. 54 e 55) ....................................... Bromeliaceas 
 
41. Estilete indiviso (fig. 63) ...................... Haemodoraceas 
      Estilete trifido ............................................................. 42 
 
42. Estames epipétalos (fig. 73) .................. Burmanniaceas 
      Estames não epipétalos (fig. 68) ...................... Iridaceas 
 
43. Filete simétrico; o estilete passa entre as  

lojas da antera (fig. 70 n. 3)................ Zingiberaceas 
      Filete assimétrico; o estilete é livre das 

 lojas da antera ...................................................... 44 
 
44. Pecíolo com intumescência  

(fig. 72 letra i) ...................................... Marantaceas 
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      Pecíolo sem intumescência (fig. 71) ............. Cannaceas 
 
45. Folhas de bainha inteira (fig. 56) ......... Commelinaceas 
      Folhas de bainha fendida (fig. 54 e 55) .... Bromeliaceas 
 
46. Todas as pétalas iguais (fig. 61 e 62) ............... Liliaceas 
      Uma pétala diferente das outras  

(fig. 57, 58 e 59) ................................ Pontederaceas 
 
47. Todas as pétalas iguais (fig. 56) ........... Commelinaceas 
       Uma pétala diferente das outras 

(fig. 57, 58 e 59) ................................ Pontederaceas 
 
48. Folhas estreitas, compridas ........................................ 54 
      Folhas largas (fig. 57, 58 e 59) .............. Pontederiaceas 
 
49. Flores até 2 cm. de comprimento ............................... 51 
      Flores de mais de 2 cm. de comprimento 

(fig. 61 e 62) ............................................... Liliaceas 
 
50. Bracteas maiores do que a inflorescência  

(fig. 52) ................................................. Thurniaceas 
      Bracteas menores ou do mesmo tamanho  

da inflorescência (fig. 51) .................. Eriocaulaceas 
 
51. Flores nunca em capítulos (fig. 60) ................ Juncaceas 
      Flores em capítulos (fig. 51) .................... Eriocaulaceas 
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52. Flores com muitas brácteas cartáceas, imbricadas  
(fig. 53) ................................................. Rapateaceas 

      Flores sem essas brácteas cartáceas  
(figs. 61 e 62) ........................................... Liliaceas 

 
53. Todas as pétalas iguais (fig. 53) ................. Rapateaceas 
      Uma pétala diferente das outras 

(fig. 57, 58 e 59) ............................... Pontederiaceas 
 
54. Folhas basilares (fig. 35) ......................... Juncaginaceas 
      Folhas não basilares (fig. 61 e 62) ................... Liliaceas 
 
55. Plantas com caule ou pseudo-caule formado 

pelas bainhas das folhas (fig. 69) ............. Musaceas 
      Plantas sem esses caracteres ....................................56 
 
56. Estilete trifido no ápice (fig. 73) ........... Burmanniaceas 
      Estilete nunca trifido no ápice 

(fig. 64) ............................................ Amaryllidaceas 
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TYPHACEAE, Schur 
 

(Do gênero Typha, de Linneu; do grego typhos, o pântano, 
por terem, nos pântanos, o seu habitat). 

 
Fonética: Tifáceas. 
 
Plantas herbáceas, palustres, de folhas coriáceas, compri-

das e sem nervura distinta. Flores unissexuais, aclamídeas, dis-
postas em espigas cilíndricas. E esta família representada no 
Brasil apenas pela Typha angustifólia, var. Domingensis, vul-
garmente conhecida por “tabúa’ ou tabôa”, cujas folhas são mui-
to empregadas para esteiras, cestos, etc. Ao todo, tem as Typha-
ceas 12 espécies num gênero. 

 
Fig. 31 – Typhaceas – à esquerda; planta inteira de Typha domingensis; à direita: espigas 

masculinas e femininas no mesmo pedúnculo. Ao centro: estames; em baixo flor feminina. 

 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

84 
 

PANDANACEAE, Lindl 
 

(Do gênero Pandanus, de Linneu; de pandan nome por que 
é conhecida a planta nos lugares onde abunda). 

 
Fonética: Pandanáceas. 

 
 As Pandanaceas, plantas não brasileiras porém aclimadas 

em nosso país, são em geral arborescentes e muito interessantes 
por suas raízes adventícias grossas e de coifa bastante suberosa. 
Tem porte especial e filotaxia espiralada. Folhas espinhosas e 
dobradas em ângulo diedro pela nervura mediada, coriáceas. 
Flores aclamídeas, unissexuais; as masculinas em cachos e as 
femininas em glomerulos. Infrutescência; soróse de drupas uni 
ou polispermas de odor agradável, quando maduras. São plantas 
de Malásia e África tropical e representadas por 2 gêneros e 40 
espécies. No Brasil, cultiva-se muito nos jardins e praças públi-
cas, por ser ornamental, o Pandanus utilis. 
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Fig. 32 – Pandanáceas – P. planta inteira; I infrutescência; F fruto isolado; R raízes adventí-

cias; C coifa. (Do natural). 
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POTAMOGETONACEAE, Engler 
 

(Do gênero Potamogeton, de Tour; de duas palavras gre-
gas significando: visinhos do rio). 

 
Fonética: Potamogetonáceas. 
 

Plantas submersas herbáceas. Flores unissexuais ou an-
dróginas, às vezes solitárias, outras vezes em espigas. Anteras 
sésseis; ovário livre, uniovulado. 

 
Fig. 33 – Potanmogetonaceas- 1 – ramo de Ruppia marítima com frutos; 2 – inflorescência 

masculina; 3 – flor feminina; 4 – fruto; 5 – ramo de Potamogeton stenostachya com uma espiga; 6 – 
estame; 7 – ovário. (da Flora Brasiliensis). 
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Dos 9 gêneros com  75 espécies, o Brasil possui 3 gêneros 
com 15 espécies. São muito comuns, nas águas do litoral do 
nosso Pais, as espécies Ruppia marítima e Zannichellia palustris. 

 
 

NAJADACEAE, Aschers 
 

(Do gênero Najs, de Linneu; de Naias, a deusa das águas 
dos rios e das fontes). 

 
Fonética: Najadáceas ou Naiadáceas. 

 
 As Najadaceas são, como as Potamogetonaceas plantas 

submersas, de água doce, folhas verticiladas, lineares, de bordos 
denteados. Flores unissexuais, aclamídeas. A família tem, ao 
todo, cerca de 30 espécies em um só gênero: Najas. O Brasil 
possui cerca de 8 espécies. 

 
Fig. 34 – Najadáceas – 1, ramo de Sajas conferta; 2, ápice de folha ampliado; 3, ramo com um 

fruto; 4, flor masculina; 5, flor feminina; 6, fruto de Najas major (da Flora Brasiliensis). 
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SCHEUCHZERIACEAE 
 

(Do gênero Scheuchzeria, de um nome próprio) 
 

(Fonética: Cheuquizeriáceas. 
 
 As Scheuchzeriaceas, também chamadas Juncaginaceas, são 

plantas de regra, palustres, de caule com canais aéreos, o que indica 
o seu habitat. Folhas estreitas, como em Gramíneas, porém de bai-
nha adrupta. Flores em geral verdes, dispostas em racimos ou mui-
to raramente em espigas.  Dos 4 gêneros com 9 espécies da família, 
no Brasil ocorrem 3 gêneros com 6 espécies. 

 
Fig. 35 – Juncagináceas – 1, exemplar de Triglochin montevidensis; 2, fruto do mesmo, muito 

aumentado (Da FL. Bras.) 
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ALISMATACEAE, R. Br. 
 

(Do gênero Alisma, de Linneu; do grego alisma, a tancha-
gem aquática). 

 
Fonética: Alismatáceas. 
 

 Plantas herbáceas, aquáticas ou palustres. Folhas basila-
res, cordiformes ou sagitadas, apresentando dois tipos de folhas 
completamente diversos, as submersas são lineares e as aéreas, 
sagitadas ou cordiformes. Inflorescência em cachos formando as 
vezes grandes panículas. Flores andróginas, trimeras. Androceu 
polistêmone; gineceu de ovário multicarpelar, carpelos uni ou 
Biovulados. As Alismaceas ou Alismataceas são representadas 
no Brasil por 3 gêneros com  20 espécies. São muito cultivadas 
em tanques de jardins pelas suas belas flores alvas, no fundo das 
quais se destacam os estames amarelos. Não tem utilidades a 
não ser o Echinodorus macrophyllus, vulgarmente conhecido 
por “Chapéu de couro”, ao todo tem a família 10 gêneros com 
76 espécies. 
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Fig. 36 – Alismatáceas – 1 Sagittaria sagittifolia; F folhas aéreas sagitadas; f – folhas submer-

sas lineares, 2 e 3 , dois tipos de folhas da família, 4, flor com 9 estames; 5, flor com seis estames. 

 
 

BUTOMACEAE, Lindl 
 

(Do gênero Butomus, de Tournef; do grego butomos, o 
butomo ou junco florido) 

 
Fonética : Butomáceas. 
 

 As Butomaceas, muito se assemelham às Alismataceas; 
destas diferem por terem os carpelos pluriovulados e as flores 
isoladas ou em cimeiras. Androceu polistêmone; gineceu multi-
carpelar;  Plantas herbáceas, paludosas, de folhas inteiras. Ner-
vação em geral curva. Flores alvas ou amarelas muito vistosas, 
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em umbelas ou isoladas; androceu polistêmone; gineceu de ová-
rio súpero multicarpelar Carpelos pluriovulados. Em todo o cor-
po da planta são encontradas câmaras de ar. Flores de pétalas 
muito delicadas. Estames 9 ou mais; carpelos 6 ou mais. O Bra-
sil possui apenas dois gêneros desta família, com 7 espécies. A 
família tem 4 gêneros com 11 espécies. 

 

 
Fig. 37 – Butomáceas – 1 – fragmento de Hydrocleis; F folhas de nervuras curvas; Fl. flores; 2 

– flor de Butomacea. 

 
 
 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

92 
 

HYDROCHARITACEAE, Aschers. 
 

(Do gênero Hydrocharis, de Linneu; do grego; hydros, a 
água e charés, que gosta) 

 
Fonética: Hidrocaritáceas. 
 

Plantas aquáticas submersas ou natantes, de água doce ou 
salgada. Folhas de inserção muito variada.  Flores unissexuais, 
actinomorfas, grupadas em cimeira ou isoladas, sempre com 
brácteas espatáceas. Cálice de três sépalas; corola de 3 pétalas. 
Estames em geral do mesmo número das pétalas ou o dobro, em 
verticilos diferentes. Ovário de 3 a 6 lojas, nos gêneros brasilei-
ros. Fruto: Baga. A família tem 14 gêneros com 30 espécies ha-
vendo no Brasil, entre indígenas 5 gêneros com 6 espécies. 

 
Fig. 38 – Fragmento de um exemplar da família; 2 – inflorescência de Halophila ovalis; 3 – Fo-

lha de Bootia cordata; 4 – Flor masculino; 5 – Antêra; 6 – Flor feminina; E – Estames; F – Estigma. 



 

 

     

www.colecaomossoroense.org.br 

 

93 
 

 
Fig. 39 – Hydrocharitáceas – Elodea canadensis; 1 – Fragmento de planta feminina; 2 – Flor 

masculina; E – estames; 8 – Estaminódios. 
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TRIURIDACEAE, Lindl. 
 

(Do gênero Triuris, de Miers; etimologia não conseguida). 
 

Fonética: Triuridáceas. 
 

Perfeitamente características das demais da classe dos 
Monocotilédones, pelo seu aspéto sui generis, as Triuridaceas 
são plantas sem clorofila, em geral amareladas ou brancacentas , 
saprófitas, eretas. 

 
Fig. 40 –Triuridáceas – 1, exemplar de Triuridáceas; Fl. flores; E, escames; 2, flor de Sciaphi-

la; 3, flor de Triauris. 
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Folhas reduzidas, a escamas ou faltam. Flores homoiocla-
mideas, solitárias, unissexuais ou andróginas; androceu de 2 a 6 
estames; gineceu de ovário supero. 

São representadas por 2 gêneros com 40 espécies sendo 
brasileiras apenas 5 espécies. 

 
 

GRAMINEAE, Juss. 
 
(O primeiro nome dessa família “Gramina’” foi dado por 

Lanneu, a essas plantas por se parecerem com a grama). 
 

Fonética: Gramineas ou Gramináceas. 
 

Plantas de caule em geral cilíndrico, noduloso, rasteiro ou 
ereto, raro de porte maior de dois metros (cana de açúcar, bam-
bu, milho). Folhas compridas, invaginantes, com lígula e bainha 
fendida. Flores unissexuais (milho) ou andróginas com 3 esta-
mes e ovário trilocular com estigma trifido em geral plumoso. 
Os órgãos de reprodução são protegidos por escamas chamadas 
glumas, paleas, lodículas. Fruto: capiopse. As gramíneas são 
encontradas em toda a parte do mundo numa média de 6.000 
espécies, em 320 gêneros, sendo o Brasil muito rico de represen-
tantes, pois conta 100 gêneros com 3.000 espécies. 
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Fig. 41 – Gramineas – E, espiga; Fo, folhas com bainha B; ligula, L; C. colmo de Cana de açúcar; 

F, flor de uma Graminea; I, estigma; E, estames; Ov. S, ovário supero; G, glumas ; C, r., caule rasteiro da 
grama; Ia inflorescência (espiguilha), - (Do Nat. E da F1. Bras). 
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Como uteis, citemos. 
 
Centeio – Secale cereale 
Cana de açúcar – Saccharum officinarum 
Milho – Zea mais 
Aveia – Avena sativa 
Trigo – Triticum vulgare 
Sôrgo – Andropogon sorghum 
Grama – Stenotaphrum glabrum 
Cabelo de urso – ophiopogon (dos canteiros) 
 

 
CYPERACEAE, R. Br. 

 
(Do gênero Cyperus, de Linneu: do nome grego do Junco) 
 

Fonética: Ciperáceas. 
 

Plantas graminiformes, de caule triangular ou poligonal, 
sem nós; folhas de bainha inteira, sem lígula; flores unissexuais 
ou andróginas. Diferem das Gramineas por terem as flores ape-
nas uma escama sepalóide. Fruto, aquênio. 
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Fig. 42 – Cyperáceas – 1. Tiririca; 2 , seção de caule de uma Cyperacea; 3, folhas; 4, Cyperace-

as paludosas; 5, inflorescência de lagenocarpus martii; 6 , inflorescência; 7, órgão de reprodução de 
Cyperus juncifolius; 8, Secção do caule de Fuireno umbellata, (Do Nat. Da F1. Bras. e de Caminhoá). 


