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1. RESUMO 

Euphorbiaceae é uma grande e diversificada família de angiospermas com 

aproximadamente 6.300 espécies das mais diversas formas morfológicas, presentes 

nos trópicos e subtrópicos. Foi realizado um levantamento das espécies das tribos 

Hureae e Pachystromateae da família Euphorbiaceae no Estado de São Paulo. O 

tratamento das espécies teve abordagem taxonômica, com análise de material de 

herbário, coleta de materiais e estudo da bibliografia especializada. No Estado 

encontram-se quatro gêneros Algernonia (2 spp.), Hura (1 sp.), Ophthalmoblapton (1 

sp.), e Pachystroma (1 sp.). São referidos para cada espécie a publicação original, 

dados de distribuição e domínios fitogeográficos de ocorrência no Brasil e no Estado 

de São Paulo, bem como chave de identificação desses gêneros e as respectivas 

espécies no Estado. As margens foliares, o tipo de inflorescência e a presença de 

glândulas são caracteres distintivos entre as espécies. As espécies concentram-se 

na Mata Atlântica. Este trabalho é parte integrante do estudo da família 

Euphorbiaceae da Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Algernonia, Hura, Ophthalmoblapton, Pachystroma, taxonomia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A flora do Estado de São Paulo tem sofrido grande prejuízo devido a 

fenômenos resultantes da intensa ocupação antrópica, gerando o atual panorama de 

fragmentação da vegetação por todo o seu território. O conhecimento da flora se 

mostra então uma necessidade urgente e daí o papel determinante da taxonomia 

vegetal. 

O Estado de São Paulo não foi explorado pelos naturalistas e botânicos que 

percorreram o Brasil em diferentes períodos como os outros estados do Sudeste 

(WANDERLEY et al. 2009). 

A família Euphorbiaceae é cosmopolita, contudo está especialmente 

presente nos trópicos e subtrópicos, contando com aproximadamente 246 gêneros e 

ca. 6300 espécies que abrange uma grande diversidade de formas morfológicas 

(RADCLIFFE-SMITH, 2001).  

Na família Euphorbiaceae, a tribo Hureae tem distribuição neotropical e certa 

uniformidade dos seus caracteres taxonômicos. Apesar dos poucos estudos sobre a 

tribo, seus gêneros Algernonia Baill. e Ophthalmoblapton Allemão mostram-se 

monofiléticos nos trabalhos filogenéticos da família (OLIVEIRA, 2010). 
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E a tribo Pachystromateae, considerada grupo irmão de Hureae, é 

representada apenas por Pachystroma longifolium (Nees) I.M. Johnst., uma espécie 

com ampla distribuição e caracterizada por apresentar botões florais masculinos 

eretos (WURDACK, 2005).  

 

3. OBJETIVOS 

 Realizar o levantamento das espécies das tribos Hureae e Pachystromateae 

da família Euphorbiaceae ocorrentes no Estado de São Paulo, Brasil. 

 Descrever as espécies segundo a metodologia usual, incluindo chave de 

identificação, mapa da distribuição das espécies, ilustrações dos caracteres 

mais relevantes e dados sobre nomenclatura e espécimes-tipo. 

 

4. METODOLOGIA 

As espécies são tratadas de acordo com a metodologia do projeto “Flora 

Fanerogâmica do Estado de São Paulo - FFESP” (WANDERLEY et al. 2009). O 

estudo aborda a ocorrência das duas tribos no Estado com dados provenientes do 

exame das coleções dos principais herbários do Estado. A observação das 

características morfológicas de cada espécie, bem como a análise de imagens 

digitais dos tipos e ilustrações publicadas auxiliam na identificação das espécies. 

Para determinação dos tipos de vegetação com ocorrência registrada, foi 

usada a classificação de Veloso et al. (1991), e para distribuição geográfica, o 

sistema de quadrículas 1°x1°, utilizado no projeto FFESP. 

Os materiais coletados em campo foram prensados e herborizados segundo 

metodologia usual e incorporados ao acervo do herbário SP. A análise dos materiais 

se deu pelo uso de estereomicroscópio e, quando necessário, partes férteis foram 

fervidas em meio aquoso para hidratação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em levantamentos preliminares, já foi possível obter resultados positivos 

quanto à presença das tribos no Estado. Foram registrados os gêneros Algernonia, 

Hura (exótico) e Ophthalmoblapton, da tribo Hureae, além da única espécie que 

compõe a tribo Pachystromateae. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Foram registradas cinco espécies distribuídas nas duas tribos, ambas 

pertencentes à subfamília Euphorbioideae: Hureae, composta pelos gêneros 

Algernonia (com 2 spp.), Hura (com 1 sp.) e Ophthalmoblapton (1 sp.), e 

Pachystromateae, composta unicamente pelo gênero Pachystroma (1 sp.). 

As espécies em estudo apresentam hábito arbóreo, com látex leitoso 

abundante, filotaxia alterna e folhas simples, inteiras. Folhas com margem denteada 

são característica exclusiva de Pachystroma Müll.Arg. 

As flores femininas são solitárias ou agrupadas em címulas, na base da 

inflorescência, contendo de uma a três flores, com brácteas frequentemente 

glandulares, como em Pachystroma, o que poderia atrair insetos na época de 

floração. 

O ovário é sincárpico, com três a muitos lóculos. O fruto é esquizocárpico ou 

capsular, com deiscência septicida-loculicida. As sementes são discóides a 

globosas. A forma da inflorescência masculina varia entre espicifome, fusiforme ou 

cônica. Os estames são monadelfos. 

As margens foliares, o tipo de inflorescência e a presença de glândulas são 

caracteres distintivos entre as espécies. As espécies concentram-se na Mata 

Atlântica em floresta ombrófila, mas também são encontradas em mata ciliar. 
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