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1. RESUMO 

Os remanescentes de Mata Atlântica na Baixada Santista estão ameaçados 

por fatores como urbanização crescente e atividades turísticas e portuárias. A 

divulgação do recente conhecimento obtido sobre espécies vegetais da Mata 

Atlântica da região é de extrema importância para a tomada de decisões 

governamentais de conservação. Neste trabalho foram reunidas em um banco de 

dados, com uso do software XPER2, informações sobre espécies arbóreas, obtidas 

durante um levantamento florístico feito, na APA Municipal da Serra do Guararu 

(Guarujá – SP).  As informações foram transferidas para a versão XPER3, online. 

Foram inseridas informações de 36 espécies, com 37 descritores e 277 estados de 

caráter, além de imagens de 20 espécies. Uma delas, Euterpe edulis (Arecaceae), 

está classificada como espécie vulnerável (VU) no Livro Vermelho da Flora do Brasil. 

Palavras-chave: biodiversidade, levantamento florístico; identificação de espécie. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica, que se estende por toda a costa leste do Brasil, apresenta 

variações florísticas muito maiores que as demais formações florestais (LEITÃO-

FILHO, 1987) possuindo a maior biodiversidade do planeta.  

Na Baixada Santista a urbanização crescente, seguida atividades turísticas, 

portuárias e industriais, vem apresentando uma grande ameaça à planície litorânea. 

Atualmente, a maior parte da composição original das florestas foi degradada.  

Diante das evidentes ameaças de supressão da vegetação de Mata Atlântica, 

ainda que protegida pela lei 11.428/06 (BRASIL, 2006), estudos que subsidiem 

decisões governamentais em prol de sua preservação, devem ser desenvolvidos. 

Um levantamento florístico está sendo realizado por pesquisadores da 

Universidade Santa Cecília (UNISANTA) na Área Preservação Ambiental (APA) da 

Serra do Guararu e seus resultados divulgados e em Congressos e periódicos. No 

entanto, o acesso a essas informações geralmente é restrito à comunidade 

científica. Com o passar do tempo a internet foi se tornando uma importante 

ferramenta para obtenção de conhecimento. Assim, é extremamente desejável a 



disponibilização dos dados, visando meios de divulgação eficientes, que servirão de 

subsídios para ações governamentais e planos de manejo.  

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi à criação de uma chave de identificação interativa 

de espécies arbóreas existentes em um trecho de Mata Atlântica, para ser 

disponibilizada na internet à comunidade científica, e aos estudantes de áreas 

relacionadas à ecologia e ao público interessado em geral. 

 

4. METODOLOGIA  

O material botânico utilizado como base para a elaboração da chave é 

proveniente das coletas efetuadas para o Projeto Estudos da Vegetação do 

Loteamento Iporanga, localizado na Serra do Guararu (Guarujá-SP) e está 

depositado no Herbário da Universidade Santa Cecília de Santos (HUSC).  

Para a confecção da chave de identificação foi usado o software Xper2 versão 

2.0, que se encontra disponível gratuitamente para ser baixado da internet 

(http://lisupmc.snv.jussieu.fr/lis/?q=en/resources/softwares/xper2). Este permite criar 

textos automáticos em uma forma legível a partir de descrições taxonômicas 

estruturadas, além de importar ou exportar dados de ou para outros formatos e 

aceitar a inserção imagens que auxiliam no reconhecimento da espécie. 

Posteriormente, foi disponibilizado na página online da versão XPER3 

(http://www.xper3.com/). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Ecologia Costeira da 

Universidade Santa Cecilia (UNISANTA), com alimentação software Xper2 a partir 

de informações sobre dados morfológicos das árvores, obtidas com observação do 

material herborizado, além de consulta a bibliografia especializada.  



As espécies de angiospermas foram listadas de acordo com a classificação 

das famílias reconhecidas pelo Angiosperm Phylogeny Group (APG, 2009). 

Para a conferência do nome das espécies foram consultadas as páginas do 

Missouri Botanical Garden (2014) e do The Plant List (2013). Os descritores foram 

citados conforme Brummitt & Powell (1992). 

Para construção da chave foram considerados apenas os táxons 

identificados até o nível específico. As imagens utilizadas para a ilustração das 

espécies foram obtidas pelos pesquisadores envolvidos no Projeto.  

Em uma segunda etapa, o banco de dados foi exportado para o software 

XPER3 uma versão atualizada do software que permite o a hospedagem online. 

 

6. RESULTADOS  

Foram inseridos no software os nomes de 36 espécies arbóreas (itens). Em 

seguida, foram eleitos 37 descritores (caracteres) e 277 estados de caráter. 

Posteriormente, esses estados selecionados de acordo com as características 

morfológicas de determinada espécie, obtendo-se sua a identificação. Ao final, 20 

espécies foram ilustradas. Um exemplo da página de escolha dos estados de 

caráter é apresentado na figura 1. 

 

Figura 1: Página gerada pelo software XPER2, mostrando alguns nomes de espécies, 
caracteres e estados de caráter. 



Segue abaixo a listagem das espécies usadas na chave de identificação. Vale 

ressaltar que dentre estas, 9 são espécies que variam de hábito arbustivo à arbóreo; 

o nome de tais espécies é seguido por um asterisco (*):  

 Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Radlk.* 

 Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret  

 Attalea dubia (Mart.) Burret  

 Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke  

 Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.  

 Bathysa mendoncae K.Schum.  

 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg  

 Boehmeria caudata Sw. * 

 Cabralea canjerana (Vell.) Mart.  

 Cecropia glaziovii Snethl.  

 Cryptocarya moschata Nees & Mart.  

 Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.  

 Euterpe edulis Mart.  

 Faramea tetragona Müll.Arg.  

 Geonoma elegans Mart. 

 Geonoma pauciflora Mart.  

 Guapira opposita (Vell.) Reitz  

 Guarea macrophylla Vahl  

 Ixora heterodoxa Müll.Arg. * 

 Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.  

 Leandra dasytricha (A. Gray) Cogn. *  

 Margaritopsis cymuligera (Müll.Arg.) C.M.Taylor * 

 Matayba guianensis Aubl.  

 Metrodorea nigra A. St.-Hil.  

 Miconia chartacea Triana  

 Miconia cubatanensis Hoehne  

 Miconia fasciculata Gardner * 

 Miconia hymenonervia (Raddi) Cogn. * 

 Miconia prasina (Sw.) DC.  

 Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra * 



 Rudgea coriacea (Spreng.) K.Schum.* 

 Schefflera angustissima (Marchal) Frodin  

 Syagrus pseudococos (Raddi) Glassman  

 Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman  

 Tibouchina pulchra Cogn.  

 Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

 

A identificação foi feita por eliminação de possibilidades, gerando uma janela 

com a listagem dos táxons remanescentes e os eliminados a cada passo e, ao final, 

nome científico da espécie (Fig. 2).  

 

Figura 2: Exemplo de janela gerada pelo software XPER
2
, de uma das identificações. 

 

O software apresenta, ainda, a listagem dos estados de caráter apresentados 

pela espécie identificada e sua respectiva ilustração caso haja. No caso da espécie 

identificada na figura 2, os estados foram:  

 Hábito: Árvores. 

 Tipo de crescimento: Monopodial.  

 Posição do estrato: Dossel (8 a 15m), Sub-bosque (superior 3,5 a 7,5m).  



 Forma da base do caule: Reta.  

 Tipo de caule: Tronco.  

 Presença de projeções: Sem projeções.  

 Forma dos ramos: Sem ramos.  

 Tipo de raiz: Axial. 

 Posição das folhas: Alternas.  

 Tipo de concentração das folhas: não concentradas.  

 Presença de pecíolos: Pecíolo longo (acima de 9 mm).  

 Folhas simples ou compostas: Simples.  

 Se folhas compostas: Folha simples.  

 Coloração das folhas: Concolor ; Discolor.  

 Forma da lâmina da folha ou do folíolo: Palmatilobada.  

 Tipo de margem da lâmina: Inteira, Ondulada.  

 Forma do ápice da lâmina: Arredondado, Obtuso, Raro-acuminado.  

 Forma da base da lâmina : Atenuada. 

 Tipo de nervura: Actinódoma.  

 Textura da lâmina: Cartácea.  

 Brilho da lâmina: Opaca.  

 Indumento da face abaxial: Aracnóideo, Estrigoso.  

 Domácias: Sem domácias.  

 Odor da folha: Não aromáticas.  

 Estípulas interpeciolares: Sem estípulas interpeciolares. 

 Estípulas livres ou unidas: Sem estípulas interpeciolares. 

 Estípulas extrapeciolares: Sem estípulas extrapeciolares.  

 Presença de glândulas: Sem glândulas.  

 Tipo de inflorescência: Amentilho.  

 Posição da inflorescência: Axilar.  

 Coloração da flor: Castanho-ferrugíneas, Vinácea.  

 Tipo de união das pétalas: Gamopétalas.  

 Tipo de união das sépalas: Gamossépalas.  

 Posição do ovário: Súpero.  

 Número de pétalas: 3-meras, 4-meras. 

 Tipo de fruto: Aquênio.  

 Coloração do fruto: Castanho, Castanho-avermelhado.  



Para a identificação, ainda é possível o uso de diferentes combinações de 

descritores (caracteres) como: Melhor descritor, Ordenação original do Xper2, 

Ordenação de Sokal & Michener ou  Ordenação de Jaccard.  

Das espécies listadas e utilizadas para a construção desta chave, Euterpe edulis 

(Arecaceae) está classificada como espécie vulnerável (VU) no Livro Vermelho da 

Flora do Brasil (LEITMAN et al., 2013) E. edulis (palmito-Jussara) é uma palmeira 

amplamente distribuída, ocorrendo ao longo de toda a Mata Atlântica e também em 

parte do Cerrado, é uma espécie não cespitosa, de crescimento lento, sem 

capacidade de rebrota sendo assim, dependente das florestas bem preservadas. 

Em vários remanescentes de Mata Atlântica, é possível encontrar vestígios da 

extração irresponsável da espécie. Em muitos casos, todos os indivíduos adultos de 

uma área são extraídos, levando à extinção da subpopulação. O principal motivo 

para a exploração é a extração do palmito em praticamente toda a sua área de 

distribuição.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso do software de gerenciamento de descrições taxonômicas Xper2 se 

mostrou funcional na identificação de espécies da flora da Mata Atlântica, 

reforçando sua importância, já que chaves de identificação para espécies deste 

Bioma são raras, especialmente as oferecidas online. Em chaves dicotômicas 

tradicionais, uma dúvida inicial pode comprometer o restante do processo, o XPER2, 

portanto, permite que o usuário escolha com quais descritores (caracteres) deseja 

iniciar e seguir a sua identificação, tornando-a mais flexível. A possibilidade de 

inserção de ilustração de alguns aspectos morfológicos utilizados na chave, como 

aspectos do hábito da planta, folhas, flores e frutos, se mostrou um recurso bastante 

eficiente, pois permite ao usuário comparar a amostra que tem em mãos com a 

espécie ilustrada, tirando possíveis dúvidas que ainda tenha após o uso da chave. 

A transferência da chave para o XPER3 (www.xper3.com), uma versão online 

do software permite o compartilhamento com outros pesquisadores, além da 

visualização online, será um meio eficiente de divulgação, servindo de subsídios 



para ações governamentais, estudantes, e profissionais da área, atingindo assim o 

objetivo do trabalho.  
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