
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: APHELANDRA R.BR. (ACANTHOIDEA, ACANTHACEAE) NO PARQUE ESTADUAL RESTINGA
DE BERTIOGA (SP, BRASIL)
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ROBERTA KEYLA KOJIMAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARA ANGELINA GALVÃO MAGENTAORIENTADOR(ES): 



1 

 

RESUMO 

O trabalho teve como objetivo a realização do estudo do gênero Aphelandra R.Br. 

(Acanthaceae Juss.) no Parque Estadual da Restinga de Bertioga. A formação 

vegetal de restinga ocorre sobre os depósitos arenosos costeiros. Aphelandra R.Br. 

reúne cerca de 200 espécies neotropicais que se estendem do Sul do México ao 

Norte da Argentina e Brasil, sendo 44 espécies encontradas no Brasil. Oito espécies 

estão registradas no Estado de São Paulo e duas nas comunidades do Parque 

Estadual da Restinga de Bertioga: Aphelandra ornata (Nees) T. Anderson e A. 

prismatica (Vell.) Hiern., com a primeira espécie sendo mais significativa em número 

de indivíduos e locais de ocorrência. Foram abordados procedimentos usuais em 

estudos taxonômicos, com levantamento bibliográfico e estudo morfológico e 

taxonômico. O gênero apresenta, entre outros caracteres diagnósticos, ausência de 

cistólitos, corola distintamente bilabiada, quatro estames com anteras monotecas e 

grãos de pólen tricolporados. A pesquisa constou de chave de identificação, 

descrição e ilustração representativa do gênero. 

Palavras-chave: Acanthaceae, litoral central de São Paulo, vegetação costeira.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 No sentido botânico, vegetação de restinga pode se definir como 

comunidades fisionomicamente distintas, que sofrem influência flúvio - marinha e 

marinha. (ARAÚJO & HENRIQUES, 1984; CERQUEIRA, 2000). Esta formação 

vegetal ocorre sobre os depósitos arenosos costeiros. No litoral Sudeste do Brasil, a 

costa apresenta numerosas pequenas enseadas, com praias estreitas e costões 

rochosos, em decorrência de sua formação geológica (ARAÚJO 1987). Devido à 

diversidade topográfica e condições ambientais da região, as restingas apresentam 

ampla biodiversidade de comunidades e espécies vegetais (ARAÚJO, 1984). A 

contínua ocupação e urbanização acelerada, ao longo do tempo, levou à 

degradação total ou parcial das restingas (LACERDA & ESTEVES, 2000). 

O gênero Aphelandra R.Br., da tribo Acanthae, família Acanthaceae, é 

neotropical e compõe, aproximadamente, 200 espécies.  

 As informações sobre as comunidades vegetais da flora em restinga para o 

litoral central do Estado de São Paulo ainda são escassas e não foram 

completamente estudadas, diferente do que ocorre no litoral dos Estados do Rio de 
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Janeiro e do Espírito Santo, que possuem diversificados levantamentos e descrições 

de flora em restinga (PEREIRA & ARAÚJO, 2000). Portanto, existe lacuna de 

conhecimento a ser preenchida sobre a vegetação das restingas desse Estado.  

2. OBJETIVOS 

O trabalho teve por objetivos: a revisão da identificação e o estudo das espécies 

de Aphelandra R.Br. listadas por Martins et al. (2008), no Parque Estadual Restinga 

de Bertioga, SP, com apresentação de chave de identificação e descrição das 

espécies, além de ilustração do padrão de florescência de um de seus 

representantes. Dessa forma, pretende-se contribuir para a melhor compreensão 

dessas espécies ocorrentes em restinga.  

 

 

3.  METODOLOGIA 

A área de pesquisa localiza-se na região norte do município de Bertioga - SP, 

nas localidades denominadas Itaguaré, São Lourenço e Guaratuba, compreendidas 

entre as coordenadas geográficas 23º44’ - 23º46’ S e 45º55’ - 46º02’ W (Figura 1).  

Procedimentos usuais em estudos taxonômicos foram abordados, com 

levantamento bibliográfico e estudo morfológico e taxonômico. Os nomes atuais das 

espécies foram conferidos através de estudos de taxonomia de Acanthaceae e 

consultas aos bancos de dados de herbários informatizados disponíveis na Lista de 

Espécies da Flora do Brasil (2015). Os autores dos táxons foram citados conforme 

Brummitt & Powell (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Figura 1: Delimitação do Parque Estadual Restinga de Bertioga, SP e áreas de preservação de 

entorno (extraído de fflorestal.gov.br). 

 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O levantamento dos dados de literatura foi feito durante um período de dois 

meses. Foram realizadas consultas aos trabalhos citados nos estudos de taxonomia 

da família e aos bancos de dados online de literatura taxonômica.  

A análise morfológica e taxonômica das espécies foi realizada com base nas 

coleções de Aphelandra R.Br. do Estado de São Paulo depositadas nos acervos do 

herbário da Universidade Santa Cecília (HUSC) e do herbário SP, do Instituto de 

Botânica de São Paulo.  

O trabalho compreendeu a revisão da identificação, descrição e ilustração do 

gênero Aphelandra R.Br.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A consulta ao herbário HUSC evidenciou a presença de 4 exsicatas de 

representantes do gênero Aphelandra R. Br., coletadas no Parque Estadual 

Restinga de Bertioga, confirmando a presença de duas espécies representativas do 

gênero: Aphelandra ornata (Nees) T. Anderson e A. prismatica (Vell.) Hieron. Além 

dessas, 25 exsicatas de representantes do Estado de São Paulo foram examinadas 

no herbário SP.  

A família Acanthaceae compreende cerca de 200 gêneros com 3500 espécies 

(AOYAMA & INDRIUNAS, 2012), amplamente distribuídas nos trópicos e não muito 

representadas em regiões temperadas (MABBERLEY, 1997), com representantes 

que ocupam predominantemente o interior de matas mesófilas. No Brasil, a família é 

constituída, aproximadamente, por 40 gêneros e 449 espécies, quatro endêmicas; 

ocorre em praticamente todas as formações vegetais, principalmente nos domínios 

das florestas pluviais. No Estado de São Paulo, existem 19 gêneros e 78 espécies, 

com 18 gêneros e 71 espécies ocorrendo no Domínio da Mata Atlântica. 

O gênero Aphelandra R.Br. apresenta um importante centro de diversidade 

genética no Brasil, onde ocorrem 44 espécies, das quais 16 são endêmicas; no 

Estado de São Paulo, ocorrem oito espécies, sendo que A. paulensis Wassh. é 

exclusiva da região. Aphelandra R.Br. apresenta como caracteres diagnósticos: 

ausência de cistólitos; inflorescência geralmente grande e com cores vistosas, 

inclusive brácteas e bractéolas; algumas espécies com folhas variegadas, margem 

do limbo e da bráctea crenada ou serrilhada; presença ou não de brácteas 

interpeciolares espinhosas, presença de ocelos nas brácteas; corola distintamente 

bilabiada, quatro estames com anteras monotecas e grãos de pólen tricolporados 

(PROFICE & ANDREATA, 2011). 

 

5.1. Chave de identificação para as espécies de Aphelandra R.Br. de Bertioga 

1. Lâminas com menos de 10 cm compr.; bractéolas obovadas ...................................  

  ................................................................................................ Aphelandra ornata 

1’. Lâminas com mais de 10 cm compr; bractéolas oblongas .......................................  

  .......................................................................................... Aphelandra prismatica 
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Aphelandra ornata (Nees) T. Anderson 

Sinônimos: Lagochilium ornatum (Nees) Nees, Stenandrium venatum Nees, 

Aphelandra venosa Wassh. & Smith. 

Ervas a arbustos 20 - 30 cm. Caule tetragonal sulcado a estriado, híspido. Pecíolo 

0,7 - 1,5 cm; lâmina, (3,5 -) 4,5 - 8 (- 9,5) x 1,4 - 4,7 cm, estreito - elíptica a ovada, 

variegadas ou não, tricomas escassos, mais abundantes na face abaxial, 

concentrados na nervura central em ambas as faces, margem glabra, base 

decorrente, ápice agudo arredondado; nervuras secundárias 4 - 10. Inflorescência 

4,2 - 5 cm, espiga, terminal, pedúnculo 4 - 8 mm, 8 - 16 flores; brácteas 1 - 2 x 1 - 

1,4 cm, obovadas, tricomas escassos na região das nervuras de ambas as faces ou 

face abaxial pubescente, margem serrilhada ciliada; bractéolas 2 por flor, ca. 1 mm, 

estreito - triangulares. Flores alaranjadas, 1,8 - 3 cm; pedicelo 1 - 2 mm; sépalas 

lanceoladas, cuspidadas, pubescentes no ápice, margem ciliada no ápice, lobos 

iguais, (0,5 -) 1,2 - 5 x 0,5 - 1,2 cm, unidas na base ca. 0,5 mm; tubo da corola 0,8 - 

1,7 cm, fauce 0,9 - 1,4 cm, bilabiada, lábio inferior trilobado 0,7 - 0,9 x 0,9 - 1,2 cm, 

lobo médio 4 - 7 x 3 - 5 mm; lobos laterais 4 - 7 x 2 - 4 mm, lábio superior bilobado (2 

-) 4 - 7 x 1,5 - 4,5 mm, lobos 1,5 - 2 x 1,5 - 2 mm; estames 4, exsertos, inseridos na 

fauce; ovário bilocular; estilete 1,2 - 2,5 cm, estigma capitado; disco nectarífero 

clavado. Frutos cápsulas, verdes ou castanhos.  

 De acordo o material examinado e com buscas aos bancos de dados online 

do Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT, 2015), Justicia carnea Lindl. 

floresce durante todo o ano. Em Bertioga, foi coletada fértil nos meses de outubro e 

novembro. 

Segundo Profice et al. (2015), no Brasil, a espécie ocorre nas regiões Sudeste 

(Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina), no domínio 

fitogeográfico da Mata Atlântica, em Floresta Ombrófila ou Pluvial. 

Material examinado: BRASIL. São Paulo: Bertioga, Fazenda da Família 

Pinto, 13/X/1998, S.E. Martins et al. 297 (HUSC, SP); Fazenda da Família Pinto, 

13/X/1998, S.E. Martins et al. 289; Praia do Itaguaré, 10/XI/1998, S.E. Martins et al. 

322 (HUSC, SP); Praia de Boraceia, 27/XI/1989, E. Martins et al. 22548 (SP); Bairro 

São Rafael, 25/X/2007, R.C. Forzza et al. 4825 (SP). 

Material adicional examinado: Cananéia: Ilha da Casca, 15/III/1976, M. 

Sakane 447 (SP); Caraguatatuba: Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo 
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Caraguatatuba, 07/IX/2000, R.S. Bianchini & R.P.G. Rosario. 1369 (SP); Guarujá: 

19/I/1913, W. Shassen 6048 (SP); Iguape: Estação Ecológica Juréia-Itatins, Serra da 

Juréia, 13/XII/1993, E.A. Anunciação & R.J. Oliveira 416 (SP); Estação Ecológica de 

Chauás, 07/I/1999, E.R. Batista et al. 43 (SP); Miracatu: Fazenda Itereí, Serra de 

Paranapiacaba, 19/IV/1994, J.R. Pirani & R.F. Garcia 3096 (SP); Pariquera-açú: 

Estação Experimental do Instituto Agronômico de Campinas, 05/IX/1994, E. Moncaio 

et al. 111 (SP); Pedro de Toledo: 28/IX/1961, J. Mattos 9153 (SP); Praia Grande: 

Vila Atlântica, 07/VI/1951, A.B. Joly 1100 (SP); Ubatuba: Trilha da Fazenda 

Capricórnio, 28/VIII/1994, M.A. de Assis et al. 383 (SP); Estrada da Fazenda 

Capricórnio, 16/IV/1994, A. Furlan et al. 1488 (SP).  

 

Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern 

 Sinônimos: Ruellia  prismatica Vell., Aphelandra hydromestus (Nees) Hemley,  

Aphelandra lurida Rizzini, Aphelandra prismatica var. stenophylla Rizzini, 

Hydromestus maculatus Scheidw., Lagochilium hydromestus Nees, Ruellia 

quadrangularis Vell, Strobilorhachis glabra Klotzsch, Strobilorhachis prismatica (Vell.) 

Nees. 

Ervas 60 - 70 cm. Caule tetragonal estriado. Pecíolo 1,5 - 3,5 cm; lâmina, (10 -) 

21,8 - 31,5 x (3,2 -) 6 - 8,5 cm, elíptica, glabra em ambas as faces, com raros 

tricomas, seríceos nas nervuras da face abaxial, margem levemente ciliada, 

ocasionalmente serícea, base decorrente, ápice acuminado; nervuras secundárias 8 

- 15. Inflorescência 9,7 - 11,5 cm, espiga, terminal, pedúnculo 2 - 5 mm, ca. 20 

flores; brácteas 1,8 - 2,4 x 0,7 - 0,9 cm, elípticas, ápice agudo a curtamente 

lanceolado, glabras, margem ligeiramente serrilhada, ápice bidentado; bractéolas 2 

por flor, 2,5 x 1 mm, com raros tricomas, oblongo-lanceolados. Flores amarelas, 3,5 

- 4,7 cm; pedicelo 4 - 5 mm; sépalas oblongo - lanceoladas, cuspidadas ou 

segmento maior com ápice arredondado e segmentos menores com ápice agudo, 

com raros tricomas, margem glabra, 4 lobos iguais, 3 - 4 x 0,5 - 1 mm, um lobo 

maior, 3 - 4 x 1,5 - 5 mm, unidas na base ca. 0,5 mm; tubo da corola 2 - 2,5 cm, 

fauce 1,4 - 2,2 cm, bilabiada, lábio superior 0,6 - 0,8 x 0,8 - 1 cm, lobos 0,3 - 1 x 0,4 - 

0,5 cm; lábio inferior 0,7 - 1,3 x 1,3 - 2 cm, lobo médio 0,6 - 1,3 x 0,6 - 1,3 cm, 

laterais 0,6 - 1,2 x 0,5 - 1 cm; estames 4, exsertos, inseridos na fauce; ovário 

bilocular; estilete ca. 3 cm, estigma bilobado subclavado; disco nectarífero discóide. 
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Frutos cápsulas (não vistos).  

De acordo com o material examinado e com buscas aos bancos de dados 

online do Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT), Aphelandra prismatica 

(Vell.) floresce de novembro a maio. Em Bertioga foi encontrado material fértil em 

maio e outubro. 

Segundo Profice et al. (2015), no Brasil, a espécie ocorre na região Sudeste 

(Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo), no domínio fitogeográfico da Mata 

Atlântica, em Floresta Ombrófila ou Pluvial. 

Material examinado: BRASIL. São Paulo: Bertioga, Fazenda da Família 

Pinto, 13/X/1998, S.E. Martins et al. 305 (HUSC, SP); Guaratuba, Fazenda Três 

Marias, 20/V/1999, R.S. Bianchini & S.E. Martins 1255 (HUSC, SP). 

Material adicional examinado: Caraguatatuba: Parque Estadual da Serra do 

Mar, Núcleo Caraguatatuba, Trilha dos Tropeiros, 21/XI/2000, I. Cordeiro 2382 (SP); 

Cubatão: Parque Caminhos do Mar, Estrada Velha do Santos, 21/XII/1994, S.A.C. 

Chie et al. 821 (SP); Mongaguá: III/1964, J.Mattos 11819 (SP); Santos: Área da 

Santa Casa de Misericórdia, 14/XII/2010, A. Indriunas & R.J.F. Garcia 74 (SP); São 

Sebastião: Fazenda Jaraguá, 30/VI/1956, M. Kuhlmann. 3854 (SP); Ubatuba: Trilha 

da Almada, 15/IV/1994, A. Furlan et al. 1427 (SP); Parque Estadual da Serra do Mar, 

Núcleo Picinguaba, 02/XII/1993, L. Rossi & G. Steves 1370 (SP); Estação 

Experimental do IAC, 17/XI/1998, A.C. Marcato et al. 109 (SP); rodovia de Ubatuba, 

17/VII/1972, T. Sendulsky 1255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Aphelandra prismatica (Vell.) Hiern: folha elíptica e inflorescência com brácteas de 

ápide agudo a curtamente lanceolado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os táxons apresentados pertencem à subfamília Acanthoideae, que se 

distingue pela presença de frutos com deiscência explosiva e retináculos nas 

sementes (SCOTLAND & VOLLESEN 2000).  

 Constatou-se que formas variegadas e não-variegadas de Aphelandra ornata 

(Nees) T. Anderson podem coexistir na mesma região, e que esta espécie é a mais 

significativa em número de indivíduos e locais de ocorrência. 

 Entre as contribuições relevantes da pesquisa realizada estão a melhor 

compreensão taxonômica e morfológica, através dos caracteres diagnósticos, assim 

como informações sobre fenologia e distribuição ds espécies.  
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