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Folhas alternas, simples, inteiras, peninérveas, às vezes coriáceas, pecioladas, estípulas
ausentes. Inflorescência cimosa ou racemosa, paniculada ou umbelada; flores unissexuais,
monóicas às vezes no gênero Iryanthera ou dióicas, pequenas, em racemos axilares ou
terminais, às vezes fasciculadas ao final ou ao longo das ramificações, apétalas; cálice
cupulado ou campanulado, 2-3 (-5)-lobado, lobos valvados; flores masculinas 2-30, anteras 3
ou mais, extrorsas dorsalmente adnadas a uma coluna central estaminal; flores femininas,
ovário súpero, 1-locular, com um óvulo basal anátropo, estilete curto, estigma sub-séssil
forma de disco lobado. Fruto uma cápsula, às vezes polposo, lenhoso, geralmente deiscente
ao longo de duas suturas ventrais e dorsais; 1 semente, revestido por um arilo delgado ou
polposo, inteiro ou laciniado, arilo freqüentemente vermelho, rico em lipídeos, semente com
abundante óleo; endosperma às vezes ruminado, aromático.
Hábito. Arbustos ou árvores, comumente exudando uma seiva, quando cortado, de cor
vermelha transparente.
Dispersão. Endozoocórica, por frugívoros especializados como macacos-aranha (Ateles
belzebuth, Ateles paniscus) (VAN ROOSMALEN, 1985), tucanos e cotingas (VAN DER
PIJL, 1982; McKEY, 1975).

1. Compsoneura Warb.
Folhas alternas, glabras, inteiras ou ligeiramente onduladas e às vezes recurvadas estreitamente
nas margens, pecioladas. Inflorescências 1-2 nas axilas das folhas ou sobre ramos desfolhados,
racemosa, fasciculada racemosa ou estritamente paniculada, brácteas caducas, bracteolas
ausentes, flores dióicas, pediceladas; flores masculinas 3-25 por fascículo, tépalas parcialmente
unidas, mais ou menos carnosas, 3 ou raramente 4-5-lobadas, anteras 4-10, compridas; flores
femininas 1-8 por fascículo, tépalas parcialmente unidas, ovário unicarpelar, subgloboso ou
elipsóide, estigma sub-séssil, bilobado. Fruto uma cápsula elipsóide, glabra, deiscente em duas
valvas, lisa ou obscuramente carenada, pedicelada; pericarpo ténue, cartáceo, ás vezes lenhoso,
arilo essencialmente inteiro ou diminutamente laciniado no ápice; semente elipsóide, testa
delgada, lisa, geralmente irregularmente manchada de preto ou purpuráceo, ás vezes sem essas
manches, endosperma náo ruminado.
Hábito. Árvores ou arbustos, pequenos, dióicos, freqüentemente com seiva vermelha.
Dispersão. Os frutos são comidos por frugívoros especialistas, principalmente pássaros
(SNOW, 1981) e macacos.
1. Compsoneura capitellata (A. DC.) Warb. Pl. 1, fig. 1

Pedicelo de fruto 0,4-0,5 cm de comprimento. Cápsula elipsóide, com menor frequência
globosa, 4,3-6,8 x 3,9-4,8 cm, glabra, madura verde a amarelo escura, ápice arredondado, às
vezes ligeiramente sulcado, estipitado, base arredondada, sutura longitudinal apresentando
sempre uma quilha longitudinal unilateral; pericarpo abrindo-se de um lado, espesso, carnoso
quando fresco, duro, lenhoso quando seco, 0,4 cm de espessura, arilo delgado; semente 2,74,3 x 3,0-3,2 cm, testa dura de cor marrom, sem máculas, endosperma não ruminado.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 28 m; mata de terra firme.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Colômbia, Equador, Peru.

Plate 1. MYRISTICACEAE 1. Compsoneura capitellata . 2. C. debilis.
1.2. Compsoneura debilis (A. DC.) Warb. Pl. 1, fig. 2
Infrutescência 3,4-4,5 cm de comprimento, pedúnculo 0,5-1,9 cm de comprimento, 2-4 frutos
maduros por infrutescência, pedicelados; pedicelo grosso, 0,5-0,8 cm de comprimento,
distalmente dilatado, 3 sépalas persistentes até ao fruto. Cápsula elipsóide a ligeiramente
oblonga, 1,9 x 1,0 cm, obtusa no ápice, diminutamente estipitada na base, sutura longitudinal
impressa, sem elevação; pericarpo frágil, delgado, epicarpo liso, arilo espesso, inteiro,
purpurino, oleoso; semente elipsóide a oblonga, 1,4 x 0,7 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto até 6 m; em caatinga alta e arenosa, comum na campina alta.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Colômbia, Venezuela.
1.3. Compsoneura ulei Warb. Pl. 2, fig. 1
Infrutescência 5,2-6,0 cm de comprimento, pedúnculo 0,5-1,8 cm de comprimento, 1-2 frutos
maduros por infrutescência, pedicelados; pedicelo delgado, 0,4-0,8 cm de comprimento,
distalmente dilatado, 3 sépalas persistentes até ao fruto. Cápsula elipsóide, 1,9-2,4 x 1,0-1,1 cm,
imatura verde, madura amarela pálida, obtusa ou diminutamente apiculada no ápice,
diminutamente estipitada na base, estipe ca. de 0,1-0,2 cm de comprimento, sutura longitudinal
impressa; pericarpo delgado e frágil, arilo branco; semente elipsóide e com manchas.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 8 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso,
encontrando-se também na campina e capoeira alta, em solo argiloso sujeito à inundação
temporária.
Dispersão. O arilo é consumido pelo menos por macaco-prego (Cebus apella) (PERES, com.
pess.).
Distribuição. Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia),
Bolívia, Guiana.

Plate 2. MYRISTICACEAE. 1. Compsoneura ulei. 2. Iryanthera campinae. 3. I. coriacea.
2. Iryanthera Warb.
Folhas alternas, inteiras, glabras, às vezes ligeiramente recurvadas nas margens, coriáceas,
pecioladas. Inflorescência fasciculada racemosa, ou estreitamente paniculada, axilar ou sobre
ramos desfolhados, às vezes bi- ou trifurcada na base, pedúnculo curto, minuciosamente
estrigoso com pelos semelhantes aos dos ramos ou glabrescentes; flores dióicas, às vezes
monóicas, em pequenos fascículos ao longo das ramificações, brácteas decíduas, bractéolas
1-2 persistentes; perianto estaminado pequeno, sem pubescência, internamente glabro, 3
(raramente 4)- lobado, filamentos conados numa coluna, anteras 3 (raramente 4) conadas no
ápice, distalmente divergente ou livre na base; perianto pistilado ligeiramente grande e mais
carnoso que o estaminado, ovário elipsóide, cónico ou cilíndrico, glabro, estilete curto,
estigma inconspícuo. Fruto uma cápsula, transversalmente elipsóide, essencialmente globosa,
deiscente em 2 valvas; pericarpo lenhoso, arilo inteiro ou inconspicuamente laciniado
distalmente, vermelho; semente transversalmente elipsóide ou globosa.
Hábito. Arbustos ou árvores, casca interna freqüentemente exudando um líquido vermelho.
Dispersão. O fruto é consumido e as sementes dispersas por macacos Callicebus (KINZEY,
1981; GRANDLEMIRE, 1988), Lagothrix (DEFLER, PERES, com. pess.; RAMIREZ,
1988), Ateles (VAN ROOSMALEN, com. pess.), e Cebus (PERES, com. pess.), tucanos
(PERES, com. pess.), e araçaris.
2.1. Iryanthera campinae W. Rodrigues Pl. 2, fig. 2
Infrutescência sobre ramos desfolhados, bifurcada na base, pedúnculo 1.5-1.7 cm de
comprimento, 1-2 frutos maduros por infrutescência, pedicelo 1 cm de comprimento. Cápsula
ligeiramente transversalmente elipsóide, 1.7 x 1.3 cm, ápice obtuso, base truncada,
estreitando-se nos extremos, estipe grosso, até 0.5 cm de comprimento. , epicarpo liso, arilo
escarlate; semente transversalmente elipsóide, 0.7 x 1.1 cm.
Hábitat. Arbusto ou arvoreta até 8 m, dióico, casca com exsudação vermelha; campina
baixa, em solo silicoso.
Distribuição. Brasil (Amazonas).
2.2. Iryanthera coriacea Ducke Pl. 2, fig. 3; Pl. 3, fig. 1
Infrutescência 1,7-1,9 cm de comprimento, pedúnculo ca. de 1,5 cm de comprimento, 2-7
frutos maduros por infrutescência, pedicelado, pedicelo até 0,4 cm de comprimento. Cápsula
transversalmente elipsóide, 1,3 x 1,9 cm, imatura verde- ferrugínea, ápice obtuso, base
truncada, estreitando-se nos extremos, sutura longitudinal distintamente carenada; pericarpo

ca. de 0,2 cm de espessura, epicarpo liso, arilo escarlate; semente transversalmente elipsóide,
1,8 x 0,8 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 21 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso,
encontrando-se também na campinarana e capoeira, em solo argiloso.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Pará).

Plate 3. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera coriacea. 2. I. crassifolia.
2.3. Iryanthera crassifolia A.C. Smith Pl. 3 fig. 2
Infrutescência 4-10 cm de comprimento, pedúnculo curto, ca. de 0,4 cm de comprimento, 35 frutos maduros por infrutescência, pedicelados, pedicelo curto, 1,1-1,5 cm de comprimento,
grosso. Cápsula ligeiramente elipsóide transversalmente ou ovóide, 1,9-2,6 x 2,4-2,6 cm,
glabra, àpice obtuso, base brevemente arredondada a obtusa, sutura longitudinal
inconspicuamente carenada; pericarpo lenhoso, ca. de 0,4 cm de espessura, epicarpo liso,
arilo vermelho; semente transversalmente elipsóide, 0,7 x 1,1 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou àrvore até 25 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas), Colômbia, Equador, Peru.
2.4. Iryanthera elliptica Ducke Pl. 4 fig.
Infrutescência ca. de 7 cm de comprimento, pedúnculo 2,5 cm de comprimento, 2-3 frutos
maduros por infrutescência, pedicelados, pedicelo grosso, ca. de 1 cm de comprimento.
Cápsula transversalmente elipsóide ou estreitamente subglobosa, 5,0 x 3,5 cm, ápice obtuso,
estipe grosso até 3,0 cm de comprimento, base arredondada, sutura longitudinal distintamente
carenada; pericarpo carnoso, rugoso, ca. de 1,4 cm de espessura, epicarpo lustroso, arilo
vermelho; semente transversalmente elipsóide ou subglobosa, 1,5 x 0,4 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme, em solo argiloso.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Rondônia), Colômbia, Peru, Venezuela.
Dispersão. O arilo é consumido por tucanos (Ramphastos sp.), barrigudos (Lagothrix
lagotricha cana), macacos prego (Cebus apella) (PERES, com. pess.), e cuxiús (Chiropotes
satanas chiropotes) (FRAZÃO, 1992); a semente imatura é comida por macaco prego (Cebus
apella), parauacú branco (Pithecia albicans) e papagaios (PERES, com. pess.).

Plate 4. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera elliptica.
2.5. Iryanthera grandis Ducke Pl. 5, fig. 1
Infrutescência ca. de 11 cm de comprimento, poucos frutos maduros por infrutescência,
pedicelados; pedicelo grosso, rugoso, ca. de 1 cm de comprimento. Cápsula espessa,
coriácea, transversalmente elipsóide a subglobosa, 3,4 x 4,0 cm, ápice arredondado, as
extremidades laterais arredondadas, estipe grosso, ca. de 0,5 cm de comprimento, base aguda,
sutura longitudinal carenada e com elevação; pericarpo lenhoso, glabro, muito rugoso, ca. de
0,9 cm de comprimento, arilo purpúreo, curto laciniado perto do ápice; semente lisa,
transversalmente elipsóide ou subglobosa, 1,9 x 2,0 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme, em solo argiloso.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia), Peru.
Dispersão. A semente do fruto imaturo e o arilo são consumidos por cuxiús (Chiropotes
albinasus) (AYRES, 1981), apenas o arilo por tucanos (Ramphastos cuvieri, Ramphastos
vitellinus), araçaris (Pteroglossus aracari, Pteroglossus bitorquatus, Pteroglossus viridis), e
Bucconidae (Notharchus tectus) (INPA 98746), e o arilo maduro por barrigudos (Lagothrix
lagotricha cana) (RAMIREZ, 1988) e a semente dispersa.

Plate 5. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera grandis.
2.6. Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. Pl. 6, fig. 1
Infrutescência 3 cm de comprimento, 2-5 frutos maduros por infrutescência, pedicelados;
pedicelo grosso, ca. de 0,6 cm de comprimento. Cápsula transversalmente elipsóide, 2,4 x 1,5
cm, ligeiramente deprimida, lisa, as extremidades laterais arredondadas, cor verde a amarelo,
ápice apiculado, base curta estipitada, estipe grosso, ca. de 0,3-0,6 cm de comprimento,

sutura longitudinal conspicuamente carenada, espessada sobre as suturas e no ápice;
pericarpo rugoso, 0,3 cm de espessura, arilo vermelho; semente transversalmente elipsóide,
1,2 x 1,7 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Pará), Guiana Francesa, Suriname, Venezuela.
Dispersão. O arilo é consumido por tucanos (PERES, com. pess.) e cuxiús (Chiropotes
satanas chiropotes) (FRAZÃO, 1992).

Plate 6. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera hostmannii. 2. I. juruensis.
2.7. Iryanthera inpae W. Rodrigues
Infrutescência e folhas muito parecidas com I. tricornis, um fruto por infrutescência.
Cápsula transversalmente elipsóide, 1.5 x 2,2 cm, indistintamente carenada, não apiculada no
ápice.
Hábito e hábitat. Árvore até 15 m; mata de terra firma, em solo argiloso.
Distribuição. Brasil (Amazonas).
2.8. Iryanthera juruensis Warb. Pl. 6, fig. 2
Infrutescência ca. de 6 cm de comprimento, pedúnculo 3,9 cm de comprimento, frutos
fasciculados no tronco ou ramos velhos, 1-3 frutos maduros por infrutescência, pedicelados;
pedicelo grosso, ca. de 0,5-0,7 cm de comprimento. Cápsula transversalmente elipsóide ou
subglobosa, 2,8 x 2,0 cm, ápice liso, extremidades laterais arredondadas, base ligeiramente
deprimida ou obtusa, sutura longitudinal inconspicuamente carenada, às vezes ligeiramente
impressa; pericarpo espesso, rugoso, 0,1-0,2 cm de espessura, epicarpo liso, arilo vermelho,
inconspicuamente laciniado no seu terço superior, lacínias grossas; semente transversalmente
subglobosa, 1,3 x 0,9 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 28 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso,
ou capoeira.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima), Bolívia,
Colômbia, Equador, Guianas, Venezuela, Peru.
Dispersão. Alimentam-se do arilo e semente imatura parauacús (Pithecia pithecia
chrysocephala) (SETZ, 1993), barrigudos (Lagothrix lagotricha poeppigii) (IZAWA, 1975;
RAMIREZ, 1988), dos frutos maduros zogue-zogues (Callicebus moloch)
(GRANDLEMIRE, 1988), cairaras (Cebus albifrons) (PERES, com. pess.), e barrigudos
(Lagothrix l. lagotricha) (DEFLER, com. pess.), somente o arilo é consumido por tucanos
(Ramphastos cuvieri, Ramphastos vitellinus) e araçaris (Pteroglossus viridis, Pteroglossus
aracari, Pteroglossus bitorquatus).

2.9. Iryanthera laevis Markgraf Pl. 7, fig. 1
Infrutescência desde a base dos ramos, ca. de 5 cm de comprimento, 5-10 frutos maduros
por infrutescência, pedicelados; pedicelo grosso, rugoso, 0,5-1,0 cm de comprimento.
Cápsula transversalmente elipsóide, 3,6 x 2,9 cm, ápice apiculado, estipe grosso, 0,2-0,4 cm
de comprimento, base arredondada, sutura longitudinal cristada, parte superior deprimida,
elipsoidal nos extremos de contorno; pericarpo rugoso, pouco carnoso, 0,1 cm de espessura,
arilo vermelho; semente transversalmente elipsóide, 3,2 x 2,2 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 28 m; mata de terra firma, em solo argiloso e
arenoso úmido, e igapó.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia), Peru, Colômbia, Equador.
Dispersão. O arilo maduro é comida por parauacús (Pithecia pithecia chrysocephala)
(SETZ, 1993), barrigudos (Lagothrix l. lagotricha) (DEFLER, com. pess.), tucanos
(Ramphastos cuvieri, Ramphastos vitellinus) e araçaris (Pteroglossus aracari, Pteroglossus
bitorquatus, Pteroglossus viridis), cotingas (Phoenicircus carnifex, Lipaugus vociferans),
Barypthengus duficapillus, e Bucconidae (Notarchus tectus) (INPA 98768, 98738) (SETZ,
1.c.).

Plate 7. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera laevis.
2.10. Iryanthera lancifolia Ducke Pl. 8, fig. 1
Infrutescência 3,5-4,2 cm de comprimento, frutos pedicelados, pedicelo curto, 0,4 cm de
comprimento. Cápsula ligeiramente transversalmente elipsóide ou estritamente subglobosa,
3,0-3,8 x 3,2-3,6 cm, ápice arredondado, ligeiramente curvo, curtamente estipitado na base,
sutura longitudinal inconspicuamente carenada; pericarpo espesso, muito rugoso, lenhoso,
0,5-0,8 cm de espessura, arilo laciniado; semente transversalmente elipsóide ou subglobosa,
1,7-2,2 x 2,6-3,2 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme, em solo argiloso, e igapó.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Pará, Rondônia), Peru e Suriname.
Dispersão. O arilo maduro é consumido por parauacús (Pithecia pithecia
chrysocephala)(SETZ, 1993).

Plate 8. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera lancifolia.
2.11. Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb. Pl. 9, fig. 1
Infrutescência 3,6-5,0 cm de comprimento, pedúnculo 1 cm de comprimento, 3-4 frutos
maduros por infrutescência, pedicelados; pedicelo grosso, 0.5-1,0 cm de comprimento. Cápsula
transversalmente elipsóide, lateralmente comprimida, 3,5 x 3,0 cm, glabra, ápice levemente
apiculado, base obtusa, sutura longitudinal carenada; pericarpo rugoso, arilo vermelho, laciniado
próximo da metade do comprimento total; semente transversalmente elipsóide.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 28 m; mata de terra firme, em solo argiloso e arenoso, e
mata alagável.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Colômbia, Guianas, Peru.
Dispersão. O arilo é consumido por tucanos e araçaris (Ramphastos cuvieri, Ramphastos
vitellinus, Pteroglossus aracari, Pteroglossus bitorquatus, Pteroglossus viridis) (INPA 6188).

Plate 9. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera macrophylla. 2. I. obovata. 3. I. olacoides.
2.12. Iryanthera obovata Ducke Pl. 9, fig. 2
Infrutescência ca. de 4 cm de comprimento, pedúnculo ca. de 1,6 cm de comprimento, 2-3
frutos maduros por infrutescência, pedicelados; pedicelo delgado, ca. de 2 cm de
comprimento. Cápsula transversalmente elipsóide, com as extremidades subglobosas a

arredondadas, 1,2-1,4 x 1,8-2,3 cm, ápice truncado, base arredondada, sutura longitudinal
distintamente carenada, com pouca elevação; pericarpo 0,1-0,2 cm de espessura, arilo
laciniado; semente transversalmente elipsóide, 0,9-1,1 x 0,9-2,1 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; em vegetação tipo caatinga.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Venezuela.
2.13. Iryanthera olacoides (A.C. Smith) A.C. Smith Pl. 9, fig. 3
Infrutescência compacta, 1,6-2,0 cm de comprimento, pedúnculo delgado, 0,4-0,5 cm de
comprimento, 1-3 frutos maduros por infrutescência, pedicelados; pedicelo 0,2-0,4 cm de
comprimento. Cápsula transversalmente elipsóide, 1,0 x 1,3 cm, marrom a preta quando seca,
ápice apiculado, conspicuamente estipitado na base, estipe 0,1-0,2 cm de comprimento,
sutura longitudinal ligeiramente carenada, com uma pequena elevação que vai até o ápice;
pericarpo ca. de 0,5 cm de espessura, arilo laciniado; semente transversalmente elipsóide, 0,6
x 1,0 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 12 m; mata de terra firme, em solo argiloso,
capoeira, mata de várzea, e igapó.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas), Peru.

Plate 10. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera paradoxa.
2.14. Iryanthera paradoxa (Schwacke) Warb. Pl. 10, fig. 1
Infrutescência ca. de 5,2 cm de comprimento, pedúnculo 0,9 cm de comprimento, 3-7 frutos
maduros por infrutescência, agrupados no final do ramo, pedicelados; pedicelo 1,1 cm de
comprimento, glabrescente. Cápsula transversalmente elipsóide a subglobosa, 2,4-2,7 x 2,62,8 cm, ápice obtuso, base arredondada a truncada, sutura longitudinal distintamente carenada
até a base; pericarpo carnoso, 0,7 cm de espessura, arilo vermelho-laranja, laciniado, sem
alcançar a base; semente transversalmente elipsóide, 1,2-1,7 x 2,2-2,5 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; mata de terra firme, em solo argiloso e
arenoso.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Peru, Venezuela.
Dispersão. O arilo e as sementes imaturas são consumidas por cuxiús (Chiropotes satanas
chiropotes) (FRAZÃO, 1992), o arilo maduro é comido por barrigudos (Lagothrix lagotricha
cana)(PERES, com. pess).
2.15. Iryanthera paraensis Huber Pl. 11, fig. 1
Infrutescência até 6,5 cm de comprimento, pedúnculo muito reduzido, até 0,2 cm de
comprimento, a infrutescência divide-se perto da base, 2-8 frutos maduros por infrutescência,
pedicelados; pedicelo 0,3-0,7 cm de comprimento. Cápsula transversalmente elipsóide, 1,7 x
2,4 cm, verde a laranja-vermelha, as extremidades laterais arredondadas, diminutamente

apiculada ou lisa no ápice, a base vai estreitando-se num curto estipe grosso, 0,1-0,3 cm de
comprimento, sutura longitudinal distintamente carenada, mais elevada no ápice; pericarpo
rugoso, ca. de 0,2 cm de espessura, arilo vermelho brilhante; semente transversalmente
elipsóide, 0,8 x 2,2 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 20 m; mata de terra firme, encontrando-se em
terrenos sujeitos a inundação temporária.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Maranhão, Pará), Colômbia, Peru, Suriname, Venezuela.

Plate 11. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera paraensis.
2.16. Iryanthera polyneura Ducke Pl. 12, fig. 1
Infrutescência 2,3-3,0 cm de comprimento, fruto caulinar lustroso, pedicelado; pedicelo
grosso, 0,4 cm de comprimento. Cápsula transversalmente elipsóide ou subglobosa, 2,9 x 3,8
cm, lisa, ápice obtuso, base arredondada; pericarpo lenhoso, 0,6-0,9 cm de espessura, sutura
longitudinal espessada, com elevação somente num extremo que vai até o ápice, arilo
vermelho; semente transversalmente elipsóide, 1,3 x 2,5 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Pará, Rondônia), Colômbia e Peru.
Dispersão. O arilo é comido por macaco-prego (Cebus apella)(PERES, com. pess.), e a
semente imatura por parauacús (Pithecia pithecia chrysocephala)(SETZ, 1993).

Plate 12. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera polyneura.
2.17. Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb. Pl. 13, fig. 1

Infrutescência ca. de 3,6 cm de comprimento, frutos fasciculados sobre o tronco ou ramos
velhos, pedicelados; pedicelo 0,5-0,8 cm de comprimento. Cápsula transversalmente
elipsóide, 2,4 x 2,6 cm, verde a amarela, ápice obtuso, base estipitada, estipe 0,3-0,4 cm de
comprimento; pericarpo ca. de 0,3 cm de espessura, sutura longitudinal carenada
pronunciada, arilo vermelho; semente transversalmente elipsóide.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 35 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso, e
mata de igapó.
Distribuição. Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia), Guianas.

Plate 13. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera sagotiana. 2. I. tessmannii.
2.18. Iryanthera tessmannii Markgraf Pl. 13, fig. 2
Infrutescência compacta, ca. de 2,5 cm de comprimento, 2-3 frutos maduros por
infrutescência, pedicelados; pedicelo 0,3-0,6 cm de comprimento. Cápsula transversalmente
elipsóide a ligeiramente ovóide, 1,3 x 1,3 cm (incluindo o estipe de 0,2 cm de comprimento),
base estipitada, ápice conspicuamente apiculado, sutura longitudinal carenada, quase
impressa; semente conspicuamente transversalmente elipsóide a ovóide.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de várzea, em solo arenoso.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Mato Grosso, Pará), Peru.
2.19. Iryanthera tricornis Ducke Pl. 13, fig. 1
Infrutescência ca. de 4,7 cm de comprimento, 1-3 frutos maduros por infrutescência,
pedicelados; pedicelo grosso, rugoso, 1,3 cm de comprimento. Cápsula transversalmente
elipsóide, 2,3 x 3,2 cm, lisa, ápice subagudo, horizontalmente deprimido, base estipitada,
estipe forte, 0,4 cm de comprimento, sutura longitudinal conspicuamente carenada, as suturas
pronunciadas formando uma elevação de 0,2 cm de altura, as extremidades laterais
apiculadas; pericarpo lenhoso, 0,3 cm de espessura, mais espesso na base, ápice e suturas,
arilo vermelho; semente transversalmente elipsóide com os extremos terminando quase em
uma ponta, 0,7 x 1,4 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso.

Distribuição. Brasil (Amazonas), Colômbia, Peru.
Dispersão. A semente imatura é comida por o parauacú-branco (Pithecia albicans) (PERES,
com. pess.).

Plate 13. MYRISTICACEAE. 1. Iryanthera tricornis. 2. I. ulei.
2.20. Iryanthera ulei Warb. Pl. 13, fig. 2
Infrutescência ca. de 2,5 cm de comprimento, 1-3 frutos maduros por infrutescência,
pedicelados; pedicelo grosso, 0,6-0,8 cm de comprimento. Cápsula transversalmente
elipsóide, 1,9 x 2,5 cm (incluindo o estipe), ápice apiculado, base estipitada, estipe ca. de 0,4
cm de comprimento, as extremidades laterais subagudas ou arredondadas, sutura longitudinal
conspicuamente carenada; pericarpo delgado, rugoso, ca. de 0,3 cm de espessura, sendo mais
espesso sobre as suturas, arilo vermelho; semente lisa, mais comprida que larga.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; mata de terra firme, em solo argiloso ou
arenoso, e mata de igapó.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia), Bolívia, Colômbia, Peru.
Dispersão.
Alimenta-se
do
arilo
maduro
parauacús
(Pithecia
pithecia
chrysocephala)(SETZ, 1993).
3. Osteophloeum Warb.
Folhas alternas, inteiras, estreitamente revolutas nas margens, glabras quando adultas,
coriáceas, pecioladas. Inflorescências 1-3 nas axilas das folhas ou nos ramos desfolhados,
puberulentas, simples ou com 1-4 ramos laterais curtos; flores dióicas, solitárias ou
fasciculadas; brácteas pequenas, pediceladas, decíduas ou ausentes; bractéolas muito
pequenas, decíduas; perianto estaminado carnoso, glabro no interior, 3-lobado; filamento
conado numa coluna cilíndrica carnosa; anteras geralmente 14, às vezes 12; perianto pistilado
ligeiramente maior e mais carnoso que o estaminado. Fruto uma cápsula, transversalmente
elipsóide, deiscente com 2 valvas; pericarpo lenhoso, delgado, arilo quase inteiro; semente
transversalmente elipsóide, testa espessa, dura e rugosa.
Hábito. Árvores dióicas.
Dispersão. As sementes são dispersas endozoocoricamente por macacos, tucanos, e araçaris.
3.1. Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb. Pl. 14, fig. 1
Infrutescência 3-5 cm de comprimento, pedúnculo forte, 0,4-0,8 cm de comprimento, com 1
ou 2 frutos maduros por infrutescência, pedicelados; pedicelo grosso, 0,4-0,6 cm de
comprimento. Cápsula globosa ou transversalmente elipsóide, 2,4-2,8 x 2,7-3,6 cm, imatura
verde, madura marrom escura, apiculada no ápice, estipitada na base, estipe 0,2-0,4 cm de
comprimento, sutura longitudinal muito proeminente carenada; pericarpo quando seco 0,2 cm

de espessura, sendo mais espesso na sutura, epicarpo coriáceo quando seco, rugoso, arilo
vermelho; semente transversalmente elipsóide ou globosa.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 22 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso,
também em floresta de várzea.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Pará, Roraima), Colômbia, Equador, Guianas,
Panamá, Peru, Venezuela.
Dispersão. Alimentam-se do fruto (arilo) tucanos (Ramphastos cuvieri, Ramphastos
vitellinus), araçaris (Pteroglossus aracari, Pteroglossus bitorquatus, Pteroglossus viridis)
(INPA 98773), e macacos Ateles paniscus, Alouatta seniculus (VAN ROOSMALEN, com.
pess.), Cebus apella (SPIRONELO, com. pess.), e Lagothrix l. lagotricha (DEFLER, VAN
ROOSMALEN, com. pess.).

Plate 14. MYRISTICACEAE. 1. Osteophloeum platyspermum.
4. Otoba (DC.) Karsten
Folhas alternas, inteiras, distinctamente lisas e glaucas ou de cor parda na parte inferior, as
nervaduras secondárias pobremente proeminentes. Infrutescência com 1-3 frutos maduros.
Fruto uma subglobosa cápsula, acuminada ou cuspidada no ápice, lisa ou carinada, verde
quando madura, arilo laciniado, branco ou róseo, com sabor muito doce; semente subglobosa,
longitudinalmente sulcada.
Hábito. Arvores grandes, dióicas.
Dispersão. Endo- e sinzoocórica, por morcegos e macacos.
4.1. Otoba glycycarpa (Ducke) W. Rodrigues Pl. 15, fig. 1
Infrutescência 1,5-9 cm de comprimento, subglabra, simples ou pauciramosa, frutos
maduros 1 ou 2 por infrutescência; pedicelo grosso, 0,4-0,8 cm de comprimento. Cápsula
subglobosa quando imatura, obovada quando seca, 2,7-3,2 x 2,3-2,5 cm, unilateralmente
subcarinada, obtusa na base, curtamente acuminada no ápice, pericarpo firmemente coriáceo,
duro quando seco, 0.4-0.5 cm de espessura, externamente opaco, granuloso-ruguloso, arilo
laciniado, branco ou róseo, com sabor muito doce; semente subglobosa, 1.8 x 1.8 x 1.5-1.7
cm, longitudinalmente sulcada e freqüentemente subtuberculada.
Hábito e hábitat. Arvore até 30 m de altura, freqüente na mata de terra firme.

Distribuição. Brasil (Amazonas), Peru, Colômbia.

Plate 15. MYRISTICACEAE. 1. Otoba glycycarpa. 2. O. parvifolia.
4.2. Otoba parvifolia (Markgraf) A. Gentry Pl. 15, fig. 2
Infrutescência até 13 cm de comprimento, glabra inteiramente, frutos maduros 1-3 por
infrutescência; pedicelos 0,5-1,8 cm de comprimento. Cápsula 2,5-3,3 x 1,5-2,8 cm,
curtamente estipetada na base, freqüentemente cuspidada no ápice, lisa ou ligeiramente
carinada; pericarpo 0,1-0,2 cm de espessura; semente 1,7-2,2 x 1,2-2,0 cm, testa frágil.
Hábito e hábitat. Árvore até 40 m de altura, na mata de terra firme.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas), Colômbia, Peru, Venezuela.
5. Virola Aubl.
Folhas dísticas, simples, alternas, inteiras, submembranáceas a coriáceas, de forma oblonga
ou elíptica, em geral pecioladas, em algumas espécies o peciolo é tão curto que as folhas se
parecem sésseis, a base da lâmina varia de amplamente cerdada a atenuada ou cuneada, o
ápice frequentemente é acuminado ou cuspidado, raramente um tanto emerginado, a
pubescência na maioria das espécies ocorre na parte inferior das folhas, a nervação
caracteriza a maioria das espécies tanto pelo número de nervaduras secundárias como pela
disposição na lâmina foliar. Inflorescência de ambos os sexos pode ser subterminal ou mais
comumente axilar, nunca cauliflora ou ramiflora, como freqüentemente ocorre no gênero
Iryanthera, sua dimensão é muito variável, porém as do sexo feminino são em geral
relativamente menores que as do sexo masculino; os pedúnculos das inflorescências
masculinas podem ser caracteristicamente planadas ou subteretes, na maioria; brácteas são
sempre deciduas, muitas são inconspícuas ou nulas, porém outras são sempre relativamente
grandes e distintas, bracteólas são sempre ausentes; fascículos florais masculinos, dispostos
em geral distalmente na inflorescência, são muito variáveis em número de flores, porém há
algumas espécies cujos fascículos chegam a ter cerca de 100 flores cada um; o perigónio
pode ser membranáceo ou tenuamente carnoso, infundibuliforme, 3 ou 4 (raramente 5)lobado, freqüentemente esses lóbulos podem apresentar caracteristicamente uma visível
nervadura mediana; o tamanho do androceu é muito variável, o mesmo ocorrendo

proporcionalmente, entre andróforo e antera; as anteras podem ser apiculadas ou obtusas no
ápice, soldadas inteiramente ou divergentes totalmente, porém nunca livres totalmente; as
inflorescências femininas geralmente são muito mais curtas que as masculinas e suas flores
caracteristicamente maiores; ovário é séssil, monocarpelar, densamente tomentoso e com um
único óvulo basal; quase sempre o estilete é muito curto ou nulo e o estigma geralmente
bífido, muito pequeno e quase séssil. Infrutescência curtamente pedunculada, com exceção
apenas de várias espécies. Fruto uma cápsula, subgloboso, elíptico ou oblongo, nunca
transversalmente elipsóide, como em geral ocorre nos gêneros Iryanthera e Osteophloeum,
muitos frutos carenados, outros lisos; pericarpo varia de muito fino a espesso e lenhoso, a
pubescência pode variar de uma espécie para outra e mesmo dentro de uma mesma espécie, a
maioria das sementes é envolvida por um arilo avermelhado e laciniado quase totalmente ou
pelo menos além da metade do seu comprimento total; semente mais ou menos da mesma
forma do fruto, globosa ou elipsóide, testa lisa, fina e quebradiça, endosperma ruminado.
Hábito. Arbustos ou árvores até 40 m, dióicos, troncos monopodial ortotrópico e a
ramificação verticilada plagiatrópica, às vezes com sapopemas ou raízes-escoras, a casca
interna exuda um suco transparente de cor castanho que, em contato com o ar oxida e tornase avermelhado.
Dispersão. Endozoocórica (VAN ROOSMALEN, 1985); o arilo é comido por pássaros e
mamíferos frugívoros especializados (SNOW, 1981; HOWE et al., 1982; McKEY, 1975),
algumas espécies de frutos de Virola são comidos por Ateles belzebuth, Ateles geoffroyi e
Ateles paniscus (VAN ROOSMALEN & KLEIN, 1988), Cebus capucinus (FREESE et al.,
1981), Brachyteles arachnoides (o muriquí ou mono)(AGUIRRE, 1971) e frugívoros
noturnos (HOWE, 1983).
5.1. Virola caducifolia W. Rodrigues Pl. 16, fig. 1
Infrutescência até 7,2 cm de comprimento, 1-7 frutos maduros por infrutescência,
pubescente, pedúnculo 1,4 cm de comprimento, fruto pedicelado; pedicelo grosso, curto ca.
de 0,4 cm de comprimento. Cápsula elipsóide ou ovóide, 2,4- 2,8 x 1,4-2,2 cm, ápice
levemente apiculado a quase arredondado, base obtusa a arredondada, fruto imaturo verdeescuro, ferrugíneo, maduro longitudinal levemente carenada em ambos os lados; pericarpo ca.
de 0,3 cm de espessura, arilo róseo, laciniado quase até a base; semente elipsoide, 1,7-2,1 x
1,2-1,3 cm, longitudinalmente sulcada pela pressão do arilo.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 40 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Pará).
Dispersão. O fruto é comido por araçaris e tucanos (Pteroglossus aracari, Pteroglossus
bitorquatus, Pteroglossus viridis, Ramphastos vitellinus, e Ramphastos cuvieri) (INPA
98741).

Plate 16. MYRISTICACEAE. 1. Virola caducifolia.

5.2. Virola calophylla Warb. Pl. 17, fig. 1
Infrutescência 6-7 cm de comprimento, 1-32 frutos por infrutescência, pedúnculo 4,2 cm de
comprimento, fruto pedicelado; pedicelo grosso, ca. de 0,4 cm de comprimento. Cápsula
estreitamente elipsóide-ovóide ou subglobosa, 1,9-3,2 x 1,2-2,0 cm, densamente tomentosa,
coberta com indumento ferrugíneo, depois glabrescente, levemente rugosa, ápice obtuso a
apiculado, base ligeiramente estipitada a quase arredondada, sutura longitudinal levemente
carenada; pericarpo 0,5 cm de espessura, arilo vermelho-laranja, fendido até ca. da metade do
seu comprimento total; semente elipsóide a ovóide-globosa, 1,4-2,5 x 0,8-1,0 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso,
ocasionalmente em mata secundária, mata úmida, mata de terra baixa, em solo pantanoso, solo
arenoso branco, capoeira e caatinga.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia), Bolívia, Colômbia,
Peru, Guiana, Venezuela.
Dispersão. O arilo é comido e as sementes são dispersas por tucanos e araçaris (Ramphastos e
Pteroglossus) (PERES, com. pess.).

Plate 17. MYRISTICACEAE. 1. Virola calophylla. 2. Virola calophylloidea.
5.3. Virola calophylloidea Markgraf Pl. 17, fig. 2
Infrutescência até 8 cm de comprimento, com 1-5 frutos maduros por infrutescência;
pedicelo curto. Cápsula obovóide-elipsóide, 1,5-2,5 x 0,8-1,5 cm, arredondada ou curtamente
apiculada no ápice, estreitada distalmente, levemente carinada, forte e diminutamente
estrelada-tomentosa; pericarpo até 0,5 cm de espessura; arilo fendido até cerca da metade de
seu comprimento total; semente elipsóide.
Hábito e hábitat. Arvoreta ou árvore delgada até 15 m; mata de terra firme.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas), Colômbia, Guianas, Peru.
5.4.Virola carinata (Spruce ex Benth.) Warb. Pl. 18, fig. 1
Infrutescência ca. de 10,5 cm de comprimento, inteiramente glabra na maturidade, 4-12
frutos maduros por infrutescência, pedúnculo delgado, 2,5-4,0 cm de comprimento, fruto
pedicelado; pedicelo grosso, 0,5-0,8 cm de comprimento. Cápsula subglobosa, 1,6-2,0 x 1,71,9 cm, arredondada ou apiculada no ápice, base arredondada, sutura longitudinal impressa,
ás vezes ligeiramente carenada; pericarpo coriáceo, liso ou rugoso quando seco, ca. de 0,3 cm
de espessura, arilo vermelho, fendido perto da base; semente subglobosa ou ligeiramente
elipsóide, 1,3-1,7 x 1,3-1,6 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; comum em matas alagadiças, igapós,
restingas, pântanos, freqüente também na beira dos igarapés.

Distribuição. Brasil (Amazonas, Rondônia), Colômbia e Venezuela.
Dispersão. O fruto é consumido por tucanos (Ramphastos sp.), e araçaris (Pteroglossus sp.)
(C. PERES).

Plate 18. MYRISTICACEAE. 1. Virola carinata. 2. V. coelhoi. 3. V. crebrinervia.
5.5. Virola coelhoi W. Rodrigues Pl. 18, fig. 2
Infrutescência até 5,0 cm de comprimento, ferrugínea, puberulenta, 1-8 frutos por
infrutescência, amarelo-ferrugíneo, pedicelados; pedicelo grosso, 0,3-0,4 cm de
comprimento. Cápsula subglobosa, 0,9-1,8 x 0.8-1,7 cm, arredondada no ápice, arredondada
e curtamente estipitada na base, sutura longitudinal carenada em torno da sutura superior,
ferrugínea-puberulenta e depois glabrescente, rugosa, pericarpo, 0,1-0,3 cm de espessura,
arilo vermelho; semente subglobosa, 0,7-1,5 x 0,7-1,4 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 38 m; freqüente em mata de terra firme, em solo
argiloso.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Colômbia.
.
5.6. Virola crebrinervia Ducke Pl. 18, fig. 3
Infrutescência ca. de 9,5 cm de comprimento, ferrugínea-tomentosa, pedúnculo ca. de 1,2
cm de comprimento, 3-5 frutos maduros por infrutescência, pedicelados. Cápsula elipsóideovóide, 1,6-2,4 x 1,6-2,0 cm, densamente ferrugínea-tomentosa, ápice apiculado, base
arredondada, sutura longitudinal nitidamente carenada, pericarpo mais ou menos carnoso, ca.
de 0,4 cm de espessura, arilo vermelho, laciniado; semente elipsóide-ovóide, 1,3-2,0 x 1,2-1,5
cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; freqüente em mata primária de terra firme.
Distribuição. Brasil (Amapá, Pará).
Dispersão. O arilo é comido por tucanos (Ramphastos cuvieri, Ramphastos vitellinus) e
araçaris (Pteroglossus aracari, Pteroglossus bitorquatus, Pteroglossus inscriptus) (INPA
98752, 131160, 113763).
5.7. Virola divergens Ducke Pl. 19, fig. 1
Infrutescência ca. de 14 cm de comprimento, 4-8 frutos maduros por infrutescência,
pedúnculo até 4,5 cm de comprimento. Cápsula subglobosa ou ligeiramente elipsóide, 1,8-3,8
x 1,6-3,3 cm, densamente e persistentemente tomentosa, pelos desprendem-se com facilidade
quando os frutos estão velhos, ápice arredondado ou levemente apiculado, base arredondada,
sutura longitudinal impressa, pericarpo quebradiço, coriáceo, ca. de 0,3 cm de espessura;
arilo purpúreo, laciniado até perto da base; semente subglobosa ou ligeiramente elipsóide,
1,4-2,3 x 1,0-1,6 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; mata de terra firme, em solo arenoso.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima), Peru.

Dispersão. O arilo é comido por macaco-prego (Cebus apella apella) (SPIRONELO, com.
pess.).

Plate 19. MYRISTICACEAE. 1. Virola divergens. 2. V. duckei.
5.8. Virola duckei A.C. Smith Pl. 19, fig. 2
Infrutescência ca. de 12 cm de comprimento, pedúnculo 1,2-4,0 cm de comprimento,
semicilíndrico ou deprimido, frutos pedicelados, pedicelo 0,5-0,6 cm de comprimento,
ferrugíneo-tomentoso e depois glabrescente e preto, 2,4 (-13) frutos por infrutescência.
Cápsula subovóide-elípsóde, 2,3-2,4 x 1,8-2,0 cm, imatura ferrugínea-tomentosa, madura
glabrescente exceto na base onde o tomento sempre é mais ou menos persistente, obtusa no
ápice, base truncada, sutura longitudinal levemente carenada, pericarpo grosso, ca. de 0,4 cm
de espessura, coriáceo, indeformável, após a deiscência quase preto e ruguloso; arilo
vermelho, laciniado desde o ápice até perto da base; semente espessa, subovóide-elípsóide,
2,1-2,4 x 1,3-1,4 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 35 m, casca um tanto lisa e sapopemas ca. de 2 m de
altura; freqüente na mata de baixo pantanoso, e na mata de terra firme, em solo argiloarenoso.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas), Colômbia, Equador, Peru.
Dispersão. O arilo é consumido por araçaris (Pteroglossus aracari) (INPA 98449).

Plate 20. MYRISTICACEAE. 1. Virola elongata. 2. Virola flexuosa.
5.9. Virola elongata (Benth.) Warb. Pl. 20, fig. 1
Infrutescência ca. de 11 cm de comprimento, pedúnculo até 28 cm de comprimento, frutos
pedicelados, pedicelos 0,2-0,5 cm de comprimento, imatura ca. de 40 frutos por
infrutescência, madura 5-22 frutos por infrutescência. Cápsula elipsóide ou subglobosa, 1,12,0 x 1,0-1,5 cm, fruto imaturo coberto com pubescência ferrugínea, maduro de cor amarela,
inicialmente densamente tomentoso, logo glabrescente, apenas persistentemente ferrugíneotomentoso na base, obtuso ou diminutamente apiculado na ápice, base quase arredondada,
sutura longitudinal sem elevação ou levemente carenada, pericarpo lenhoso, 0,1-0,2 cm de
espessura, arilo vermelho, laciniado até perto da base; semente elipsóide, 1,0-1,5 x 0,9-1,3
cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso,
floresta de várzea, mata de igapó sujeito à inundação temporária, nas margens dos rios ou
áreas alagáveis.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima), Bolívia,
Colômbia, Equador, Peru, Venezuela.
Dispersão. O arilo é comido por tucanos (Ramphastos cuvieri, Ramphastos vitellinus) e
araçaris (Pteroglossus aracari, Pteroglossus bitorquatus e Pteroglossus viridis) (INPA
98775).
5.10. Virola flexuosa A.C. Smith Pl. 20, fig. 2
Infrutescência compacta, ca. de 7 cm de comprimento, pedúnculo 0,7-1,3 cm de comprimento.
ferrugíneo-puberulento, fruto pedicelado, pedicelo até 4,0 cm de comprimento, 1-10 frutos por
infrutescência. Cápsula elipsóide-ovoide, 1,6-1,8 x 1,5-1,6 cm, o fruto no começo copiosamente
ferrugíneo-tomentoso, mas presumivelmente glabrescente, arredondado a levemente apiculado
no ápice, obtuso ou arredondado na base, no início abundante e uniformemente ferrugíneotomentoso, logo glabrescente, sutura longitudinal levemente carenada, pericarpo 0,2 cm de
espessura, arilo vermelho e laciniado; semente elipsoide, 1,4- 1,5 x 1,1-1,3 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 35 m; mata de terra firme, mata fechada alta, mata de
várzea e de igapó.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela.

Plate 21. MYRISTICACEAE.1. Virola gugenheimii. 2. V. loretensis.
5.11. Virola gugenheimii W. Rodrigues Pl. 21, fig. 1
Infrutescência ca. de 7 cm de comprimento, pedúnculo grosso, ferrugíneo-tomentoso, 1,02,5 cm de comprimento, 1-5 frutos maduros por infrutescência, pedicelados, pedicelo grosso,
até 0,5 cm de comprimento. Cápsula elipsóide ou ovóide, 1,8-2,7 x 1,4-1,7 cm, fruto jovem
coberto com indumento ferrugíneo, maduro, glabrescente, ficando somente na base
ferrugíneo-tomentoso, arredondado ou levemente apiculado no ápice, obtuso a arredondado
na base, sutura longitudinal levemente carenada, pericarpo até 0,4 cm de espessura, arilo
róseo, laciniado quase até a base; semente elipsóide ou ovóide, 1,6-2,5 x 1,3-1,6 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m, tronco cilindrico, sem sapopemas, casca
rugosa e fissurada longitudinalmente; mata de terra firme,em solo argiloso.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Pará).
5.12. Virola loretensis A.C. Smith Pl. 21, fig. 2
Infrutescência até 40 cm de comprimento, pedúnculo até 18 cm de comprimento, fruto
pedicelado, pedicelo grosso, ca. de 0,5 cm de comprimento, tricomas ca. de 0,5 cm de
comprimento, 4-40 frutos por infrutescência, fruto pendular piloso com densa pubescência
ferrugínea. Cápsula subglobosa ou ligeiramente elipsóide, 1,8-2,0 x 1,4-1,5 cm, densa e
persistentemente tomentosa, sutura longitudinal não distinguindo-se por estar coberto
completamente o fruto com denso e persistente tomento, pericarpo frágil, geralmente 0,5 cm
de espessura, arilo vermelho, reticulado; semente elipsóide ou subglobosa, 1,4-1,5 x 0,5-0,6
cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 15 m; mata de terra firme, em solo argiloso,
freqüentemente na mata de várzea, caatinga, e em terrenos freqüentemente inundados.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas), Colômbia, Peru.
5.13. Virola malmei A.C. Smith Pl. 22, fig. 1
Infrutescência 4,0-4,5 cm de comprimento, pedúnculo tomentoso, depois glabrescente, ca.
de 1,5 cm de comprimento, fruto pedicelado, pedicelo ca. de 0,4 cm de comprimento, 1-3
frutos por infrutescência, verde glabro. Cápsula elipsóide a ovóide-elipsóide, 1,6-2,1 x 1,5

cm, obtusa ou levemente apiculada no ápice, arredondada na base, sutura longitudinal
ligeiramente carenada unilateralmente, pericarpo mais ou menos carnoso.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme, freqúente em cerrado (210 m).
Distribuição: Brasil (Mato Grosso).

Plate 22. MYRISTICACEAE. 1. Virola malmei. 2. V. marlenei.
5.14. Virola marlenei W. Rodrigues Pl. 22, fig. 2
Infrutescência até 3 cm de comprimento, pedúnculo ca. de 0,5 cm de comprimento, 2-7
frutos por infrutescência. Cápsula coberta com pubescência ferrugínea, alongada-elipsóide,
1,7-2,2 x 1,0-1,2 cm, ápice obtuso, base atenuada, sutura longitudinal impressa, pericarpo até
0,4 cm de espessura, arilo laranja, laciniado quase até a base; semente elipsóide, 1,4-1,9 x
0,7-0,8 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto até 8 m; mata de baixa de terra firme, em solo argiloso úmido.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Pará), Peru.
5.15. Virola michelii Heckel Pl. 23, fig. 1
Infrutescência até 9,5 cm de comprimento, marrom-puberulenta, depois glabrescente,
pedúnculo ca. de 3 cm de comprimento, fruto pedicelado, pedicelo grosso, 0,3-1,0 cm de
comprimento, 1-5 frutos maduros por infrutescência, persistentemente puberulentos. Cápsula
elipsóide a subglobosa, 1,9-3,8 x 1,5-2,4 cm, glauca a amarela tomentosa, depois quando o
fruto está seco apresenta ligeira pubescência, ápice obtuso a levemente apiculado, base
arredondada ou curtamente estipitada, sutura longitudinal nitidamente carenada num lado e às
vezes lisa no outro lado, pericarpo lenhoso, 0,2-0,4 cm de espessura, arilo vermelho,
laciniado quase até a base; semente lisa, elipsóide, 1,5-2,5 x 1,1-1,5 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 40 m; freqüente na mata de terra firme, em solo
argilo-arenoso.
Distribuição. Brasil (Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima), Guianas.
Dispersão. Dispersâo endozoocórica. O arilo é comido por macaco aranha (Ateles paniscus),
considerado um dos principais dispersores desta espécie (VAN ROOSMALEN et al., 1988), por
tucanos (Ramphastos sp.)(VAN ROOSMALEN, 1985)(PERES, com. pess.), e por juparás
(kinkajous ou macacos-de-noite)(Potos flavus). Alguns marsupiais (Didelphis marsupialis,

Philander opossum, Caluromys philander, Marmosa cinerea, Marmosa murina) comem
somente o arilo maduro sem engolir a semente (CHARLES-DOMINIQUE et al., 1981). A
semente imatura é comida por roedores como Echimys armatus e o porco-espinho (Coendu
prehensilis)(CHARLES-DOMINIQUE et al., 1981).

Plate 23. MYRISTICACEAE. 1. Virola michelii. 2. V. minutiflora.
5.16. Virola minutiflora Ducke Pl. 23, fig. 2
Infrutescência ca. de 3,6 cm de comprimento, pedúnculo tomentoso, até 0,7 cm de
comprimento, fruto pedicelado, pedicelo grosso, 0,3-0,4 cm de comprimento, 2-4 frutos
maduros por infrutescência. Cápsula elipsóide ou elipsóide-ovóide, 1,7-1,9 x 1,1-1,5 cm,
madura amarela ferrugínea-tomentosa, depois ligeiramente tomentosa, arredondada e
levemente apiculada no ápice, arredondada a truncada na base, sutura longitudinal levemente
carenada, pericarpo duro, 0,2-0,3 cm de espessura, levemente rugoso, arilo vermelho,
laciniado quase até a base; semente elipsóide ou elipsóide-ovóide, 1,5-1,7 x 1,1-1,3 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m; mata de terra firme.
Distribuição. Brasil (Amazonas).
5.17. Virola mollissima (Poepp. ex A. DC.) Warb. Pl. 24, fig. 1
Infrutescência 6,5-8,5 cm de comprimento, densamente ferrugínea-tomentosa, pedúnculo
ca. de 0,3 cm de comprimento, fruto pedicelado, pedicelo densamente tomentoso, 0,3 cm de
comprimento, 5-10 frutos por infrutescência. Cápsula elipsóide ou subglobosa, 2,2-2,3 x 1,71,9 cm, densa e persistentemente tomentosa, pêlos curtos, menores que em Virola loretensis,
sutura longitudinal impressa, pouco visível devido à pubescência, pericarpo ca. de 0,2 cm de
espessura, arilo vermelho laciniado; semente subglobosa ou elipsóide, 1,7-2,0 x 1,3-1,4 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 25 m ; mata de terra firme, às vezes em lugares
baixos e úmidos.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Rondônia), Colômbia, Peru.

Plate 24. MYRISTICACEAE. 1. Virola mollissima. 2. V. multicostata.
5.18. Virola multicostata Ducke Pl. 24, fig. 2
Infrutescência ca. de 10 cm de comprimento, pedúnculo 0,9-1,5 cm de comprimento,
conspicuamente deprimido ou achatado e robusto, fruto pedicelado, pedicelo 0,3-0,5 cm de
comprimento, 3-4(-10) frutos maduros por infrutescência. Cápsula elipsóide a ovóide, 2,2-3,2
x 1,6-2,5 cm, densamente tomentosa ou com ligeira pubescência quando seca, ou
completamente glabra, ápice apiculado, base curtamente estipitada, glabra; sutura
longitudinal lisa ou levemente carenada, pericarpo carnoso, rígido, 0,3-0,3 cm de espessura,
arilo róseo, laciniado até perto da base; semente elipsóide a ovóide, 2,0-2,4 x 1,2-1,5 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 50 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia), Peru.
5.19. Virola multinervia Ducke Pl. 25, fig. 1
Infrutescência até 15,5 cm de comprimento, pedúnculo 4,5 cm de comprimento, piloso,
fruto pedicelado, pedicelo 0,4 cm de comprimento, 3-15 frutos maduros por infrutescência.
Cápsula elipsóide a ovóide, 2,6-4,0 x 1,9-3,2 cm, imatura verde escura, pilosa, madura densa
e persistentemente setulosa, arredondada e levemente apiculada no ápice, obtusa na base com
um denso e persistente tomento, sutura longitudinal pouco visível pelo tomento, pericarpo
carnoso, 0,5-1,0 cm de espessursa, arilo vermelho, laciniado quase até a base; semente
elipsóide a ovóide, 2,0-3,2 x 1,0-2,4 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 35 m; mata de terra firme, em solo argiloso,
encontrando-se também no igapó.
Distribuição. Brasil (Amazonas, Pará), Colômbia, Equador, Peru, Venezuela.
Dispersão. Alimentam-se do arilo barrigudos (Lagothrix lagotricha cana)(PERES, com. pess.)
e tucanos (Ramphastos) (PERES, com. pess.).

Plate 25. MYRISTICACEAE. 1. Virola multinervia. 2. V. obovata.
5.20. Virola obovata Ducke Pl. 25, fig. 2
Infrutescência até 5 cm de comprimento, pedúnculo curto, ca. de 0,8 cm de comprimento,
tomentoso, fruto pedicelado, pedicelo quase séssil, até 0,2 cm de comprimento, ferrugíneo
tomentoso, 1-7 (-10) frutos por infrutescência, pendulosos. Cápsula ovóide-elipsóide, 2,2 x
1,2 cm, tenuamente ferrugínea-tomentosa, ápice arredondado ou longitudinal impresso a
levemente carenado, pericarpo tenuamente coriáceo a lenhoso, ca. de 0,3 cm de espessura,
arilo escarlate; semente ovóide-elipsóide, estreitando-se em direção a base, 0,9-1,8 x 1,5 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 8 m; mata de terra firme.
Distribuição. Brasil (Amazonas), Colômbia, Equador, Peru
5.21. Virola pavonis (A. DC.) A.C. Smith Pl. 26, fig. 1
Infrutescência 16,5 cm de comprimento, espalhadamente puberulenta ou inteiramente
glabra, pedúnculo 5,4 cm de comprimento, fruto pedicelado, pedicelo grosso, 0,4-0,7 cm de
comprimento, poucos frutos maduros por infrutescência. Cápsula elipsóide, 3,6-4,2 x 3,0-3,4
cm, imatura verde, madura verde-amarelada, sutura longitudinal nitidamente carenada,
pericarpo coriáceo, rugoso, lenhoso, ca. de 0,7 cm de espessura, arilo laciniado quase até a
base; semente elipsóide, longitudinalmente sulcada pela pressão do arilo, 2,0-2,6 x 1,1-1,5
cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; comum na mata de terra firme, às vezes nas
caatingas, menos freqüente na mata pantanosa e igapó.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia), Colômbia, Equador,
Peru, Venezuela.
Dispersão. O arilo é consumido por tucanos (Ramphastos cuvieri, Ramphastos vitellinus),
araçaris (Pteroglossus aracari, P. bitorquatus, P. viridis ), cotingas (Lipaugus vociferans,
Cotinga cayana), e trogonidae (Trogon melanurus, T. viridis, T. violaceus) (INPA 98737,
98771); a semente é engolida por Ramphastos sp., Cebus apella, e Ateles chamek (PERES,
com. pess.).

Plate 26. MYRISTICACEAE. 1. Virola pavonis.
5.22. Virola peruviana (A. DC.) Warb. Pl. 27, fig. 1
Infrutescência 10-12 cm de comprimento, glabrescente, pedúnculo tomentoso, depois
glabro, até 2 cm de comprimento, fruto pedicelado, pedicelo grosso, 0,4-0,5 cm de
comprimento, 5-15 frutos maduros por infrutescência. Cápsula elipsóide, 1,4-2,4 x 1,1-2,3
cm, madura de cor amarela, ferrugínea-tomentosa, depois glabrescente, aguda ou apiculada
no ápice, base arredondada ou obtusa, sutura longitudinal conspicuamente carenada, com
muita elevação, pericarpo 0,3-1,4 cm de espessura, na maturidade muitas vezes levemente
pontuado, arilo grosso, laciniado; semente elipsóide, 1,1-1,5 x 0,9-1,3 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 35 m; mata de terra firme, e margens inundáveis dos
rios, geralmente ocorre em regiões de baixa altitude.
Distribuição. Brasil (Acre, Amazonas), Colômbia, Equador, Peru.
Dispersão. O arilo é consumido por araçaris (Pteroglossus aracari, P. bitorquatus, e P.
viridis) (INPA 92175).

Plate 27. MYRISTICACEAE. 1. Virola peruviana.
5.23. Virola sebifera Aublet Pl. 28, fig. 1
Infrutescência 16,5 cm de comprimento, pedúnculo 2,5-3,0 cm de comprimento, fruto
pedicelado, pedicelo 0,1-0,4 cm de comprimento, 10-30 frutos por infrutescência. Cápsula
elipsóide ou subglobosa, 1,2-2,1 x 1,0-1,4 cm, densamente ferrugínea-tomentosa, depois
glabrescente, ápice levemente apiculado a obtuso, base atenuada, sutura longitudinal lisa à
levemente carenada, pericarpo 0,4-1,1 cm de espessura, arilo vermelho, laciniado até a
metade do seu comprimento e às vezes mais profundamente; semente elipsóide ou
subglobosa, 1,0-1,3 x 0,8-1,0 cm, sulcada pela pressão do arilo.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m, muitas vezes com sapopemas; mata de terra
firme, em solo argiloso, em capoeira e cerrado.
Distribuição. Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima), Bolívia,
Colômbia, Guiana, Peru.
Dispersão. O arilo é consumido por pássaros frugívoros especializados como cotingas
(Tityra semifasciata), tucanos (Ramphastos swainsonii, R. sulfuratus), Trogonidae (Trogon
massena), araçaris (Pteroglossus torquatus), e motmots (Baryphthengus martii) (HOWE,
1981; HOWE et al., 1982), marsupiais (Didelphis marsupialis, Philander opossum,
Caluromys philander, Marmosa cinerea, e Marmosa murina) e kinkajous, macacos-da-noite
ou juparás (Potos flavus)(CHARLES-DOMINIQUE et al., 1981); a semente imatura é
predada por roedores como o porco-espinho (Coendu prehensilis) e Echimys armatus
(CHARLES-DOMINIQUE, et al., 1981), e a semente madura é comida por cutias
(Dasyprocta punctata)(HOWE, 1981).

Plate 28. MYRISTICACEAE.1. Virola sebifera. 2. V. sessilis.
5.24. Virola sessilis (A. DC.) Warb. Pl. 28, fig. 2
Infrutescência até 8,5 cm de comprimento, geralmente bifurcada, pedúnculo até 3,4 cm de
comprimento, fruto pedicelado, pedicelo grosso, 0,2-0,6 cm de comprimento, 2-15 frutos
maduros por infrutescência. Cápsula elipsóide, 1,4-2,5 x 1,0-1,9 cm, formando uma meia lua,
lisa, apiculada no ápice a ligeiramente arredondada, obtusa na base, tenuamente castanho
puberulenta, pericarpo ca. de 0,5 cm de espessura, arilo vermelho, fendido quase até a base;
semente elipsóide, 1,2-2,3 x 1,0-2,2 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 2 m, freqüente no cerrado aberto sobre solo arenoso.
Distribuição. Brasil (Mato Grosso, Rondônia
5.25. Virola surinamensis (Rol.) Warb. Pl. 29, fig. 1
Infrutescência tomentosa, depois essencialmente glabra por inteiro, ca. de 8,5 cm de
comprimento, pedúnculo até 4,0 cm de comprimento, fruto pedicelado, pedicelo até 0,7 cm
de comprimento, 2-8 frutos por infrutescência. Cápsula elipsóide ou subglobosa, 1,2-2,3 x
1,5-2,2 cm, ápice apiculado, base levemente estipitada, amarela-marrom tomentosa, depois
glabrescente, sutura longitudinal ligeiramente carenada, pericarpo até 0,3 cm de espessura,
coriáceo, arilo vermelho, fendido quase até a base; semente levemente elipsóide, 1,4-1,7 x
1,3-1,5 cm.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 50 m; em solo argiloso sujeito à inundação
temporária, acompanhando as margens dos rios, igapós, até o limite da inundação, limitandose à mata periodicamente inundada de preferência de água branca (várzea).
Distribuição. Brasil (Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí,
Roraima), Antilhas Menores desde Guadalupe até Granada, Colômbia, Equador, Guianas,
Peru, Tobago, Trinidade, Venezuela Meridional.
Dispersão. Endozoocórica. O arilo é consumido por tucanos (Ramphastos swainsonii, R.
sulfuratus), Penelope purpurascens, Trogon massena, Barypthengus martii, Pteroglossus
torquatus, Tityra semifasciata (‘ladrâo de frutos’), e Ateles geoffroyi (HOWE & VAN DE
KERCKHOVE, 1981; HOWE, 1981, 1983); macacos aranha, cotingas e tucanos (VAN
ROOSMALEN, 1985); Ramphastos tucanus, Pteroglossus vitellinus, P. aracari, P.
bitorquatus, P. inscriptus, Gynnoderus foetidus, e Megarhynchus pitangua (INPA 98749,
98748); o arilo é comido por Ateles paniscus (VAN ROOSMALEN & KLEIN, 1988); o arilo
e a semente imatura são consumidos por Chiropotes satanas chiropotes (FRAZÃO, 1992) e
Pteroglossus e Ramphastos (PERES, com. pess.); o arilo maduro é comido e a semente
dispersa por kinkajous, juparás ou macacos-da-noite (Potos flavus), somente o arilo é comido
por marsupiais (Didelphis marsupialis, Philander opossum, Caluromys philander, Marmosa
cinerea, e Marmosa murina), e a semente imatura é predada por porco-espinhos (Coendu
prehensilis) e Echimys armatus (CHARLES-DOMINIQUE et al., 1981).

Plate 29. MYRISTICACEAE. 1. Virola surinamensis.
5.26. Virola venosa (Benth.) Warb. Pl. 30, fig. 1
Infrutescência 3,5-7,0 cm de comprimento, castanho-marrom-puberulenta, glabrescente,
pedúnculo até 0,9 cm de comprimento, fruto pedicelado, pedicelo grosso, 0,3-0,6 cm de
comprimento, 2-6 frutos por infrutescência. Cápsula subglobosa ou elipsóide, 1,9-2,2 x 1,61,8 cm, puberulenta, depois glabrescente, nitidamente carenada-arrendada e paniculada,
assimétrica, um lado do ápice mais elevado, arredondada na base, pericarpo liso, 0,3 cm de
espessura, arilo laciniado até quase a base; semente elipsóide, 1,4-1,5 x 1,2-1,3 cm, lisa.
Hábito e hábitat. Arbusto ou árvore até 30 m; mata de terra firme, em solo argilo-arenoso,
ocasional em capoeira.
Distribuição. Brasil (Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia) Colômbia, Venezuela.
Dispersão. O arilo é comido por macaco aranha (Ateles paniscus) (VAN ROOSMALEN &
KLEIN, 1988; VAN ROOSMALEN, 1985).

Plate 30. MYRISTICACEAE. 1. Virola venosa.

