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RESUMO

Sapindaceae Juss. está representada por 150 gêneros e 2.000 espécies
 predominantemente tropicais. Na flora do Brasil são relatados 25 gêneros e 411
 espécies. São caracterizadas pelo hábito arbóreo, arbustivo e lianescente; folhas
 alternas ou raramente opostas, compostas, em freqüência com um
 prolongamento da raque que se dispõe de forma oposta ao folíolo terminal
 semelhante a um folíolo atrofiado, ou raramente simples, em geral sem estípulas;
 inflorescências geralmente cimosa; flores pouco vistosas, bissexuadas ou
 raramente unissexuadas, diclamídea ou raramente monoclamídeas; disco
 nectarífero geralmente presente; gineceu gamocarpelar e ovário súpero. Fruto
 samarídeo, cápsula ou baga. A pesquisa objetivou a realização do levantamento
 florístico das Sapindaceae no campus da UFAM, descrevendo suas espécies e
 elaborando chaves analíticas. O campus apresenta um fragmento florestal urbano
 com ca. 600ha e está localizado na zona leste da cidade de Manaus. Para o
 desenvolvimento do trabalho foram realizadas caminhadas nas trilhas e coleta de
 material botânico fértil, além de consulta ao acervo do herbário da instituição. As
 identificações foram feitas por literatura especializada e as descrições realizadas
 com o programa Delta (Description Language for Taxonomy). Foram registrados 4
 gêneros e 6 espécies de porte arbóreo e lianescente (Paullinia), a saber: Talisia
 firma Radlk. possui folíolo coriáceo, lanceolado, e ápice elongado; T. esculenta
 (A. St.-Hil.) Radlk. (pitomba) possui folíolo semi-lanceolado, disco glabo, estames
 pilosos e frutos comestíveis; Matayba inelegans Radlk., possui folíolo elíptico a
 lanceolado, margem inteira, cálice cupuliforme e pentadentado; Cupania
 rubiginosa Radlk. o ápice da cápsula é tricocada-trilobada; Paullinia rugosa
 Benth. ex Radlk. (guaraná-bravo) possui folíolo e cápsula breve tomentosos e P.
 cupana var. sorbilis (Mart.) Ducke (guaraná) apresenta folíolo subglabro e cápsula
 glaba e seus frutos de alta importância econômica.

DANIELLY FERREIRA DE ARAÚJO

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




