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Phyllanthaceae, anteriormente incluída em Euphorbiaceae s.l destaca-se pelo elevado 
número de espécies e pela diversidade morfológica. No Brasil está representada por 
aproximadamente 14 gêneros e 118 espécies (das quais 66 são endêmicas) com 
ocorrência confirmada em todas as formações vegetacionais do país. O grupo é 
caracterizado por plantas de hábito variado, principalmente herbáceo com ou sem 
ramificação filantóide, flores gamossépalas e ovário biovulado, sendo esta a principal 
característica usada para a diferenciação das espécies de Euphorbiaceae s.s. Inserido 
no projeto “Flora do Ceará”, este trabalho tem por objetivo conhecer a diversidade das 
espécies de Phyllanthaceae ocorrentes no Ceará, bem como atualizar a distribuição 
geográfica dos táxons desse grupo. O estudo foi baseado na análise comparativa dos 
caracteres morfológicos de espécimes coletados em campo e em coleções dos 
Herbários EAC, HUEFS, HVASF e HST. As informações sobre a distribuição dos 
táxons foram obtidas a partir dos rótulos das exsicatas ou bancos de dados de coleções 
depositadas em herbários nacionais e estrangeiros disponíveis no Centro de 
Referência de Informação Ambiental-CRIA. As ilustrações foram baseadas em 
material herborizado e os desenhos feitos à mão livre ou com auxílio de lupa com 
câmara-clara. Foram registradas 16 espécies pertencentes a cinco gêneros: Astrocasia 
jacobinensis (Müll. Arg.) G.L.Webster., Margaritaria nobilis L., Phyllanthus 
acuminatus Vahl., P. amarus Schumach. & Thonn., P. brasiliensis Müll. Arg., P. 
caroliniensis Walter., P. grandifolius Müll. Arg., P. heteradenius Müll. Arg., P. 
orbicularis Kunth., P. orbiculatus Rich., P. niruri L., P. subemarginatus Müll. Arg., 
P. tenellus Roxb., Richeria grandis Vahl., Savia dictyocarpa Müll. Arg. e S. 
sessiliflora (Sw.) Willd. Dez espécies (58,82%) constituem nova ocorrência para o 
estado. Phyllanthus está representado por 11 espécies amplamente distribuídas no 
território cearense. Já as espécies pertencentes aos gêneros Astrocasia, Margarita e 
Savia possuem distribuição mais restrita, ocorrendo na porção norte e sul do estado. 
Richeria grandis foi encontrada apenas na faixa litorânea do estado, formando uma 
grande população. Esses novos registros de ocorrência de espécies para 
Phyllanthaceae denotam uma maior necessidade de coletas no território cearense, 
visando subsidiar a conservação da biodiversidade no referido estado. (CAPES) 
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