
 

 
NOVAS OCORRÊNCIAS DE PHYLLANTHUS L. (PHYLLANTHACEAE) NO 

CEARÁ 
 

Rayane de Tasso Moreira Ribeiro1 & Maria Iracema Bezerra Loiola2 
 
1Programa de Pós-graduação em Botânica - UFRPE, Departamento de Biologia, 
Laboratório de Taxonomia Vegetal (LATAX), Recife, PE, Brasil.  
2Centro de Ciências - UFC, Departamento de Biologia, Herbário Prisco Bezerra 
(EAC), Fortaleza, CE, Brasil. iloiola@yahoo.com.br 
 
Phyllanthus L. é o maior e mais diversificado gênero de Phyllanthaceae, apresentando 
ampla distribuição geográfica especialmente nas regiões tropicais e subtropicais do 
planeta. No Brasil, foram registradas 88 espécies de Phyllanthus, das quais 54 são 
endêmicas ao país, em todos os tipos vegetacionais, sobretudo em ambientes mais 
secos. É constituído principalmente por plantas herbáceas, comumente empregadas na 
medicina popular, como as “quebra-pedra”, “erva-capoeira” ou “filanto”. Durante a 
preparação de Phyllanthaceae para a “Flora do Ceará” foi analisada a coleção deste 
grupo depositada no Herbário Prisco Bezerra (EAC) da Universidade Federal do 
Ceará. Constatou-se, através de consultas a revisões e artigos recentes que seis 
espécies de Phyllanthus (P. acuminatus Vahl., P. brasiliensis Müll. Arg., P. 
caroliniensis Walter., P. grandifolius Müll. Arg., P. heteradenius Müll. Arg. e P. 
orbicularis Kunth) constituem novos registros de ocorrência para o Ceará. Dentre 
estas, apenas P. orbicularis não apresentava registro para o território brasileiro. P. 
brasiliensis possui ocorrência confirmada apenas para a região Norte do Brasil. Para a 
região Nordeste já se tinha registro de P. acuminatus, P. heteradenius e P. 
caroliniensis, tendo esta última ampla distribuição no país. No Ceará, as espécies 
foram coletadas em 13 municípios, sendo P. acuminatus e P. brasiliensis com 
distribuição restrita a áreas de floresta ombrófila densa, enquanto P. heteradenius e P. 
orbicularis restringem-se a áreas de savana estépica (caatinga). P. caroliniensis foi à 
única espécie a apresentar ampla distribuição no estado. Este considerável número de 
novas ocorrências de Phyllanthaceae evidencia a deficiência amostral no território 
cearense e indicam a necessidade de coleta em áreas pouco exploradas, visando 
subsidiar a conservação da biodiversidade no referido estado. (CAPES) 
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