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Aristolochia L., o maior gênero de Aristolochiaceae, possui cerca de 550 espécies e é 
amplamente distribuído no mundo. Na região Neotropical, é extremamente 
diversificado, sendo representado no Brasil por 92 espécies. Todas as espécies da 
América do Sul pertencem à seção Gymnolobus Duch. subseção Hexandrae, 
facilmente reconhecida pelo ginostêmio hexâmero. Durante um estudo taxonômico 
com o gênero Aristolochia no estado do Rio de Janeiro (RJ), Brasil, um novo táxon 
foi descoberto, sendo claramente atribuído à Aristolochia subsér. Hexandrae, devido 
às suas flores axilares, solitárias e ebracteadas. A nova espécie é semelhante à A. 
elegans Mast. e A. odoratissima L., porém difere de ambas pelo limbo não-peltado 
(versus peltado nas demais); comprimento do pedúnculo + ovário de 10,3-11,4 cm 
(versus 5-13,5 cm de comprimento em A. elegans e 4,5-10 cm em A. odoratissima) e 
pela coloração incomum do limbo, verde-clara a amarelada (versus esbranquiçada 
com as veias roxas em A. elegans e bege com veias de cor púrpura em A. 
odoratissima). O epíteto a ser escolhido derivará do latim “insolitus” (incomum em 
português) devido à rara coloração para o limbo da flor. Até o momento a nova 
espécie foi encontrada apenas em Floresta semidecidual na região centro-fluminense 
do RJ, próximo à cidade de Macuco, área de forte interferência antrópica, o que pode 
afetar o seu estado de conservação. O fragmento florestal onde foi localizada é 
cercado por áreas de pastagem, além disso, com uma possível duplicação da rodovia 
que passa através do fragmento, os espécimes conhecidos para esta espécie poderiam 
ser seriamente ameaçados, devido à proximidade daquela. Atualmente está 
enquadrada na categoria Criticamente Ameaçada (CR) pelos critérios da IUCN. Esta é 
mais uma das numerosas novidades taxonômicas previamente relatadas nos últimos 
anos para o Brasil em relação à família Aristolochiaceae. (CAPES). 
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