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Petalostelma E.Fourn. (Apocynaceae Juss.) é composto por sete espécies, todas trepadeiras 
ou subarbustos volúveis, com inflorescências em cimeiras umbeliformes e flores 
diminutas. O gênero é exclusivamente sul-americano e tem o Brasil como centro de 
diversidade, porém também ocorre na Argentina, Bolívia e Paraguai. Durante a preparação 
da revisão taxonômica de Petalostelma foram realizadas expedições de coletas e visita aos 
herbários de Mato Grosso do Sul, que resultaram na descoberta de uma nova espécie para a 
ciência. Petalostelma sp. nov. está restrita ao Pantanal, a maior planície inundável do 
mundo, que apresenta uma grande diversidade de ambientes decorrentes da sua 
heterogeneidade edáfica e hidrológica; o Pantanal representa uma área de transição entre os 
domínios do Cerrado no Brasil Central, do Chaco na Bolívia e no Paraguai e da Amazônica 
ao norte. Dentro desse mosaico, Petalostelma sp. nov. ocorre somente na Floresta 
Estacional Decidual da borda oeste do Pantanal, nas partes altas dos Municípios de 
Corumbá e Ladário (Brasil) e Puerto Quijarro (Bolívia). Apesar da ocorrência restrita à 
poucas localidades, no Brasil a nova espécie foi coletada em áreas pouco susceptíveis a 
impactos ambientais: uma Área de Preservação Ambiental (APA), ocupada apenas pela 
comunidade tradicional, e uma área de difícil acesso, que só pode ser atingida através de 
barco e também é ocupada por comunidades tradicionais que vivem da pesca no Rio 
Paraguai. A nova espécie é mais relacionada a Petalostelma robertii (S.Moore) Liede & 
Meve, pelas inflorescências congestas, globosas a subglobosas e flores com pedicelos 
curtos (até 2 mm compr.), bem como pelos lobos da corona ovados a depresso-ovados e 
côncavos, no entanto, é facilmente distinta de P. robertii por exibir flores com a corola 
creme, amarelo-esverdeada ou verde-claro (vs. atropurpúrea), pelas anteras maiores 0,30–
0,40 × 0,40–0,50 (vs. 0,17–0,30 × 0,23–0,30) e comprimento das polínias e retináculo 
maiores. Petalostelma sp. nov. floresce de junho a novembro e foi coletada com frutos 
somente em novembro. (CNPq, FAPESB, FUNDECT) 


