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CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1 Inflorescências sésseis ou pedunculadas em espigas de glomérulos .................................................. 2 

– Inflorescências pedunculadas em espigas ou espigas de espigas ..................................................... 11 

2 Inflorescências sésseis; plantas longo-caulescentes ............................................................................ 3 

– Inflorescências pedunculadas; plantas curto-caulescentes ................................................................ 5 

3 Inflorescências simples, em espigas ....................................................................................... O. vagans 

– Inflorescências compostas, em espigas de glomérulos ....................................................................... 4 

4 Lâminas foliares densamente lepidotas em ambas as faces; acúleos 0,6–1 mm compr. ...... O. zanonii 

– Lâminas foliares adaxialmente glabras; acúleos 2–3,5 mm compr. ............................. O. pseudovagans 

5 Pétalas alvas, ápice agudo; espécie crescendo sobre afloramentos graníticos no domínio da 

Floresta Atlântica ................................................................................................................... O. foliosum 

– Pétalas verdes com lobos alvos ou verde-amareladas, ápice obtuso-cuculado; espécies crescendo 

sobre afloramentos graníticos na Cadeia do Espinhaço (MG) ............................................................. 6 

6 Lâminas foliares 30–90 cm compr.; face adaxial glabra ................................................................... 7 

– Lâminas foliares 10–20 cm compr.; face adaxial esparsamente lepidota a densamente lepidota .... 8 

7 Lâminas foliares com a face abaxial lepidota, fortemente estriada; ocorrendo no Planalto de 

Diamantina .................................................................................................................... O. diamantinense 

–Lâminas foliares com a face abaxial glabra, sem estrias evidentes; ocorrendo em Grão Mogol e 

Cristália – MG ................................................................................................................ O. graomogolense 

8 Sépalas ca. 30 mm compr., linear-triangulares, face abaxial glabra, alaranjadas; pétalas verde-

amareladas ...................................................................................................................... O. eddie-estevesii 

– Sépalas 15–27 mm compr., estreitamente triangulares, face abaxial lepidota ou lanoso-lepidota no 

ápice, verdes; pétalas verdes com margem dos lobos alvos .................................................................. 9 

9 Lâminas foliares com a face adaxial esparsamente lepidota ........................................ O. mello-barretoi 

– Lâminas foliares com a face adaxial densamente lepidota ............................................................. 10 

10 Pétalas 22–25 mm compr. ............................................................................................. O. piranianum 

– Pétalas ca. 37 mm compr.  ............................................................................................ O. schulzianum 

11 Inflorescências simples, em espigas ............................................................................................... 12 

– Inflorescências compostas, em espigas de espigas ........................................................................... 21 

12 Espécies crescendo em afloramentos graníticos na Caatinga ....................................................... 13 

– Espécies crescendo sobre afloramentos graníticos na Floresta Atlântica ........................................ 16 

13 Espécie restrita ao Ceará .................................................................................................... O. cearense 

– Espécies restritas à Bahia  ............................................................................................................... 14 
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14 Entrenós do pedúnculo conspícuos; sépalas vermelhas ............................................... O. conquistense 

– Entrenós do pedúnculo inconspícuos; sépalas verdes ..................................................................... 15 

15 Folhas 20–35; pétalas 24–28 mm compr.; ovário lanoso-lepidoto ..................................... O. harleyi 

– Folhas ca. 10; pétalas ca. 18 mm compr.; ovário lepidoto ................................................... O. saxicola 

16 Brácteas florais verdes na base tornando-se vermelhas em direção ao ápice, completamente 

vermelhas ou vináceas; pétalas verdes com lobos alvos ..................................................................... 17 

– Brácteas florais verdes ou verde-amareladas; pétalas alvas ............................................................. 18 

17 Plantas com 30–38 cm altura; bainhas indistintas das lâminas; lâminas foliares 11–22 cm compr., 

verde-claras; brácteas florais vermelhas, as mais internas verdes, face abaxial glabra ..........................  

 .................................................................................................................................................... O. sucrei 

– Plantas com ca. 17 cm altura; bainhas distintas das lâminas; lâminas foliares 8–9 cm compr., 

verde escuras; brácteas florais vináceas, face abaxial densamente lepidota  .................... O. boudetianum 

18 Lâminas foliares 0,6–0,7 cm larg. .............................................................................. O. guaratingense 

– Lâminas foliares 1–2,2 cm larg.  ..................................................................................................... 19 

19 Lâminas foliares glabras em ambas as faces, verdes .......................................................... O. estevesii 

– Lâminas foliares densamente lepidota na face abaxial, glabras ou com escamas dispostas em 

estrias longitudinais, vermelho-pálidas ou vermelho-escuras ............................................................. 20 

20 Lâminas foliares com face adaxial glabra ........................................................... O. pseudostoloniferum 

– Lâminas foliares com escamas dispostas em estrias longitudinais na face adaxial ......... O. striatifolium 

21 Plantas não formando rosetas durante a antese; bainhas indistintas das lâminas foliares  ........... 22 

– Plantas formando rosetas durante a antese; bainhas distintas das lâminas foliares ........................ 25 

22 Lâminas foliares e brácteas dos pedúnculo com a face abaxial glabra ............................. O. glabrum 

– Lâminas foliares e brácteas do pedúnculo com a face abaxial densamente lepidota ..................... 23 

23 Brácteas florais lepidotas .................................................................................................. O. leprosum 

– Brácteas florais glabras .................................................................................................................... 24 

24 Lâminas foliares 3–8 cm compr., oval-lanceoladas, verdes; brácteas florais vermelhas .... O. falconii 

– Lâminas foliares 11–18 cm compr., estreitamente lanceoladas, vermelhas; brácteas florais verdes ..  

 ................................................................................................................................................... O. erigens 

25 Lâminas foliares com face abaxial glabra ou lanoso-lepidota ....................................................... 26 

– Lâminas foliares com a face abaxial densamente lepidota ............................................................. 34 

26 Lâminas foliares com a face abaxial lepidota na base, glabra em direção ao ápice ..................... 27 

– Lâminas foliares com a face abaxial lanoso-lepidota ...................................................................... 29 

27 Sépalas 30–37 mm compr.; pétalas 43–57 mm compr.  ............................................. O. macroflorum 

– Sépalas 13–17 mm compr.; pétalas 15–21 cm compr.  .................................................................. 28 
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28 Folhas 12–17; lâminas 22–30 cm compr., acúleos antrorsos, ápice pungente; pedúnculos 30–36 

cm compr.; Alagoas .............................................................................................................. O. atalaiense 

– Folhas ca. 5; lâminas 10– 12,5 cm compr., acúleos retrorsos, ápice acuminado; pedúnculos ca. 12 

cm compr.; Bahia ............................................................................................................... O. jacaraciense 

29 Lâminas foliares com a face adaxial glabra .................................................................................. 30 

– Lâminas foliares com a face adaxial esparsamente a densamente lanoso-lepidotas ou com listras 

transversais formada pelas escamas ................................................................................................... 31 

30 Planta 16–25 cm altura; lâminas foliares 15–18 cm compr., vermelho-pálidas; inflorescências 5–

7 cm compr.  ....................................................................................................................... O. grossiorum 

– Planta 40–90 cm altura; lâminas foliares 45–55 cm compr., verdes; inflorescências 18–40 cm 

compr.  ..................................................................................................................................... O. alvimii 

31 Lâminas foliares com estrias transversais formadas pelas escamas .................................... O. gurkenii  

– Lâminas foliares com a face adaxial esparsamente a densamente lanoso-lepidotas ....................... 32 

32 Lâminas foliares com a face adaxial esparsamentente lanoso-lepidotas ....................... O. fosterianum 

– Lâminas foliares com a face adaxial densamente lanoso-lepidotas  ................................................ 33 

33 Brácteas florais glabras a esparsamente lanoso-lepidotas, verdes ................................ O. magalhaesii 

– Brácteas florais lanoso-lepidotas, vermelho-pálidas ...................................................... O. lanuginosum 

34 Plantas restritas os estados do Espírito Santo e Minas Gerais ...................................................... 35 

– Plantas restritas aos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba .......................... 37 

35 Lâminas foliares coriáceas  .................................................................................................. O. duartei 

– Lâminas foliares duro-coriáceas  ..................................................................................................... 36 

36 Inflorescências (20–)35–40 cm compr.; brácteas florais sem carenas, glabras; sépalas 12–14 mm 

compr., gabras ....................................................................................................................... O. horridum 

– Inflorescências 12–13 cm compr.; brácteas florais carenadas, esparsamente lanoso-lepidotas;  

sépalas 7,5–8 mm compr., esparsamente lanoso-lepidotas  ..................................................... O. elegans 

37  Brácteas florais e sépalas densamente lanoso-lepidotas ............................................... O. buranhense 

– Brácteas florais densamente a esparsamente lepidotas ou glabras  ................................................. 38 

38 Lâminas foliares com ambas as faces densamente lepidotas ......................................................... 39 

– Lâminas foliares com a face abaxial densamente lepidota e face adaxial esparsamente lepidotas a 

glabras ................................................................................................................................................ 43 

39 Plantas restritas aos estados da Paraíba e Pernambuco ................................................................ 40 

– Plantas restritas os estados da Bahia e Sergipe ............................................................................... 42 

40 Plantas propagando-se através de brotações na base da roseta; pedúnculos longos, 18–31 cm 

compr.; inflorescências em espigas de espigas laxas ............................................................ O. disjunctum 
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– Plantas propagando-se através de estolões alongados; pedúnculos curtos 4–9 cm compr.; 

inflorescências em espigas de espigas congestas  ................................................................................ 41 

41 Lâminas foliares 11–20 cm compr., canaliculadas; anteras sub-basifixas ........................ O. triunfense 

– Lâminas foliares 23–33 cm compr., planas; anteras dorsifixas  ........................................... O. jabrense 

42 Lâminas foliares com acúleos glabros; pedúnculos vináceo-escuros; brácteas florais ultrapassando 

as sépalas, vináceo-escuras; sépalas vináceo-escuras; ovário glabro  .................................... O. argentum 

– Lâminas foliares com acúleos lepidotos na base; pedúnculos verdes; brácteas florais não 

ultrapassando as sépalas, verdes; sépalas verdes; ovário lanoso-lepidoto  ............................... O. torcanoi 

43 Brácteas florais e sépalas verdes .................................................................................................... 44 

– Brácteas florais e sépalas vináceo-escuras a vermelhas ................................................................... 45 

44 Plantas com 32–75 cm altura; lâminas foliares 25–64 cm compr.; inflorescências em espgas de 

espigas laxas ...................................................................................................................... O. maracasense 

– Plantas com 10–20 cm altura; lâminas foliares ca. 13 cm compr.; infloresc6encias em espigas de 

espigas congestas  ..................................................................................................................... O. braunii 

45 Lâminas foliares suculentas, face adaxial glabra; flores 19–23 cm compr.; sépalas vináceo-escuras 

 ............................................................................................................................................. O. riocontense 

– Lâminas foliares não suculentas, face adaxial esparsamente lepidota; flores 10–15 mm compr.; 

sépalas vermelhas  ....................................................................................................................... O. lemei 

 

1. Orthophytum foliosum Smith (1941: 58), figs. 2A–L, 4A. 

Tipo: Brasil. Espírito Santo. Santa Tereza, encosta de uma pedreira em substrato mais ou menos 

úmido, mas exposta ao sol, 27 Jul 1929, M. Foster & R. Foster 288 (holótipo: GH, isótipos: R!, US!). 

Figs.  

 

Orthophytum compactum Smith (1966: 462). 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Estrada Nanuque-Teófilo Otoni, 14 Ago 1965, R.P. Belém 1626 

(holótipo: US!, isótipo: CEPEC!, UB!). syn. nov.  

 

Orthophytum rubiginosum Leme (2005: 158). 

Tipo: Brasil. Espírito Santo. Barra de São Francisco-Vila Pavão, ca. 6 km de Vila Pavão ca. 150 m 

elev., 17 Ago 2003, E. Leme et al. 5947 (holótipo: HB!). syn. nov. 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por estolões alongados ou por 

brotações na base da roseta, 30–65 cm altura. Folhas numerosas, sempre formando rosetas. Bainhas 
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distintas das lâminas foliares. Lâminas duro-coriáceas, 50–100 × 2,5–3 cm, canaliculadas, linear-

triangulares, verdes ou vermelhas a vináceas, face abaxial lepidota, face adaxial glabra a lepidota, 

indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, acúleos castanhos ou verdes, antrorsos, 

glabros, ca. 2 mm compr., ápice acuminado, pungente. Pedúnculos longos, 15–20 cm compr., 

lanoso-lepidotos, verdes, entrenós alongados, conspícuos. Brácteas do pedúnculo duro-coriáceas, 

40–70 × 1,5–2 cm, suberetas ou recurvas, linear-triangulares, verdes a castanho-vináceas, ambas as 

faces glabras a lepidotas, indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, ápice acuminado, 

pungente. Inflorescências em espigas de glomérulos, 10–15 cm compr., lineares, porção apical 

capitada, 5–10 glomérulos congestos. Raques conspicuamente alongadas, levemente geniculadas, 

lanoso-lepidotas, verdes. Brácteas primárias coriáceas a duro-coriáceas, 3–50 × 1,5–3,5 cm, 

patentes, linear-triangulares a triangulares, margem serrada, face abaxial lepidota a esparsamente 

lepidota, face adaxial glabra, ápice agudo ou acuminado, pungente. Brácteas florais coriáceas, ca. 3 

× 1,5 mm, excedendo as sépalas, triangulares, sem carenas a fortemente carenadas, margem 

densamente serrada, face abaxial esparsamente lepidota, face adaxial glabra, verdes, ápice 

pungente. Flores ca. 27 mm compr. excluindo as pétalas, curto pediceladas. Sépalas ca. 17 × 5 mm, 

estreitamente triangulares, face abaxial lepidota no ápice, face adaxial glabra, verdes, sépalas 

laterais distintas da anterior, levemente assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem 

carena, ápice agudo, pungente. Pétalas ca. 20 mm compr., lobos ca. 4 mm larg., alvas, ápice agudo. 

Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, ca. 4 mm acima da base. Filetes do primeiro 

verticilo opostos às sépalas, ca. 12 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, alvos. Anteras sub-

basifixas, elípticas, ápice obtuso, ca. 3 mm compr. Ovário trígono, ca. 7 mm compr., glabro. Óvulos 

ovóides. Tubo epígino inconspícuo. Estigma com lobos fimbriados. Frutos e sementes não 

observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum foliosum possui uma ampla distribuição, 

ocorrendo desde o município de Santa Teresa no centro-norte do estado do Espírito Santo, 

dispersando-se ao norte do mesmo estado, até os municípios de Vila Pavão e Barra do São 

Francisco, ocorrendo também no estado de Minas Gerais no município de Nanuque. As populações 

de O. foliosum são densas com muitos indivíduos ocorrendo em alguns locais com difícil acesso. 

Embora, não estejam dentro de unidades de conservação, os dados disponíveis indicam que a 

espécie não está ameaçada. 
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Etimologia:— O epíteto específico se refere às brácteas primárias longas e foliáceas presente nessa 

espécie (Fig. 4A). 

 

Comentários:— Smith & Downs (1941) ao descreverem Orthophytum foliosum, relacionam 

morfologicamente esta espécie com O. glabrum e O. leprosum, contudo pode ser facilmente distintas 

pelas lâminas foliares e brácteas primárias basais longas, estreitas e fortemente canaliculadas. 

 Smith (1966) na descrição de Orthophytum compactum, relaciona essa espécie a O. foliosum, 

diferindo principalmente pela inflorescência compacta, brácteas não recurvado-serradas e sépalas 

menores. Todavia, esses caracteres se sobrepõem quando analisadas outras coleções de O. foliosum 

além dos espécimes-tipo. Ademais, a inflorescência completamente compacta em O. compactum é 

apenas observada nos espécimes-tipo, pois em outras coleções coletadas próximo à localidade típica, 

demonstram uma variabilidade morfológica com inflorescências apresentando glomérulos esparsos 

na base da inflorescência. 

 Leme (em Leme & Paula, 2005), também relacionou morfologicamente Orthophytum 

rubiginosum a O. foliosum, diferindo pela altura da planta (60–70 cm), folhas vermelho-castanhas além 

de outros caracteres com dimensões que se sobrepõem quando são comparadas com coleções das 

duas espécies. Espécimes coletados nas localidades típicas de ambos os táxons, foram mantidos em 

cultivo e, durante várias florações, foi possível observar uma variabilidade morfológica de acordo 

com as condições de cultivo, por exemplo, após várias gerações, os representantes identificados 

como O. rubiginosum produziram plantas de menor porte, da mesma altura e até menores que 

indivíduos de O. foliosum. Na localidade típica de O. rubiginosum também foram coletados indivíduos 

vermelhos e verdes crescendo no mesmo sítio. 

Sendo assim, as diferenças encontradas por Smith (1966) entre Orthophytum compactum e O. 

foliosum, e por Leme (em Leme & Paula, 2005) entre O. rubiginosum e O. foliosum são consideradas 

variabilidades morfológicas entre as populações, justificando portanto a sinonimização proposta. 

  

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Espírito Santo. Águia Branca, comunidade São 

Pedro, Pedra da Bandeira, ca. 19 km da cidade, 17 Jan 2008 (fl), Monteiro et al. 337 (RB); Domingos 

Martins, 20 Jun 1975 (fl), Kautsky 495 (HB); Ibidem, 23 Ago 1986 (fl), Kautsky s.n. (HEID 56734); 

Santa Teresa, Vale do Canaã, 01 Fev 1969 (fr), Sucre et al. 1469 (RB); Ibidem, São Marcos, 02 Ago 

2006 (fr), Louzada et al. 13 (SP); Ibidem, 07 Ago 1940 (fl), Foster & Foster 881 (SP); Colatina, Rodovia 

Colatina-Vitória, 45 km ao leste de Colatina, 09 Jul 1968 (fl), Belém 3832 (CEPEC, NY, RB); Vila 

Pavão, cabeceira do Córrego Socorro, 02 Abr 2009 (fl), Louzada 130, 132 (SP); Ibidem, 17 Jul 2009 

(fl), Louzada & Medeiros 145 (SP). Cultivado em Domingos Martins, propriedade de Roberto 
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Kautsky, 05 Maio 1982 (fl), Martinelli et al. 8161 (RB); Sem localidade precisa (cultivado por Elton 

Leme sob o no 849), Jan 1986 (fl), Leme s.n. (RB 259218). Minas Gerais. Ouro Verde, Itambacuri 

(=Ouro Verde de Minas), Ago 1958 (fl), Magalhães 18001 (HB). Margem da Rodovia Teófilo Otoni-

Nanuque, 30 Jun 1968 (fl), Belém 3793 (NY). Proximidades de Teófilo Otoni, 28 Set 1981 (fl), 

Martinelli 7735 (RB). Cultivado no Parque Florístico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 06 Nov 

1979 (fl), Martinelli 6194 (RB). Cultivado no Jardim Botânico de Viena, 30 Ago 2001(fl. cult.), (WU 

10572). 
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2. Orthophytum pseudovagans Leme & Kollmann (2007: 155), fig. 4B. 

Tipo: Brasil. Espírito Santo: Águia Branca, propriedade de Ciro Ferreira, 18o 58' 40.5" S, 40o 39' 

56.1" W, 250 m elev., 27 Apr 2006 (cult. E. Leme 6821), V. Demuner, L.F.S. Magnago, T. Cruz & E. 

Bausen 2270 (holótipo: MBML!, isótipo: HB!). 

 

Rupícolas ou terrícolas, longo caulescentes, 12–15 cm altura. Folhas numerosas, formando rosetas 

somente antes do desenvolvimento do pedúnculo. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas 

duro-coriáceas, 30–55 × 1,5–1,7 cm larg., canaliculadas, linear-triangulares, maioria verdes, as 

interiores vermelhas, face abaxial densamente lepidota, face adaxial lepidotas na base a 

esparsamente lepidota em direção ao ápice, indumento alvo, escamas adpressas, margem laxamente 

serrada a serrada, acúleos castanhos ou verdes, antrorsos a retos, glabros, 2–3,5 mm compr., ápice 

pungente. Pedúnculos ausentes. Inflorescências em espigas de glomérulos, 3,5–4 cm compr., 

capitadas, ca. 10 glomérulos congestos. Raques inconspícuas. Brácteas primárias coriáceas, 

suberetas a arqueadas, linear-triangulares a estreitamente triangulares, margem serrada, face 

abaxial densamente lepidota, face adaxial glabra a esparsamente lepidota, ápice pungente. Brácteas 

florais coriáceas, ca. 16 × 8 mm, excedendo as sépalas, triangulares, fortemente carenadas, margem 

densamente serrada, face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial glabra, lanoso-lepidota no ápice, 

verdes, ápice acuminado, pungente. Flores ca. 22 mm compr., sésseis. Sépalas 16–18 × 4 mm, 

estreitamente triangulares, ambas as faces esparsamente a densamente lepidotas, verdes, sépalas 

laterais distintas da anterior, assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, levemente 

carenada, ápice acuminado. Pétalas 17–18 mm compr., lobos 5–6 mm larg., verdes, lobos alvos, 

ápice obtuso-cuculado. Apêndices petalíneos com a margem lacerada orientada em direção à base 

da pétala, ca. 3 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, os do segundo 

adnatos às pétalas. Anteras sub-basifixas, elípticas, ápice obtuso, ca. 2,5 mm compr. Ovário trígono, 

ca. 4 mm compr. Óvulos ovóides. Tubo epígino ausente. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum pseudovagans é apenas conhecida para a localidade 

típica. Os indivíduos dessa espécie crescem como rupícolas, em afloramentos graníticos, ou como 

terrícolas em floresta estacional (Leme & Kollmann 2007). Orthophytum pseudovagans não ocorre 

dentro de unidades de conservação, todavia dados adicionais são necessários para uma avaliação 

precisa do estado de conservação da espécie. 

 

Etimologia:— O epíteto específico é referente à semelhança morfológica entre essa espécie e 

Orthophytum vagans. 
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Comentários:— Orthophytum pseudovagans é morfologicamente relacionada à O. vagans, diferindo 

principalmente pela inflorescência composta (espiga de glomérulos) enquanto que O. vagans possui a 

inflorescência simples (espiga). Além disso, devido ao hábito longo caulescente, possui afinidade 

também com O. zanonii, podendo ser diferenciada pelas longas lâminas foliares (30–55 vs. 12–14,6 

cm compr.) sendo glabras (vs. lepidotas). 

 Orthophytum pseudovagans emerge na primeira linhagem divergente do gênero, em um clado 

fortemente sustentado juntamente com O. vagans, O. zanonii e O. foliosum (Louzada et al., cap.1). 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Espírito Santo. Águia Branca, Santa Luzia, Prop. 

Ciro Ferreira, 03 Abr 2007 (fl), Demuner et al. 3464 (MBML); Ibidem, Santa Luzia, Prop. Ciro 

Ferreira (prop. vendida), 04 Abr 2007 (fl), Demuner et al. 3552 (MBML); Ibidem, Santa Luzia, Prop. 

Ciro Ferreira, 04 Set 2007 (fl), Vervloet et al. 2772 (MBML); Ibidem, Santa Luzia, Pedra da Bandeira, 

26 Abr 2008 (fl), Kollmann et al. 10994 (MBML). 

 

3. Orthophytum vagans Foster (1960: 60). 

Tipo: Brasil. Espírito Santo, unknown collector and given to R.G. Wilson 578 (holótipo: US!). 

 

Rupícolas, longo caulescentes, ca. 20 cm altura. Folhas numerosas, não formando rosetas. Bainhas 

distintas das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, canaliculadas, estreitamente triangulares, verdes, 

as mais internas tornando-se vermelhas durante o período reprodutivo, face abaxial esparsamente 

lepidota, face adaxial glabra, indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, acúleos 

castanhos ou verdes, antrorsos, glabros, ca. 5 mm compr., ápice pungente. Pedúnculos ausentes. 

Inflorescências em espigas, ca. 4 cm compr., capitadas, ca. 10 flores congestas. Raques 

inconspícuas. Brácteas florais subcoriáceas, estreitamente triangulares, margem serrada, verdes, 

ápice pungente. Sépalas estreitamente triangulares, lanoso-lepidotas, verdes, ápice acuminado. 

Pétalas ca. 10 mm compr., verdes com as margens dos lobos alvos, ápice obtuso-cuculado. 

Apêndices petalíneos com a margem lacerada orientada em direção à base da pétala. Filetes do 

primeiro verticilo opostos às sépalas, 18 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas. Ovário 

trígono. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum vagans é apenas conhecida pelo espécime-tipo, 

proveniente de uma planta cultivada, e nunca encontrada na natureza. Portanto, os dados são 

considerados insuficientes para a avaliação de risco da espécie. 
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Etimologia:— O epíteto específico se refere ao hábito dos indivíduos dessa espécie que forma uma 

cobertura no solo, portanto termo vagans que significa errante.  

 

Comentários:— Orthophytum vagans é morfologicamente similar a O. zanonii Leme (2004b: 72), devido 

principalmente às pétalas com ápice obtuso-cuculado e o hábito longo-caulescente, sendo inclusive, 

incluída por Leme (2004a) em um grupo informal denominado “subcomplexo vagans”. No entanto 

O. vagans difere de O. zanoni por possuir inflorescências simples em espigas e a face adaxial das 

lâminas foliares glabras enquanto que em O. zanonii as inflorescências são compostas em espigas de 

glomérulos e as lâminas foliares lepidotas em ambas as faces. 

 Orthophytum vagans é apenas conhecida pelo espécime-tipo e por espécimes vivos em coleções 

particulares e Jardins Botânicos, que provavelmente são oriundas de uma mesma matriz sendo 

cultivada por vários colecionadores de bromélias no mundo inteiro. 

 A espécie foi descrita a partir de um espécime cultivado nos Estados Unidos por R.G. 

Wilson, que fora identificado inicialmente como Cryptanthus glaziovii Mez devido ao seu hábito 

alongado. Contudo, após o florescimento, Foster (1960) concluiu que se tratava de uma espécie do 

gênero Orthophytum e a descreveu como um táxon novo (Louzada & Wanderley, 2010). 

 Orthophytum vagans emerge em um grupo fortemente sustentado, denominado clado “Vagans” 

(Louzada et al., cap.1) juntamente com outras três espécies, O. foliosum, O. pseudovagans e O. zanonii, 

na primeira linhagem divergente do gênero. 

 

4. Orthophytum zanonii Leme (2004b: 72), figs. 3A–J, 4C. 

Tipo: Brasil. Espírito Santo. Pancas, Laginha de Pancas, Pedra do Vidal, property of Vidal Krause, 

ca. 300 m elev. 16 Aug 2003, E. Leme, M. Zanoni & E. Colnago 5930 (holótipo: HB!). 

 

Rupícolas, longo caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta e no 

ápice da inflorescência, 20–50 cm altura. Folhas numerosas, não formando rosetas. Bainhas 

distintas das lâminas foliares. Lâminas duro-coriáceas, 12–14,5 × 1–1,5 cm, canaliculadas, linear-

triangulares, vermelhas, ambas as faces densamente lepidotas, indumento alvo, escamas adpressas, 

margem serrada, acúleos castanhos, antrorsos, glabros, 0,5–1 mm compr., ápice pungente. 

Pedúnculos ausentes. Inflorescências em espigas de glomérulos, 3–3,5 cm compr., capitadas, ca. 10 

glomérulos congestos. Raques inconspícuas. Brácteas primárias duro-coriáceas, 3–13 cm × 2 cm, 

arqueadas, estreitamente triangulares, margem serrada, ambas as faces densamente lepidotas, ápice 

pungente. Brácteas florais coriáceas, 20–25 × 12 mm, triangulares, carenadas, margem densamente 

serrada, verdes, ápice pungente. Sépalas 13–16 × 3–5 mm, oval-triangulares, face abaxial 
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densamente lepidota, face adaxial glabra, verdes, similares, sem carena, ápice pungente. Pétalas ca. 

19 mm compr., lobos ca. 4 mm larg., verdes com as margens dos lobos alvos, ápice obtuso-

cuculado. Apêndices petalíneos com a margem lacerada orientada em direção à base da pétala, ca. 

6 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, 15 mm compr., os do segundo 

adnatos às pétalas, verdes. Anteras dorsifixas, elípticas, ápice apiculado. Ovário trígono, ca. 7 mm 

compr., glabro. Tubo epígino ausente. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum zanonii é conhecida apenas para a localidade-

típica no distrito de Laginha, no município de Pancas, Espírito Santo. Essa espécie é encontrada em 

densas populações, crescendo diretamente sobre afloramentos graníticos, expostas ao sol ou 

sombreadas por pequenas árvores dentro do Monumento Natural dos Pontões Capixabas. Além da 

ocorrência em unidade de conservação, O. zanonii também é protegida pelo difícil acesso as 

populações, estando portanto fora de risco de desaparecimento na natureza. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao colecionador de bromélias Marcos 

Zanoni, um dos coletores do espécime-tipo. 

 

Comentários:— Orthophytum zanonii possui afinidade morfológica a O. vagans e O. pseudovagans, 

contudo difere de O. vagans por apresentar inflorescência composta em espigas de glomérulos e 

lâminas foliares lepidotas, enquanto O. vagans possui inflorescências simples em espigas e face 

adaxial das lâminas foliares glabras e lustrosas. Com relação a O. pseudovagans, difere principalmente 

por possuir lâminas foliares mais curtas (12–14,5 cm vs. 30–55 cm compr.). 

 Orthophytum zanonii também faz parte do clado “Vagans” (Louzada et al., cap.1), emergindo 

como a primeira linhagem divergente do gênero. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Espírito Santo. Pancas, Laginha de Pancas, Pedra 

do Vidal, 16 Ago 2003 (fl), Leme et al. 5941 (HB); Ibidem, 5 Ago 2006 (fl), Louzada et al. 18 (SP). 
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5. Orthophytum diamantinense Leme (2008: 257), figs. 7F–L, 8E. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Estrada de Data para Serro, ca. 1100 m elev. Terrestre em campos 

rupestres, 22 Nov 1991, E. Leme, P. Nahoum & L.C. Marigo 1825 (holótipo: HB!). 

 

Rupícolas ou terrícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por estolões alongados 

ou por brotações na base da roseta, 15–40 cm altura. Folhas 6–8, sempre formando rosetas. 

Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas duro-coriáceas, (20–)30–75 × 2,2–3,8 cm, 

canaliculadas, estreitamente triangulares, verdes antes da antese ou vermelhas a vináceas durante a 

antese, face abaxial lepidota, face adaxial glabra e fortemente estriada, indumento alvo, escamas 

adpressas, serrada a densamente serrada, acúleos castanhos, retos a antrorsos, 2–5 mm compr., 

ápice pungente. Pedúnculos curto-proeminentes ou longos, 22–28 cm compr., densamente lanoso-

lepidotos, verdes ou vermelhos a vináceos, entrenós longos, conspícuos. Brácteas do pedúnculo 

duro-coriáceas, 30–55 × 2–3 cm, suberetas ou recurvas, estreitamente triangulares, vermelhas a 

vináceas, face abaxial lepidota, face adaxial glabra, indumento alvo, escamas adpressas, margem 

serrada, ápice acuminado, pungente. Inflorescências em espigas de glomérulos congestos, 4,5–6 cm 

compr., capitadas, 5–6 glomérulos. Raques inconspícuas. Brácteas primárias coriáceas a duro-

coriáceas, (5–)26–40 × 2–3 cm, suberetas a recurvas, triangulares a estreitamente triangulares, 

margem serrada, face abaxial com a base densamente lepidota esparsamente lepidota em direção ao 

ápice, face adaxial glabra a esparsamente lepidota, ápice acuminado, pungente. Brácteas florais 

coriáceas, 17–25 × 8–16 mm, mais curtas que as sépalas, oval-triangulares, carenadas, face abaxial 

esparsamente lepidota, face adaxial densamente lepidota. Flores 38–41 cm compr., sésseis. Sépalas 

18–23 × 4–8 mm, ambas as faces glabras a lanoso-lepidotas, verdes, sépalas laterais distintas da 

anterior, levemente assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem carena. Pétalas 30–33 

mm compr., lobos 5–7 mm larg., verdes com lobos alvos, ápice obtuso-cuculado. Apêndices 

petalíneos com a margem fimbriada, 4–5 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às 

sépalas, 25–26 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, verdes. Anteras dorsifixas, elípticas, 

ápice apiculado, ca. 4 mm compr. Ovário trígono, 6–8 mm compr., glabro. Óvulos elipsóides. 

Tubo epígino inconspícuo. Frutos trígonos, sementes reniformes, marron escuras quando 

desidratadas. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum diamantinense ocorre na região do Planalto de 

Diamantina, na porção sul da Cadeia do Espinhaço, no centro-norte do estado de Minas Gerais. 

Seus indivíduos crescem como plantas rupícolas em afloramentos quartzíticos ou como terrícola em 
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solos arenosos resultantes da erosão das rochas. As populações de O. diamantinense são encontradas 

fora de unidades de conservação ou dentro nos Parques Estaduais do Biribiri e Rio Preto e no 

Parque Nacional das Sempre-Vivas. Com base nos dados disponíveis, conclui-se que O. diamantinense 

não se encontra em perigo de extinção, estando protegida por unidades de conservação. 

 

Etimologia:— O epíteto específico se refere à região do município de Diamantina, onde a espécie é 

encontrada com frequência. 

 

Comentários:— Características como a presença de roseta antes e durante a antese e pétalas com 

ápice obtuso-cuculado inserem Orthophytum diamantinense no grupo informal de espécies denominado 

“subcomplexo mello-barretoi” (Leme, 2004a). 

 No protólogo, Orthophytum diamantinense é comparada a O. mello-barretoi e O. graomogolense, 

diferindo principalmente pela dimensão de caracteres vegetativos e reprodutivos, pela face abaxial 

nervada e lepidota e pela forma das sépalas. Contudo, não é comparada a O. schulzianum, conhecida 

apenas para a localidade típica, na mesma região onde O. diamantinense é comumente encontrada. 

 Com base nas obras originais das duas espécies, Orthophytum diamantinense difere 

principalmente de O. schulzianum por serem plantas maiores com 30–37 cm de altura na antese, 

propagando por rizomas basais curtos e com a face adaxial das lâminas foliares glabras, enquanto 

que os indivíduos de O. schulzianum possuem 17–19 cm de altura, propagando-se por estolões 

delgados e ambas as faces das lâminas foliares densamente lepidotas. Contudo, durante uma 

expedição ao Planalto de Diamantina, no distrito de Inhaí (município de Diamantina), foi 

observada uma população onde todos os indivíduos possuíam ambas as faces lepidotas, 

característica que facilmente enquadraria os espécimes dessa população em O. schulzianum, porém 

com plantas com 15–30 cm altura. Além disso, a propagação por estolões alongados, também 

foram observados em coleções de O. diamantinense. Além disso, a população do Parque Estadual do 

Rio Preto, apresenta plantas menores que 20 cm de altura e face adaxial das lâminas foliares glabra. 

 Apesar da sobreposição dos caracteres listados anteriormente, ampliamos a descrição de O. 

diamantinense para a inclusão da coleção de Inhaí e do Parque Estadual do Rio Preto, porém estudos 

adicionais são necessários para estabelecer limites mais consistentes nesse grupo de espécies, 

principalmente entre O. diamantinense e O. schulzianum. 

 Louzada et al. (cap. 1), corrobora a hipótese do “subcomplexo mello-barretoi” como um 

grupo monofilético onde O. diamantinense emerge como espécie-irmã de O. graomogolense, sem 

entretanto, suporte estatístico. 
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Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Minas Gerais: Couto de Magalhães, estrada 

Diamantina-Couto de Magalhães, MG-2, Serra do espinhaço, próximo ao rio Jequitinhonha, 15 

Dez 1979 (fr), Martinelli & Smith 6229 (RB); Datas, beira da estrada, 05 Out 1980 (fl), Ferreira 1567 

(RB); Ibidem, rodovia BR 259, Raiz, 25 Out 1999 (fl), Hatschbach et al. 69695 (MBM); Ibidem, beira 

da estrada MG 259, 12 Set 2010 (fl), Louzada et al. 163 (SP); Diamantina, 08 Set 1971 (fl), Hatschbach 

27431 (MBM, US); Ibidem, 29 Jan 1976 (fr), Márcio & Krieger 14062 (CESJ, RB); Ibidem, estrada 

Turmalina/Diamantina, MG-2, 33 km de Diamantina, 13 Maio 1979 (fl, fr), Martinelli 5915 (RB); 

Ibidem, estrada Serro-Diamantina, próximo ao rio Jequitinhonha, 16 Dez 1979 (fr), Martinelli & 

Smith 6293 (RB); Ibidem, 15 km SE de Diamantina, caminho para Milho Verde, 15 fev 1991 (fr), 

Arbo et al. 5146 (SPF); Ibidem, estrada Diamantina-Milho Verde, 15 Jul 1996 (fr), Roque et al. 235 

(SPF); Ibidem, Sentinela, 25 Set 1998 (fl), Nogueira et al. s.n. (BHCB 48597); Ibidem, distrito de Inhaí, 

saída na estrada para a fazenda Buritis, 05 Ago 2009 (fr), Louzada & Ribeiro 146 (SP); Gouveia, 

engenho do Bilia, 10 Ago 1998 (fr), Stehmann 2383 (BHCB).  Presidente Kubistschek, estrada Datas-

Serro, 35 km de Datas, lajeado ao lado da nascente do Jequitinhonha, 01 Jan 2000 (fr), Forzza & 

Mello-Silva 1519 (SPF); Ibidem, rodovia Datas-Serro, 20,5 km ao sul da ponte sobre o ribeirão de 

Datas, 15 Dez 2004 (fr), Forzza & Mello-Silva 3736 (RB); Rio Vermelho, pedra Menina, fazenda 

Vargem do Anjo, morro Espigão do Meio, 13 Out 1984 (fl), Meguro et al. CFCR 5460 (SP); Ibidem 

serra da pedra Menina, alto da serra, 01 Ago 2000 (fl), Costa & Fiaschi 392 (SP); Ibidem, serra do 

Ambrósio, 10 Jan 2006 (fr), Viana et al. 2433 (BHCB); Ibidem, alto da serra da pedra Menina, 23 Set 

2008 (fl), Wanderley et al. 2714 (SP); São Gonçalo do Rio Preto, Parque Estadual do Rio Preto, 18 

Nov 1999 (fr), Lombardi 3570 (BHCB); Ibidem, Parque Estadual do Rio Preto, 10 Maio 2004 (fl), 

Viana et al. 1800 (BHCB); Ibidem, Parque Estadual do Rio Preto, 15 Set 2006 (fl), Mota et al. 3136 

(BHCB); Ibidem, Parque Estadual do Rio Preto, subida para a Chapada do Couto, 24 Maio 2007 

(fl), Wanderley et al. 2623, 2622 (BHCB, SP); Serro, 18 km of Serro on Road (MG 2) to Diamantina, 

27 Fev 1968 (fr), Irwin et al. 20968 (NY, UB); Ibidem, do lado esquerdo da rodovia que liga Serro a 

Diamantina, 19 km depois de Serro, 02 Nov 1993 (fl), Benko-Iseppon 27 (SPF); Ibidem, estrada para 

Gouveia, 10 Out 1996 (fl), Marcondes-Ferreira et al. 1292 (UEC); Ibidem, Milho Verde, na lateral da 

estrada de terra que liga Milho Verde a Serro, 30 Abr 2000 (fr), Goldschmidt et al. s.n. (VIC 24851); 

Ibidem, Milho Verde, 02 Set 2002 (fl), Mota 1855 (BHCB). 

 

6. Orthophytum eddie-estevesii Leme (2000: 55), figs. 6A–E, 8A. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Monte Azul, Aug 1999 (fl. cult. Sep 1999, E. Leme 4693), E.E. Pereira 

499  (holótipo: HB!). 
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Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por estolões alongados, 17–19 cm 

altura. Folhas ca. 8, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas duro-

coriáceas, 10–15 × 2,5 cm, canaliculadas, estreitamente triangulares, arroxeadas, face abaxial 

densamente lepidota, face adaxial esparsamente lepidota, indumento alvo, escamas adpressas, 

margem serrada, acúleos alaranjados, retos a retrorsos, glabros, ca. 3 mm compr., ápice pungente. 

Pedúnculos curto-proeminentes, 6–7 cm compr., lanoso-lepidotos, verdes, entrenós curtos, 

parcialmente conspícuos. Brácteas do pedúnculo duro-coriáceas, 9–17 × 2 cm, suberetas ou 

recurvas, estreitamente triangulares, palidamente arroxeadas, face abaxial densamente lepidota, 

face adaxial esparsamente lepidota, indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, ápice 

pungente. Inflorescências em espigas de glomérulos, 5–7 cm compr., capitadas, ca. 5 glomérulos 

congestos. Raques inconspícuas. Brácteas primárias duro-coriáceas, 4–6 × 2 cm, recurvas, 

triangulares a oval-triangulares, margem serrada, face abaxial densamente lepidota, face adaxial 

esparsamente lepidota, ápice acuminado, pungente. Brácteas florais coriáceas, 23–30 × 12–20 mm, 

mais curtas que as sépalas, oval-triangulares a triangulares, carenadas ou sem carenas, margem 

serrada, ambas as faces esparsamente lepidota a densamente lepidota, verdes, ápice pungente. 

Flores 45–50 mm compr., sésseis. Sépalas ca. 30 × 6 mm, linear triangulares, ambas as faces 

glabras, alaranjadas, sépalas laterais distintas da anterior, assimétricas, ápice pungente. Pétalas 36–

40 mm compr., lobos ca. 5 mm larg., verde-amareladas, ápice obtuso-cuculado. Apêndices 

petalíneos com a margem fimbriada orientada em direção à base da pétala, ca. 10 mm acima da 

base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, 26–30 mm compr., os do segundo adnatos às 

pétalas. Anteras dorsifixas, linear-sagitadas, ca. 3 mm compr. Ovário trígono, ca. 10 mm compr., 

glabro. Óvulos elipsóides. Tubo epígino inconspícuo. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— As informação sobre a localidade de Orthophytum eddie-estevesii 

contida no protólogo da espécie embora recente, é muito vaga, citando apenas o município de 

Monte Azul no norte do estado de Minas Gerais. Entretanto, essa espécie foi recentemente coletada 

em afloramentos quartzíticos do Pico da Formosa nesse mesmo município (Fábio Pinheiro com. 

pess.). Apesar dos dados coletados, a informação disponível é ainda insuficiente para avaliar o 

estado de conservação da espécie, pois não há dados sobre o tamanho da população e qualidade do 

habitat. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao coletor e colecionador de cactos e 

bromélias, Eddie Esteves Pereira. 
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Comentários:— Orthophytum eddie-estevesii é com certeza a espécie que mais se distingue dentro do 

“subcomplexo mello-barretoi” (Leme, 2004a). Embora, seja bem distinta das outras espécies, O. 

estevesii ainda pode ser confundida com O. mello-barretoi ou O. piranianum devido ao porte da planta. 

Contudo, é facilmente distinta pelo comprimento das sépalas e pétalas no material desidratado com 

30 e 36 mm respectivamente enquanto que O. mello-barretoi e O. piranianum possuem sépalas e pétalas 

não ultrapassando 25 mm de comprimento. Além da dimensão, no material vivo a distinção é ainda 

mais visível, pois as sépalas são alaranjadas na maior parte de sua extensão e as pétalas são 

completamente verdes a verde-amareladas versus sépalas verdes e pétalas verdes com lobos alvos 

em O. mello-barretoi e O. piranianum. 

 

Espécime adicional examinado:— BRASIL. Minas Gerais: Monte Azul, 01 Out 2011, Louzada s.n. 

(SP 440868). 

 

7. Orthophytum graomogolense Leme & Paula (2008: 107), figs 7A–E, 8B. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Grão Mogol, near the intersection with the road to Cristália, margin of 

Itacambiruçu, river, near the bridge, 16o 35' 54" S, 42o 54' 11" W, ca. 650 m elev., 9 Aug 2007, E. 

Leme & C.C. Paula 7175 (holótipo: HB!, isótipo: RB). 

 

Terrícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta, 12–

40 cm altura. Folhas 6–10, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. 

Lâminas duro-coriáceas, 18–90 × 2–4 cm, fortemente canaliculadas, linear-triangulares a 

estreitamente triangulares, vináceas antes e durante a antese, face abaxial lepidota, face adaxial 

glabra, margem serrada, levemente reflexas, acúleos castanhos, retos, glabros, 3–4 mm compr., 

ápice acuminado. Pedúnculos curto-proeminentes a longos, 7–28 cm compr., lanoso-lepidotos, 

vináceos, entrenós alongados, conspícuos. Brácteas do pedúnculo duro-coriáceas, 18–80 × 1–1,5 

cm, suberetas ou recurvas, estreitamente triangulares a linear-triangulares, verdes a vináceas, face 

abaxial glabra a inconspicuamente lepidota, face adaxial glabra, indumento transparente ou alvo, 

escamas adpressas, margem serrada, ápice acuminado. Inflorescências em espigas de glomérulos 

congestos, 6–9 cm compr., capitadas, 4–7 glomérulos. Raques inconspícuas. Brácteas primárias 

coriáceas a duro-coriáceas, 10–40 × 3 cm, suberetas a patentes, linear-triangulares a estreitamente 

triangulares, margem serrada, face abaxial glabras a esparsamente lepidota, face adaxial glabra, 

ápice acuminado. Brácteas florais coriáceas, 28–30 × 10–15 mm, igualando-se às sépalas a 

excedendo as sépalas, triangulares, carenadas, margem densamente serrada, ambas as faces glabras, 
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verdes, ápice acuminado, mucronado. Flores 38–40 mm compr., sésseis. Sépalas 15–25 × 3–6 mm, 

estreitamente triangulares, face abaxial glabra a lanoso-lepidota no ápice, verdes, sépalas laterais 

distintas da anterior, assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem carena, ápice 

mucronulado. Pétalas 22–31 mm compr., lobos 4–5 mm larg., verdes, lobos alvos, ápice obtuso-

cuculado. Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, ca. 4 mm acima da base. Filetes do 

primeiro verticilo opostos às sépalas, 20 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, verdes. 

Anteras dorsifixas, elípticas, ápice apiculado, ca. 5 mm compr. Ovário trígono, 5–8 mm compr., 

glabro. Óvulos elipsóides. Tubo epígino inconspícuo. Frutos não observados, Sementes não 

observadas. 

 

Distribuição e habitat:— Orthophytum graomogolense é conhecida apenas para a localidade típica no 

município de Grão Mogol, no norte da porção mineira da Cadeia do Espinhaço. Os indivíduos 

dessa espécie crescem como terrícolas em campos rupestres e podem ser encontrados dentro do 

Parque Estadual de Grão Mogol. As populações conhecidas possuem muitos indivíduos habitando 

locais de difícil acesso. Sendo assim, conclui-se que O. graomogolense está fora de perigo de extinção. 

 

Etimologia:— O epíteto específico se refere ao município de Grão Mogol, localidade típica da 

espécie. 

 

Comentários:— Embora recentemente descrita como uma nova espécie, Orthophytum graomogolense foi 

tratada na Flora de Grão Mogol (Wanderley & Forzza, 2003) como O. compactum, devido as 

semelhanças entre as coleções de herbário que apresentam as duas espécies.  

Orthophytum graomogolense é morfologicamente relacionada às espécies do grupo informal, 

denominado por Leme (2004a) de “subcomplexo mello-barretoi”, principalmente com O. 

diamantinente, devido o hábito robusto que apresentam as duas espécies. Contudo, O. graomogolense 

pode ser diferenciada pelas lâminas foliares canaliculadas, com margens retas, brácteas do 

pedúnculo com 1–1,5 cm de largura, brácteas primárias com a face glabra a esparsamente lepidota 

na base e brácteas florais com 28–30 mm de comprimento, enquanto que O. diamantinense possui as 

lâminas foliares fortemente canaliculadas com margens levemente reflexas, brácteas do pedúnculo 

com 2–3 cm de largura, base das brácteas primárias com a face abaxial densamente lepidota e 

brácteas florais com 17–25 mm de comprimento. 

Na filogenia do gênero, Orthophytum graomogolense emerge como espécie-irmã de O. 

diamantinense, sem entretanto suporte estatístico para essa hipótese filogenética (Louzada et al. cap. 

1). Ademais, O. eddie-estevesii e O. piranianum, não foram amostradas. Logo, são necessários estudos 
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filogenéticos adicionais, que incluam todas as espécies do “subcomplexo mello-barretoi” para testar 

a relações entre as espécies do grupo. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Minas Gerais: Grão Mogol, estrada Grão Mogol-

Francisco Sá, km 14, Rio Extrema, Serra do Jambeiro, 10 Maio 1979 (fr), Martinelli 5841 (RB); 

Ibidem, Jambeiro, 7 km de Grão Mogol, 05 Set 1985 (fl), Zappi et al. CFCR 8501 (SP); Ibidem, 

estrada para Francisco Sá, próximo ao Ribeirão das Mortes, 05 Set 1986 (fl), Mello-Silva & Cordeiro 

CFCR 10139 (MBM, SP); Ibidem, descida do Morro Papo da Ema para Jambeiro, 15 Jun 1990 (fr), 

Pirani et al. CFCR 13094 (SPF); Ibidem, subida para o Morro Papo da Ema, 06 Set 1990 (fl), Pirani et 

al. CFCR 13444 (SP); Ibidem, 21 Out 2004 (fl), Melo de Pinna et al. 65 (SPF); Ibidem, arredores da 

cidade, 12 Jan 2006 (fr), Santos et al. 642 (HUEFS); Ibidem, Córrego das Mortes, 13 Out 2006 (fr), 

Louzada & Moreira 42 (SP); Ibidem, Parque Estadual de Grão Mogol, Trilha do Váu, margem direita 

do Ribeirão do Inferno, 11 Ago 2007 (fl), Leme & Paula 7191 (HB); Ibidem, Córrego das Mortes, 07 

Nov 2007 (fl), Louzada et al. 70 (SP); Ibidem, Rauh 56403 (HEID). 

 

8. Orthophytum mello-barretoi Smith (1952: 2), figs. 6F–K, 8C. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Jaboticatubas, Serra do Cipó, Palácio, km 131, H.L. Mello Barreto 2121 

(holótipo: R!, isótipo: US!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta, 6–

20 cm altura. Folhas 4–8, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas 

coriáceas, 4–20 × 0,8–1,5 cm, canaliculadas, estreitamente triangulares, verdes com as margens 

vináceas a arroxeadas, face abaxial densamente lepidota, face adaxial esparsamente lepidota, 

indumento alvo, escamas adpressas, margem densamente serrada, acúleos castanhos, retos a 

levemente retrorsos na base, glabros, ca. 2 mm compr., ápice acuminado. Pedúnculos muito curtos 

a longos, 3,5–16 cm compr., densamente lanoso-lepidotos, verdes, obscurecidos pelo indumento, 

entrenós conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 4–15 × 0,6–1 cm, recurvas, estreitamente 

triangulares, verdes a vináceo-escuras, face abaxial densamente lepidota, face adaxial esparsamente 

lepidota, indumento alvo, escamas adpressas, margem densamente serrada, ápice acuminado. 

Inflorescências em espigas de glomérulos congestos, 3–5 cm compr., capitadas, 4–6 glomérulos. 

Raques inconspícuas. Brácteas primárias coriáceas, 3–12 × 1 cm, recurvas, estreitamente 

triangulares a oval-triangulares, margem serrada a densamente serrada, face abaxial densamente 

lepidota, face adaxial esparsamente lanoso-lepidota, ápice acuminado, pungente. Brácteas florais 

coriáceas, 15–18 × 6–7 mm, mais curtas que as sépalas, triangulares, carenadas, margem 
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densamente serrada, face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial glabra, verdes, ápice agudo ou 

mucronado. Flores ca. 26 mm compr., sésseis. Sépalas ca. 16 × 5 mm, estreitamente triangulares, 

face abaxial glabra, lanoso-lepidota no ápice, face adaxial glabra, verdes, similares, assimétricas, 

ápice mucronado. Pétalas ca. 21 mm compr., lobos ca. 5 mm larg., verdes com as margens dos 

lobos alvos, ápice obtuso-cuculado. Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, ca. 3 mm acima 

da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 18 mm compr., os do segundo adnatos 

às pétalas. Anteras dorsifixas, elípticas, ápice inapiculado, ca. 3 mm compr. Ovário subtrígono, ca. 5 

mm compr., glabro. Óvulos ovóides. Tubo epígino presente, muito curto, 0,5 mm compr. Frutos 

subglobosos, sementes estriadas, atro-purpúreas. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum mello-barretoi é conhecida apenas para a 

localidade típica em áreas de campos rupestres crescendo sobre afloramentos quartzíticos, em pleno 

sol, ou algumas vezes em locais sombreados como fendas de rochas. Orthophytum mello-barretoi ocorre 

dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó e com base no estudo das coleções de herbário, 

presume-se que trata-se de uma espécie abundante. Entretanto, durante as expedições realizadas na 

localidade típica da espécie, foi constatado uma redução significativa da população, provavelmente 

devido a perda de qualidade do habitat. 

 

Etimologia:— O epíteto específico homenageia o Botânico Henrique Lahmeyer de Mello Barreto, 

pioneiro nos estudos da flora da Serra do Cipó, localidade típica da espécie. 

 

Comentários:— Orthophytum mello-barretoi foi a primeira espécie descrita de um grupo 

morfologicamente e filogeneticamente coeso (Louzada et al., cap. 1), denominado por Leme (2004a) 

de “subcomplexo mello-barretoi”. Morfologicamente, um conjunto de características definem esse 

grupo, são elas: inflorescência em espigas de glomérulos sustentada por um pedúnculo, brácteas 

primárias basais tornando-se vermelhas durante a antese e pétalas verdes com ápice-obtuso 

cuculado (Fig. 6). Além disso, todas as espécies ocorrem nos campos rupestres da porção mineira da 

Cadeia do Espinhaço (Fig. 9). 

 Orthophytum mello-barretoi é morfologicamente relacionada a O. piranianum e O. eddie-estevesii. 

Contudo, pode ser diferenciada de O. piranianum pelas lâminas foliares, brácteas do pedúnculo e 

brácteas primárias com a face adaxial esparsamente lepidotas, acúleos glabros, sépalas lanoso-

lepidotas apenas no ápice da face abaxial, ovário glabro enquanto que O. piranianum possui as 

lâminas foliares, brácteas do pedúnculo e brácteas primárias com ambas as faces densamente 

lepidotas, acúleos lepidotos na base, sépalas com a face abaxial lepidota a esparsamente lepidota, 
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face adaxial glabra e ovário densamente lepidoto. Quanto à O. eddie-estevesii, pode ser diferenciada 

principalmente por apresentar a base das lâminas não suculentas (vs. suculentas), brácteas florais 

menores (15–18 × 6–7 vs. 23–30 × 12–20 mm), flores menores (ca. 26 vs. 45–50 mm compr.), 

sépalas menores (16 vs. 30 mm compr.), verdes, (vs. alaranjadas) e pétalas verdes com lobos alvos 

(vs. verde-amareladas; Fig. 6). 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Minas Gerais: Conceição do Mato Dentro, Serra do 

Cipó, próximo ao km 109, 08 Set 1077 (fl), Martinelli 2847 (R); Jaboticatubas, km 114 ao longo da 

rodovia Lagoa Santa – Conceição do Mato Dentro – Diamantina, 20 Ago 1972 (fl), Joly & Semir 

CFSC 2910 (SP), Ibidem, 04 Set 1972 (fl), Semir & Sazima CFSC 3357 (SP); Ibidem, km 114 ao longo 

da rodovia Lagoa Santa – Conceição do Mato Dentro – Diamanina, 18 Out 1973 (fl), Joly et al. 

CFSC 4468 (SP); Ibidem, km 115, 06 Set 1975 (fl), Menezes 820 (SP); Ibidem, km 114 ao longo da 

rodovia Lagoa Santa – Conceição do Mato Dentro – Diamantina, 02 Nov 1978 (fl), Wanderley CFSC 

5757 (SP); Santana do Riacho, Serra do Cipó, Palácio, km 127, 3 Set 1933 (fl), Mello-Barreto 7665 

(R); Ibidem, 26 Out 1974 (fl), Hatschbach & Koczicki 35383 (MBM); Ibidem, km 108, afloramentos de 

quartzito, 18 Jul 1977 (fr), Martinelli 2684 (RB); Ibidem, afloramentos rupestres do km 100, 26 Abr 

1978 (fr), Martinelli 4365 (RB); Ibidem, estrada Lagoa Santa – Conceição do Mato Dentro, km 109, 

01 Fev 1987 (fr), Wendt et al. 77 (RB); Ibidem, Serra do Cipó, km 114 (atual 111), 35 km ao sul de 

Conceição do Mato Dentro, rodovia Belo Horizonte – Conceição do Mato Dentro, 27 Out 1988 

(fl), Harley et al. 25408 (SPF); Ibidem, Serra do Cipó, km 116,9 ao longo da rodovia Lagoa Santa – 

Conceição do Mato Dentro, 26 Set 1995 (fl), Salatino et al. 78 (SPF); Ibidem, Fazenda Velozia, MG 

10, km 108, 04 Fev 2008 (fl. cult. em Ago 2009), Louzada & Medeiros 84 (SP); Ibidem, Serra do Cipó, 

Alto do Palácio, próximo ao km 22, 11 Maio 1987 (fr), Fontoura et al. 83 (RB); Serra do Cipó, Alto do 

Palácio, próximo à ponte do córrego Três Pontinhas, 08 Set 2007 (fl), Paula et al. 1312 (VIC). 

 

9. Orthophytum piranianum Leme & Paula (2008: 112), figs. 6L–P, 8D. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Grão Mogol, Trilha do Barão toward the Pico do Pagão, 16o 33' 18" S, 

42o 53' 42" W, 919 m elev. 10 Aug 2007, E. Leme & C.C. Paula 7189 (holótipo: HB!, isótipo RB!). 

 

Rupícolas ou terrícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base 

da roseta, 5–19 cm altura. Folhas ca. 12, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas 

foliares. Lâminas coriáceas a duro-coriáceas, 10–20 × 1–3 cm, fortemente canaliculadas, 

estreitamente triangulares, vermelho-pálidas, obscurecida pelas escamas, ambas as faces 

densamente lepidotas, indumento alvo, escamas adpressas, margem densamente serrada, acúleos 
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castanhos a castanho-escuros, retos a retrorsos, lepidotos na base, 2–3 mm compr., ápice 

acuminado. Pedúnculos curto-proeminentes a longos, 5–9 cm compr., densamente lanoso-lepidotos, 

vermelho-pálidos, obscurecidos pelo indumento, entrenós curtos, inconspícuos a parcialmente 

conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 12–23 × 1–2 cm, suberetas a recurvas, estreitamente 

triangulares, vermelho-pálidas, obscurecidas pelo indumento, ambas as faces densamente lepidotas, 

indumento alvo, escamas adpressas a subadpressas, margem densamente serrada, ápice acuminado. 

Inflorescências em espigas de glomérulos, 2,5–4 cm compr., capitadas, 4–5 glomérulos congestos. 

Raques inconspícuas. Brácteas primárias coriáceas, 5–11 × 1,5–2 cm, suberetas a recurvas, 

largamente oval-triangulares a linear-triangulares, margem serrada a densamente serrada, ambas as 

faces densamente lepidotas, ápice pungente. Brácteas florais coriáceas, 20–24 × 12–16 mm, quase 

igualando-se às sépalas, oval-triangulares a triangulares, carenadas, margem serrada a densamente 

serrada, face abaxial densamente lepidota, face adaxial lepidota a densamente lepidota, ápice 

mucronado. Flores 26–33 mm compr., sésseis. Sépalas ca. 18 × 5 mm, estreitamente triangulares a 

oval-triangulares, face abaxial esparsamente lepidota a lepidota, face adaxial glabra, verdes, sépalas 

laterais distintas da anterior, levemente assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem 

carena, ápice mucronulado. Pétalas 22–25 mm compr., lobos 4–5 mm larg., verdes com lobos alvos, 

ápice obtuso-cuculado. Apêndices petalíneos com a margem lacerada, ca. 2 mm acima da base. 

Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 17 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, 

esverdeados. Anteras dorsifixas, oblongas, ápice inapiculado, 2,5 mm compr. Ovário trígono, 5–6 

mm compr., densamente lanoso-lepidoto. Óvulos elipsóides. Tubo epígino inconspícuo. Estigma 

com lobos fimbriados. Frutos não observados, Sementes não observadas. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum piranianum ocorre nos municípios de Cristália e 

Grão Mogol, pode também ser encontrada dentro do Parque Estadual de Grão Mogol no centro-

norte do estado de Minas Gerais. A ocorrência dentro de unidade de conservação mantém O. 

piranianum fora de perigo de extinção. Suas populações são formadas por indivíduos esparsos, 

crescendo sobre solos rasos, formados em depressões de afloramentos rochosos quartzíticos ou 

mesmo diretamente na rocha nua, completamente expostos ao sol ou sombreados por arbustos e 

pequenas árvores.  

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao Botânico e professor da 

Universidade de São Paulo Dr. José Rubens Pirani, quem coordenou do projeto Flora de Grão 

Mogol, localidade do espécime-tipo da espécie. 
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Comentários:— Orthophytum piranianum foi descrita recentemente, porém, na monografia de 

Bromeliaceae para a Flora de Grão Mogol, (Wanderley & Forzza, 2003) a espécie é tratada como 

como O. mello-barretoi, decisão justificada devido a forte semelhança morfológica entre as duas 

espécies. 

 Embora muito parecidas, Orthophytum piranianum difere de O. mello-barretoi principalmente 

pelas lâminas foliares, brácteas do pedúnculo e primárias com ambas as faces densamente lepidotas 

(vs. face adaxial esparsamente lepidotas), acúleos com a base lepidota (vs. glabros), sépalas com a 

face abaxial lepidota (vs. lanoso-lepidotas apenas no ápice) e ovário densamente lepidoto (vs. glabro; 

Fig. 6). 

 As relações filogenéticas de O. piranianum  com outras espécies do gênero, são ainda 

desconhecidas, contudo, O. piranianum é morfologicamente relacionada às espécies do “subcomplexo 

mello-barretoi” (Leme, 2004a; Louzada et al., cap.1). Além disso, a distribuição geográfica também 

é congruente com as espécies desse complexo, que ocorre nos campos rupestres da Cadeia do 

Espinhaço no estado de Minas Gerais. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Minas Gerais: Cristália, Morro do Chapéu, 02 Nov 

1988 (fr), Wanderley & Kral 1457 (SP); Ibidem, Morro do Chapéu, 14 Jun 1991 (fr), Mello-Silva et al. 

489 (SPF); Ibidem, Morro do Chapéu, 10 Set 1991 (fl), Carvalho & Silva 531 (SP); Ibidem, Pico do 

Chapéu, torre de transmissão, 11 Set 2003 (fl), Rapini et al. 1096 (HUEFS); Ibidem, 05 Jul 2007 (fl), 

Marino et al. 283 (BHCB); Ibidem, Morro do Chapéu, 08 Jul 2008 (fl), Moura & Oliveira 659 (R); 

Grão Mogol, estrada Cristália – Botumirim, Morro do Chapéu entre Mombucas e Boa Vista do 

Bananal, 22 Jul 1985 (fl), Martinelli et al. 11305 (BHCB, NY, RB); Ibidem, Ribeirão dos Bois, 02 Set 

1986 (fl), Mello-Silva & Cordeiro CFCR 10026 (SP). Ao norte de Grão Mogol, 27 Nov 1984 (fr), Harley 

et al. CFCR 6505 (SPF). 

 

10. Orthophytum schulzianum Leme & Machado (2005: 175). 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Diamantina, 8 km na estrada para Conselheiro Mata, ca. 1260 m elev. 

em afloramentos rochosos, 18o 18' S, 43o 43', Ago 2003, M. Machado & R. Schulz s.n. (holótipo: HB!). 

 

Rupícolas ou terrícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por estolões alongados, 

17–19 cm altura, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas duro-

coriáceas, ca. 12 × 3 cm, fortemente canaliculadas, estreitamente triangulares, ambas as faces 

densamente lepidotas, indumento alvo, escamas adpressas, margem densamente serrada, acúleos 
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castanhos-amarelados, retrorsos, lepidotos na base, ca. 2 mm compr., ápice acuminado. Pedúnculos 

curto-proeminentes, ca. 10 cm compr., lanoso-lepidotos, verdes, entrenós curtos. Brácteas do 

pedúnculo duro-coriáceas, suberetas, estreitamente triangulares, ambas as faces densamente 

lepidotas, indumento alvo, escamas adpressas, margem densamente serrada, ápice acuminado, 

pungente. Inflorescências em espigas de glomérulos, 5–6 cm compr., capitadas, ca. 5 glomérulos 

congestos. Raques inconspícuas. Brácteas primárias coriáceas a duro-coriáceas, 2,8 × 2,5 cm, 

suberetas, oval-triangulares, margem densamente serrada, ambas as faces densamente lepidotas, 

ápice pungente. Brácteas florais coriáceas, 29–35 × 10–16 mm, quase igualando-se às sépalas, oval-

triangulares a estreitamente triangulares, carenadas ou sem carenas, margem densamente serrada, 

ambas as faces densamente lepidotas, verdes, ápice acuminado, pungente. Flores 46 mm compr., 

sésseis. Sépalas 26–27 × 7 mm, estreitamente triangulares, ambas as faces lepidotas com ápice 

lanoso-lepidoto, verdes, sépalas laterais distintas da anterior, levemente assimétricas, sépala anterior 

levemente assimétrica, sem carena, ápice acuminado. Pétalas ca. 37 mm compr., lobos ca. 6 mm 

larg., verdes com as margens dos lobos alvos, ápice obtuso-cuculado. Apêndices petalíneos com a 

margem lacerada. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 31 mm compr., os do segundo 

adnatos às pétalas, verdes. Anteras sub-basifixas, elípticas, ápice inapiculado, ca. 3,5 mm compr. 

Ovário trígono, ca. 7 mm compr., glabro. Óvulos elipsóides. Tubo epígino inconspícuo. Frutos e 

sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— A única população conhecida de Orthophytum schulzianum fica 

no município de Diamantina, crescendo como rupícolas sobre afloramentos rochosos quartzíticos 

da Cadeia do Espinhaço ou em solos arenosos formados pela decomposição das rochas quatzíticas 

entre uma plantação Eucalipto. Além de não ser conhecida a ocorrência dentro de unidades de 

conservação, as populações de O. schulzianum apresentam poucos indivíduos esparsos. Os dados 

disponíveis até o momento sugerem o status de espécie ameaçada para O. schulzianum, necessitando 

de medidas urgentes para sua conservação. 

 

Etimologia:— O epíteto específico homenageia a Rudolf Schulz, um dos coletores do espécime-

tipo. 

 

Comentários:— Orthophytum schulzianum é morfologicamente relacionada a O. eddie-estevesii, diferindo 

principalmente pela lâminas foliares densamente lepidotas em ambas as faces e sépalas verdes com 

26-27 mm de comprimento enquanto que O. eddie-estevesii possui as lâminas foliares com face abaxial 

lepidota e face adaxial esparsamente lepidota, sépalas com cerca de 30 mm de comprimento, 
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alaranjadas em direção ao ápice. Pode ser relacionada também a O. diamantinense, contudo são 

facilmente distintas por apresentarem as lâminas foliares densamente lepidotas versus glabras em O. 

diamantinense. 

 Segundo Louzada et al. (cap. 1), Orthophytum schulzianum faz parte do grupo denominado por 

Leme (2004a) de “subcomplexo mello-barretoi”, no grande grupo Eu-Orthophytum. 
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11. Orthophytum alvimii Weber (1986: 126), figs. 10A–C, 11A–C. 

Tipo. Brasil. Bahia. Itambé, ca. 200 m.s.m., Jul 1983, A. Seidel 967 (holótipo: HAL!).  

 

Orthophytum teofilo-otonense Leme & Kollmann (2010: 48). 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Teófilo Otoni, estr. MG 418, entre Teófilo Otoni e o entroncamento 

para Ataléia, ca. 370 m alt. 17o 54.45' S, 16o 72' W, 04 Jul 2009, E. Leme, L. Kollmann & M. Grossi 

7919 (holótipo: RB!, isótipos: HB, MBML). syn. nov. 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta e no 

ápice da inflorescência, 40–90 cm altura. Folhas ca. 4, formando rosetas somente antes do 

desenvolvimento do pedúnculo. Bainhas distintas das lâminas foliares, inconspícuas. Lâminas duro-

coriáceas, 45–55 × 4–5,5 cm, canaliculadas, estreitamente triangulares, verdes, face abaxial 

densamente lanoso-lepidota, face adaxial glabra e lustrosa, exceto pela base lanoso-lepidota, 

indumento alvo, escamas subadpressas ou não adpressas, margem serrada, acúleos castanhos a 

castanhos-amarelados, antrorsos, glabros, 1–3 mm compr., ápice acuminado. Pedúnculos longos, 

ca. 30 cm compr., densamente lanoso-lepidotos, verdes, entrenós alongados, conspícuos. Brácteas 

do pedúnculo coriáceas, 20–38 × 2–3,5 cm, suberetas a recurvas, estreitamente triangulares, verdes, 

face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial glabra, indumento alvo, escamas subadpressas ou não 

adpressas, margem laxamente serrada a serrada, ápice acuminado. Inflorescências em espigas de 

espigas, 18–40 cm compr., lineares, porção apical subcapitada, 5–15 espigas laterais laxas. Raques 

conspicuamente alongadas, retas, lanoso-lepidotas, verdes. Brácteas primárias coriáceas, 3–25 × 

1,5–3,5 cm, reflexas, estreitamente triangulares ou oval-triangulares, margem serrada, ambas as 

faces densamente lanoso-lepidotas, ápice acuminado. Brácteas florais subcoriáceas, 15–25 × 10–16 

mm, oval-triangulares, carenadas ou sem carenas, margem densamente serrada, excedendo as 

sépalas, face abaxial lepidota, face adaxial glabra, verdes, ápice acuminado, pungente. Flores 22–25 

mm compr., sésseis. Sépalas 13–16 × 5 mm, estreitamente triangulares a triangulares, ambas as 

faces glabras a esparsamente lepidotas, verde-amareladas, sépalas posteriores distintas da anterior, 

assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem carena, ápice acuminado, pungente. Pétalas 

18–20 mm compr., lobo 3–4 mm larg., verdes com os lobos alvos, ápice obtuso a subagudo. 

Apêndices petalíneos com margem fimbriada orientada em direção à base da pétala, ca. 3 mm 

acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas ca. 12 mm compr., os do segundo 

adnatos às pétalas, alvo-esverdeado. Anteras sub-basifixas, lineares, ca. 3 mm compr. Ovário 
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subtrígono, ca. 3 mm compr, lanoso-lepidoto. Óvulos elipsoides. Tubo epígino inconspícuo. Frutos 

e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum alvimii é referido para os municípios de Itambé 

no estado da Bahia (localidade típica) e Teófilo Otoni ao longo da rodovia BR 418, no estado de 

Minas Gerais. Orthophytum alvimii cresce sobre afloramentos rochosos gneiss-graníticos isolados, no 

domínio da Mata Atlântica. Durante o presente estudo foi realizada uma coleta na população de 

Teófilo Otoni e, embora esteja fora de unidade de conservação, não foi detectada nenhuma ameaça 

à espécie. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao coletor do espécime-tipo e 

colecionador catarinense de orquídeas e bromélias, Alvim Seidel. 

 

Comentários:— Orthophytum alvimii foi coletada por Alvim Seidel em 1983 no município de Itambé 

na Bahia e, após sua descrição (Weber, 1986), permaneceu por 25 anos conhecida apenas pelo 

espécime-tipo. Entretanto, durante o presente estudo, essa espécie foi novamente coletada (Louzada 

et al. 90) em afloramentos gneiss-graníticos no município de Teófilo Otoni no estado de Minas 

Gerais.  

Na obra original (Weber, 1986), O. alvimii é relacionada morfologicamente a O. disjunctum 

Smith (1955: 33), sendo distinta apenas por serem plantas de maior porte e com brácteas florais e 

sépalas alado-carenadas, entretanto, esse último caráter ocorre em ambas as espécies. Todavia, 

outros caracteres podem ser utilizados na separação destes dois táxons, por exemplo as lâminas com 

a face abaxial lanoso-lepidota e a face adaxial glabra e lustrosa, em O. alvimii, enquanto que O. 

disjunctum possui lâminas com ambas as faces densamente lepidotas. 

O binômio Orthophytum alvimii foi citado pela primeira vez na literatura por Weber (1985), 

sem apresentar descrição nem diagnose latina, constituindo um nomen nudum (não validamente 

publicado). Apesar da recomendação 32C.1 do Código Internacional de Nomenclatura Botânica (Código de 

Viena; McNeill et al., 2007) de não utilizar um nome não validamente publicado na descrição de 

um novo táxon, Weber (1986) descreveu a espécie com o mesmo epíteto, alvimii, com descrição em 

latim, validando assim o nome O. alvimii. 

Recentemente Leme & Kollmann (em Leme et al., 2010), descreveram uma nova espécie, 

Orthophytum teofilo-otonense, encontrada no município de Teófilo Otoni, na rodovia BR 418. Os 

autores da espécie relacionam morfologicamente O. teofilo-otonense a O. magalhaesii (1966: 464) e O. 

alvimii, sendo a última, citada por Leme & Kollmann (em Leme et al., 2010) como uma espécie 
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imperfeitamente conhecida e distinta de O. teofilo-otonense pelo número inferior de folhas na antese, 

densidade do indumento nas brácteas florais e forma das pétalas.  

Comparando o espécime-tipo de Orthophytum teofilo-otonense (Leme et al., 2010; 17o 54,45’ S, 

41o 16,72’ O) com a coleção da mesma localidade (Louzada et al. 90; 17o 54’ 21,9” S, 41o 16’ 41,5” 

O), nota-se que além de ser uma planta bem menor que a do holótipo de O. teofilo-otonense, esse 

espécime possui características comuns aos utilizados na descrição de O. alvimii e O. teofilo-otonense. O 

número de folhas na antese, por exemplo, no espécime Louzada et al. 90 é de cerca de 4, o mesmo 

encontrado no holótipo de O. alvimii e utilizado por Leme & Kollmann (em Leme et al., 2010) para 

separar esta espécie de O. teofilo-otonense que possui 7–10 folhas na antese. Portanto, considerando as 

variações morfológicas para os dois táxons, é aqui proposta a sinonimização de O. teofilo-otonense em 

O. alvimii. 

Orthophytum alvimii é citado por Louzada et al. (cap. 1) como pertencente ao grupo fortemente 

sustentado denominado Core Orthophytum, especificamente no clado “Fosterianum”, 

representado por seis espécies com as folhas e brácteas lanoso-lepidotas. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Minas Gerais: Teófilo Otoni, Fazenda Apolo, BR 

418, km 145, 12 Abril 2008 (fl, fr), Louzada et al. 90 (SP). Sem localidade, sem data, Seidel 866 (HB). 

Cultivado no Jardim Botânico de Viena, 09 Fev 1994 (fl. cult.), HEID 67340 (WU 5958). 

 

12. Orthophytum duartei Smith (1966: 462).  

Tipo: Brasil. Entre Minas Gerais e Espírito Santo, em colônias em campos associados com outras 

Bromeliaceae ou com Velloziaceae, entre Nanuque e o norte do Espírito Santo, 10 Nov 1953, A.P. 

Duarte 3910 (holótipo: US!, isótipo: RB!, SP!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, 50–55 cm altura. Folhas ca. 10, sempre formando rosetas. Bainhas 

distintas das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 12–25 × 2–3 cm, planas, estreitamente 

triangulares, verdes, face abaxial lepidota, face adaxial glabra, margem serrada, acúleos castanhos, 

antrorsos, glabros, 1–3 mm compr., ápice acuminado, pungente. Pedúnculos longos, ca. 25 cm 

compr., lanoso-lepidotos, verdes, entrenós alongados e conspícuos. Brácteas do pedúnculo 

coriáceas, 20–28 × 2–3 cm, suberetas, estreitamente triangulares, verdes, glabras, margem serrada, 

ápice acuminado, pungente. Inflorescências em espigas de espigas, 30–32 cm compr., lineares, 

porção apical capitada, 10–12 espigas laterais laxas. Raques parcialmente conspícuas, levemente 

geniculadas, lanoso-lepidotas, verdes. Brácteas primárias coriáceas, 5–11 × 1.5–2 cm, levemente 

reflexas, estreitamente triangulares ou oval-triangulares, margem serrada, ambas as faces glabras, 
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ápice acuminado, pungente. Brácteas florais subcoriáceas, 1,2–1,5 × 1 mm, excedendo as sépalas, 

oval-triangulares, sem carenas, margem serrulada, ambas as faces glabras, verdes, ápice pungente. 

Flores ca. 15 mm compr. excluindo as pétalas, sésseis. Sépalas ca. 10 × 3,5 mm, estreitamente 

triangulares, ambas as faces glabras, verdes, sépalas laterais distintas da anterior, levemente 

assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem carena, ápice pungente. Pétalas alvas. 

Ovário subtrígono, ca. 5 mm compr., glabro. Tubo epígino inconspícuo. Frutos globosos, sementes 

subtriangulares, negras quando desidratadas. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum duartei é conhecida por apenas duas coleções, 

uma no norte do estado do Espírito Santo, na margem do Rio Itaúnas e outra em uma região 

próxima a anterior, contudo dentro dos limites do estado de Minas Gerais, às margens do Rio 

Mucuri no município de Nanuque. Além dos dados presentes nas duas coleções conhecidas da 

espécie, informações sobre o habitat inexistem. Portanto, dado a falta de informações, é impossível 

avaliar o status de conservação da espécie. 

 

Etimologia:— O epíteto específico da espécie homenageia o botânico Apparicio Pereira Duarte. 

 

Comentários:— Embora tenham sido realizadas expedições de coleta no norte do estado do 

Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais, Orthophytum duartei não foi encontrada. Trata-se de uma 

espécie rara, morfologicamente relacionada a O. fosterianum, contudo O. duartei possui as lâminas 

foliares, brácteas e sépalas glabras, enquanto que O. fosterianum apresenta essas estruturas 

densamente a esparsamente lanoso-lepidotas. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Minas Gerais. Nanuque, Norte do Espírito Santo, 

margens do Rio Mucury, 10 Nov 1953, A.P. Duarte & J.C. Gomes 3636 (RB). 

 

13. Orthophytum fosterianum Smith (1958: 24), figs. 10D–F, 11D–E. 

Tipo: Brasil. Espírito Santo. Collected near Santa Teresa, 26 Oct 1948, M. Foster 2487-A (holótipo: 

US!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta e no 

ápice da inflorescência, 25–50 cm altura. Folhas numerosas, sempre formando rosetas. Bainhas 

distintas das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 10–20 × 1–2,5 cm, planas, estreitamente 

triangulares, verdes, face abaxial densamente lanoso-lepidotas, face adaxial esparsamente lanoso-
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lepidotas, indumento alvo, escamas subadpressas a não adpressas, margem serrada a densamente 

serrada, acúleos vináceos ou verdes, antrorsos, glabros, ca. 4 mm compr., ápice acuminado. 

Pedúnculos longos, ca. 35 cm compr., densamente lanoso-lepidotos, verdes, entrenós alongados, 

conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 15–20 × 1,5 cm, patentes recurvas, estreitamente 

triangulares, verdes, face abaxial densamente lanoso-lepidota, face adaxial esparsamente lanoso-

lepidota, indumento alvo, escamas não adpressas, margem serrada, ápice acuminado. 

Inflorescências em espigas de espigas, ca. 5 cm compr., lineares, porção apical capitada com 1–2 

espigas, 3–5 espigas laterais laxas. Raques conspicuamente alongadas, retas, densamente lanoso-

lepidotas, verdes. Brácteas primárias coriáceas, recurvas, oval-triangulares, margem serrada, ápice 

acuminado. Brácteas florais coriáceas, 20–40 × 10 mm, oval-triangulares a triangulares, sem 

carenas, margem serrada, excedendo as sépalas, face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial glabra a 

esparsamente lanoso-lepidota, verdes, ápice acuminado. Flores ca. 20 mm compr., sésseis. Sépalas 

ca. 10 mm compr., estreitamente triangulares, glabras, verdes, sépalas laterais distintas da anterior, 

carenadas, sépala anterior sem carena, ápice acuminado. Pétalas ca. 18 mm compr., lobo ca. 3 mm 

larg., alvas, ápice obtuso. Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, ca. 3 mm acima da base. 

Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 13 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas. 

Anteras sub-basifixas, elípticas, ápice apiculado, ca. 2 mm compr. Ovário subtrígono, ca. 3 mm 

compr., lanoso-lepidoto. Tubo epígino inconspícuo. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum fosterianum ocorre no domínio da Mata Atlântica, 

entre os municípios de Santa Teresa e Colatina no estado do Espírito Santo. Além da coleta do 

espécime-tipo, que possui dados imprecisos sobre a localidade, outra amostra foi coletada em uma 

pequena população no município de Colatina, localizada fora de unidade de conservação, em um 

afloramento granítico na margem da rodovia ES 080. Os indivíduos de Orthophytum fosterianum, não 

são visualmente atraentes, portanto o risco de extração para o uso na ornamentação é improvável. 

Porém, medidas de conservação são necessárias devido a fragilidade da área onde está localizada a 

população. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao coletor do espécime-tipo e 

colecionador de bromélias Mulford B. Foster, responsável pela descoberta de pelo menos cinco 

espécies do gênero Orthophytum. 

 

Comentários:— Orthophytum fosterianum é morfologicamente relacionada a O. magalhaesii diferindo 

principalmente pela face adaxial das lâminas foliares e brácteas do pedúnculo esparsamente lanoso-
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lepidota, verdes e planas enquanto que O. magalhaesii possui a face adaxial das lâminas e brácteas do 

pedúnculo densamente lanoso-lepidotas, verdes a vináceas e canaliculadas, além disso os acúleos 

das lâminas foliares de O. fosterianum são maiores (ca. 4 mm compr.) do que os apresentados em O. 

magalhaesii (1,7–3,5 mm compr.). 

Outra espécie similar à O. fosterianum é O. gurkenii, contudo essa é facilmente distinta por 

apresentar a face adaxial das lâminas foliares e das brácteas do pedúnculo dispostas com listras 

transversais em função da disposição das escamas intercaladas com zonas glabras (Fig. 10K). 

Orthophytum fosterianum foi descrita com base em um espécime (Foster 2487-A, US 2248190; 

Smith 1958) procedente do município de Santa Teresa, no estado do Espírito Santo, em outubro de 

1948, e florido em cultivo em junho de 1957. Outra coleção com o mesmo número de coletor (US 

2121548) está depositada no Herbário Nacional dos Estados Unidos (US) apresentando uma 

pequena nota acima do rótulo da exsicata, indicando esse exemplar como o holótipo. Além disso, 

Smith & Downs (1979), também se referem ao espécime US 2121548 como o tipo do nome. 

Todavia, essa informação é errônea, pois, apesar dos dois materiais serem mencionados na obra 

original (ver Smith, 1958) o espécime US 2248190 é claramente indicado como o tipo de O. 

fosterianum e não US 2121548, como anotado na etiqueta de herbário e mencionado por Smith & 

Downs (1979). 

Orthophytum fosterianum é citado por Louzada et al. (cap. 1) como pertencente ao grupo 

fortemente sustentado denominado Core Orthophytum, especificamente no clado “Fosterianum”, 

representado por seis espécies com as folhas e brácteas lanoso-lepidotas. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Espírito Santo: Colatina, estrada Santa 

Teresa/Colatina, afloramento na margem da estrada, 04 Ago 2006 (fl), Louzada et al. 17 (SP). 

Florida. Orlando, Jan 1952 (fl. em cult.), Foster 2487-A (US). 

 

14. Orthophytum grossiorum Leme & Paula (2003: 2), figs. 10G–J, 11J. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Estrada Teófilo Otoni a Nanuque, Carlos Chagas, Caladão, ca. 254 m 

elev., 27 Set 2002, E. Leme, C.C. de Paula, M. & M. Grossi 5584 (holótipo: HB!, isótipo: VIC!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta, 16–

25 cm altura. Folhas ca. 8, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. 

Lâminas duro-coriáceas, 15–18 × 1,5–2 cm, canaliculadas, estreitamente triangulares, vermelho-

pálidas, face abaxial lanoso-lepidotas, face adaxial glabra, indumento alvo, escamas subadpressas a 

não adpressas, margem serrada, acúleos vináceos, antrorsos, glabros, 1–2 mm compr., ápice 



 92 

pungente. Pedúnculos longos, 10–16 cm compr., lanoso-lepidotos, verde-amarelados, entrenós 

alongados, conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 10–15 × 15–1,8 cm, suberetas a recurvas, 

estreitamente triangulares, vermelho-ferrugíneas, face abaxial lanoso-lepidotas, face adaxial glabra, 

indumento alvo, escamas subadpressas a não adpressas, margem serrada, ápice acuminado, 

pungente. Inflorescências em espigas de espigas, 3–7 cm compr., lineares, porção apical capitadas, 

ca. 3 espigas laterais laxas. Raques parcialmente conspícuas, retas, lanoso-lepidotas, verde-

amareladas. Brácteas primárias coriáceas, 4–5 × 1,5–2 cm, levemente reflexas, estreitamente 

triangulares, margem serrada, face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial glabra, ápice acuminado, 

pungente. Brácteas florais coriáceas, 18–30 × 8–17 mm, excedendo as sépalas, oval-triangulares, 

sem carenas, margem densamente serrada, face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial glabra, lanoso-

lepidota no ápice, amarelas, ápice acuminado, pungente. Flores 20–21 mm compr. excluindo as 

pétalas, sésseis. Sépalas 13–15 × 3 mm, oval-triangulares, ambas as faces esparsamente lepidotas, 

amarelas, sépalas laterais distintas da anterior, assimétricas, sépala anterior simétrica, sem carena, 

ápice acuminado. Alvas, ápice obtuso ou subagudo. Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, 

ca. 2 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 12 mm compr., o 

segundo adnatos às pétalas, verdes. Anteras dorsifixas, elípticas, ca. 2 mm compr. Ovário 

subtrígono, ca. 3 mm compr., glabro. Óvulos elipsóides. Tubo epígino inconspícuo. Frutos e 

sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum grossiorum é apenas conhecida para a localidade 

típica, localizada no município de Carlos Chagas em Minas Gerais. Os indivíduos de O. grossiorum 

crescem sobre acúmulos orgânicos em afloramentos graníticos em pleno sol. Além do fato de não 

ocorrer dentro de unidades de conservação, as informações disponíveis são insuficientes para avaliar 

o estado de conservação da espécie. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem aos irmãos Marcos e Márcio Grossi, 

dois dos coletores do espécime-tipo (Leme & Paula, 2003). 

 

Comentários:— Orthophytum grossiorum é relacionada morfologicamente a O. alvimii, principalmente 

por apresentar folhas duro-coriáceas e face abaxial das lâminas foliares lanoso-lepidotas, porém, os 

espécimes de O. grossiorum diferem por serem plantas menores (16–25 vs. 40–90 cm altura), 

apresentando lâminas foliares com 15–18 × 1,5–2 cm, vermelho-pálidas, enquanto que O. alvimii 

apresenta lâminas foliares com 45–55 × 4–5,5 cm, verdes. Ademais, O. grossiorum possui cerca de três 
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espigas laterais e brácteas florais amarelas, enquanto que O. alvimi apresenta 5–15 espigas laterais e 

brácteas florais verdes. 

Leme & Paula (2003) relacionam Orthophytum grossiorum a O. estevesii (Rauh) Leme (2004a: 37), 

no entanto essas duas espécies são bem distintas e podem ser facilmente diferenciadas pelas 

inflorescências simples em espigas em O. estevesii e inflorescências compostas em espigas de espigas 

em O. grossiorum. 

Orthophytum grossiorum emerge no grupo Core Orthophytum, clado “Fosterianum” onde 

emerge como espécie irmã do clado formado por O. lanuginosum e O. alvimii (Louzada et al., cap. 1). 

 

Espécime adicional examinado:— BRASIL. Minas Gerais: Carlos Chagas, pedra perto do Posto 

Caladão, 04 Jul 2009 (fl), Kollmann et al. 11717 (MBML). 

 

15. Orthophytum gurkenii Hutchinson (1983: 373), 10K–M, 11F–G. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Municipality of Teófilo Otoni, near the town, L.C. Gurken & S. Gurken 

1002 (holótipo: UC!, isótipos: US! HB!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta e no 

ápice da inflorescência, 37–52 cm altura. Folhas ca. 6, sempre formando rosetas. Bainhas distintas 

das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 16–25 × 3,5–4,5 cm, canaliculadas, estreitamente 

triangulares a oval-triangulares, verdes ou vermelhas, face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial 

lepidota com escamas formando listras transversais alternando com zonas glabras, raramente 

glabras em ambas as faces, indumento alvo, escamas subadpressas a não adpressas, margem 

serrada, acúleos vináceos ou verdes, retos a antrorsos, lepidotos, ca. 3 mm compr., ápice 

acuminado. Pedúnculos longos, 23–32 cm compr., lanoso-lepidotos, vermelhos ou verdes, entrenós 

alongados, conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 12–18 × 2,5 cm, patentes a levemente 

recurvas, estreitamente triangulares, verdes ou vermelhas, face abaxial densamente lanoso-lepidota, 

face adaxial com escamas formando listras transversais, raramente glabras em ambas as faces, 

indumento alvo, escamas subadpressas a não adpressas, margem serrada, ápice acuminado, 

pungente. Inflorescências em espigas de espigas, 10–24 cm compr., lineares, porção apical capitada 

com 2–3 espigas congestas, 4–9 espigas laterais laxas. Raques conspicuamente alongadas, levemente 

geniculadas, lanoso-lepidotas, verdes a vermelhas. Brácteas primárias coriáceas, 3–11 × 1,5–2,5 cm, 

patentes a reflexas, triangulares a estreitamente triangulares, margem serrada, face abaxial lanoso-

lepidota, face adaxial esparsamente lanoso-lepidota, ápice acuminado a pungente. Brácteas florais 

coriáceas, 22–25 × 8–10 mm, igualando-se a levemente excedendo às sépalas, oval-triangulares, 
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carenadas ou sem carenas, margem densamente serrada, face abaxial esparsamente lepidota, face 

adaxial glabra, verdes, ápice acuminado, pungente. Flores ca. 20 mm compr., sésseis. Sépalas 13–17 

× 5 mm, estreitamente triangulares, ambas as faces glabras, verdes, sépalas laterais distintas da 

anterior, levemente assimétricas, fortemente carenadas, sépala anterior simétrica, levemente 

carenadas ou sem carenas, ápice acuminado, pungente. Pétalas 15–16 mm compr., verdes, lobos 

alvos, ápice obtuso. Apêndices petalíneos com a margem fimbriada. Filetes do primeiro verticilo 

opostos às sépalas ca. 13 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas. Anteras dorsifixas, elípticas, 

ca. 2 mm compr. Ovário subtrígono, ca. 5 mm compr., glabro. Tubo epígino inconspícuo. Frutos 

subglobosos, sementes alaranjadas, irregularmente triangulares, escuras quando desidratadas. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum gurkenii é conhecida pela ocorrência nos estados 

do Espírito Santo e Minas Gerais, crescendo sobre afloramentos rochosos graníticos no domínio da 

Mata Atlântica.  

Devido a ornamentação das folhas, Orthophytum gurkenii é a espécie do gênero mais utilizada 

no paisagismo. Atualmente não se têm registros de populações de O. gurkenii ocorrendo dentro de 

unidades de conservação, tornando a espécie vulnerável ao extrativismo. Todavia, dados adicionais 

sobre distribuição geográfica e qualidade do habitat são necessários para uma avaliação precisa do 

estado de conservação da espécie. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao coletor e colecionador de aráceas, 

bromélias, cactos, velozias, helicônias e begônias, Luiz Carlos Gurken. 

 

Comentários:— Orthophytum gurkenii pode ser facilmente reconhecida e distintas das outras espécies 

de Orthophytum principalmente por possuir a face adaxial das lâminas foliares, das brácteas do 

pedúnculo e das brácteas primárias basais com listras transversais formadas pelas adensamento das 

escamas (Figs. 10K, 11F–G). 

Observações realizadas em uma população natural de Orthophytum gurkenii, evidenciam a 

presença de indivíduos com folhas de cores diferentes mostrando a variabilidade intra-populacional 

da espécie (Fig. 11F). 

 Em um recente estudo filogenético do gênero, Orthophytum gurkenii emerge no grupo Core 

Orthophytum, especificamente no clado “Fosterianum”, que inclui O. alvimii, O. fosterianum, O. 

grossiorum, O. lanuginosum e O. magalhaesii, sendo O. gurkenii espécie-irmã de O. lanuginosum (Louzada et 

al., cap. 1). 
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Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Espírito Santo: Baixo Guandu, Comunidade 

Maquigi, Fazenda Venturim, Louzada 133 (SP). Minas Gerais: sem localidade, 25 Set 1981 (fl), 

Martinelli 7739 (RB). EUA, Texas, 19 Set 1993 (fl cult. SEL 87-259), Luther s.n. (WU 8014). 

 

16. Orthophytum lanuginosum Leme & Paula (2005: 161), figs. 10N–Q, 11H–I. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Teófilo Otoni, road to Nanuque, Pedra da Boca, ca. 300 m elev., 28 

Nov 2002, E. Leme, C.C. de Paula, M. & M. Grossi (holótipo: HB!, isótipo: RB). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, 50–100 cm altura. Folhas 8–10, sempre formando rosetas. Bainhas 

distintas das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 20–35 × 3,5–5 cm, levemente canaliculadas, 

estreitamente triangulares, vermelhas na base, verdes em direção ao ápice, ambas as faces 

densamente lanoso-lepidotas, indumento alvo, escamas não adpressas, margem serrada, acúleos 

verdes ou castanhos antrorsos, glabros, lepidotos na base, ca. 5 mm compr., ápice acuminado. 

Pedúnculos longos, 40–100 cm compr., lanoso-lepidotos, verde, tornando-se vermelhos em direção 

ao ápice, entrenós alongados, conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 20–40 × 2,5–4 cm, 

patentes a recurvas, estreitamente triangulares, palidamente avermelhadas, ambas as faces 

densamente lanoso-lepidotas, escamas não adpressas, margem serrada, ápice acuminado. 

Inflorescências em espigas de espigas, 11–40 cm compr., lineares, ca. 13 espigas laterais laxas. 

Raques conspicuamente alongadas, levemente geniculadas, densamente lanoso-lepidotas, verdes. 

Brácteas primárias coriáceas, patentes, triangulares, margem serrada, ambas as faces densamente 

lanoso-lepidotas, ápice acuminado. Brácteas florais coriáceas, 20–30 × 10–20 mm, mais curtas a 

excedendo as sépalas, triangulares, sem carenas, margem serrada, face abaxial lanoso-lepidota, 

vermelho-pálidas, ápice acuminado, pungente. Flores ca. 25 mm compr., sésseis. Sépalas 15–20 × 

4–6 mm larg., estreitamente triangulares, face abaxial lanoso-lepidota, face adaxial glabra, verdes, 

sépalas laterais distintas da anterior, assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem carena, 

ápice pungente. Pétalas ca. 20 mm compr., lobos ca. 5 mm larg., verdes com os lobos alvos, ápice 

subagudo. Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, reflexa, ca. 2 mm acima da base. Filetes 

do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 16 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, 

verdes. Anteras sub-basifixas, elípticas, 2,5–4 mm compr. Ovário subtrígono, 4–6 mm compr. 

Óvulos elipsóides. Tubo epígino inconspícuo. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum lanuginosum é apenas conhecida para a localidade 

típica na estrada BR 418 que liga os municípios de Teófilo Otoni e Nanuque. Cresce sobre 
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afloramentos graníticos, em populações com indivíduos esparsos em pleno sol. Durante o presente 

estudo, foi realizada uma expedição e coletado um espécime  (Louzada & Medeiros 143) na localidade 

típica de O. lanuginosum, onde foi observado que medidas de conservação são necessárias para a 

preservação dessa espécie, uma vez que a única população conhecida ocorre dentro de uma área de 

pastagem de bovinos. 

 

Etimologia:— O epíteto específico é relacionado ao tipo de indumento lanoso-lepidoto das folhas, 

brácteas e sépalas que promove o aspecto lanuginoso dessas estruturas. 

 

Comentários:— Orthophytum lanuginonum é morfologicamente relacionada a O. magalhaesii, sendo 

inclusive muitas vezes confundidas nos herbários devido à presença de indumento densamente 

lanoso-lepidoto em ambas as faces das lâminas foliares e das brácteas do pedúnculo. Todavia, as 

duas espécies são distintas principalmente por apresentarem indivíduos maiores em O. lanuginosum, 

com 50–100 cm de altura, enquanto que os indivíduos de O. magalhaesii raramente atingem 55 cm 

de altura. Além disso, as lâminas foliares  de O. lanuginosum são mais largas (3,5–5 vs. 2,5–3 cm larg.) 

e os acúleos menores (ca. 0,5 vs. 1,7–3,5 mm compr.). Caracteres reprodutivos também são 

importantes na distinção das duas espécies, como por exemplo, as brácteas florais vermelhas e 

densamente lepidotas em O. lanuginosum (Fig. 11I)e verdes e esparsamente lanoso-lepidotas em O. 

magalhaesii (Fig. 11L). 

Orthophytum lanuginosum faz parte do grupo Core Orthophytum, emergindo no clado 

“Fosterianum”, juntamente com O. alvimii, O. fosterianum, O. grossiorum, O. lanuginosum e O. magalhaesii, 

a última fortemente sustentada como espécie-irmã de O. lanuginosum. (Louzada et al., cap. 1). 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Minas Gerais. Teófilo Otoni, BR 418, rio Quijeme, 

20 Jul 1988 (fl), Hatschbach & Silva 52276 (MBM); Ibidem, BR 418, inselberg no lado esquerdo da 

estrada, em direção à Nanuque, em frente da Pedra da Boca, Louzada & Medeiros 143 (SP). 

 

17. Orthophytum magalhaesii Smith (1966: 23), figs. 10R–T, 11K–L. 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Itambacuri, Ouro Verde, 9 May 1958, M. Magalhães 19187 (holótipo: 

HB!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, 30–55 cm altura. Folhas 6–8, as mais externas com lâminas 

reduzidas, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 5–25 

× 2,5–3 cm, canaliculadas, estreitamente triangulares, verdes ou vináceas, ambas as faces 
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densamente lanoso-lepidotas, indumento alvo, escamas subadpressas a não adpressas, margem 

serrada, acúleos castanhos, antrorsos, lepidotos na base, 1,7–3,5 mm compr., ápice acuminado, 

pungente. Pedúnculos longos, 20–33 cm compr., densamente lanoso-lepidotos, verdes ou vináceos, 

obscurecidos pelo indumento, entrenós alongados, conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 

10–28 × 2–3,5 cm, patentes a levemente recurvas, estreitamente triangulares, verdes a vináceas, 

ambas as faces densamente lanoso-lepidotas, indumento alvo, escamas não adpressas, margem 

laxamente serrada, ápice acuminado, pungente. Inflorescências em espigas de espigas laxas, 7–17 

cm compr., lineares, porção apical capitadas com 2–3 espigas, 4–9 espigas laterais no total. Raques 

conspicuamente alongadas, retas, densamente lanoso-lepidotas, verdes ou vináceas. Brácteas 

primárias coriáceas, 2,5–11 × 0,8–1,5 cm, patentes a levemente reflexas, triangulares a 

estreitamente triangulares, margem serrada, ambas as faces densamente lanoso-lepidotas, ápice 

acuminado, pungente. Brácteas florais coriáceas, 15–30 × 8–12 mm larg., igualando-se ou 

excedendo as sépalas, oval-triangulares, sem carenas, margem densamente serrada, ambas as faces 

glabras a esparsamente lanoso-lepidotas, verdes, ápice acuminado, pungente. Flores ca. 20 mm 

compr., sésseis. Sépalas 13–15 × 4 mm, oval-triangulares, glabras a esparsamente lanoso-lepidotas, 

verdes, sépalas laterais distintas da anterior, assimétricas, sépala anterior simétrica, sem carena, 

ápice acuminado. Pétalas ca. 16 mm compr., lobos ca. 3 mm larg., alvas, ápice obtuso a subagudo. 

Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, ca. 2 mm acima da base. Filetes do primeiro 

verticilo opostos às sépalas, os do segundo adnatos às pétalas, opostos as sépalas ca. 12 mm compr., 

alvos. Anteras dorsifixas, elípticas, ápice apiculado, ca. 3 mm compr. Ovário subtrígono, ca. 3 mm 

compr., glabro a lanoso-lepidoto. Óvulos ovóides. Tubo epígino inconspícuo. Frutos  e sementes 

não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum magalhaesii possui distribuição geográfica 

relativamente ampla quando comparada à maioria das espécies do gênero. Os indivíduos dessa 

espécie crescem sobre acúmulos de solo e matéria orgânica em afloramentos graníticos no norte do 

estado do Espírito Santo e nordeste do estado de Minas Gerais, dentro do domínio da Mata 

Atlântica. Durante o presente estudo foi encontrado um espécime com informações imprecisas com 

relação a localidade da coleta (Burle Marx s.n. HB 70234). Nesse campo, conta que o espécime foi 

coletado no estado da Bahia e em seguida aparece a abreviação “l.a.h.i.”. Contudo, o significado 

dessa abreviação permanece um tanto nebulosa. Porém, Filgueiras, (com. pessoal) é de opinião que 

o coletor quis informar que o local exato da coleta era totalmente desconhecido (h.i. = haud 

ignotus). 
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Apesar do fato de Orthophytum magalhaesii possuir uma distribuição relativamente ampla 

quando comparada aos outros táxons do gênero, não há registros dessa espécie dentro de unidades 

de conservação. Aliás, a ocorrência em afloramentos graníticos em uma área com histórico de 

exploração desse mineral, mostra a vulnerabilidade da espécie, tornando urgente a criação e 

implementação de medidas de conservação para o táxon. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao Botânico Geraldo Mendes 

Magalhães, coletor do espécime-tipo dessa espécie. 

 

Comentários:— Orthophytum magalhaesii possui afinidade morfológica com O. lanuginosum devido ao 

indumento densamente lanoso-lepidoto das folhas, brácteas do pedúnculo e brácteas primárias. 

Contudo, essa espécie difere de O. lanuginosum especialmente por apresentarem plantas menores (30–

55 vs. 50–100 cm altura), as lâminas serradas com acúleos relativamente longos em relação aos de 

O. lanuginosum (1,7–3,5 vs. 0,5 mm compr.). As brácteas florais são verdes e esparsamente lanoso-

lepidotas em O. magalhaesii, enquanto que O. lanugisonum apresenta essa estrutura de coloração 

avermelhadas e densamente lepidotas (Figs. 11I, 11L). 

Orthophytum fosterianum é outra espécie comumente confundida com O. magalhaesii pelo hábito 

semelhante e por ambas ocorrerem no estado do Espírito Santo. Entretanto, as duas espécies são 

facilmente distintas pela densidade de indumento da face adaxial das lâminas foliares, densamente 

lanoso-lepidota em O. magalhaesii e esparsamente lanoso-lepidota na face adaxial das lâminas foliares 

de O. fosterianum. 

Durante o presente estudo, foram observadas populações de Orthophytum magalhaesii 

ocorrendo em simpatria com O. foliosum, crescendo a poucos metros de distância em afloramentos 

rochosos graníticos no município de Vila Pavão, no norte do Espírito Santo, próximo à divisa com o 

estado de Minas Gerais. Notou-se que ambas as espécies florescem ao mesmo tempo e são visitadas 

pelo mesmo polinizador, indicando a possibilidade de hibridização das duas espécies. Além disso, 

indivíduos intermediários são facilmente reconhecidos. Orthophytum magalhaesii e O. foliosum tratam-se 

de espécies muito distintas morfologicamente e, de acordo com Louzada et al. (cap. 1), emergem em 

clados diferentes na filogenia do gênero. 

Orthophytum magalhaesii faz parte do clado das Core Orthophytum, emergindo no grupo 

monofilético denominado por Louzada et al. (cap. 1) clado “Fosterianum”, como espécie irmã de O. 

lanuginosum. 
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Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Bahia: l.a.h.i., 02 Dez 1979 (fl), Burle Marx s.n. (HB 

70234); 04 Set 1978 (fl), Burle-Marx s.n. (HB 67199, WU 7939). Espírito Santo: Barra de São 

Francisco, estrada Ecoporanga/Barra de São Francisco, 10 Set 2009 (fl), Kollmann & Leme 11790 

(MBML); Ecoporanga, Catoxé, 11 Set 2009 (fl), Kollmann & Leme 11803 (MBML); Vila Pavão, 29 

Abr 2008 (fl), Kollmann et al. 10991 (MBML); Ibidem, 17 Set 2009 (fl), Louzada & Medeiros 144 (SP, 

SPF); Ibidem, Córrego Bom Jesus, 29 Abr 2008 (fr), Fontana et al. 5122 (MBML); Ibidem, cabeceira 

do Córrego Socorro, 02 Abr 2009 (fl), Louzada 131 (SP, SPF); as above, except at km 38.5 from 

junction BR259 and BR101; 14.2 km East of Colatina, 01 Ago 1986 (fl), Croat 61899 (R). Minas 

Gerais: Itabirinha de Mantena, Pedra da Torre, 03 Jul 2009 (fl), Kollmann & Leme 11683 (MBML) 

Entre Teófilo Otoni e Nanuque, 11 Dez 1962 (fl), Mattos & Bicalho 11055 (SP). Sem localidade, 

cultivada por Roberto Burle-Marx, 05 Set 1981 (fl), Martinelli 7653 (RB). 
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18. Orthophytum boudetianum Leme & Kollmann (2007: 149), figs. 13A–E, 14A–B. 

Tipo: Brasil. Espírito Santo. Afonso Cláudio, Alto dos Três Pontões (pico da antena de rádio 

amador), 20o 04' S, 41o 02' W, ca. 1050 m elev., 16 Aug 1990, (cult. E. Leme 6528) H.Q. Boudet, 

Tabacow, Chamas et al. 3002 (holótipo: MBML!, isótipos: HB!, RB!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por estolões alongados, 17 cm altura. 

Folhas 8–13, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 8–

9 × 1,2 cm larg., levemente canaliculadas, estreitamente triangulares, verde-escuras, face abaxial 

lepidota, face adaxial glabra, indumento alvo, escamas adpressas, margem vinácea, laxamente 

serrada, acúleos vináceos, antrorsos, glabros, 1,2–1,8 mm compr., ápice pungente. Pedúnculos 

longos, ca. 14 cm compr., densamente lanoso-lepidotos, verdes, entrenós alongados, parcialmente 

conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 6–10 cm compr., patentes, estreitamente triangulares, 

face abaxial lepidota, face adaxial glabra, indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, 

ápice pungente. Inflorescências em espigas, ca. 3 cm compr., capitadas, 5–8 flores congestas. 

Raques parcialmente conspícuas ou inconspícuas. Brácteas florais subcoriáceas, ca. 20 × 10 mm, 

excedendo as sépalas, oval-triangulares, sem carenas, margem densamente serrada, face abaxial 

densamente lepidota, vináceas, ápice pungente. Flores ca. 25 mm compr., sésseis. Sépalas ca. 16 × 4 

mm, estreitamente triangulares, ambas as faces glabras, vermelhas, sépalas laterais distintas da 

anterior, assimétricas, sépala anterior simétrica, sem carena, ápice pungente. Pétalas ca. 21 mm 

compr., lobos ca. 4 mm larg., verdes, ápice obtusos, levemente cuculados. Apêndices petalíneos com 

a margem fimbriada, ca. 3 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, os do 

segundo adnatos às pétalas, opostos as sépalas ca. 15 mm compr., creme. Anteras dorsifixas, 

elípticas, ca. 3 mm compr. Ovário subtrígono, ca. 4 mm compr. Óvulos ovóides. Tubo epígino 

inconspícuo. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum boudetianum é apenas conhecida para a localidade 

típica no município de Afonso Cláudio no estado do Espírito Santo. Os indivíduos dessa espécie 

crescem em solos rasos formados nos topos de afloramentos graníticos, sombreados por pequenas 

árvores e arbustos. A área de ocorrência de O. boudetianum possui difícil acesso e até o momento não 

há registros de perda da qualidade do habitat. Além disso, fica dentro de uma propriedade 

particular que desenvolve o turismo ecológico e portanto protege a flora e fauna da área. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao Botânico Dr. Hélio de Queiroz 

Boudet Fernandes, coletor do espécime-tipo. 
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Comentários:— Orthophytum boudetianum é morfologicamente relacionado a O. sucrei Luther (1997: 

95), diferindo principalmente por serem plantas menores (ca. 17 vs. 30–38 cm altura), apresentarem 

as bainhas distintas das lâminas foliares (vs. indistintas), lâminas foliares mais curtas (8–9 vs. 11–22 

cm) e verde-escuras com margens vináceas (vs. verdes-claras), brácteas florais com a face abaxial 

densamente lepidota (vs. ambas as faces glabras). 

Embora o fato de ambas as espécies crescerem sobre afloramentos graníticos, a poucos 

quilômetros um do outro, inclusive dentro do mesmo município, não foi detectado a ocorrência dos 

dois táxons em simpatria. 

Orthophytum boudetianum e O. sucrei são também filogeneticamente próximas, emergindo como 

espécies irmãs em um grupo denominado por Louzada et al. (cap.1) “Sucrei”, pertencente ao grupo 

Core Orthophytum. 

 

Espécime adicional examinado:— BRASIL. Espírito Santo: Afonso Cláudio, Pico dos Três Pontões, 

04 Abr 2009 (fl), Louzada 135 (SP). 

 

19. Orthophytum estevesii (Rauh) Leme (2004: 37), figs. F–I, 14D. 

Basiônimo: Orthophytum fosterianum L.B. Sm. var. estevesii Rauh (1991: 27). 

Tipo: Brasil. Minas Gerais. Between Mantena and Palmeira. 29 Apr 1986, E.E. Pereira s.n. (holótipo: 

HB 79629!) 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta e no 

ápice da inflorescência, 12–30 cm altura. Folhas 7–10, sempre formando rosetas. Bainhas distintas 

das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 9–20 × 1,5–2,2 cm, canaliculadas, estreitamente 

triangulares, verdes, ambas as faces glabras, margem serrada, acúleos verdes, antrorsos, glabros, 

0,7–2 mm compr., ápice acuminado. Pedúnculos curto-proeminentes ou longos, 6–17 cm compr., 

densamente lanoso-lepidotos, verdes, entrenós alongados, conspícuos. Brácteas do pedúnculo 

coriáceas, 5,5–12 × 0,8–1,5 cm, suberetas a recurvas, estreitamente triangulares, verdes, ambas as 

faces glabras, margem serrada, ápice acuminado. Inflorescências em espigas, 2–3 cm compr., 

capitadas, flores congestas. Raques inconspícuas. Brácteas florais subcoriáceas, 30–40 × 10–20 mm, 

excedendo as sépalas, oval-triangulares, sem carenas, margem densamente serrada, ambas as faces 

glabras, verdes, ápice acuminado, pungente. Flores 30–32 mm compr. excluindo as pétalas, sésseis. 

Sépalas 18–20 × 3–4 mm, oval-triangulares, ambas as faces glabras, verdes, sépalas laterais distintas 

da anterior, assimétricas, sépala anterior levemente assimétrica, sem carena, ápice acuminado. 
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Pétalas 24–27 mm compr., lobos 4–5 mm larg., alvas, ápice obtuso. Apêndices petalíneos com a 

margem fimbriada, ca. 3 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 18 

mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, esverdeados. Anteras dorsifixas, elípticas, ca. 2 mm 

compr. Ovário subtrígono, ca. 4 mm compr., glabro. Óvulos elipsóides. Tubo epígino inconspícuo. 

Estigma com lobos fimbriados. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum estevesii é conhecida para os municípios de 

Mantena no estado de Minas Gerais e Colatina no estado do Espírito Santo. Os indivíduos dessa 

espécie crescem sobre solos rasos formados nos topos de afloramentos rochosos graníticos. No 

município de Colatina, além de não ocorrer dentro de unidade de conservação, O. estevesii encontra-

se ameaçada principalmente por ocorrer próximo à uma pedreira que explora o granito da região. 

 

Etimologia:— O epíteto específico dessa espécie homenageia o coletor e colecionador de cactos e 

bromélias Eddie Esteves Pereira. 

 

Comentários:— Orthophytum estevesii inicialmente foi descrita como O. fosterianum var. estevesii devido 

principalmente a presença da inflorescência simples, assim como na descrição da variedade típica 

da espécie, contudo, é errônea a informação de que a variedade típica de O. fosterianum é provida de 

inflorescência simples (ver descrição de O. fosterianum), pois o próprio protólogo (Smith, 1958) 

apresenta uma ilustração com pelo menos três espigas. Baseado nessa informação, Luther (1997) 

descreve O. sucrei como uma espécie nova e sinonimiza O. fosterianum var. estevesii. 

Entretanto, Leme (2004a) com base em observações de espécimes vivos de Orthophytum 

fosterianum var. estevesii e O. sucrei, conclui que se tratam de duas espécies diferentes e eleva a O. 

fosterianum var. estevesii para categoria de espécie. 

Porém, Orthophytum estevesii é de fato morfologicamente relacionada à O. sucrei diferindo 

principalmente pelas lâminas canaliculadas, com margem serrada, brácteas florais verdes e flores 

grandes com 30–32 mm de comprimento enquanto que O. sucrei possui as lâminas foliares planas 

com margem laxamente serrada, brácteas florais periféricas vermelhas e flores menores com 21–24 

mm de comprimento. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Espírito Santo: Colatina, Maquigi, Ago 1999 (fl), 

Gastin s.n. (HB 89829). Cultivado no Jardim Botânico de Viena, 29 Out 1998 (fl. cult.), Leme 1906 

(WU).  
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20. Orthophytum guaratingense Leme & Kolmann (2010: 6). 

Tipo: Brasil. Bahia. Guaratinga, Córrego do Ouro, 323 m elev., 16o 36.33' S, 40o 00.65' W, 22 Apr 

2009, E. Leme, L. Kollmann, A.P. Fontana & C. Esgario 7784 (holótipo: RB!, isótipo: MBML!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por estolões alongados, 10–12 cm 

altura. Folhas 30–35, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas 

coriáceas, 9–12 × 0,6–0,7 cm, levemente canaliculadas, linear-triangulares, verde-escuras, face 

abaxial densamente a esparsamente lepidota, face adaxial lepidota na base a glabra em direção ao 

ápice, indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, acúleos castanho escuros, antrorsos, 

glabros, 0,5–1,5 mm compr., ápice acuminado, pungente. Pedúnculos curto-proeminentes, 5–6 cm 

compr., densamente lanoso-lepidotos, verdes, parcialmente obscurecidos pelo indumento, entrenós 

curtos, inconspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, ca. 10 × 4 cm, suberetas a recurvas, linear-

triangulares, verdes, face abaxial lepidota, face adaxial esparsamente lepidota, indumento alvo, 

escamas adpressas, margem serrada, ápice acuminado, pungente. Inflorescências em espigas, 2,5–3 

cm compr., capitadas, 18–25 flores congestas. Raques inconspícuas. Brácteas florais subcoriáceas, 

25–29 × 10–13 mm, excedendo as sépalas, oval-triangulares, carenadas, margem densamente 

serrada, ambas as faces glabras a esparsamente lepidotas, verde-amareladas, ápice acuminado. 

Flores 23–24 mm compr., sésseis. Sépalas ca. 13 × 3 mm, estreitamente triangulares, ambas as faces 

glabras, verdes, sépalas laterais distintas da anterior, simétricas, sépala anterior simétrica, levemente 

carenada, ápice acuminado. Pétalas ca. 20 mm compr., lobos ca. 4 mm larg., alvas, ápice obtuso, 

apiculado. Apêndices petalíneos com a margem lacerada, ca. 3 mm acima da base. Filetes do 

primeiro verticilo opostos às sépalas, 11–12 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, alvos. 

Anteras dorsifixas, elípticas, ápice inapiculado, 1,7–2 mm compr. Ovário subtrígono, ca. 3 mm 

compr. Óvulos ovóides. Tubo epígino ausente. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum guaratingense é conhecida apenas para a localidade 

típica no município de Guaratinga, crescendo em solos rasos no topo de afloramentos graníticos, 

expostos ao sol ou sombreados por pequenos arbustos. Os dados disponíveis sobre distribuição 

geográfica. tamanho da população e qualidade do habitat são insuficientes para a avaliação precisa 

do estado de conservação dessa espécie. 

 

Etimologia:— O epíteto específico se refere ao município de Guaratinga no sul do estado da Bahia, 

onde foi coletado o espécime-tipo. 
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Comentários:— Orthophytum guaratingense é uma espécie bem distinta das demais do gênero, 

caracterizada pelas folhas numerosas com lâminas foliares estreitas (0,6–0,7 cm), verde-escuras e 

inflorescência simples em espigas. Evidências morfológicas como a inflorescência em espigas, planta 

de pequeno porte e distribuição geográfica, relacionam O. guaratingense ao grupo de espécies 

denominado por Louzada et al. (cap.1) de clado “Sucrei”, concordando com Leme & Kollmann 

(2010) que relacionam morfologicamente O. guaratingense à O. striatifolium. 

 

Espécime adicional examinado:— BRASIL. Bahia: Guaratinga, São João do Córrego Azul, 

Córrego do Ouro, Fazenda sempre Viva, 22 Abr 2009 (fl), Kolmann et al. 11848 (MBML). 

 

21. Orthophytum pseudostoloniferum Leme & Kollmann (2010: 9). 

Tipo: Brasil. Espírito Santo: Santa Teresa, Várzea Alegre, Cachoeira do Madalon, 296 m elev., 19o 

54.97' S, 40o 45.69' W, 27 Sep 2006, E. Leme, L. Kolmann, A.P. Fontana, M. Zanoni 6915 (holótipo: 

MBML!, isótipo: HB!, RB!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta e no 

ápice da inflorescência, 10–13 cm altura. Folhas 10–14, sempre formando rosetas. Bainhas distintas 

das lâminas foliares. Lâminas coriáceas, 9–11 × 1–1,5 cm, levemente canaliculadas, estreitamente 

triangulares, vermelho-escuras, face abaxial densamente lepidota, face adaxial lepidota na base, 

glabra em direção ao ápice, indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, acúleos 

castanhos, antrorsos a retos, glabros, ca. 2 mm compr., ápice acuminado. Pedúnculos curto-

proeminentes, 5–9 cm compr., densamente lanoso-lepidotos, verdes, entrenós curtos, parcialmente 

conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, patentes a levemente recurvas, estreitamente 

triangulares, verde-escuras a vináceo-escuras, face abaxial densamente lepidota, face adaxial glabra, 

indumento alvo, escamas adpressas, margem serrada, ápice acuminado. Inflorescências em espigas, 

ca. 2,5 cm compr., capitadas, 8–10 flores congestas. Raques inconspícuas. Brácteas florais 

subcoriáceas, 25–35 × 11–15 mm, excedendo as sépalas, oval-triangulares, sem carenas, margem 

densamente serrada, ambas as faces glabras a esparsamente lepidotas, verde-amareladas, ápice 

acuminado. Flores 26–28 mm compr., sésseis. Sépalas 14–16 × 3–4 mm, estreitamente triangulares, 

ambas as faces glabras, verde-amareladas, sépalas laterais distintas da anterior, simétricas, sépala 

anterior simétrica, sem carena, ápice acuminado. Pétalas 23–24 mm compr., lobos 4–5 mm larg., 

alvas, ápice obtuso, inconspicuamente cuculado. Apêndices petalíneos com a margem fimbriada, 

ca. 2 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, 14–15 mm compr., o 

segundo adnatos às pétalas. Anteras sub-basifixas, elípticas, ápice apiculado, 2–2,5 mm compr. 
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Ovário trígono, 4–5 mm compr., glabro. Óvulos elipsóides. Tubo epígino ausente. Frutos 

subglobosos. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum pseudostoloniferum é conhecida apenas para a 

localidade típica no município de Santa Teresa no estado do Espírito Santo. Os indivíduos dessa 

espécie crescem em locais úmidos e sombreados, como rupícolas ou terrícolas (Leme & Kollmann, 

2010). Não há registros de O. pseudostoloniferum ocorrendo dentro de unidades de conservação, 

contudo dados adicionais são necessários para uma avaliação precisa do estado de conservação da 

espécie. 

 

Etimologia:— Após a floração, essa espécie se reproduz vegetativamente emitindo brotos no ápice 

da inflorescência, pendendo o pedúnculo de forma que essa estrutura se assemelhe com um estolão, 

ou seja, um falso estolão. 

 

Comentários:— Orthophytum pseudostoloniferum é similar a O. striatifolium Leme & Kollmann (2007: 

152), porém propaga-se vegetativamente através de pequenos brotos na base da roseta e também 

por ápice da inflorescência, diferente de O. striatifolium que se propaga por estolões longos e 

delgados. Além disso, O. psedostoloniferum possui a face adaxial das lâminas foliares glabras enquanto 

que O. striatifolium possui a face adaxial das lâminas foliares com escamas formando estrias 

longitudinais. 

Segundo Louzada et al. (cap.1), Orthophytum psedostoloniferum emerge no clado “Sucrei” que 

faz parte do grupo Core Orthophytum. 

 

Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Espírito Santo: Santa Teresa, Várzea Alegre, 

Cachoeira do Madalon, 20 Ago 2001 (fl), Kollmann et al. 4447 (MBML); Ibidem, Várzea Alegre, 29 

Set 2006 (fl) Kollmann et al. 9337 (MBML). 

 

22. Orthophytum striatifolium Leme & Kollmann (2007: 152), figs. 13J–M, 14C. 

Tipo: Brasil. Espírito Santo. São Roque do Canaã, São Bento, propriedade de Danilo Pionte, Pedra 

do Pionte, 16 Oct 2004 (cult. E. Leme 6530), L. Kollmann, A.P. Fontana, C.N. Fraga & R.C. Brito 7085 

(Holótipo: MBML!, Isótipo: HB!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por estolões alongados, 6–13 cm 

altura. Folhas 10–14, sempre formando rosetas. Bainhas distintas das lâminas foliares. Lâminas 
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coriáceas, 3–13 × 1–1,5 cm, levemente canaliculadas, estreitamente triangulares, vermelho-pálidas, 

face abaxial densamente lepidota, face adaxial com escamas dispostas em estrias longitudinais, 

indumento alvo, escamas subadpressas, margem laxamente serrada, acúleos castanhos, antrorsos, 

glabros, 1–1,8 mm compr., ápice acuminado. Pedúnculos muito curtos a curto-proeminentes, 3–10 

cm compr., lanoso-lepidotos, vináceos, entrenós curtos, parcialmente conspícuos a inconspícuos. 

Brácteas do pedúnculo coriáceas, 5–10 × 1 cm, recurvas, vermelho-pálidas, face abaxial lepidota, 

face adaxial com escamas formando estrias longitudinais, indumento alvo, escamas adpressas a 

subadpressas, margem laxamente serrada, ápice acuminado. Inflorescências em espigas, 1,8–2,6 cm 

compr., capitadas, 6–9 flores congestas. Raques inconspícuas. Brácteas florais subcoriáceas, 16–28 × 

8–11 mm, excedendo as sépalas, oval-triangulares, sem carenas, margem densamente serrada, face 

abaxial esparsamente lepidota, verdes, ápice acuminado. Flores ca. 15 mm compr. excluindo as 

pétalas, sésseis. Sépalas ca. 15 × 0.3 mm, estreitamente triangulares, ambas as faces glabras, verdes, 

sépalas laterais distintas da anterior, assimétricas, sépala anterior simétrica, sem carena, ápice 

mucronulado. Pétalas ca. 25 mm compr., lobos ca. 6 mm larg., alvas, ápice obtuso. Apêndices 

petalíneos com a margem fimbriada. Filetes do primeiro verticilo opostos às sépalas, ca. 12 mm 

compr., os do segundo adnatos às pétalas. Anteras sub-basifixas, lineares, 2–2,5 mm compr. Óvulos 

ovóides. Tubo epígino presente. Frutos subglobosos, sementes castanhas, finamente estriadas. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum striatifolium é apenas conhecida pela localidade 

típica no município de São Roque do Canaã no estado do Espírito Santo. Os indivíduos dessa 

espécie crescem geralmente em locais sombreados por pequenas árvores ou arbustos, em solos rasos 

formados no topo de afloramentos rochosos graníticos no domínio da Mata Atlântica. A área de 

ocorrência não é uma unidade de conservação, porém, é uma propriedade particular de difícil 

acesso e não há nenhuma evidência de uso do sítio onde se encontra a população típica. 

 

Etimologia:— O epíteto específico faz alusão às estrias longitudinais nas folhas e brácteas do 

pedúnculo, formadas pelo indumento lepidoto. 

 

Comentários:— Orthophytum striatifolium é morfologicamente relacionada a O. pseudostoloniferum, 

diferindo principalmente pela propagação vegetativa por estolões alongados e pelo indumentos 

lepidoto na face adaxial das lâminas foliares formando estrias longitudinais, enquanto que O. 

pseudostoloniferum propaga-se vegetativamente por pequenos brotos na base da roseta e possui a face 

adaxial das lâminas foliares glabras. 
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Espécime adicional examinado:— BRASIL. Espírito Santo. São Roque do Canaã, Pedra do Pionte 

(Pode Crer), propriedade de Danilo Pionte, 02 Ago 2006 (fl), Louzada et al. 15 (SP). 

 

23. Orthophytum sucrei Luther (1994: 95), figs. 13N–S, 14E–F. 

Tipo: Brasil. Collected from the Garden of Dimitri Sucre, T. Plowman 12953 legit originally 

collected wild in Bahia by Luis Carlos Gurken, flowered in cultivation at the Marie Selby Botanical 

Gardens, 23 Jun 1988, H.E. Luther s.n. (Holótipo: SEL, Isótipo: RB!). 

 

Rupícolas, curto caulescentes, propagando-se vegetativamente por brotações na base da roseta e no 

ápice da inflorescência, 30–38 cm altura. Sempre formando rosetas. Bainhas indistintas das lâminas 

foliares. Lâminas coriáceas, 11–22 × 1,5–2 cm, planas, estreitamente triangulares, completamente 

verdes ou verdes na base, vináceas em direção ao ápice, ambas as faces glabras, margem laxamente 

serrada, acúleos vináceos, antrorsos, glabros, ca. 1 mm compr., ápice acuminado. Pedúnculos 

longos, 22–32 cm compr., glabros a esparsamente lanoso-lepidotos, verdes, entrenós alongados, 

conspícuos. Brácteas do pedúnculo coriáceas, 5–15 × 1–2 cm, patentes, triangulares a estreitamente 

triangulares, verdes, ambas as faces glabras, margem serrada, ápice acuminado. Inflorescências em 

espigas, 3–4 cm compr., capitadas, ca. 10 flores congestas. Raques inconspícuas. Brácteas florais 

subcoriáceas, 28–33 × 11–13 mm, excedendo as sépalas, oval-triangulares, sem carenas, margem 

densamente serrada, face abaxial glabra, as periféricas completamente vermelhas e as internas 

verdes, ápice acuminado. Flores 21–24 mm compr. excluindo as pétalas, sésseis. Sépalas ca. 20 × 3 

mm, estreitamente triangulares, ambas as faces glabras, vermelhas, sépalas laterais distintas da 

anterior, assimétricas, sépala anterior simétrica, sem carena, ápice mucronulado. Pétalas ca. 25 mm 

compr., lobos ca. 3 mm larg., verdes com as margens dos lobos alvos, ápice obtuso. Apêndices 

petalíneos com a margem fimbriada, ca. 2 mm acima da base. Filetes do primeiro verticilo opostos 

às sépalas, ca. 18 mm compr., os do segundo adnatos às pétalas, alvos. Anteras sub-basifixas, 

elípticas, ca. 2 mm compr. Ovário subtrígono, ca. 4 mm compr. Óvulos ovóides. Tubo epígino 

ausente. Frutos e sementes não observados. 

 

Distribuição, habitat e conservação:— Orthophytum sucrei é conhecida apenas por uma população no 

município de Afonso Cláudio no estado do Espírito Santo. Os indivíduos dessa espécie crescem 

sobre solos rasos formados em afloramentos rochoso graníticos, podendo estar expostos ao sol ou 

sombreados por pequenos arbustos que crescem no mesmo ambiente. Assim como O. duartei, O. 
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sucrei possui uma coleção com a localidade imprecisa, constando no rótulo apenas o estado, Bahia e 

a abreviação “l.a.h.i.”, no entanto não há outros registros dessa espécie ocorrendo nesse estado e a 

abreviação “l.a.h.i.”, provavelmente significa que a localidade é desconhecida (h.i. = haud ignotus). A 

única população conhecida da espécie está criticamente ameaçada, pois encontra-se dentro de uma 

mineradora que explora o granito na região. No presente trabalho, foi observado que a exploração 

do granito está avançando em direção à população sendo assim, medidas urgentes são necessárias 

para a conservação de O. sucrei. 

 

Etimologia:— O epíteto específico foi dado em homenagem ao Botânico Dimitri Sucre. 

 

Comentários:— Orthophytum sucrei foi descrita com base em um espécime cultivado e com 

procedência duvidosa. Além disso, na obra original (Luther, 1997) o autor sinonimiza O. fosterianum 

var. estevesii em O. sucrei, contudo, isso se trata de um equívoco, pois, embora morfologicamente 

relacionada, O. fosterianum var. estevesii, trata-se de um táxon distinto, recentemente elevada à 

categoria de espécie (ver Leme, 2004). 

No presente estudo foi analisada uma coleção de Orthophytum sucrei, depositada no herbário 

MBM com duplicatas nos herbários HB e MO (Hatschbach & Silva 55580), coletada no Distrito 

Empoçado, no município de Afonso Cláudio, sendo essa coleta, o único registro dessa espécie na 

natureza. Posteriormente foi realizada uma expedição a esse município e encontrada uma 

população da espécie. 

Orthophytum sucrei pode ser comparada morfologicamente a O. boudetianum e O. estevesii, 

diferindo da primeira por serem plantas maiores com 30–38 cm de altura, possuírem bainhas 

indistintas, lâminas foliares mais longas (11–22 cm compr.) e verde-claras e as brácteas florais 

possuem ambas as faces glabras, sendo as mais periféricas vermelhas e as internas verdes, enquanto 

que os espécimes de O. boudetianum são plantas com cerca de 17 cm de altura, possuem as bainhas 

distintas, as lâminas foliares são mais curtas (8–9 cm compr.) e verde-escuras, as brácteas florais são 

densamente lepidotas na face abaxial e todas são vináceas. Orthophytum sucrei difere de O. estevesii 

principalmente por possuir as lâminas foliares planas, com margem laxamente serrada enquanto 

que O. estevesii possui as lâminas foliares canaliculadas com margens serradas. Além disso, as 

brácteas florais de O. estevessi são completamente verdes, incluindo as periféricas, diferente de O. 

sucrei que possui as brácteas florais periféricas vermelhas. As flores de O. estevesii são maiores que as 

de O. sucrei  com 30–32 versus 21–24 mm de comprimento. 

Orthophytum sucrei faz parte do grupo das Core Orthophytum, emergindo como espécie irmã 

de O. boudetianum no Clado Sucrei (Louzada et al., cap.1). 
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Espécimes adicionais examinados:— BRASIL. Bahia. l.a.h.i., 12 Out 1979 (fl), Burle Marx s.n. (HB 

70234a). Espírito Santo. Afonso Cláudio, Empoçado, 17 Jun 1991 (fl), Hatschbach & Silva 55580 

(HB, MBM, MO); Ibidem, Empoçado, Pedreira Laginha, 04 Abr 2009 (fl), Louzada 136 (SP). 

Cultivado por Dimitri Sucre, 02 Maio 1982 (fl), Martinelli 8259 (RB). 
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