
Micrandropsis, novo gênero 
de Euphorbiaceae da Amazônia · 

SINOPSE 

O autor propõe neste trabalho um novo gênero 
de Euphorbiaceae denominado Micrandropsis W. 
Rodr., cuja espécie típica é Micrandopsis scleroxylon 
(W. Rodr .) W. Rodr. 1 uma árvore amazônica relatL 
Yamente freqüente nas matas de terra firme das cer
canias de Manaus, Amazonas. 

INTRODUÇÃO 

Quando descrevi Micrandra sc/eroxylon W. 
Rodr. , estava mais ou menos convicto de que 
esta espécie poderia eventualmente pertencer 
& um novo gênero, porém, faltavam-me melho
re estudos a respeito, razão pela qual só agora 
está sendo proposto. 

O novo gênero é bastante próximo de 
Micrandra Benthaml do qual se distingue prin
cipalmente pela forma da antera e característi· 
cas da madeira, conforme descrição apresenta· 
da pelo autor em trabalho anterior (1971). 

Micrandropsis, seguindo o sistema de clas
sificação adotado por Pax & Hoffmann (1931) e 
..iablonski ( 1967), se enquadra dentro da confusa 
e desatualizada tribo Geloniae M. Arg. ou do 
complexo Hevea-Micrandra-Joannesia, segundo 
Schultes ( 1955 e 1956). 

Embora não se conheçam estudos químicos 
em madeiras de Micrandra e gêneros afins, 
amostras de tronco de Micrandropsis scleroxy
lon enviadas para análise química, segundo 
Alvarenga & Gottlieb (1972), assinalaram pela 
primeira vez a ocorrência natural em madeira 
de fenantrenos diterpenoidais, tais como 2,6-
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dihidroxi-1 ,7-dimetilfenantreno e outras substân
cias estruturalmente afins, descoberta esta, 
quiçá, de grande valia na caracterização quimio

taxonômica do novo gênero a seguir descrito. 

Micrandropsis W. Rodr., nov. gen. 

Arbor monoica, !atice exíguo, ligno durísisi· 

simo duramine fusco-brunneo alburni bene dis
tincto. Folia simplicia, petiolata, oblonga vel 
oblongo-lanceolata, subcoriacea, glabra, integra, 
ad apicem distincte mucronata, juxta basin 

laminae uniglandulosa vel vix biglandulosa 
(glandula verruciformis crassa) . lnflorescencia 

terminalis et axillaris, paniculata, longiramosa 

folia saepe superans; bractea ad basin glandu
losa. Flores unisexuales subinde hermaphrodi

ti; calyx quinquepartitus, laciniis subaequalibus, 
imbricatis; corolla nulla; stamina libera 5·7, sae

pius 5, antheris linearibus; discus florum stami

niferum quinquelobatus; ovarium ovoideum, 

sericeum, trilocularel disco hypogyno annulari 

tenuassimo instructum; stilo subsessili triparti

do app lanato cum divisionibus bifidis ad basin 

distincte connatis. Fructus pedicellatus, dehis

cens, subgloboso-trigastricus, siccitatate epicar
pio rugoso; semina ovata, carunculata leviter 

compressa, albuminosa, cotyledonibus subses
silibus, planis et latis. 

Typus ct species unica : Micrandropsis 
sc/eroxylon (W. Rodr.) W. Rodr. Synon. : 
Micrandra sc/eroxylon W. Rodr. I in Acta Ama
zonica 1 (3): 3-8, fig. 1-4. 1971. 
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SUMMARY 

Micrandropsis W. Rodrigues is proposed in this 
paper as a new Euphorbiaceae genus, of which the 
typic species is Micrandropsis sclerorylon (W. 
B.odr. ) W. Rodr., a common amazonian tree from 
the upland forest around Manaus, Amazonas. 
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