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Resumo 

Na Amazônia Brasileira, ocorrem pelo menos 15 es. 
pécies de Cecropia. Destas 15 espécies, são apresen
tadas descrições amplas ou reduzidas e uma chave de 
identificações. Dados sobre suas distribuições geo
gráficas são fornecidas no texto e nos mapas. Na 
parte introdutória, a posição sistemática de Cecropia 
e a especiação neste gênero, além da morfologia e eco
logia das espécies estudadas, são discutidas. O nú
mero de cromossomas de diversas espécies foi contado. 

INTRODUÇÃO 

Cecropia é um dos gêneros característ icos 
da Flora Neotrópica. Apesar de ser abundante 
e apresentar formas dist intas, o gênero é mui
to mal representado nos herbários e nosso co
nhecimento sobre ele é f ragmentár io. As co
letas dessas plantas têm sido restr ingidas 
devido a sua ocorrência comum em vegetações 
secundárias (as quais são freqüentemente ne
gligenciadas), à grande similaridade entre as 
espécies, às dimensões consideráveis das par
tes vegetativas e, provavelmente, à presença 
freqüente de formigas " t a x i s " . As descrições 
de várias espécies são muito reduzidas e 
freqüentemente baseadas num único espécime 
masculino ou femin ino. A identif icação dos es
pécimes de Cecropia, em sua maioria coleta
dos inadequadamente, é muitas vezes um que
bra-cabeça. Isto também se aplica às espécies 
de Cecropia da Amazônia, com exceção de 
C. sciadophylla. 

O presente trabalho não tem a pretensão 
de ser um estudo taxonômico completo. Apre
senta descrições da maioria das espécies de 
Cecropia da Amazônia brasi leira com seus no
mes provavelmente corretos. As descrições 
mais amplas são parcialmente baseadas nas 
coleções e anotações de campo, feitas duran
te minha estada no Brasil de agosto a novem

bro de 1973. As descrições mais resumidas 
são baseadas em material dos herbários do 
Insti tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), de Manaus, do Museu Goeldi (MG) 
e Inst i tuto de Pesquisas e Experimentações 
Agropecuárias do Norte (IPEAN), de Belém, e 
do Insti tuto de Botânica Sistemática (U) , de 
Utrecht. Para a nomenclatura, o material-t ipo 
foi estudado em todas essas inst i tu ições. As 
observações sobre distr ibuição e ecologia ba
searam-se em estudos fei tos um tanto super
f ic ialmente e não s is temat icamente. 

O B S E R V A Ç Õ E S SOBRE A POSIÇÃO 

S I S T E M Á T I C A E A T A X O N O M Í A 

O gênero Cecropia foi classif icado entre 
as Conocephaloideae, uma subfamil ia das Mo-
raceae que foi recentemente atribuída às Urti-
caceae (Córner, 1962). Os membros desta 
subfamil ia combinam com as Urticaceae na 
estrutura do pist i lo (com um só estigma) e na 
posição do óvulo (anátropo e ligado (sub-) 
basalmente) . Nas plantas dos dois grupos fal
ta látex e, além disso, as partes das plantas'' 
jovens, em geral, exudam (ao cortar) seiva 
aqüosa, viscosa, que se torna escura. Por ou
tro lado, as Conocephaloideae di ferem em 
alguns aspectos das Urticaceae, como, por 
exemplo, em terem os estames inf lexos, que 
se vol tam para trás na antese. Devido às di
ferenças tanto com as Moraceae como com as 
Urticaceae, e a algumas característ icas anatô
micas e morfológicas, que unem os membros 
das Conocephaloideae, estou inclinado a reco
nhecê-las como dist intas, porém, estreitamen
te relacionadas tanto às Urticaceae como às 
Moraceae s.str- (cf. Berg, 1973). 

As Conocephaloideae compreendem 6 gé
neros, que formam 3 pares muito semelhantes. 
Os membros do gênero neotrópico Coussapoa 

( ' ) — Dedicado aos estudantes do primeiro curso do INPA em Botânica Tropical, em Manaus (1973-1975), pelo 
Sr. Preguiça. 

("") — Instituto for Systematic Botany, Utrecht, Netherlands. 
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e do gênero asiático Poikilospermum (que in
clui Conocephalus anteriormente dist into, con
forme Chew Wee-Lek, 1963) em geral come
çam sua vida como epíf i tas. Seus pequenos 
frutos têm um endocarpo recoberto por peque
nas excrecencias envolvidas por uma camada 
mucilaginosa, que é (freqüentemente) expeli
da pelo perianto. Isto está aparentemente re 
lacionado com o modo de v ida. As espécies 
do gênero monotípico Pourouma e do gênero 
africano Myrianthus são muitas vezes peque
nas árvores, nos estratos infer iores, de lugares 
abertos ou perturbados das matas pluviais. 
Elas têm frutos relat ivamente grandes, envol
vidos por um perianto um tanto suculento. Os 
membros de Cecropia e do gênero africano 
Musanga são (em geral) árvores em forma de 
candelabro das vegetações secundárias, bor
das de matas, matas ci l iares, e tc . e produ
zem frutos pequenos (tuberculados) implanta
dos em infrutescencias um tanto suculentas. 
Como as Cecropia, a espécie comum dos ter
renos baixos da Áfr ica Ocidental e Centrai, 
A/í. cecropioides, aparece em clareiras. Em al
gumas regiões da Áfr ica ( e . g . de Cameron), 
onde a Cecropia foi introduzida, os dois gêne
ros podem ocorrer lado a lado. Musanga tem 
apenas duas espécies, uma espécie de terreno 
baixo, amplamente distr ibuída, M. cecropioides, 
e uma espécie de montanha, com uma área 
restr i ta. Isto é um tanto surpreendente, se 
considerar a especiação exuberante de Cecro
pia. Retendo uma grande uniformidade na 
maicria das estruturas, o gênero se diversi f i 
cou em muitas espécies nas regiões monta
nhosas e nas terras baixas, onde mostra a 
maior variabil idade em sua ecologia, pelo me
nos se se levar em conta as espécies em re
giões part iculares. A lém disso, as áreas de 
distribuição de muitas espécies parecem ser 
restr i tas. Isto causa concentrações vicárias de 
espécies, em que cada concentração parece 
ter espécies ecologicamente mais ou menos 
diferentes e complementares 

O gênero Cecropia compreende, possivel
mente, mais de 100 espécies e parece estar 
centralizado na região andina, de cujas monta

nhas e terras baixas adjacentes, ca. 70 espé
cies já foram descritas, quase todas por Cua-
trecasas (principalmente em 1945, 1956), que 
pretende revisar o gênero como também os 
gêneros relacionados, Coussapoa e Pourouma. 

O número total de espécies de Cecropia, 
na Amazônia brasi leira, será, sem dúvida, 
maior do que 15 — o número de espécies tra
tadas neste trabalho. Algumas das coleções 
desta área não puderam ser descritas com se
gurança. A coleção Prance ef al. 10437 do 
Território de Roraima (localidade indicada no 
mapa 2 com uma interrogação), provavelmen
te, pertence a uma espécie ainda não descr i ta; 
eu vi outra coleção desta mesma espécie pro
veniente da Venezuela (Estado de Bol ivar) , a 
qual foi talvez incorretamente referida como 
C. angulata Bailey. A coleção Egler 1018, Pará, 
rio Tapajós (localidade dada no mapa I com 
uma interrogação) combina em diversos ca
racteres com C. concolor, mas di fere pela pre
sença de 13 segmentos fol iares (') . 

As espécies conhecidas da Bolívia, Peru, 
Colômbia e Venezuela, como também do Bra
sil Central, podem ocorrer ocasionalmente nas 
regiões l imítrofes da Amazônia brasi leira. A lém 
do mais, novas espécies podem ser encontra
das nas regiões pouco exploradas. 

Os nomes cientí f icos, baseados em mate
rial coletado na Amazônia brasi leira, podiam 
ser empregados ou colocados em sinonímia. 
C. scabra Mart ius é a única exceção: a cole
ção típica desta espécie é mista, consist indo 
de uma folha de um espécime jovem de Pou
rouma cecropiifolia ou P. guianensis e uma 
inflorescência pertencente à C. u/e/. 

HÁBITO 

As Cecropia f reqüentemente formam árvo
res mais ou menos dist intamente candelabri 
formes, cuja estrutura foi descrita por Hallé 
& Oldeman (1970). Apenas C. ulei apresenta 
árvores não ramificadas até 5-6m de al tura. 
C. ficifolia apresenta árvores ramif icadas, que 
normalmente alcançam a mesma altura, em
bora algumas possam tornar-se mais alta (até 

(1 ) — Além disso, a coleção Rodrigues, Pires & da Silva 184, proveniente do Amazonas, rio Uaupés (localidade 
dada com uma interrogação no mapa 3) não pode ser colocada com segurança em nenhuma das espécies 
até aqui reconhecidas para a Amazônia brasileira. 
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10m). As outras espécies, em geral, formam 
árvores de tamanho médio, que podem às ve
zes ou freqüentemente atingir 30m de altura 
(como em C. distachya) • Árvores adultas e 
árvores que crescem em lugares inundados 
normalmente produzem raízes-escoras. As es
pécies da várzea (C. lati folia e C. membraná
cea) em geral formam raízes aéreas ao nível 
mais alto das águas, que se podem transformar 
em raízes-escoras. 

Uma característica dist inta do gênero 
Cecropia, mas com pouco valor taxonómico, 
são os sulcos, que aparecem na parede dos 
compart imentos internodais ocos dos caules e 
ramos. Eles partem da insersão do pecíolo 
para cima, formando especialmente na parte 
superior (geralmente próxima ao nó seguinte) 
uma perfuração muito f ina, denominada pros-
toma. 

I N D U M E N T O 

O indumento em Cecropia mostra uma 
grande variação, constituindo-se de pêlos bas
tante di ferentes. Podem-se dist inguir 3 t ipos 
de pêlos : 

— pêlos unicelulares em diferentes dimen
sões e graus de espessura, que podem 
ser retos, curvos, uncinados ou mais ou 
menos encrespados; os rígidos, em geral, 
tornam a superf ic ie comumente áspera 
(de folhas, caules, e t c . . . ) , se longos, po
dem ser picantes; 

— pêlos unicelulares muito f inos, brancos, 
encrespados e ondulados, consti tuindo 
um indumento aracnóide, que pode for
mar densas coberturas na superfície fo
liar, nos pecíolos, nas estipulas, nas es-
patas, e t c ; 

— pêlos pluricelulares castanhos ou violá
ceos, que podem ser encontrados espe
cialmente nas partes jovens. 

Os tr iquíl ios, tufos pardos de pêlos, que 
ocorrem abaxialmente na base dos pecíolos de 
todas as espécies (com exceção de C. sciado-
phylla), consistem em geral de pêlos plurice
lulares. Entre os t r iquí l ios, formam-se os cor
púsculos de Mül ler . Estes corpúsculos el ipsói
des e esbranquiçados, que contêm, entre ou
tros componentes, gl icogênio animal (Rickson, 

1971), são a fonte principal de al imento das 
formigas Azteca, que vivem em Cecropia. Es
tes corpúsculos, ocasionalmente, são coleta
dos por outros animais como pequenos pássa
ros e abelhas; porém, em regra, só são cole
tados quando ocorrem formigas nas árvores. 

Nas partes jovens, podem-se encontrar 
glândulas em forma de pérolas. Estas peque
nas estruturas hialinas, oblongóides, raramente 
foram observadas na natureza, porém, são 
muito comuns em plántulas cult ivadas em es
tu fas. Estas estruturas também poderiam ser 
coletadas, possivelmente por formigas (cf 
Rettig 1904; Wheeler, 1942). 

Embora indumentos característ icos pos
sam ser úteis para dist inguir espécies, elas 
podem mostrar ampla variação na mesma es
pécie. Por esta razão o emprego destes carac
teres não é fác i l . 

I N F L O R E S C E N C I A 

As plantas são essencialmente dioicas. 
Apenas um único espécime, que produz tanto 
inflorescencia masculina como feminina, foi 
encontrado (em C. palmata) • As inflorescen
cias em geral formam pares nas axilas fol iares, 
e consistem num pedúnculo que possui espigas 
poucas a numerosas, freqüentemente estipita-
das, com flores pequenas, numerosas e den
sas, e uma espata decidua, que envolve com
pletamente as espigas antes da antese. Pode-
se, às vezes, encontrar pequenas brácteas, de 
textura e indumento semelhantes à espata, no 
pedúnculo e na base das espigas. As espigas 
são. às vezes, bifurcadas. O número de espi
gas é normalmente 4 na inf lorescencia mas
cul ina. Pode haver menos, 2 ou 1. ou mais, 
freqüentemente até 6 espigas. Na inf lorescen
cia feminina, podem-se encontrar comumente 
algumas f lores isoladas na base das espigas. 
A posição destas f lores e a ocorrência ocasio
nal de estipes bifurcados (e espigas) indicam 
uma estrutura basicamente cimosa da inf lores
cencia. As inf lorescencias masculinas são des
tituídas de f lores isoladas, e as espigas são 
comumente mais numerosas (em algumas es
pécies, mais de 60) . C. palmata é dist inta de
vido à ocorrência comum de apenas 4 espigas. 

Dependendo da espécie e da idade da in
f lorescencia, o pedúnculo e /ou as espigas po-



Fig. 2 — Venação em folhas de espécies de Cecropia da Amazônia. 



dem ser pêndulas. Estas características das 
espigas da inflorescencia masculina podem 
estar ligadas à polinização pelo vento, e da 
inflorescencia feminina ( inf rutescencia) , à dis
persão por morcegos e água (cf. aba ixo) . 

PERÍODO DE FLORAÇÃO 

Tanto quanto se pode concluir de minhas 
observações, as espécies de terra f i rme f lo
rescem durante todo o ano (como muitas das 
plantas pioneiras), embora haja indivíduos que 
f lorescem intermi tentemente. Nas duas espé
cies da várzea (C. latiloba e C. membranácea), 
apenas observei espécimes com frutos na 
época da vazante, portanto no período em que 
estes lugares estão expostos à formação de 
colônias. Este fato, e os dados obtidos das 
etiquetas de herbário, sugerem que a frut i f ica
ção e floração destes espécimes estão corre
lacionadas ao nível estacionai das águas. 

FLORES M A S C U L I N A S 

Ao contrário das f lores femininas, o pe
rianto das f lores masculinas não apresenta in
dumento aracnóide ou, se presente, então é 
freqüentemente muito cur to . Indumento arac
nóide longo, entrelaçado com o das f lores vi
zinhas, é encontrado em C. palmata, especial
mente nos espécimes com poucas espigas 
espessas, e também em C. sciadophylla. 

Na maioria das espécies estudadas, os f i 
lamentos achatados dos dois estames têm 
comprimentos bastante diferentes antes da 
antese. Durante a antese, as anteras introrsas 
são expelidas, uma após a outra, através da 
abertura estreita situada no ápice espessado 
do perianto tubular. Nesta época, as anteras 
se destacam pela abscisão da parte superior 
do f i lamento. As anteras ligam-se à margem 
superior da parte persistente do f i lamento (as
sim produzindo uma cicatr iz de abscição), ou 
à margem da abertura do perianto, por meio 
das pontas de pequenos apêndices na base das 
tecas (cf . f i g . 3 ) . Estes apêndices se esten
dem até se tornarem pequenas estruturas como 
cordões, de forma que as anteras podem-se 
mover (pelo ven to ) . Em C. palmata (pelo me
nos nos espécimes com poucas espigas es
pessas) e C. sciadophylla, as anteras perma

necem ligadas ao f i lamento depois da abscisão, 
por um espessamento espiralado e se estende 
a partir dos vasos do feixe vascular mediano 
do estame. Nos espécimes de C. palmata, com 
muitas espigas f inas, as anteras se f ixam de 
modo comum. 

C. membranácea é uma exceção notável . 
Nesta espécie, o perianto raso tem uma aber
tura ampla, que permite a passagem dos fi la
mentos espessos, excedendo ao perianto (o 
que não ocorre nas espécies mencionadas 
ac ima) . As anteras não se destacam. Nesta 
espécie, as espigas são muito f inas e se mo
vem fac i lmente. 

P O L I N I Z A Ç Ã O 

A ocorrência comum de espigas pêndulas 
na inflorescencia masculina e o modo como 
as anteras soltas se rel igaram, sugerem que o 
vento é o principal agente de polinização em 
Cecropia. conforme estabelecido em estudos 
palinológicos (e.g., Wi jmstra, 1967) . Essa re-
ligação secundária das anteras, se as espigas 
permanecerem patentes, faci l i ta a liberação de 
polem; isso ocorre em algumas espécies (e.g. 
C. distachya). Esta característica dos estames 
representa uma notável adaptação, até agora 
desconhecida, e di ferente dos mecanismos que 
promovem a polinização pelo vento nas Urti
cales. 

Inflorescencias masculinas e femininas po
dem produzir um leve cheiro adocicado. Este 
aroma poderia atrair as moscas, que são fre
qüentemente encontradas nas inf lorescencias 
masculinas, mas, que nunca vis i tam as inflo
rescencias femininas por longo tempo. A ocor
rência freqüente de larvas de insetos nas es
pigas das inf lorescencias masculinas sugere 
que elas são util izadas como criadouros pelas 
moscas (e outros insetos ? ) . Moscas Droso-
phila têm sido criadas com as inf lorescencias 
masculinas de Cecropia (cf. Vhee le r , 1942). 

F L O R E S F E M I N I N A S 

O perianto tubular da f lor feminina tem 
uma pequena abertura redonda no ápice espes
sado, por onde passa o est i lete, o qual termina 
num estigma comoso ou pei tado. O est igma 





peitado (que tem um diâmetro muito maior do 
que a abertura do perianto) é bem desenvolvi
do nos primeiros estágios do desenvolvimento 
da f lor . As f lores femininas têm um longo e 
denso indumento aracnóide branco na parte 
superior do perianto. Este indumento é entre
laçado com o das f lores vizinhas, ligando, as
s im, as f lores vizinhas entre s i . Em muitas 
espécies, ele é também encontrado na parte 
superior da superfície interna do per ianto. 

As larvas, que são comumente encontra
das nas inf lorescencias masculinas, raramente 
ocorrem nas espigas da inflorescencia femini
na, o que pode ser atribuído ao denso indu
mento aracnóide do perianto e /ou à estreita 
abertura do perianto, (quase) fechado pelo es
t i l e te . 

I N F R U T E S C E N C I A S 

Os frutos são núculos castanhos ou acas
tanhados, mais ou menos tuberculados em 
muitas espécies e (quase) l isos em outras, e 
mais ou menos comprimidos a angulares (2) . 
Estão inclusos em periantos suculentos, os 
quais têm um gosto acreadocicado. Em geral, 
a maior parte das f lores f ru t i f ica . 

DISPERSÃO 

As infrutescencias são comidas por mor
cegos (cf. Fiebrig, 1909; Huber, 1910) e aves 
(cf . Fiebrig, 1909) . As infrutescencias pêndu
las, especialmente, são comidas por morcegos. 
Em Manaus, o "sanhaçu" (Thraupis episcopus) 
e a "p ip i ra" (Rhamphocelus carbo) foram mui
tas vezes observados comendo tanto infrutes
cencias pêndulas como patentes. Os frutos 
são provavelmente dispersos por estes ani
mais, embora outros, como os macacos (cf. 
Fiebrig, 1909), também possam estar envolvi
dos. 

Os frutos também podem ser transportados 
pela água. Partes das infrutescencias pêndu
las, de diversos centímetros de comprimento 
e constituídos por numerosos frutos ligados 
pelo indumento aracnóide dos periantos, po
dem desprender-se da raque e cair na água, 
onde f lutuam por algum tempo devido ao ar 
conservado pelo indumento. 

Frutos, conservados em condições secas, 
permanecem com poder germinativo por longo 
tempo, pelo menos por 2 anos (vide também 
Kwartaalverslag n.° 27. Centrum voor Land-
bouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), 
Wageningen, 1973) . 

P L Á N T U L A S 

As plántulas de diversas espécies foram 
estudadas no campo e nas estufas em Utrecht. 
Plantas jovens destas espécies podem ser fa
ci lmente reconhecidas. Todas mostram transi
ção gradual de folhas pinatinérveas ligadas 
basalmente, a folhas palminérveas, lobadas, e 
as folhas peitadas, mais ou menos profunda
mente incisas com nervuras radiais. 

Mas espécies de terra f i rme estudadas, os 
tr iquíl ios são formados nas primeiras fases de 
desenvolvimento da planta, a part ir da quinta 
a vigésima folha formada, dependendo da es
pécie. Nas duas espécies da várzea (C. mem
branácea e C. latiloba), os primeiros tr iquí l ios 
aparecem, respectivamente, por ocasião da for
mação da quadragésima quinta e da septuagé
sima fo lha. Esta demora no desenvolvimento 
dos tr iquí l ios poderia estar relacionada com o 
habitat destas duas espécies, no qual plantas 
jovens podem ficar completamente cobertas 
pela água durante a estação das cheias. 

Em muitas plantas, glândulas em forma de 
pérolas podem ser encontradas nas partes jo
vens, pelo menos no material cult ivado em 
estufas. 

N Ú M E R O DE C R O M O S S O M A S 

O número de cromossomas foi contado nas 
pontas das raízes das espécies cult ivadas no 
Jardim Botânico, em Utrecht . Os cromossomas 
são pequenos e o número não variou entre as 
espécies estudadas. Ver Quadro 1 . 

F O R M I G A S 

Muito tem sido escrito sobre Cecropia 
como mirmecóf i la (Belt, 1874; Mül ler , 1880; 
Schimper 1888; Rettig, 1904; Ule, 1906; lhering, 
1907; Fiebrig, 1909; Bailey, 1922; Wheeler, 
1942). 

( 2 ) — Endocarpos lisos ocorrem nas duas espécies da várzea C. latiloba e C. membranácea, e em C. palmata. 



Fig. 4 — Flores femininas e estigmas de espécies de Cecropia da Amazônia. 



O conhecimento das relações entre Cecro
pia e formigas agressivas que ferram ( tax is) , 
principalmente do gênero Azteca, originou-se 
da observação de que as formigas habitam os 
compartimentos ocos dos caules (que permi
tem a entrada desses insetos pelas pequenas 
perfurações da parede) e alimentam-se, prin
cipalmente, dos corpúsculos müller ianos for
necidos pela Cecropia. As vantagens deste 
relacionamento para a formiga são óbvios. Mas 
qual é a compensação para a Cecropia? A pri
meira hipótese desenvolvida (por Müller, 1880 
e Schimper, 1888) tentou explicar que a im
portante função desempenhada pelas formigas 
é impedir ou reduzir o ataque de herbívoros, 
part icularmente, as formigas cortadeiras. Uma 
segunda hipótese tentou explicar que a função 
das formigas é reduzir o supercrescimento das 
trepadeiras sobre as árvores de Cecropia (cf. 
Jansen. 1 9 6 9 ; 1973) . 

A importância da ocupação de Cecropia 
pelas formigas Azteca fo i , às vezes, superes
t imada. A partir de diversos estudos (referi
dos acima), parece claro que as formigas po
dem reduzir tanto o dano por herbívoros como. 
possivelmente, o supercrescimento dos cipós; 
porém, as vantagens para a Cecropia parecem 
ser desproporcionais às vantagens oferecidas 
às formigas Azteca. As formigas, poderiam 
ter outras funções na defesa da Cecropia, por 
exemplo, contra ataques por fungos. Em espé
cimes criados em estufas, nos quais os cor
púsculos müllerianos não são colhidos, os 
tr iquíl ios formam bons substratos para fungos. 

Com exceção de C. sciadophylla, árvores 
adultas das espécies amazônicas de Cecropia 
observadas no campo, estavam em geral ha
bitadas por formigas Azteca, e nas outras es
pécies a presença de tr iquí l ios bem desenvol
vidos indica a possibil idade de uma futura 
ocupação por formigas. Entretanto, a maioria 
dos espécimes mostrava danos por herbívoros, 
às vezes sérios, principalmente quanto à "pre
guiça" , que vive quase inteiramente de folhas 
de Cecropia. 

Espécimes ocupados por formigas foram 
encontrados cheios de c ipós. Diferenças sig
nif icativas não foram encontradas entre as es
pécies normalmente habitadas por formigas e 
C. sciadophylla, com respeito ao supercresci
mento de trepadeiras. 

ECOLOGIA 

As espécies vistas nas cercanias de Ma
naus são; C. sciadophylla, C. purpurascens, C. 
distachya, C. palmata, C. concolor, C. ulei, C. 

latiloba e C. membranacea. Uma espécie não 
vista, porém uma única vez coletada perto de 
Manaus, é C. ficifolia, que é comum na parte 
ocidental da bacia amazônica. Nas áreas não 
mexidas, ao norte de Manaus, foram encontra
das 3 espécies: C. sciadophylla, C. purpuras
cens e C distachya. As árvores de C. dis
tachya, f reqüentemente, at ingem 25-30m de al
tura e chegam, muitas vezes, a se parecer com 
os verdadeiros componentes das matas altas 
de terra f i rme . Sua presença aí é devida a cla
reiras naturais, o que se pode concluir em vista 

QUADRO I — Número de cromossomos encontrados em ponta de raízes de algumas espécies de Cecropia culti-
tivadas no Jardim Botânico de Utrecht. 

N.° do Jard. N.° do N.° de cromos-
Especie Bot. Utrecht. coletor Origem somos 

c. concolor 73-357 — Amazonas, Manaus, Campus do INPA 2n — 28 
c concolor 73-358 — Amazonas, Manaus, Campus do INPA 2n 28 
c distachya 73-433 P. 19839 Mato Grosso, Rio Aripiranã, perto do Centro 

Humboldt 2n = 28 
c latiloba 73-356 P. 19769 Amazonas, Paraná do Autaz-Mirim 2n — 28 
c latiloba 73-431 P. 17586 Amazonas, Rio Solimões, S.O. de Manaus 2 n = 28 
c latiloba 73-557 — Amazonas, Rio Solimões, S.O. de Manaus 2n 28 
c membranacea 73-436 P. 17584 Amazonas, Rio Solimões, S.O. de Manaus 2n = 28 
c palmata 73-558 — Amazonas, Manaus, Campus do INPA 2n = 28 
c purpurascens 73-359 P. 18808 Amazonas, Manaus. Estrada do Aleixo 2n a 28 
c ulei 73-355 — Amazonas, Manaus. Campus do INPA 2n s 28 
c ulei 73-432 — Amazonas, Manaus. Campus do INPA 2n = 28 





da presença de plantas jovens nas clareiras 
recentes e da natureza das árvores vizinhas, 
nas clareiras já fechadas. C. sciadophylla, uma 
espécie comum por toda a bacia amazônica, 
ocorre em lugares um tanto abertos nas matas, 
como em encostas próximas de cursos d'água. 
A espécie menos comum, C- purpurascens, 
ocorre nas mesmas si tuações. Em clarei
ras art i f ic iais (como as de construção de 
estrada) estas t rês espécies aparecem abun
dantemente e predominam na capoeira. Algu
mas contagens grosseiras nesta vegetação 
secundária mostraram que C. distachya é, em 
geral, menos numerosa do que as outras duas. 

Mais perto de Manaus, em áreas desmata
das e cult ivadas, C. palmata e C. concolor são 
as espécies mais comuns. Esta últ ima é mais 
freqüente do que a pr imeira. Nesta área, C-
sciadophylla e C. purpurascens podem tam
bém ser encontradas, mas, geralmente, nos 
lugares menos mexidos e nos solos menos es

gotados. C- distachya é muito rara nestas 
áreas. 

C ulei é uma árvore sem ramos até 5 
(-6)m de altura, que pode f lorescer com 1-2m 
de altura. Observações ao longo da estrada 
Manaus-Caracaraí, em 1973, mostraram que 
esta espécie não é muito comum em áreas cul
tivadas e repetidamente desbastadas. Árvores 
adultas ocorrem com maior freqüência em 
áreas novamente l impas, porém sua propaga
ção nestas áreas é baixa. 

C. concolor, apenas observada na terra f ir
me perto de Manaus e Belém, foi encontrada 
em lugares periodicamente alagáveis, na parte 
norte de Mato Grosso. 

C. latiloba e C. membranácea são mui to 
comuns ao longo do rio Sol imões, ao sul de 
Manaus. Foram observadas nas margens ala
gáveis dos rios de água preta. Entre estas duas 
espécies poderia haver pequenas diferenças 
ecológicas. 

CHAVE PARA AS ESPÉCIES DE CECROPIA DA AMAZONIA 

l a . Folhas 12-15- lobadas, incisão até o pecíolo ou próximo 2 

b. Folhas no máximo 12- lobadas. em geral incisões não próxi

mas ao pecíolo 5 

2a. Triquílios ausentes 15. C. sciadophylla 

b. Triquílios presentes 3 

3a. Nervuras laterais nos lobos da folha separadas entre si no 
máximo até 0,8 cm. e raramente ramificadas 14. C. s/7vae 

b. Nervuras laterais nos lobos da folha separadas entre si co-
mumente mais do que 1 cm. e freqüentemente ramificadas no 
meio dos lobos 4 

4a. Arvores pequenas e (comumente) sem ramos; folhas 12-15-
lobadas, sem indumcnto aracnóide branco conspícuo no 

pecíolo 12- C. ulei 
b. Árvores pequenas a médias e (comumente) ramif icadas; fo

lhas 7-11 (-13?) - lobadas, com indumento aracnóide branco 
conspícuo no pecíolo 2. C. concotor 

5a. Indumento aracnóide ausente nas aréolas da página inferior 
da folha; árvore da várzea 10. C. membranacea 

b. Indumento aracnóide presente nas aréolas da página infer ior; 
árvores de terra f i rme, com exceção de C. latiloba 6 

6a. Vênulas submarginais ligando as nervuras laterais dos lobos 7 
b. Vênula(s) marginal (s) ligando as nervuras laterais dos lobos 11 

7a. Incisões da folha a menos da metade da lâmina; parte l ivre 
do segmento mediano da folha no máximo com 10 pares de 
nervuras laterais 13. C. purpurascens 



b. Incisões na folha geralmente a mais da metade da lâmina; 
parte l ivre do segmento mediano da folha no mínimo 10 pares 

de nervuras laterais 8 

8a. Lobos maiores da folha amplamente espatulados; margem da 
folha f imbriada; árvore da bacia do Al to Amazonas 8. C. ficifolia 

b. Lobos maiores da folha não (amplamente) espatulados, ou, se 

assim, então a margem da folha não f imbriada 9 

9a. Estigma peitado; perianto da f lor masculina com pêlos arac-
nóides diminutos e esparsos; árvore da bacia do Al to Ama
zonas 6. C. dielsiana 

b. Estigma comoso; perianto da f lor masculina sem pêlos 

aracnóides • • • • 10 

10a. Lobos maiores da folha geralmente obtusos; estipes das espi
gas da inf lorescencia masculina densamente pubérulos; pêlos 
aracnóides do perianto da f lor feminina apenas abaixo do ápi
ce; árvore da bacia do Baixo Amazonas 7. C. obtusa 

b. Lobos maiores da folha agudos; estipes das espigas da in
f lorescencia masculina glabros ou esparsamente pi losos; pêlos 
aracnóides do perianto da f lor feminina também no ápice; 
árvore da bacia do Al to Amazonas 5. C. francisci 

11a. Parte l ivre do segmento mediano da folha com 20-25 pares 
de nervuras laterais, estas nervuras afastadas entre si no 
máximo 1 cm 4 . C. engleriana 

b. Parte l ivre do segmento mediano da folha com menos de 20 
pares de nervuras laterais ou. se mais, então as nervuras mais 
afastadas entre si 

12a. Incisões na folha a menos da metade da lâmina; árvore de 
lugares periodicamente alagados ' a t , ' ° 3 

b. Incisões na folha além da metade da lâmina; na terra f i rme, 
1 *í 

quando em lugares alagados, as incisões até perto do pecíolo 
13a. Indumento aracnóide conspícuo no pecíolo e freqüentemente 

também na página superior da folha; estipes das espigas da 
inf lorescencia masculina com pêlos aracnóides brancos; es-
t igma peitado 2 - C - c o n c o , o r 

b. Indumento aracnóide ausente ou esparso no pecíolo e página 
superior da folha; estipes da espigas da inf lorescencia mas- ^ 
cullna sem pêlos aracnóides; estigma comoso ou peitado 

14a. Estipulas subpersistentes, pardo-avermelhadas; pedúnculo da 
inflorescencia feminina de 20-25cm. de comprimento; inf lores
cencias masculinas com 4-11 espigas; espata branca com in
dumento aracnóide branco e denso; estigma comoso 1 • p a m a t a 

b. Estípulas deciduas, preto-violáceas; pedúnculo da inf lorescen
cia feminina de 2-3, 5cm. de comprimento; inf lorescencia 
masculina com 20-25 (-50) espigas; espata avermelhada; es
t igma comoso 9 - c - distachya 

c. Estípulas deciduas, verde pálido ou róseo; pedúnculo da inflo-
• rescência feminina de 6-9cm. de comprimento; inf lorescencia 

masculina com 10-15 (-25) espigas; espata branca, verde pá
lido ou vermelho pálido; estigma peitado 3. C. surinamensis 



D E S C R I Ç Ã O DAS E S P É C I E S 

1. Cecropia palmata Wi l ldenow, Sp. PI. 4 : 
652. 1806. 

Cecropia bureauiana A. Richter, Bot. Centralbl 
51 : 283. 1892, nomen; Biblioth. Bot. 43 : 19. 1897, 
descr. 

Árvores f loríferas de 6-10m. de altura, 
tronco de 10-15cm. de diâmetro, às vezes, com 
raízes-escoras. 

Parte folhosa dos ramos de 2-5cm de diâ
metro verde, avermelhada em direção aos nós, 
com pintas e l istras brancas, conspícuas, as 
quais f icam agrupadas perto das cicatrizes das 
estipulas, escabros devido aos pêlos uncina
dos, curtos e rígidos, este indumento entremea
do com pêlos parcialmente retos e mais fracos 
e com pêlos pluricelulares castanhos. 

Folhas soborbiculares, ca. 20x20 - ca . 
60x60 (- ca. 100x100)cm. subcoriáceas, inci
sões, até o pecíolo ou além da metade da lâmi
na, lobos, 7-10, obovados. no ápice obtusos, 
na base subcuneados, margem l igeiramente re
donda, lobo mediano ca. 8-20 (-30) cm. de lar
gura; página superior escabra a escabriúscula 
devido aos pêlos uncinados e retos, e miúdos 
a curtos além de pêlos pluricelulares pardos; 
na página inferior, aréolas e margem com um 
indumento aracnóide branco, nervuras pubéru-
las (com pêlos uncinados) entremeados com 
pêlos pluricelulares pardos; nervuras, na pági
na superior, planas, inicialmente vermelho-páli-
das, depois amarelas, na inferior, inicialmente, 
vermelho-pálidas a esverdeadas ou vermelhas, 
por f im verdes; parte l ivre do segmento media
no com 15-20 pares de nervuras laterais, essas 
nervuras, no meio deste segmento afastadas 
entre si até 2.5cm, quase retas, ou l igeiramente 
curvas, freqüentemente ramif icadas, ligadas por 
uma ou mais vénulas marginais; pecíolos de 
20-60 (-90) cm. de comprimento, 0,5-1 (-1,5) cm 
de diâmetro, castanho-avermelhados a verdes, 
densamente cobertos de pêlos muito curtos, 
entremeados com pêlos pluricelulares casta
nhos, ou também com indumento aracnóide 
branco, esparso, t r iquí l io presente; estipulas 
subpersistentes, 7-15cm de comprimento, um 
pouco claras a vermelho-escuras ou levemente 
acastanhadas, com pequenas l istras amarelas, 
revestidas densamente de pêlos castanhos e 

de pêlos uncinados, esparsos, rígidos, um pou
co mais longos, sobre ou próximo às nervuras 
medianas, também com indumento aracnóide 
branco, disperso e, por dentro, densa e espar
samente pilosas ou glabras. 

Inflorescencias masculinas geralmente em 
pares; pedúnculos, pêndulos, 6-18cm de com
primento, ca. 0,8cm de diâmetro, comprimidos, 
verde claros com l istras indist intamente mais 
claras ou mais escuras, densamente cobertos 
de pêlos uncinados muito curtos e pêlos plu
ricelulares castanhos, ou também providos de 
indumento aracnóide branco; espata 10-17cm 
de comprimento, branca devido a um indumen
to aracnóide branco, denso, às vezes, castanho-
vermelho claro com l istras brancas, mas se o 
indumento aracnóide for mais disperso, então, 
entremeados, esparsamente, estão pelos un
cinados curtos e pelos pluricelulares casta
nhos, internamente glabra; espigas 4-11. (1-) 
8-15cm de comprimento, 0,8-1,8cm de diâme
tro; estipes 1-2,5cm de comprimento, verde-
esbranquiçados. pubérulas, com pêlos uncifor
mes muito curtos, raque com pêlos brancos, 
rígidos, 0,2-0,3mm de comprimento; f lores l i 
vres ou especialmente em espigas espessas, 
mais ou menos unidas na base, sésseis a cur-
topediceladas, perianto 2,5-4,5mm de altura, 
ápice obtuso e glabro, abaixo do ápice com 
pêlos aracnóides brancos curtos a um pouco 
longos e freqüentemente também pêlos curvos, 
rígidos, muito curtos; f i le tes ca. 1,5-3.5mm. 
de comprimento, achatados, anteras (e a maior 
parte superior dos f i letes) após abscisão, con-
crescidas com o resto dos f i letes por um cor
dão de espessamentos espiralados, esticados, 
de vasos do feixe vascular mediano do f i lete, 
anteras 1-2 x ca. 0,5mm, tecas apendiculadas. 

Inflorescencias femininas freqüentemente 
em pares; pedúnculo pêndulo, 20-25cm de com
primento, ca . de 0,16cm de diâmetro, mais ou 
menos anguloso, verde com listras indist inta
mente mais claras ou mais escuras, levemente 
escabra devido a pêlos rígidos, uncinados, 
muito curtos, os quais são densamente entre
meados por pêlos plur icelulares, ou também 
por indumento aracnóide branco, esparso; es
pata similar à da inf lorescencia mascul ina; 
espigas 4, 10-20cm de comprimento, ca. 0,6 
(no fruto) - 1,5cm de diâmetro, est ipi tadas, 
raque coberto de pêlos rígidos, brancos, de 



0,2-0,3mm de compr imento; perianto ca . 2mm 
de altura, ápice obtuso e glabro, no fruto (prin
cipalmente) truncado, com uma borda mais ou 
menos ereta da margem da abertura, abaixo 
do ápice densamente coberto de pêlos arac-
nóides brancos, internamente, na parte supe
rior, também munido desses pêlos; est i lete 
longe, estigma obliquamente truncado, comoso 

Infrutescencias pêndulas; f ruto ca. 3mm 
de comprimento, ca. 1mm de largura, compri
mido a pouco anguloso, mais ou menos tuber-
culado, castanho claro a amarelado, base trun
cada ou obtusa, ápice (subagudo a) obtuso a 
truncado, endocarpo quase l i so . 

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL : Veja mapa 1 . A 
espécie é também conhecida do Suriname. É 
um pouco comum em áreas cult ivadas . 

C. palmata é ocasionalmente monoica, pro
duzindo ambas as inf lorescencias masculinas 
e femininas no mesmo ramo. Concrescência 
das anteras por meio de cordões de espessa-
mentos espiralados, esticados, de vasos, foi 
encontrada em diversos indivíduos. Mas em 
alguns espécimes as anteras pareciam ser 
unidas por intermédio dos apêndices das tecas. 

C. palmata tem grau de parentesco com 
C. latifolia em vários caracteres. Exceto para 
a ecologia inteiramente di ferente, C. palmata 
distingue-se de C. latiloba pelas estipulas sub-
persistentes (- as quais raramente podem 
ser observadas no material de herbário -) em 
pequeno número de (antes) espigas espessas 
nas inf lorescencia masculina, e no raque glabro 
das espigas da inf lorescencia femin ina. 

Mapa 1 — Distribuição de espécies de Cecropia na Amazônia Brasileira, 
francisci; (?) espécie indeterminado. 

e C. palmata; 4 e 



C. palmata é a única espécie de terra fir
me da Amazônia com corpos do endocarpo 
l isos. Corpos de endocarpo lisos também ocor
rem nas duas espécies da várzea, C. latiloba e 
C. membranácea. 

2 . Cecropia concolor Wi l ldenow, Sp. Pl . 4 : 
652. 1806. 
Cecropia leucocoma Miquel in Martius, Fl. Bras. 
4 (1) : 142. 1853. 
Cecropia arenaria Warburg in Karsten & Schenk, 
Vegetationsbilder 4 (1) : t . 2. 1906, nomen. 

Árvores f lorí feras, 1,5-6m de altura; tron
co 5-15cm de diâmetro, freqüentemente ainda 
não ramificado, quando f lorescendo, às vezes, 
com raízes - escoras. 

Raminhos novos folhosos ou parte folhosa 
dos ramos 1-5cm de diâmetro, as partes supe
riores verdes, com pintas e l istras verde-cla
ras, às vezes, verdes mais escuros, indistintas 
(um pouco), em direção aos nós verde mais 
escuro, geralmente com l istras quase amare
las, relativamente grandes, dist intas, escabros 
devido à presença de pêlos uncinados, brancos, 
rígidos, curtos, densos, além disso, com um 
indumento aracnóide branco, um pouco mais 
denso e com pêlos pluricelulares castanho-
claros. 

Folhas suborbiculares, ca. 3 0 x 3 0 - ca. 
55x55cm, subcoriáceas a cartáceas, incisões 
até (0-) 0,2-4cm da lâmina fol iar em direção 
ao pecíolo, lobos 7-11 (-13?), normalmente 9, 
mais freqüente 8 ou 10, às vezes 11 , ocasio
nalmente 7 (ou 13?), estreito-obovados, de 
ápice curtoacuminado a agudo ou os lobos me
nores subagudos e base estreita a cuneada, 
margem repanda a sinuosa ou às vezes lobada, 
o lobo mediano ca . 7-15cm de largura; face 
superior mais ou menos bri lhante, quase lisa 
ou levemente escabra devido a pêlos muito 
curtos, densos e a pêlos rígidos, curtos, es
parsos, além de coberta por indumento arac
nóide branco, disperso, e nas folhas jovens 
soore as nervuras principais um pouco denso) 
pêlos pluricelulares pardo-claros; face interior 
subglauca a branco-esverdeada, devido ao in
dumento aracnóide branco, denso, o qual en
contra-se pelo menos, inicialmente, também 
nas nervuras principais, que, também, possuem 
pêlos pluricelulares pardo-claros, pêlos unci

formes muito curtos, esparsos a um pouco den
sos e pêlos mais ou menos curvos, um tanto 
mais frágeis, mais longos ou mais rígidos, re
tos e, às vezes, pêlos unci formes; nervuras 
verdes; o segmento mediano com 16-23 pares 
de nervuras laterais, à altura do meio até 2 
(-3) cm uma nervura separada da outra, fre
quentemente ramificadas, retas ou levemente 
curvas, ligadas por uma ou mais vénulas mar
ginais; pecíolos ca. 25-50cm de comprimento, 
ca. 0,5-1cm de diâmetro, verde-esbranquiçados 
devido ao indumento aracnóide branco, denso 
(um pouco), o qual é entremeado por pêlos 
brancos, rígidos, curtos, um tanto densos a 
muito esparsos e com pêlos pluricelulares par
do-claros, t r iqui l io presente; estipulas 7-15cm 
de comprimento, caducas, inicialmente brancas 
devido ao indumento aracnóide branco, denso, 
depois amareladas, às vezes um tanto averme
lhadas se o indumento aracnóide branco for 
(muito) esparso, freqüentemente com pêlos 
rígidos nas nervuras principais, seríceas por 
dentro. 

Inflorescencias masculinas geralmente em 
pares, as de cada par freqüentemente dist intas 
e diferentes nos tamanhos; pedúnculo pêndulo 
(3,5-) 10-18cm de comprimento, (0,2-) 4-6mm 
de largura, l igeiramente comprimido esverdea
do a esbranquiçado, com indumento aracnóide 
branco, um pouco denso, entremeado por pêlos 
rígidos, patentes, um tanto dispersos, até 1mm 
de comprimento; espata 10-15cm de compri
mento, inicialmente branca devido ao indumen
to aracnóide branco, denso, depois passando 
de esverdeado a amarelo, glabra por dentro; 
espigas (10-) 15-20, (1-) 6-14cm de comprimen
to ca. 3-4mm de diâmetro, mais ou menos 
angulosas, estipitadas, estipes 0,2-1,5mm de 
comprimento, com pêlos frágeis, um tanto lon
gos, densos, dispersos e pêlos aracnóides 
brancos, esparsos a densos, raque com pêlos 
de rígidos a um pouco frágeis, até 3-4mm de 
comprimento: f lores l ivres, perianto ca . 
1-1,4mm de altura, glabro, de ápice truncado; 
f i letes ca. 0,8-1,2mm de comprimento, achata
dos, anteras 0,5-0,6 x 0,2-0,3mm, tecas apendi-
culadas. 

Inflorescencias femininas, em geral, em 
pares, as de cada par freqüentemente de tama
nhos dist intamente di ferentes; pedúnculo pên
dulo, (3,5-) 6-18cm de comprimento, 3-6mm de 



largura, l igeiramente comprimido, simi lar em 
cor e indumento ao pedúnculo da inflorescen
cia masculina; espata ca . 10-17cm de compri
mento, semelhante a da inflorescencia mascu
lina; espigas 4, (2-) 5-25cm de comprimento, 
ca. 0,4- (no fruto) 1cm de diâmetro, sésseis 
ou estipitadas, estipes até 0,5mm de compri
mento, providas de pêlos frágeis um tanto 
longos e pêlos e.racnóides brancos, raque (sem
pre ?) glabro; perianto ca. 1mm de altura, de 
ápice (obtuso a) truncado, munido de pêlos 
aracnóides brancos, densos, no e abaixo do 
ápice, e também por dentro na parte superior; 
estilete curto, estigma subpeltado. 

Infrutescencias pêndulas; f ruto ca. 1,5cm 
de comprimento, mais ou menos comprimido, 
tuberculado, ápice e base de obtusa a truncada, 
endocarpo tuberculado. 

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL : Veja mapa 2. A 
espécie parece ser confinada à bacia do Baixo 
Amazonas. É muito comum em áreas cult iva
das. Na região ao norte de Mato Grosso esta 
espécie estava l imitada a um lugar periodica
mente alagável, considerando que ela foi en
contrada em lugares não inundados em qual
quer outra parte. 

Esta espécie parece ser int imamente rela
cionada com C. surinamensis, sobre a qual 
alguns caracteres diferenciais são menciona
dos. C. concolor também assemelha-se mais 
ou menos com C. engleriana, C. francisci e 
C. dielsiana. As principais características di
ferenciais estão mencionadas sob estas t rês 
espécies. 

3. Cecropia surinamensis Miguel in Mart ius, 
Fl. Bras. 4 (1) : 143. 1853. 

Árvores f lorí feras, 4-15m de altura, tronco 
8-20cm de diâmetro, com ou sem raízes-esco-
ras. 

Raminhos novos fol iáceos ou parte folhosa 
dos ramos 0,5-5cm de diâmetro, verdes, com 
pintas e l istras brancas na maior parte incons-
pícuas, as quais se apresentam relativamente 
longas e conspícuas abaixo dos nós, escabros 
devido a pêlos unciformes, curtos, entremea
dos com pêlos pluricelulares castanhos. 

Folhas suborbiculares, ca . 2 5 x 2 5 - ca . 

55x 55cm, subcoriáceas a cartáceas, incisões 

até ca. 1/2-3/4 da lâmina fol iar em direção ao 
pecíolo, a parte superior da lâmina relativa
mente menos profundamente dividida do que 
a parte inferior, lobos 10-12, geralmente obova-
do a estreito-obovado, às vezes elí t icos, oblon
gos/ ou subpandurados, no ápice os lobos mais 
longos (sub) agudos, curtoacuminados a api-
culados ou às vezes obtusos, os mais curtos 
geralmente obtusos, margem inteira, lobo me
diano ca. 6,16cm de largura; face superior 
verde-escura e bri lhante, levemente escabra a 
escabra, devido a pêlos retos a curvos, curtos 
ou muito curtos, às vezes hirtelos nas nervuras 
principais, pêlos pluricelulares castanhos, es
parsos ou especialmente um pouco denso nas 
nervuras principais; face inferior esbranquiça
da a subglabra, devido ao indumento aracnóide 
branco nas aréolas, o qual às vezes está tam
bém presente nas vénulas paralelas ou até 
mesmo nas nervuras principais, e nas nervuras 
(principais) pêlos unciformes mui to curtos e 
até 0,5 (-1) mm de comprimento, curvos a quase 
retos e/ou pêlos uncinados mais grosseiros e 
pêlos pluricelulares castanhos, densos a espar
sos; nervuras por cima planas, inicialmente 
vermelho-bri lhantes ou amarelas, depois ama
relas, e por baixo inicialmente vermelho-páli-
das ou verde-amareladas, depois verde-amare-
ladas; parte l ivre do segmento mediano com 
ca. 10-15 pares de nervuras laterais, até 2 
(-e, 5) cm distante uma da outra, a maioria ra
mif icada, retas ou l igeiramente curvas, anasto-
mosadas por uma ou mais vénulas marginais; 
pecíolos 25-60cm de comprimento, 0,5-1cm de 
diâmetro, castanho-vermelho claro, com l istras 
castanho-vermelho mais escuro, cobertos por 
pêlos curvos a uncinados, muito curtos, um 
pouco esparsos a densos, até 1mm de com
primento, e com pêlos grosseiramente curvos 
a quase retos um tanto fracos e /ou um tanto 
grosseiro, além disso, com pêlos pluricelula
res castanhos, densos e às vezes com pêlos 
aracnóides brancos, esparsos, t r iquí l io presen
te, estipulas 6-14cm de comprimento, caducas, 
verde-claras ou às vezes vermelho-claras, com 
pêlos pluricelulares castanhos, de esparsos a 
densos, e pêlos curvos ou retos, curtos, espar
sos a densos, entremeados com pêlos geral
mente (quase) retos, um tanto frágeis ou rí
gidos, até 2,5mm de comprimento, freqüente
mente aglomerados próximos às nervuras 



medianas e principalmente com pêlos aracnói
des brancos, esparsos a um pouco densos, 
especialmente nas nervuras medianas e/ou na 
parte inferior das estipulas, com pêlos brancos, 
esparsos a um pouco densos, curtos a um tanto 
longos, por dentro. 

Inflorescencias masculinas em pares ou 
sol i tárias; pedúnculo patente, às vezes curvos 
ou pêndulos, 6-9cm de comprimento, ca. 4mm 
de largura, mais ou menos comprimidos, ver
des com listras verdes mais claras inconspí-
cuas, com pêlos retos a curvos, muito curtos, 
densos a um pouco esparsos, freqüentemente 
entremeados por pêlos retos ou unciformes 
(um tanto) esparsos, até 1,5mm de compri
mento, ou estes pêlos localizados apenas abai
xo da espata, além de pêlos pluricelulares 
castanhos; espata 6-12, branca a verde-clara ou 
vermelho-clara, depois amarelada, coberta de 
pêlos freqüentemente retos, muito curtos, den
sos a esparsos, além de pêlos pluricelulares 
pardos, com ou sem indumento aracnóide bran
co, esparsamente pilosa a quase glabra por 
dentro; espigas não pêndulas, 10-15 (-25), 
2-10cm de comprimento, ca . 4mm de diâmetro 
mais ou menos angulosas, estipitadas, estipes 
até 5mm de comprimento, relativamente es
parsos, com alguns pêlos abertos, curtos ou 
também pêlos rígidos muito curtos, raque com 
pêlos rígidos até 0,3mm de comprimento; f lo
res l ivres, perianto ca. 1-1,2mm de altura, gla
bro ou abaixo do ápice truncado, poucos pêlos 
rígidos muito curtos; f i letes ca. 0,8-1mm de 
comprimento, achatados, anteras ca. 0,5-0, 6x0, 
3-0,4mm, teca apendiculada. 

Inflorescencias femininas em pares ou so
litárias, pedúnculos pêndulos, 6-9cm de com
primento, ca. 6mm de largura, mais ou menos 
comprimidos, semelhantes em cor e indumento 
ao pedúnculo da inflorescencia masculina; es
pata 7-12cm de comprimento, similar em cor 
e indumento à espata da inflorescencia mas
culina; espigas 3-6, geralmente 4, 0, 5 - (no 
fruto) 20cm de comprimento, 4 - (no fruto) 
8mm de diâmetro, sésseis ou curtamente esti
pitadas, raque com pêlos rígidos, até 0,3mm 
de comprimento; perianto ca. 2mm de altura, 
de ápice truncado, sobre e abaixo do ápice pre
sença de pêlos aracnóides brancos, densos, por 
dentro, na parte superior, também estes pêlos 
são presentes; est i lete curto, estigma peitado. 

Infrutescencias pêndulas; f ruto ca. 2mm 
de comprimento e ca. 0,7mm de largura, mais 
ou menos comprimido, tuberculado de ápice e 
base agudos a obtusos, endocarpo tuberculado. 

DISTRIBUIÇÃO N O BRASIL : Veja mapa 6. Esta 
espécie é conhecida no Brasil apenas da área 
de savana da região do rio Paru de Oeste e do 
Terri tório de Roraima. É uma espécie comum 
na área da savana costeira e do norte, no Su
riname (e Guiana Francesa) . Ocorre na terra 
f i rme, em lugares cult ivados e (repetidamen
te) mexidos. 

Esta espécie parece estar int imamente re
lacionada com C. concolor, e podia no máximo, 
talvez, merecer uma categoria subespecíf ica. 
As folhas de C. surinamensis são menos pro
fundamente incisas do que C. concolor, os pe
cíolos prescindem de um, indumento aracnóide 
branco, dist into, geralmente presente em C-
concolor As f lores das duas espécies são 
muito semelhantes. 

4 . Cecropia engleriana Snethlage, Not izb l . 
Bot. Gart. Berlin 8 : 365. 1923. 

Árvores, 10-30m de al tura. 

Folhas com incisões além de 1/3 da lâmina 
fol iar em direção ao pecíolo, até 4cm a part ir 
do pecíolo, lobos 7-9, quase oblongos, de ápice 
curtamente acuminado a obtuso ou a subagu-
do; face superior um pouco escabra devido à 
presença de pêlos rígidos, muito curtos, den
sos; face inferior com indumento aracnóide 
branco nas nervuras principais, nervuras (prin
cipais) pubérulas; parte l ivre do segmento me
diano com 20-25 pares de nervuras laterais, 
distantes uma da outra até ca. 1cm à altura do 
meio, freqüentemente ramif icadas, correndo 
quase retas em direção a uma nervura margi
nal; pecíolos pubérulos e com pêlos aracnói
des brancos, t r iquí l io presente; estipulas com 
pêlos aracnóides brancos, densos, (sempre?) 
exceto na l istra longitudinal poucos mm larga. 

Inflorescencias masculinas sol i tárias ou 
em pares; pedúnculo 8-10cm de comprimento, 
comprimido, pubérulo, ou também com pêlos 
espessos esparsos e pêlos aracnóides bran
cos, esparsos; espata até 14cm de compr imen
to, com indumento aracnóide branco, denso; 
espigas ca . 10-20, até 12cm de compr imento , 



ca. 3mm de diâmetro, mais ou menos angulo
sas, estipes ca . 5mm de comprimento, muito 
curtamente pubérulas, raque com pêlos rígidos, 
até 0,4mm de comprimento; f lores l ivres, pe
rianto ca. 1mm de altura, glabro ou quase as
sim; f i letes achatados, tecas apendiculadas. 

DISTRIBUIÇÃO N O BRASIL : Veja mapa 2. Esta 

espécie é apenas conhecida por uma única co

leção procedente do Terr i tór io de Roraima. 

C. engleriana tem afinidade com C. conec
tor, da qual difere pelas nervuras laterais apro
ximadas nos lobos das folhas e no indumento 
mais denso da face interna da espata. C. engle
riana também é af im à C. dielsiana, sobre a 
qual são mencionados alguns caracteres. 

5. Cecropia francisci Snethlage, Notizbl. Bot. 
Gart. Berlin 8 : 369. 1923. 

Árvores de 5-25m de al tura. 

Folhas com incisões até ca. 1/3-1/4 da 
lâmina fol iar em direção ao pecíolo, lobos 9, 
elít icos ou oblongos, subagudos no ápice; face 
superior quase lisa; face inferior com pêlos 
araenóides brancos, densos nas nervuras prin
cipais, as (pr incipais) nervuras hir telas, os 
pêlos mais longos levemente pardacentos; par
te l ivre do segmento mediano com 10-14 pares 
de nervuras laterais, distantes uma da outra 
até 2 (-2,5) cm ã altura do meio, freqüentemen
te ramif icadas, curvas em direção à margem 
onde se anastomosam; pecíolos com pêlos 



aracnóides brancos, densos, entremeados por 
pêlos (levemente pardacentos) rígidos, curtos, 
tr iquíl io presente. 

Inflorescencias masculinas com um pedún
culo comprimido, ca. de 10cm de comprimento, 
coberto por pêlos aracnóides brancos, um pou
co densos e pêlos rígidos, adpressos (a pa
tentes) , curtos a um tanto longos; espigas ca. 
25, até 12cm de comprimento, ca. 4mm de diâ
metro, mais ou menos angulosas, estipes 
5-15mm de comprimento, glabros ou com pêlos 
curtos, esparsos, raque com pêlos rígidos, até 
0,3mm de comprimento; perianto ca. 1.2mm 
de altura, glabro ou com pêlos muito curtos na 
margem do ápice; tecas apendiculadas. 

Inflorescencias femininas em pares (ou 
sol i tár ias?), pedúnculo ca. 10cm de compri
mento, comprimido, indumento igual ao do pe
dúnculo da inflorescencia masculina; espata 
com pêlos aracnóides brancos, densos, por 
dentro glabra; espigas 4, 5-6cm de comprimen
to, ca . 5mm de diâmetro, sésseis, raque com 
pêlos rígidos até 0,3mm de comprimento; pe
rianto ca . 1,5mm de altura, de ápice obtuso, 
coberto por pêlos engrossados, muito curtos, 
abaixo do ápice pêlos aracnóides brancos, e 
estes também na parte superior da face infe
rior; est i lete curto, est igma truncado, comoso. 

DISTRIBUIÇÃO NO B R A S I L : Veja mapa 1 . 
Esta espécie pode ser encontrada em partes 
do Peru e da Bolívia, adjacentes ao Estado do 
Ac re . 

C. francisci tem afinidade com C. concolor, 
da qual difere pelas vénulas submarginais de 
ligação das nervuras dos lobos das folhas, pelo 
indumento do ápice do perianto da f lor femin i 
na, pelo estigma menor, pelo indumento dos 
estipes das espigas na inf lorescencia femin i 
na. É também afim à C. dielsiana, divergindo 
apenas por alguns caracteres diferenciais men
cionados na parte descrit iva desta últ ima es
pécie. 

6. Cecropia dielsiana Snethlage, Not izb l . Bot 
Gart. Berlín 8 : 362. 1923. 

Árvores 2-12m de al tura. 

Folhas com incisões até 1/4 da lâmina 
foliar em direção ao pecíolo, lobos 8-9, oblon
gos a obovados, obtusas no ápice; face supe

rior escabra devido a pêlos rígidos, muito cur
tos, além da presença de pêlos aracnóides 
brancos, esparsos; face infer ior com pêlos 
aracnóides brancos, densos, nas nervuras prin
cipais; as (principais) nervuras hirtelo-ama-
reladas a levemente pardacentas (a tómente
las) ; parte l ivre do segmento mediano com ca. 
15 pares de nervuras secundárias, separadas 
uma da outra até 2cm à altura do meio, geral
mente ramificadas, curvas até a margem, onde 
se anastomosam; pecíolos hir telos e com pê
los aracnóides brancos, t r iquí l io presente. 

Inflorescencias masculinas com um pedún
culo comprimido, ca. de 6cm de comprimento, 
coberto por pêlos rígidos, curtos, esparsos e 
por pêlos aracnóides brancos; espata com pê
los aracnóides brancos, densos e pêlos retos 
um tanto frágeis, glabra por dentro; espigas 
6-8, ca. 3mm de diâmetro, mais ou menos an
gulosas, curtamente est ipi tadas; perianto ca . 
1,5-2mm de altura, abaixo do ápice truncado 
com pêlos aracnóides brancos, muito curtos, 
dispersos; f i letes achatados, tecas apendicu
ladas . 

Inflorescencias femininas com pedúnculo 
comprimido, ca. de 6cm de comprimento, mu
nido de pêlos rígidos, muito curtos e pêlos 
aracnóides brancos; espigas 8-12cm de com
primento, ca. 6mm de diâmetro, sésseis, raque 
com pêlos rígidos, brancos, 0,2,-0,3mm de 
comprimento; perianto ca. 2mm de altura, de 
ápice truncado, margem do ápice e abaixo des
te com pêlos aracnóides brancos, densos, gla
bro por dentro; est i lete curto, estigma peitado. 

Fruto ca. 2mm de comprimento, tubercula-
do, obtuso a subagudo no ápice e obtuso a trun
cado na base, endocarpo quase l iso, um tanto 
f i no . 

DISTRIBUIÇÃO N O BRASIL : Veja mapa 3. 
Esta espécie é apenas conhecida através de 
uma única coleta proveniente do Terr i tór io de 
Roraima. Pode ser também encontrada em par
tes da Bolívia e Peru, adjacentes ao Estado 
do Ac re . 

C. dielsiana tem parentesco com as espé
cies C. concolor, C. engleriana e C. francisci. 
Difere de C. concolor, bem como de C. engle
riana, pelo ápice obtuso dos lobos das folhas e 
pelas vénulas submarginais anastomosantes 
das nervuras laterais. 



Distingue-se de C. francisci pela face supe
rior da folha levemente escabra, presença de 
pêlos aracnóides brancos na margem do ápice 
do perianto da f lor masculina e est i lete curto 
com estigma pei tado. C. dielsiana é d ist inta de 
outras espécies que formam tr iquí l ios por cau
sa da falta de pêlos aracnóides brancos na face 
inferior do perianto da f lor mascul ina. 

7. Cecropia obtusa Trécul, Ann. Sei . Nat. 
Bo t . I I I . 8 : 79. 1847. 

Árvores f loríferas de 6-12m de altura; tron
co 8-15cm de diâmetro, freqüentemente com 
raízes-escoras. 

Raminhos novos folhosos ou parte folhosa 
dos ramos 1-5cm de diâmetro, verde a casta-

Mapa 3 — Distribuição de espécies de Cecropia na Amazônia Brasileira. # e C. latiloba; ± C. dielsiana. 



nho-verrnelhos, com pintas e l istras amarelas 
conspícuas, escabros devido a pêlos curvos, 
curtos e rígidos, sendo este indumento entre
meado com pêlos pluricelulares, castanhos, 
densos. 

Folhas suborbiculares, ca. 2 5 x 2 5 - ca. 
60x60cm, (sub-) coriáceas, incisões até 1/2 
- 5/7 da lâmina fol iar em direção ao pecíolo, a 
parte superior da lâmina relat ivamente menos 
profundamente cortada do que a parte inferior, 
lobos 6-9, comumente 8, largo-obovados a 
oblanceolados, às vezes tendendo a largo-es-
patulado, obtusos no ápice, às vezes subagu-
dos a curtoacuminados, de margem repanda, o 
lobo mediano ca. 10-25cm de largura; superior 
mais ou menos branca e opaca, ou mais ou 
menos verde bri lhante, dependendo do t ipo de 
branco, indumento aracnóide, liso a mais ou 
menos escabro devido a pêlos curvos, mui to 
curtos a curtos, nas nervuras principais pêlos 
pluricelulares, castanhos, densos; superfície 
inferior com indumento aracnóide, branco, den
so, até nas nervuras principais, além de nas 
nervuras pêlos pluricelulares castanhos e pê
los brancos de muito curtos a curtos, nas par
tes proximais das nervuras principais, geral
mente com pêlos rígidos, uncinados, mais 
longos ou pêlos mais frágeis, quase retos até 
1mm de comprimento, às vezes os pêlos mais 
frágeis, e mais longos também presentes em 
outras partes da nervação; nervuras em cima 
inicialmente vermelhas, depois amarelas, em
baixo inicialmente vermelhas, mais tarde ver
des; parte l ivre do segmento mediano com ca . 
10-15 pares de nervuras laterais, à altura do 
meio deste segmento até 3 (-4) cm de distância 
entre si, sem ramificações ou indist intamente 
ramificadas, curvas em direção à margem, onde 
se anastomosam; pecíolos 15-50cm de compri
mento, 4-10mm de diâmetro, castanho-verme-
Iho na base, mais o restante esbranquiçado 
devido ao indumento aracnóide branco, denso, 
além de pêlos pluricelulares castanhos e 
geralmente pêlos uncinados, um pouco frá
geis, curtos ou às vezes até ca. de 1mm de 
comprimento, relativamente densos na base do 
pecíolo, tr iquíl io presente; estipulas caducas, 
7-13om de comprimento escuras a vermelho-
claras ou esbranquiçadas se cobertas por indu
mento aracnóide branco, denso, além de indu
mento aracnóide esparso a denso, pêlos pluri

celulares, castanhos, densos e pêlos brancos, 
abertos ou mais ou menos adpressos, um tanto 
frágeis, retos, curtos e até 1mm de compri
mento, os pêlos mais longos especialmente na 
metade da estipula, com pêlos brancos a ama
relos por dentro. 

Inflorescencias masculinas geralmente em 
pares, pedúnculo aberto, 4-8,5cm de compri
mento, 5-7mm de largura mais ou menos com
primidos, escabros devido a pêlos curvos a 
uncinados, muito curtos a curtos, freqüente
mente também até 1mm de comprimento, pê
los uncinados a retos, rígidos a um pouco 
frágeis, relativamente densos em direção ao 
ápice e base, além de pêlos pluricelulares cas
tanhos; espata até 17cm de comprimento, cas-
tanho-vermelhas com numerosas manchas e 
l istras amarelas e passando a amareladas ou 
esbranquiçadas se cobertas por indumento 
aracnóide branco denso, além de indumento 
aracnóide branco esparso a denso, pêlos plu
ricelulares castanhos, pêlos abertos ou adpres
sos, um pouco frágeis, retos, curtos ou, outros
s im, até 1mm de comprimento; espigas 15-24, 
pêndulas, 4-13cm de comprimento, 2-3mm de 
diâmetro, estipitadas, est ipes 5-15mm de com
primento, densa e muito curtamente pubérulos, 
raque com cerdas até 1mm de comprimento; 
f lores l ivres, sésseis a pediceladas, perianto 
1-2mm de altura, ápice truncado, sua margem 
com pêlos inf lados, abaixo do ápice com pêlos 
mais ou menos espessos e usualmente pêlos 
aracnóides curtos, esparsos, as margens da 
abertura freqüentemente formando uma borda 
ereta; f i letes ca. de 1mm de comprimento, an
teras ca. 5x3mm, tecas apendiculadas. 

Inflorescencias femininas geralmente em 
em pares, pedúnculo patente, 6,5-8cm de com
primento, 8-9mm de largura; espata até 8-12cm 
de comprimento, indumento do pedúnculo e 
espata simi lar ao da inf lorescencia mascul ina; 
espigas 4,3-10cm de comprimento, 8-(no fruto) 
I5mm de espessura, dist intamente est ipi tadas. 
raque com pêlos rígidos, amarelados, até 1mm 
de comprimento; perianto ca . 2mm de altura, 
ápice obtuso com pêlos intumescidos, muito 
curtos, densos, abaixo do ápice pêlos aracnói
des brancos, densos, internamente na parte 
superior também pêlos aracnóides brancos; 
est i lete longo, estigma obliquamente t runcado, 
comoso. 



Infrutescencias pêndulas, estipes das es
pigas for temente alargadas; f ruto ca. 2,5x0, 
6-1, 2mm, comprimidos a mais ou menos angu
losos, mais ou menos tuberculados, base obtu
so (a sub-agudo), endocarpo tuberculado. 

DISTRIBUIÇÃO N O BRASIL : Veja mapa 4 . A 
espécie é também conhecida da Guiana Fran
cesa e Suriname, e é comum em áreas recente-
mente desmatadas. É freqüentemente encon
trada ao longo dos r ios, porém não é muito 
comum em lugares cult ivados ou repetidamen
te mexidos. 

Cecropia obtusa aproxima-se de C. ficifolia, 
divergindo apenas por alguns caracteres dife
renciais mencionados na descrição desta úl t i 
ma espécie. 

8. Cecropia f ic i fo l ia Snethlage, Not izb l . Bot. 
Gart . Berlín 8 : 365. 1923. 

Árvores f lor í feras, 4-10m de altura, tronco 
5-15cm de diâmetro, geralmente ramificado, 
sem ou com raízes-escoras até 30cm de altura. 

Raminhos folí feros ou parte folhosa dos 
ramos, 1,5-3cm de diâmetro, verdes, verde-
escuros para os nós, com muitas manchas e 
l istras verde-amareladas, conspícuas, escabros 
devido a pêlos rígidos, uncinados ou curvos, 
curtos, densos, além da presença de pêlos plu
r icelulares castanhos ( leves) , densos. 

Folhas suborbiculares, ca . 25x 25 - ca . 
70x70cm, subcoriáceas a coriáceas, incisões 
mais, ou menos que 1/2 da lâmina fol iar em 
direção ao pecíolo, lobos 6-8, os mais longos 
largamente espatulados, ou mais curtos fre-



qüentemente el í t lcos, obtusos no ápice ou os 
lobos mais longos curto-acumhiados a agudos, 
margem repanda e f imbriada, sendo o lobo me
diano ca. 11-25cm de largura; superfície su
perior opaca, escabra a escabridulosa devido a 
pêlos rígidos muito curtos, entremeados com 
pêlos rígidos, freqüentemente mais ou menos 
cômicos, um tanto mais longos, esparsos a um 
pouco densos, e nas nervuras, pêlos plur icelu
lares castanhos, um tanto densos; superfície 
inferior com indumento aracnóide branco, den
so nas aréolas ou também nas nervuras meno
res, as nervuras principais curtamente hirsutas 
a hirtelas, às vezes esparsamente assim e, 
além disso, com pêlos pluricelulares castanhos 
(c laros), um pouco densos; nervuras amarela
das por cima e amarelas por baixo; parte l ivre 
do segmento mediano com ca . de 10-20 pares 
de nervuras laterais, sendo que à altura do 
meio distam uma da outra até 3 (-4) cm, não 
dist intamente ramificadas, curvas em direção 
à margem, onde se anastomosam pelas vénu
las e submarginais; pecíolos 20-60cm de com
primento, 4-1 Omm de diâmetro, verde a casta-
nho-avermelhados, pubérulos, hirtos em dire
ção ao ápice, escabros para a base, além de 
cobertos por indumento aracnóide branco, es
parso a um pouco denso e pêlos pluricelulares 
castanhos (c laros) , densos (um tanto) , tr iquí-
lio presente; estipulas 8-12cm de comprimento, 
um tanto escuras a avermelhadas ou róseas, 
com numerosas l istras amarelas a verde-ama-
reladas. cobertas por pêlos retos, muito pe
quenos (esparsos em direção às margens), 
densos, entremeados de pêlos um pouco frá
geis até 1,5cm de comprimento à altura do 
meio da estipula ou, parcialmente, por pêlos 
uncinados mais curtos, além de pêlos pluri
celulares castanhos (c laros) , densos (um 
pouco), e. às vezes, presença de indumento 
aracnóide branco, esparso, internamente serí-
ceo, branco. 

Inflorescencias masculinas comumente em 
pares, pedúnculo aberto, 9-13cm de comprimen
to, 8-11 mm de diâmetro verde, com listras e 
manchas verde mais claro, inconspícuas, esca
bra devido a pêlos rígidos, retos a uncinados, 
muito pequenos a curtos, freqüentemente en
tremeados por pêlos uncinados, dist intamente 
mais longos, esparsos a um pouco densos, 
além de pêlos pluricelulares castanhos (cla

ros) , densos (um tan to ) ; espata 7-13cm de 
comprimento, inicialmente castanho-averme-
lhada, com numerosas manchas e l istras verde-
amarelas, depois quase amarelas, coberta por 
pêlos retos muito pequenos, entremeados por 
pêlos brancos, um tanto frágeis, até 1,5mm de 
comprimento, densos (um pouco), além de 
pêlos pluricelulares castanhos (c laros) , um 
tanto densos e indumento aracnóide branco, 
um pouco denso, esparso em faixas longitu
dinais, por dentro esparsamente pilosa a quase 
glabra; espigas 2-4, normalmente ca. 15-20, 
(2-) 6-11cm de comprimento, ca. 5mm de diâ
metro, mais ou menos angulosas, amarelas 
com um vermelho rosado ou róseo, estipes 
1-2cm de comprimento, branco-esverdeados 
muita curtamente pubérulos; raque com pêlos 
um tanto frágeis até 1mm de comprimento; 
f lores 1-2,5mm de altura, l ivres, comumente 
com pedicelos até ca . 1mm de comprimento, 
perianto com o ápice alargado, geralmente con
vexo, freqüente e for temente assim, mais ou 
menos em forma de fungos, glabro ou abaixo 
do seu ápice pêlos aracnóides brancos, muito 
curtos a curtos, esparsos (um tan to ) ; f i le tes ca. 
1mm de comprimento, achatados, anteras ca. 
0,5-0. 6x0, 3-0,4mm, tecas apendiculadas. 

Inflorescencias femininas comumente em 
pares, pedúnculo cedo mais ou menos pêndulo, 
7-18cm de comprimento, 7-12mm de largura, 
comprimido, verde com manchas e l istras ver
des mais claras a amareladas, inconspícuo, es-
cabro devido a pêlos rígidos, retos a uncinados, 
muito curtos a curtos, entremeados com pêlos 
uncinados ou quase retos, até 1mm de compri
mento, um tanto esparsos e em direção ao 
ápice mais densos, além de pêlos pluricelula
res castanhos (c laros) , um pouco densos; 
espata inicialmente castanho-avermelhada a 
quase cinza devido ao indumento, depois cas
tanho-avermelhada com numerosas manchas e 
l istras esverdeadas, f inalmente, f reqüentemen
te quase amarela, indumento semelhante ao da 
espata da inf lorescencia masculina; espigas 
4-6, normalmente 4, 5-20cm de compr imento, 6-
(no fruto) 15mm de diâmetro, est ipes até 
0,5mm de comprimento, verde, com pêlos re
tos, curtos e pêlos aracnóides brancos, raque 
com pêlos rígidos, brancos, até 1mm de com
primento; perianto ca. 2,5mm de al tura, ápice 
obtuso ou geralmente ornamentado com rele-



vos, com pêlos intumescidos muito curtos, 
abaixo do ápice pêlos aracnóides brancos, 
densos, internamente na parte superior tam
bém pêlos aracnóides brancos; est i lete longo, 
estigma truncado, comoso. 

Infrutescencias pêndulas; f ru to cerca de 
2mm de comprimento, mais ou menos compri
mido a anguloso e até quase ci l índrico, um 
tanto dist intamente tuberculado, ápice e base 
obtusos (a subagudos), endocarpo tuberculado. 

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL : Veja mapa 4 . 
Esta espécie também ocorre na Bolívia, Peru, 
Colômbia e Venezuela, É f reqüentemente en
contrada em áreas mexidas ( repet idamemte), 
especialmente ao longo de cursos de água. 

Esta espécie tem afinidade com a aparente
mente alopátrica Cecropia obtusa, especial
mente, nas fo lhas. Ela di fere de C. obtusa pela 
presença de pêlos mais longos na margem da 
folha, nas nervuras principais e comumente 
também nas nervuras menores, na face infe
rior. O ápice do perianto da f lor masculina é 
glabro, diferente de C. obtusa. O ápice do pe
rianto da f lor feminina é geralmente ornamen
tado de relevos, ao passo que em C. obtusa, é 
obtuso. 

9. Cecropia distachya Huber, Bol . Mus. Goel-
d i , 6 : 65. 1910. 

Cecropia riparia Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. 
Berlín 8 : 363. 1923. 

Árvores f loríferas de 6-25m de altura, tron
co 8-25cm de diâmetro, raízes-escoras até ca . 
de 1m de al tura. 

Raminhos novos fol í feros ou parte fol iar 
dos ramos 1-5cm de diâmetro, verde-escuros 
com manchas brancas elí t icas, os entrenós 
superiores avermelhados, mais ou menos es-
cabros devido a pêlos uncinados, predominan
temente rígidos, intumescidos na base, os 
quais são entremeados por pêlos retos e pêlos 
pluricelulares castanhos. 

Folhas suborbiculares, ca . 2 5 x 2 5 - c a . 
65x65cm, (sub) coriáceas, incisões até 2-8cm 
de lâmina fol iar em direção ao pecíolo, lobos 
(5-) 7-9, obovados a estrei tamente obovados, 
agudos a acuminados no ápice, os lobos mais 
curtos comumente agudos a obtusos, quase 

cuneados na base, a margem indist intamente 
repanda, o lobo mediano ca. 6-17cm de largu
ra; superfície superior br i lhante, quase lisa ou 
l igeiramente escabra, coberta por pêlos aber
tos, mui to curtos, esparsos, inicialmente tam
bém com pêlos aracnóides brancos, esparsos 
e pêlos pluricelulares castanhos; face inferior, 
sobre as nervuras com pêlos patentes, retos 
e curtos e pêlos predominantemente uncina
dos, patentes a adpressos, entremeados com 
pêlos pluricelulares castanhos, densos, aréolas 
tomenteloso-aracnóides brancas, às vezes pê
los aracnóides mais longos nas nervuras prin
cipais; nervuras na face superior, verdes, 
mas vermelhas nas folhas jovens, na face 
inferior verde-amareladas, vermelhas nas fo
lhas jovens; parte l ivre do segmento mediano 
com 12-17 pares de nervuras laterais, distando 
uma da outra até 2 (-2,5) cm à altura do meio, 
geralmente ramif icadas, curvas em direção à 
margem, onde se anastomosam; pecíolos 
15-50cm de comprimento, 6-8mm de diâmetro, 
quando jovens com a parte superior verde-ene-
grecida e a inferior pardacenta a vermelho-es-
verdeada, depois verde, a parte superior e a 
mais inferior com pêlos uncinados densos e o 
resto com esses pêlos mais esparsos, inicial
mente entremeados com pêlos pluricelulares 
castanho-escuros, às vezes também com pêlos 
aracnóides brancos, t r iquí l io presente; estipu
las 6-10cm de comprimento, quase pretas, mais 
ou menos bri lhantes, caducas, mais ou menos 
carnosas com pêlos uncinados a quase retos, 
muito curtos a curtos, densos (um pouco), en
tremeados com pêlos plur icelulares castanho-
escuros, densos e às vezes com pêlos aracnói
des brancos. 

Inflorescencias masculinas comumente em 
pares, pedúnculo patente, 4-6cm de comprimen
to , ca . 4mm de largura, mais ou menos com
primido, castanho-avermelhado, com muitas 
manchas brancas, elí t icas a l ineares, um tanto 
áspero, devido a pêlos uncinados, rígidos, até 
5mm de comprimento, entremeados com pêlos 
pluricelulares castanhos, denscs; espata 7-10 
cm. de compr imento, in ic ialmente castanho-
vermelha, tornando-se vermelho-escura, com 
numerosas l istras amarelas, às vezes verme
lho sangue, coberta por pêlos muito curtos, um 
tanto densos, entremeados com pêlos uncina
dos dist intamente mais longos, esparsos e com 



pêlos pluricelulares castanho-escuros, densos, 
glabra por dentro; espigas geralmente 20-25, 
às vezes até mais de 50, di ferentes no compri
mento, (0.5-) 2,5-3,5 cm, ca. 0,3mm de diâme
tro, estipitadas. estipes ca. 5mm de compri
mento, brancos a róseos, com pêlos uncinados 
muito curtos, densos, raque com pêlos rígidos 
até 0,2mm de comprimento; f lores l ivres, pe
rianto ca. 1mm de altura, ápice truncado (a 
obtuso), um tanto dist intamente 2-lobado, com 
pêlos engrossados muito curtos, densos, abai
xo do ápice presença de pêlos uncinados, 
muito curtos, esparsos e pêlos aracnóides 
brancos, curtos, esparsos; f i letes ca. 0,8mm 
de comprimento, anteras achatadas ca. 0,3-0, 
4x0,2-0,3mm, tecas apendiculadas. 

Inflorescencia masculina comumente em 
pares, pedúnculo patente, 2-3,5cm de compri
mento, ca. 6mm de largura, mais ou menos 
comprimido, a parte superior desigualmente 
alargada, cor e indumento igual ao do pedúncu
lo da inflorescencia masculina; espata 6-8cm 
de comprimento, semelhante em cor e indu
mento ao da espata da inflorescencia mascu
lina, espigas 2 ou (-2) 4, 3,5-12cm de compri
mento, 0,6, (no fruto) 1,1cm de diâmetro, es
t ipitadas, sobre um "receptáculo" em forma de 
almofada, raque glabro; perianto ca. 3mm de 
altura, ápice obtuso, com pêlos muito curtos, 
densos, abaixo do ápice presença de pêlos 
aracnóides brancos, densos, internamente na 
parte superior também com pêlos aracnóides 
brancos; esti lete um pouco longo, estigma obli
quamente truncado, comoso. 

Infrutescencias com um pedúnculo patente; 
fruto ca. 4mm de comprimento, ca . 2mm de 
largura, comprimido, l igeiramente tuberculado, 
ápice e base obtusos a truncados, endocarpo 
tuberculado, semente 2mm de comprimento. 

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL : Veja mapa 6. 
Esta espécie pode ser encontrada no Peru ama
zônico e Colômbia. Ocorre em matas primárias 
não inundáveis, em clareiras acidentais, em 
matas recentemente derrubadas e matas ao 
longo de r ios. Não é comum em vegetações 
de capoeira. 

Cecropia distachya, (especialmente o ma
terial herborizado desta espécie) , pode ser 
confundido com C. obtusa e C. ficifolia. Pode 
ser diferenciada destas duas espécies pelos 

laços marginais das vénulas laterais, pela pre
sença abundante de pêlos uncinados nas esti
pulas e pelos corpos do endocarpo relativa
mente grandes. 

10. Cecropia membranácea Trécul, A n n . Sc l . 
Nat. Bot. I I I . 8 : 83. 1847. 

Cecropia robusta Huber, Boi. Mus. Goeldi 6 : 61 . 

1910. 
Cecropia bifurcata Huber, Boi. Mus. Goeldi 6 : 

62. 1910. 
Cecropia laetevirens Huber, Boi, Mus. Goeldi 6 : 

63. 1910. 

Árvores f lorí feras 6-12 (-20) m de altura, 
tronco 10-30 (-50) cm de diâmetro, comumente 
com raízes-escoras (até ca. 1m de a l tura) . 

Raminhos novos fol í feros ou parte foliar 
dos ramos 2-6cm de diâmetro, verdes a ligeira
mente vermelhos, com pequenas manchas ou 
l istras elít icas, esbranquiçadas, inconspícuas 
(um tanto) , escabros devido a pêlos uncina

dos, rígidos, muito curtos a curtos, densos e 
pêlos mais ou menos em forma de espinho, 
rígidos, até 1,5mm de comprimento, além de 
pêlos pluricelulares castanhos. 

Folhas suborbiculares, ca. 2 5 x 2 0 - c a . 
60x70 ou ca. 70x70cm, desse modo freqüente
mente mais larga do que comprida, (sub) co
riáceas, incisões menos ou mais que 1/2 da 
lâmina fol iar em direção ao pecíolo, lobos 5-9, 
até obovados, agudos no ápice, lobos menores 
obtusos, margem fracamente ondulado-repan-
da, coberta por indumento aracnóide branco, 
denso, lobo mediano ca. 10-25cm de largura; 
superfície superior um tanto escabra devido a 
pêlos rígidos, muito curtos, entremeados com 
pêlos mais frágeis, esparsos, até 1mm de com
primento, pêlos aracnóides brancos, esparsos 
e pêlos pluricelulares castanhos; superfície in
fer ior muito reduzidamente bolhado e branco, 
tomentosa ou glabra, exceto nas nervuras e na 
margem, pubérula nas nervuras, este indumen
to entremeado com pêlos plur icelulares espar
sos a densos, além de, freqüentemente com 
pêlos rígidos até 1,5mm de compr imento, às 
vezes nas nervuras principais pêlos aracnóides 
brancos; nervuras em cima amarelas, embaixo 
verde-claras; parte l ivre do segmento mediano 
com ca. 10 pares de nervuras laterais, d istan-



tes uma da outra até 3,5cm, geralmente rami
ficadas, curvas para a margem, onde se anas-
tomosam; pecíolos 15-45cm, 5-12mm de diâme
tro, verdes ou vermelho-acinzentados e para 
a ápice e base castanho-vermelhos, com pêlos 
uncinados, curtos, entremeados com pêlos plu
ricelulares castanhos e também com pêlos 
mais ou menos em forma de espinho, rígidos, 
brancos, ca . 1,5mm de comprimento, freqüen
temente com a base inflada de cor púrpura, às 
vezes também com pêlos aracnóides brancos, 
triquílio presente; estipulas 12-30cm de com
primento, caducas, bri lhantes, escuras a ver
melho bri lhantes com numerosas manchas in-
conspícuas, mais claras ou vermelho-claras, 
com listras amarelas, largas, um pouco esca-
bras devido a pêlos predominantemente unci
nados, muito curtos a curtos, densos ou lisa e 
esparsamente pubérulas, sendo estes indu
mentos entremeados com pêlos pluricelulares 
castanhos, densos e pêlos curvos ou retos, 
esparsos, até 1,5mm de comprimento, interna
mente com pêlos frágeis, esparsos. 

Inflorescencias masculinas com pedúnculo 
um tanto curto, espigas muitas (pelo menos 
40-50), 10-13cm de comprimento, ca. 1,5mm de 
espessura, sobre estipes um pouco mais lon
gos (pelo menos 7-8mm de compr imento) ; f lo
res hvres, perianto ca. 0,3-0,4mm de altura com 
uma abertura larga, ápice truncado, em e abai
xo de sua margem pêlos rígidos, curtos; f i le tes 
ca. 0,4mm de comprimento, um tanto espessos, 
e estreitos, ultrapassando, o perianto, anteras 
ca. 0,5x0.4mm, conectivo um pouco estrei to, 
tecas muito curtamente apendiculadas. 

Inflorescencias femininas comumente em 
pares (provavelmente pêndulas, pedúnculo 
8-20cm de comprimento, 10-12inm de largura, 
mais ou menos comprimido, (ocasionalmente 
bifurcado), verde, sua parte superior l igeira
mente avermelhada, coberta por pêlos uncina
dos muito curtos a curtos, e pêlos pluricelula
res castanhos, além de pêlos grosseiros com 
base intumescida, até 1,5mm de comprimento 
(deixando cicatrizes dist intas nos pedúnculos 
mais ve lhos) ; espata 12-18cm de comprimento, 
com pêlos pluricelulares castanhos e indumen
to aracnóide branco, esparso, e principalmente 
nas nervuras principais pêlos uncinados muito 
curtos, internamente glabros; espigas 4 (-5), 
14- (no fruto) 30cm de comprimento, 4- (no 

fruto) 12mm de espessura, subsésseis ou esti
pitadas, estipes até 5mm de comprimento, no 
f ru to fortemente intumescidos e mais ou me
nos em forma de almofada, raque (sempre ?) 
glabro; perianto ca. de 1,5-2mm de altura, ápi
ce obtuso, com pêlos intumescidos, muito cur
tos, abaixo do ápice presença de pêlos arac
nóides brancos, densos, por dentro, na parte 
superior, também com pêlos aracnóides bran
cos; est i lete curto, est igma subpeltado. 

Infrutescencias pêndulas; f ruto ca. 2.5mm 
de comprimento, comprimido a mais ou menos 
anguloso, l iso, base obtusa a truncada, ápice 
obtuso, endocarpo l iso. 

DISTRIBUIÇÃO N O BRASIL- Veja mapa 5. 
Esta espécie é também conhecida do Peru. 
Ela parece ser confinada ao rio Amazonas e 
seus tr ibutár ios do sudoeste (água branca ?) . 
É encontrada lado a lado com Cecropia latiloba. 
As duas espécies podiam ter ( l igeiramente) 
preferências ecológicas d i ferentes. 

Cecropia membranácea é dist inta por cau
sa do indumento da superfície inferior da folha, 
da cor tabaco das folhas secas e das f lores 
masculinas. 

Cecropia tessmanii Mi ldbraed (Not ib l . Bot. 
Gart Berlín 9:260. 1925), descrita de material 
proveniente do Peru, é certamente quase um 
sinônimo de C. membranácea. 

11. Cecropia latiloba Miquel in Mart ius, F l . 
Bras. 4(1) : 147. 1853. 

Cecropia paraensis Huber, Bol. Mus. Goeldl 6 : 

64. 1910. 
Cecropia stenostachya Warburg in Karsten & 
Schenk, Vegetationsbilder 4 (1 ) : t . 1-2. 1906, 
nomen. 

Árvores f loríferas de 4-10m de altura, tron
co 8-25cm de diâmetro, comumente com raízes-
escoras até 1m de al tura. 

Raminhos fol í feros 1,5-4cm de diâmetro, 
castanho-vermelhos, escuros a quase negro-
purpúreos com poucas l istras vermelhas, esca-
bros devido a pêlos predominantemente unci
nados, muito curtos a curtos, entremeados 
com pêlos pluricelulares castanhos. 

Folhas suborbiculares, ca . de 15x15 - ca. 
de 40x45 ou ca. 45x45cm, subcoriáceas. insi-
sões menos do que 1/2 da lâmina fol iar em 



direção ao pecíolo, lobos 9-11, acuminados, 
agudos ou obtusos no ápice, os menores suba-
gudos a obtusos, amargem repanda (fracamen
t e ) , lobo mediano ca . de 5-15cm de largura; 
superfície fol iar superior quase lisa a escabra 
devido a pêlos mais ou menos cónicos, rígidos, 
muito curtos, nervuras principais pubérulas, 
além de pêlos plur icelulares esparsos, porém 
um tanto densos nas nervuras principais; su
perfície fol iar inferior com indumento aracnói
de branco, denso, nas aréolas, ou, às vezes, 
também as nervuras menores pubérulas ou às 
vezes hirtelas, além de pêlos pluricelulares 

castanhos, densos; nervuras principais em 
cima amarelas, mas castanno-avermelhadas 
nas folhas jovens, embaixo verde-claras, porém 
castanho-avermelhadas nas folhas jovens; par
te l ivre do segmento mediano com 10-15 pares 
de nervuras laterais retas ou l igeiramente cur
vas, até 2cm distantes uma da outra e unidas 
por uma nervura lateral ; pecíolos 15-35cm de 
comprimento, 4-8mm de diâmetro, verdes a 
castanho-vermelhos, com pêlos parcialmente 
uncinados, muito curtos, e pêlos pluricelulares 
densos ou ainda com pêlos dist intamente mais 
longos (até ca. de 15mm de comprimento), 



principalmente do lado adaxial e da parte supe
rior, t r iquí l io presente; estípulas 6-16cm de 
comprimento, caducas, vermelho-escuras (até 
quase castanho-vermelhas) a vermelho-claras, 
um tanto escabro devido a pêlos predominan
temente uncinados, muito curtos, entremeados 
com pêlos pluricelulares castanhos, densos ou 
estípulas apenas com pêlos plur icelulares, ex
ceto para as nervuras principais que são pu-
bérulas, internamente pi losas. 

Inflorescencias masculinas comumente em 
pares, pedúnculo provavelmente curvo para bai
xo, 4-9cm de comprimento, 5-8mm de largura, 
comprimido com pêlos retos ou curvos, mui to 
curtos, entremeados com pêlos uncinados, rígi
dos, até 1mm de comprimento e, às vezes, tam
bém com pêlos grosseiros retos até 2,5mm de 
comprimento, além de pêlos pluricelulares cas
tanhos presentes; espata 8-13cm de compri
mento, com pêlos curvos ou retos (às vezes 
uncinados), muito curtos e até 2mm de com
primento, além de pêlos pluricelulares casta
nhos, densos, e às vezes pêlos aracnóides 
brancos (um tanto densos) presentes, interna
mente glabra; espigas pêndulas, ca . de (15-) 
30-40, 3-12cm de comprimento, ca . 2mm de diâ
metro estipitadas, estipes ca. de 5mm de com
primento, com pêlos mais ou menos deitados, 
brancos um tanto longos, raque com pêlos rí
gidos até 0,5mm de comprimento; f lores l ivres, 
perianto ca. 0,8mm de altura, ápice truncado, 
abaixo do ápice pêlos brancos a pardacentos, 
rígidos, curtos, esparsos; f i le tes ca. de 0,7, 
de comprimento, achatados, anteras ca. 
0,5x0,35 mm, tecas apendiculadas. 

Inflorescencias femininas comumente em 
pares, pedúnculo 6-16cm de comprimento, 
8-10mm de largura, mais ou menos comprimi
dos, verdes, com pêlos rígidos, parcialmente 
uncinados, muito curtos a curtos, além de pê
los pluricelulares castanhos e geralmente pou
cos a muitos pêlos retos, grosseiros um tanto 
frágeis, até 4mm de comprimento; espata pro
vavelmente simi lar a da inflorescencia mascu
lina; espigas 4-5,6- (no fruto) 26cm de compri
mento, 7- (no fruto) 16mm de espessura, 
séssejs ou subsésseis, raque com pêlos rígi
dos, esparsos, até 0,5mm de comprimento; 
perianto ca. de 3mm de altura, ápice obtuso e 
quase truncado, glabro ou às vezes em sua 

margem pêlos rígidos, curtos, abaixo da mar
gem indumento aracnóide branco, denso, inter
namente na parte superior também pêlos arac
nóides brancos; a margem da abertura forman
do uma borda ereta; esti lete longo, freqüente
mente em forma de S, com pêlos rígidos, muito 
curtos, estigma truncado, comoso. 

Infrutescencias pêndulas; f ru to ca. de 3mm 
de comprimento, 10-15mm de largura, compri
mido à mais ou menos angulosos, l igeiramente 
tuberculado, ápice e base obtusos (a trunca
dos) , endocarpo quase l iso. 

DISTRIBUIÇÃO N O B R A S I L : Veja mapa 3. 
Esta espécie é também conhecida do Peru, Ve
nezuela e Suriname. Ela ocorre em lugares pe
riodicamente inundados, especialmente ao lon
go de r ios. Parece faltar ou ser rara ao longo 
dos rios de água preta. 

Cecropia latiloba pode ser faci lmente dis
t inguida de C. membranácea, o outro membro 
do imbaubal (veja Huber, 1910) pelas diferen
ças no indumento da superfície inferior das 
folhas e na cor di ferente das folhas secas. 

12. Cecropia ulei Snethlage, Not izb l . Bot. 
Gart. Berl in 8 : 361 . 1923. 

Árvores f loríferas de 1-4,5m de altura, 
tronco 3-5cm de diâmetro, não ramif icado, rara
mente com um ramo simples, freqüentemente 
com algumas folhas pequenas em condições 
precárias. 

Parte folífera do caule 3-5cm de compri
mento, sua parte superior verde-escura a casta-
nho-avermelhada, com muitas l istras ver
des a castanho-claras e coberta por pêlos par
cialmente em forma de espinho, rígidos, bran
cos a acastanhados, densos, muito curtos e até 
2mm de comprimento, com a base intumescida, 
geralmente com pêlos plur icelulares castanho-
claros, densos, fornecendo uma camada pulve
rulenta castanha, às vezes também indumento 
aracnóide branco, esparso. 

Folhas suborbiculares, (ca. 20 x 20) ca . 
30 x 30 - ca. 80 x 80 cm, cartáceas ou 
subcoriáceas, incisões até 1,5-5cm da lâmi
na fol iar em direção ao pecíolo, lobos 12-15, 
em geral 13, obianceoladas a estreito-obovadas. 



de ápice agudo a acuminado, os lobos mais 
curtos tendendo para subagudos ou obtusos, 
base cuneada, margem fracamente repanda, 
lobo mediano ca. de (4-) 7-15cm de largura; 
superf icie superior da folha opaca, escabra a 
tanto escabra devido a pêlos rígidos, brancos, 
esparsos a pouco densos, até 1,5mm de com
primento e pêlos rígidos brancos a acastanha
dos, muito curtos, entremeados com pêlos plu
ricelulares, castanho-claros, inicialmente den
sos nas nervuras principais, além de pêlos 
aracnóides brancos muito esparsos, porém 
mais densos próximo ao pecíolo; superfície 
inferior com indumento aracnóide branco, ini
cialmente, às vezes, também cobrindo as ner
vuras principais, as quais são hirtelas e, no 
entanto, cobertas por pêlos plur icelulares; as 
nervuras principais, em cima inicialmente acas
tanhadas devido a seu indumento, logo depois 
tornando-se amareladas, embaixo inicialmente 
vermelhas a castanho-avermelhadas, tornando 
mais claras com o tempo, f inalmente esver
deadas; segmento mediano com ca . de 20-25 
pares de nervuras laterais, separadas uma da 
outra até 2 (-3)cm a altura de sua metade, cur
vas em direção à margem onde se anastomo-
sam submarginalmente; pecíolos 40-75cm de 
comprimento, 6-8mm de diâmetro, coberto por 
pêlos brancos, rígidos, parcialmente em forma 
de espinho, densos, patentes, muito curtos e 
até 2mm de comprimento, e também por pêlos 
pluricelulares castanho-claros, densos e às ve
zes por pêlos aracnóides brancos, esparsos, 
tr iquíl io presente; estipulas 8-13cm de com
primento, caducas, às vezes subpersistentes, 
castanho-vermelhos a acinzentados, densamen
te hir telas, porém cobertas por pêlos pluricelu
lares castanho-claros, densos e com indumento 
aracnóide branco, internamente subseríceas a 
sub-hirtelas. 

Inflorescencias masculinas geralmente em 
pares, pedúnculo patente, 4-10cm de compri
mento, 4-8mm de largura, mais ou menos com
primidos ou ci l índr icos, acastanhados com nu
merosas l istras verde-claras, conspícuas, esca-
bro devido a pêlos mais ou menos em forma 
de espinho, patentes, muito curtos e até 2mm 
de comprimento; espata 8-12cm de comprimen
to inicialmente castanho-vermelha a acinzenta
da depois mais clara, quase castanho-alaranja-
da, com muitas l istras amareladas ou castanho-

escuras, inconspícuas, hirtelas ou sub-hirsutas, 
e com pêlos pluricelulares castanho-claros, 
densos, entremeados com indumento aracnóide 
branco, mais ou menos denso; espigas 2-5, 
freqüentemente 4, 6-13cm de comprimento, 
ca . 6mm de diâmetro, est ipi tadas, estipes ca. 
de 5mm de comprimento, verdes, com manchas 
amarelas, cobertas por pêlos pluricelulares 
castanhos, esparsos, raque com pêlos rígidos 
brancos até 0,5mm de compr imento; f lores l i 
vres, perianto 2-2,5cm de comprimento, glabro, 
ápice obtuso a truncado, as margens da aber
tura formando bordas mais ou menos intumes
cidas, eretas; f i letes ca. de 2mm de compri
mento, achatados, anteras ca. 0,5-0,6x0,3mm, 
tecas apendiculadas. 

Inflorescencia feminina solitária ou em pa
res, pedúnculo patente, 7-9cm de comprimento, 
ca. 4mm de espessura, subci l índr ico, em cor 
e indumento simi lar ao pedúnculo da inflores
cencia mascul ina; espata 7-9cm de comprimen
to, semelhante a da inf lorescencia mascul ina; 
espigas 1-3, f reqüentemente 2, 7-15cm de com
primento, ca. de 7- (no fruto) ca. 11 mm de 
diâmetro, sésseis ou com estipes até 3mm de 
comprimento, raque com pêlos rígidos brancos, 
até 0,5mm de comprimento; perianto ca . de 
2,5mm de altura, de ápice obtuso com pêlos 
rígidos muito curtos em volta da abertura, na 
margem e abaixo do ápice pêlos aracnóides 
brancos, internamente na parte superior tam
bém pêlos aracnóides brancos; internamente 
na parte superior também pêlos aracnóides 
brancos; est i lete um tanto longo, estigma obli
quamente truncado e comoso a sub-ligulado. 

Infrutescencias comumente mais ou me
nos pêndula; f ruto 3-3,5mm de comprimento, 
ca . de 1,5mm de largura, compr imido, l igeira
mente tuberculado; endocarpo tuberculado. 

DISTRIBUIÇÃO N O BRASIL • Veja mapa 6. 
Esta espécie parece ter preferência por luga
res repetidamente perturbados, porém não 
muito comum em áreas cult ivadas. 

Ela aproxima-se de Cecropia silvae e C. 
sciadophylla no número de segmentos fo l iares. 
Cecropia ulei difere de C. sciadophylla pela 
presença de tr iquíl ios e de C. silvae no número 
menor de nervuras laterais mais distantes nos 
lobos fo l iares. 



Mapa 6 — Distribuição de espécies de Cecropia na Amazonia Brasileira. 0 C. distachya; C. surina-
mensis; • e C. ulei. 

13. Cecropia purpurascens C . C . Berg, Acta 
Amazônica. 7 (2) : 185. 1977. 

Árvore f lorífera 6-15m de altura, tronco 
10-30cm de diâmetro, raízes-escoras até c a . 
50cm de altura nos espécimes mais ant igos. 

Ramos folhosos ca . 1-5cm de diâmetro, 
verdes com nódulos el ípt icos, brancos, esca-
bros devido a pêlos rígidos e pequeninos com 
uma base entumescida, este indumento entre
meado com pêlos mais longos (mais do que 
0,5mm de compr imento) , curvos a uncinados, 
além de pêlos plur icelulares, castanhos. 

Folhas suborbiculares a amplamente elíp
ticas, ca. 20 x 20 - ca. 65 x 60cm, subcoriáceas, 
incisões freqüentemente menores que a me
tade do pecíolo, parte inferior da lâmina pouco 

ou for temente incisa, lobos freqüentemente 
6-7, às vezes 5, obtusos no ápice, margem leve
mente repanda. apresentando um indumento 
aracnóide branco conspícuo, lobo mediano ca . 
7-30cm largura; superfície superior opaca, es-
cabrídula devido a uns pêlos rígidos e diminu
tos intercalados com numerosos pêlos plurice
lulares pardo-avermelhados; superfície inferior 
hirtela nas nervuras principais, a qual, às ve
zes, também apresenta pêlos aracnóides bran
cos, nas nervuras ocorrem numerosos pêlos 
pluricelulares pardo-avermelhados; nas aréo
las, diminutamente tómentela, branco-aracnói-
de; face superior das nervuras, as principais 
são amarelas, porém vermelhas quando nas 
folhas novas, na face infer ior, vermelhas, tor
nando-se vermelho-pálidas a quase verdes com 



a idade; parte l ivre do segmento mediano com 
ca. 8-10 pares de nervuras laterais, até 4 
(-5) cm de afastamento uma da outra, curvadas 
até próximo da margem onde se anastomosam; 
pecíolos 20-50 cm de comprimento, ca. 
0,3-0,8cm de diâmetro, verdes, hir telos, triquí-
lio presente; estípulas 8-16cm de comprimento, 
caducas, ocasionalmente subpersistentes, par-
do-avermelhadas com numerosas l istras ama
reladas, hirsutas, internamente subseríceas. 

Inflorescencia masculina geralmente em 
pares, pêndulo patente, 6-9 (-15) cm de com
primento, ca. 0,4cm de diâmetro, verdes com 
verde-pálidas, nas inf lorescencias maduras 
com listras verde-escuras, escabras devido a 
pêlos rígidos e diminutos, este indumento en
tremeado com pêlos mais longos (até 0,5cm 
de compr imento) , curvos a uncinados; espata 
12-15cm de comprimento, vermelho-acinzenta-
do, enquanto dura a antese vai se tornando 
vermelho-laranja com numerosas l istras ama
reladas, densamente hirtela, além disso com 
densos pêlos pluricelulares castanhos; espigas 
ca. 15-20,7-13cm de comprimento, 0,3-0,4cm de 
diâmetro, mais ou menos angular, est ipi tada; 
flores soldadas, perianto um tanto suculento, 
ápice truncado, glabro; f i lamentos ca. 1,2mm 
de comprimento, chatos, conados basalmente, 
anteras ca. 0,4-0,5 x 0,3-0,5mm, tecas apendi-
culadas. 

Inflorescencias femininas geralmente em 
pares, pedúnculo patente, 6-1 Ocm de compri
mento, ca. 0,3-0,4cm de diâmetro, verde com 
listras verdes mais escuras ou mais claras, 
indumento semelhante ao da inflorescencia 
masculina; espata 8-12cm de comprimento, a 
princípio amarelada, mais tarde verde-acinzen-
tada, densamente hirtela juntamente com den
sos pêlos pluricelulares castanhos e, às vezes, 
com pêlos aracnóides brancos, internamente 
glabra; espigas 4, 8-13cm de comprimento, ca. 
0,4- (no fruto) 1cm de diâmetro, subsésseis a 
estipitadas. estipes até ca. 0,5cm de compri
mento; raque até com 1mm de comprimento, 
pêlos rígidos; perianto ca,. 2mm de altura, seu 
ápice quase truncado com pêlos muito peque
nos e engrossados, abaixo do ápice, provido 
de densos pêlos aracnóides brancos, na face 
interna também com pêlos aracnóides brancos; 
esti lete longo, com pêlos pequenos, estigma 
truncado, comoso. 

Infrutescencias geralmente mais ou menos 
pêndulas; f rutos oblongóides, ca. 2,5mm de 
comprimento, mais ou menos comprimidos, 
l igeiramente tuberculados, ápice e base obtu
sos, endocarpo tuberculadc 

DISTRIBUIÇÃO N O BRASIL : Veja mapa 5. 
A espécie pode freqüentemente ser encontra
da lado a lado com C. sciadophylla, desta for
ma especialmente em f lorestas e em clareiras 
recentes dentro de áreas f lorestadas. 

C. purpurascens pode ser reconhecida pe
las folhas não fortemente incisas e pouco lo
badas. A página superior da folha é freqüen
temente verde-escura com sombra purpúrea, 
especialmente nos espécimes jovens, nos 
quais as folhas podem ter grandes dimensões 
(até 1m de comprimento) . C. purpurascens é 
a única espécie amazônica com f lores mascu
linas conadas. 

14. Cecropia silvae C . C . Berg, Acta Bot. 
Neer l . 21 : 655. 1972. 

Árvore de 10-30m de al tura. 

Folhas com incisões até quase o pecíolo, 
lobos 15, oblanceolados a quase l ineares, no 
ápice obtusos a subagudos ou curto-acumina-
dos; página superior escabra a escabrídula de
vido a pequenos pêlos rígidos, além disso com 
(um tanto) esparsos pêlos aracnóides, brancos 
presentes; página infer ior com densos pêlos 
aracnóides brancos, mormente sobre as ner
vuras principais, as nervuras (principais) com 
pêlos uncinados ou eretos, pequenos e nit ida
mente mais longos, o segmento mediano com 
ca. 40-45 pares de nervuras laterais, afastadas 
entre si até 0,8cm no centro deste segmento, 
em direção às margens curvam-se e anastomo-
sam-se submarginalmente; pecíolos pubérulos 
a hirtelos ou hirsutos, com ou sem pêlos arac
nóides brancos, tr iquíl io presente; estipulas 
com pêlos uncinados ou eretos, deitados ou 
patentes, um tanto longos e pêlos aracnóides 
brancos um tanto densos a esparsos, interna
mente pi losas. 

Inflorescencia masculina com um pedún
culo de ca. 9cm de comprimento com pêlos 
aracnóides brancos densos a esparsos e pêlos 
rígidos e curtos; espata hirtela, espigas ca . 
40-50cm de comprimento, ca. 0,3cm de diâme-



tro, (quase) ci l índricas, estipitadas, estipes 
0.2-0,3cm de comprimento, com pêlos plurice
lulares castanhos e densos, raque com até 
0,7mm de comprimento, pêlos rígidos; f lores 
livres, perianto ca. 1, de altura, ápice obtuso 
a truncado, muriculado, abaixo do ápice com 
pêlos esparsos e diminutos; f i lamentos chatos, 
tecas curtamente apendiculadas. 

Inflorescencia feminina com pedúnculo hir-
telo de 4-7cm de comprimento; espigas 4, ca . 
8-9cm de comprimento, ca . 0,5- (no fruto) 1cm 
de diâmetro, sésseis numa parte em forma de 
almofada acima da cicatriz da espata, raque 
com pêlos rígidos até 1,3mm de comprimento: 
perianto ca . 2mm de altura, ápice obtuso, as 
margens da abertura com pêlos rígidos e cur
tos, sobre e abaixo do ápice como também no 
lado interno na parte superior do perianto com 
pêlos aracnóides, brancos e densos; est i lete 
um tanto longo, estigma obliquamente trunca
do e comoso ou subl igulado. 

Fruto ca. 2,5mm de comprimento, mais ou 
menos comprimido de angular, tuberculado, 
ápice obtuso a truncado, base estreitada e 
obtusa e truncada, endocarpo tuberculado. 

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL : Veja mapa 5. A 
espécie é também conhecida da área da savana 
de Sipal iwini , ao Sul do Suriname. 

C silvae é uma das três espécies de 
Cecropia amazônica com mais de 12 segmen
tos foliares e incisões até ou até quase o pe
cíolo. Difere de C, sciadophylla na presença 
de tr iquíl ios, e de C. u/e; nas nervuras laterais 
numerosas e juntas nos lobos das fo lhas. 

15. Cecropia sciadophylla Mart ius, Flora 24 

(Beibl. 2) : 93. 1841. 

Cecropia juranyiana A. Richter, Bot. Centralbl. 
51 : 238. 1892. nomen; Biblioth. Bot. 43 : 13. 1897 
descr. 

Cecropia sciadophylla Mart. var. juranyiana (A. 
Richter) Snethlage, Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8 : 
358. 1923. 
Cecropia sciadophylla Mart. var. decurrens Sne
thlage. Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8 : 358. 1923. 

Arvore até 30m de altura, geralmente com 

raízes-escoras. 

Folhas ca. 20x 20 - ca . 7 0 x 7 0 c m , coriá

ceas incisões até perto do pecíolo, lobos 11-15; 

página superior lustrosa, página inferior tó
mentela, pêlos aracnóides brancos nas aréo
las: t r iquí l ios ausentes. 

Inflorescencia masculina com 8-13 espigas. 
8-12cm de comprimento, 4-8cm de diâmetro, 
estipitadas; f lores l ivres, sésseis, perianto com 
indumento aracnóide branco e denso abaixo do 
ápice, f i lamentos chatos, anteras ca. 0,5-0, 
6-0,2mm. tecas sem ou com apêndices muito 
curtos. 

Inflorescencias femininas com um pedún
culo de 3-8cm de comprimento; espigas 4-6, 
8-12cm de comprimento. 7-8mm de diâmetro; 
perianto ca. 2mm de altura, com indumento 
aracnóide branco abaixo do ápice, internamen
te com pêlos aracnóides esparsos ou ausen
tes, estigma comoso. 

Fruto levemente tuberculado, endocarpo 
tuberculado, espesso. 

D I S T R I B U I Ç Ã O : comum em toda a bacia 
amazónica e áreas adjacentes. Pode ser en
contrada em lugares mais ou menos abertos 
nas matas primárias, freqüentemente nas ma
tas secundárias e em áreas recentemente des
matadas . 

A espécie pode ser faci lmente reconheci
da pela ausência de t r iquí l ios. As formigas 
taxis, que habitam os entrenós ocos, são au
sentes. 
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S U M M A R Y 

In Amazonian Brazil, at least 15 species of Cecropia 
occur. These 15 species are extensively or shortly 
described. A key to these species is given. Data 
about distribution are given in the text and in maps. 
In an introductorv part, the systematic position of and 
spectation In Cecropia and, futhermore, the morphology 
and ecology of the studied species are discussed. The 
chromosome number of several species is counted. 
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