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Resumo
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A família Simaroubaceae constitui um grupo com grande potencial de estudo. Com
distribuição essencialmente tropical, é considerado um grupo relativamente pequeno dentro da
Ordem Sapindales e monofilético, mas morfologicamente diversificado. Apenas Engler, no final
do século XIX, estudou detalhadamente a família no Brasil como um todo, e desde então as
adições ao conhecimento do grupo têm ocorrido de forma gradual e fragmentada. Esta
dissertação aborda estudos estruturais de espécies do gênero Simaba, o maior da família,
analisando a estrutura foliolar dos representantes de todas as suas seções, Simaba sect.
Floribundae Engl., S. sect. Grandiflorae Engl. e S. sect. Tenuiflorae Engl., a fim de selecionar
caracteres morfológicos e anatômicos para auxiliar os trabalhos de taxonomia deste gênero, que
não recebe tratamento desde uma revisão taxonômica publicada em 1983. Além do estudo das
estruturas vegetativas, neste trabalho documentamos as estruturas florais, que possuem com
poucos registros de estudo na literatura do grupo, por meio de análise comparativa da morfologia
e anatomia das flores de espécies pertencentes às seções S. sect. Floribundae e S. Sect.
Grandiflorae, tradicionalmente distintas principalmente pelo tamanho da flor e grau de fusão do
apêndice estaminal ao longo do filete, mas com grande semelhança morfológica entre si. Além
de apresentar as descrições e ilustrações das características estruturais vegetativas e reprodutivas
encontradas, investigamos a existência de atributos florais ainda não reportados no grupo,
provendo um panorama de caracteres foliares e florais informativos para subsidiar a resolução
dos problemas taxonômicos existentes no gênero e visando melhor delimitação entre as espécies
que exibem grande semelhança morfológica, mesmo pertencendo ao mesmo grupo.
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Contextualização geral
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1. A Ordem Sapindales
Inserida no grupo das Eudicotiledôneas Rosídeas Malvídeas (APG-III, 2009), as
Sapindales

representam

um

grupo cuja monofilia é sustentada

por sinapomorfias

macromoleculares e pelas folhas compostas pinadas (ocasionalmente palmadas, uni ou
trifolioladas) e flores com disco nectarífero muito desenvolvido (Judd. et al. 2008, Simpson
2010). Formada por nove famílias, ca de 5.200 espécies em 473 gêneros, a ordem é distribuída
nas principais áreas tropicais e temperadas do mundo (Kubitzki 2011), sendo representada na
região Neotropical pelas famílias Anacardiaceae, Burseraceae, Meliaceae, Rutaceae,
Sapindaceae e Simaroubaceae, onde se concentra ca. 40% da diversidade total de espécies do
grupo (Smith et al. 2004). Os membros desta ordem se destacam por suas características
químicas e potencial econômico, além da elevada diversidade morfológica.

Fig.1. Relações filogenéticas dos grupos incluídos na ordem Sapindales. APGweb (Stevens 2015).
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A filogenia atualmente disponível sobre a ordem (Fig. 1) mostra Rutaceae, Meliaceae e
Simaroubaceae formando um clado, embora com falta de resolução nas relações entre si. Essas
três famílias compartilham a presença de limonoides e quassinoides (formas degradadas de
triterpenos e nortriterpenoides), compostos incomuns nas demais angiospermas (Gadek et al.
1996, Kubitzki 2011, Kubitzki & Gottlieb 1984). As Burseraceae e as Anacardiaceae constituem
grupos-irmãos que compartilham expressivo número de caracteres morfológicos e anatômicos,
principalmente florais (Gadek et al. 1996, Kubitzki 2011) (Fig. 1). Simaroubaceae, Rutaceae e
Meliaceae também compartilham algumas características estruturais e a literatura tem grande
disponibilidade de dados morfológicos e anatômicos sobre Rutaceae, enquanto as outras duas
famílias necessitam de muito mais estudos nessa linha.
Estudos estruturais foliares e florais, foco principal do presente trabalho, são de grande
importância para análises de nível específico, genérico, e em hierarquias taxonômicas superiores,
pois podem contribuir de forma valiosa às suas circunscrições, além de proporcionar subsídio
para entendimento da evolução dos grupos e de seus graus de relacionamento, permitindo
hipóteses filogenéticas e de diversificação mais robustas.

2. A família Simaroubaceae s.s.
A família Simaroubaceae foi recircunscrita após análises macromoleculares (Fernando et
al. 1995), constituindo agora um grupo monofilético sustentado também pela posse de
quassinoides, substâncias químicas exclusivas. A família assim redefinida está constituída
apenas pelos gêneros antes tratados na subfamília Simarouboideae por Engler (1931), que
reconhecia outras cinco subfamílias no grupo. Picramnioideae, por exemplo, era subfamília
isolada e polêmica dentro da família por não possuir quassinoides, apresentar gineceu sincárpico
e fruto do tipo baga. Picramniaceae ganhou status de família, hoje posicionada como um grupoirmão de Sapindales (Fernando & Quinn1995; APG-III 2009).
Autores como Gadek et al. 1996 e Muellner et al. 2007 prosseguiram com novas análises
filogenéticas e contribuíram para a atual circunscrição de Simaroubaceae, que possui distribuição
pantropical com principal centro de diversificação na América Tropical e um centro secundário
na África Oriental. É um grupo relativamente pequeno dentro da ordem Sapindales, com 22
gêneros e 109 espécies (Clayton 2011). No Brasil ocorrem cerca de 6 gêneros e 27 espécies
nativas distribuídas nos domínios da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Pirani &
Thomas 2013).
Apesar de muito bem sustentada por dados macromoleculares (DNA plastidial e nuclear)
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e dados micromoleculares (quassinoides), Simaroubaceae é morfologicamente diversificada e
não apresenta uma única característica estrutural comum entre seus gêneros que não esteja
presente em famílias relacionadas. As Meliaceae e Rutaceae provavelmente são os grupos mais
proximamente relacionados às Simaroubaceae (Fig. 1), compartilhando além das sinapomorfias
moleculares alguns caracteres morfológicos, químicos e a anatomia do lenho.
Após a monografia da família em nível global realizada por Engler (1931), o tratamento
mais abrangente sobre o grupo é o de Clayton (2011), que compreende chave para os gêneros e
descrições destes, além de uma hipótese filogenética das relações entre eles (Fig. 2). Essa
filogenia foi baseada em três marcadores plastidiais (rbcL, atpB e matK) e um marcador nuclear
(phyC) (Clayton 2007).
Simaroubaceae pode então ser caracterizada pelas substâncias amargas na casca
(triterpenóides e quassinoides); pelas folhas pinadas da maioria dos gêneros; pelos filetes,
constantemente apendiculados na base e pelos carpelos distintos ou apenas levemente unidos (na
base e/ou nos estiletes), originando frutículos livres que podem ser drupídeos ou samarídeos.
Porém, nenhum destes caracteres é inteiramente constante ou exclusivo.
Apenas Engler (1874) estudou detalhadamente a família no Brasil como um todo, e as adições ao
conhecimento do grupo têm ocorrido de forma gradual e fragmentada desde então. Dentre os
estudos morfológicos e anatômicos de Simaroubaceae podem ser citados os de anatomia da
madeira (Webber 1936; Heimsch 1942); do pericarpo (Fernando & Quinn 1992); anatomia foliar
e caulinar de Picrolemma sprucei Hook.f.(Saraiva et al. 2002); anatomia foliar de Quassia
amara L. (Macedo et al. 2005) e Simarouba versicolor A.St-Hil. (Francheschinelli & Yamamoto
1993); anatomia e fisiologia dos nectários foliares de Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (ClairMaczulajtys & Bory 1983; Bory & Clair-Maczulajtys, 1990); análise morfométrica de três
espécies de Simarouba Aubl. (Franceschinelli & Yamamoto 1999a); descrição de novas espécies
e subespécies de Simaba (Feuillet 1983; Thomas 1984, Franceschinelli & Yamamoto 1999b);
morfologia polínica (Erdtman, 1952, 1986; Moncada & Machado, 1987); estudo da estrutura
floral de Kirkia, revisando sua posição na ordem Sapindales (Bachelier & Endress 2008); estudo
embriológico de Leitneria corroborando sua inclusão em Simaroubaceae (Tobe 2011); estudo da
estrutura, função e importância do gieneceu na sistemática de Simaroubaceae (Ramp, 1988) e a
convergência do gineceu apocárpico em grandes grupos de angiospermas - Sapindales, Malvales
e Gentianales (Endress et al. 1983).
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Fig. 2. Relações filogenéticas entre gêneros de Simaroubaceae. Modificado de Clayton 2007; 2011.
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Na família foram documentados muitos tipos de glândulas secretoras, florais e
extraflorais. A presença de glândulas pedicelares, hirsutas, globulares e cupuliformes em gêneros
da família foi apontada por Metcalfe & Chalk (1950) como comum no grupo. Entre os variados
tipos de nectários extraflorais estudados no grupo destacam-se os das espécies do gênero asiático
Ailanthus, cuja morfologia e funcionalidade foram analisadas por Clair-Maczulajtys & Bory
(1982) e Bory & Clair-Maczulajtys (1990). Com folhas de margem serreada, cada folíolo nessa
espécie possui cerca de cinco nectários situados na terminação das nervuras secundárias, na base
dos pecíolos em folhas jovens e nectários pedicelares (Bory & Clair-Maczulajtys 1990).
Glândulas localizadas no ápice do folíolo também estão presentes em grande parte das espécies
do gênero neotropical Simaba, cuja ocorrência foi apontada por Engler (1931) e taxonomistas
posteriores (e.g. Cronquist 1944, Cavalcante 1983, Clayton 2011) como frequentes, mas sem
qualquer análise de estrutura ou composição de sua secreção na literatura do grupo que permita
classificar a glândula como um nectário ou outro tipo de estrutura secretora.
Simaroubaceae possui grande importância na pesquisa etnofarmacológica, uma vez que
muitas espécies são amplamente utilizadas na medicina popular, com espécies sendo empregadas
no tratamento de malária, doenças estomacais e inflamatórias e diabetes, com plantas que se
destacam por sua diversidade química (Alves et al. 2014). Análises fitoquímicas envolvendo
representantes da família foram conduzidas por Hilditch & Williams (1964), Simão et al. (1991),
Barbosa et al. (2011) e Alves et al. 2014.

3. O gênero Simaba Aubl.
As plantas desse gênero são árvores, arbustos ou subarbustos, que frequentemente
apresentam caule subterrâneo, desenvolvendo-se pouco abaixo da superfície do solo, podendo
ser encontrados em cerrados com a parte aérea formando densas moitas (Cavalcante 1983). Suas
folhas são alternas, compostas, geralmente imparipinadas, com folíolos (sub)opostos e
frequentemente dotados de uma glândula no ápice (Cavalcante 1983; Clayton 2011), estrutura
que é muito evidente nos folíolos jovens. As inflorescências são panículas ou tirsos terminais,
curtas ou muito amplas e ramificadas. Suas flores bissexuadas constituem o principal caráter que
as distinguem do gênero de Simarouba, que tem flores unissexuadas em plantas dioicas. O fruto
é um esquizocarpo com um a cinco drupídeos (mericarpos do tipo drupa) (Engler 1931, Pirani
1987a; Clayton 2011).
Os gêneros americanos que apresentam semelhanças com Simaba são Quassia L. e
Simarouba Aubl. Com o primeiro, Simaba compartilha flores bissexuadas, dotadas de ginóforo e
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estigma capitado, mas distingue-se principalmente pelas folhas com raque não alada e
inflorescência ramificada (panícula ou tirso). Já Simarouba difere de ambos principalmente pelos
folíolos alternos, flores unissexuadas sem ginóforo, mas com disco nectarífero anular curto e
estigmas alongados bem divergentes (Engler 1931; Cronquist 1944). Noteboom (1962) propôs a
união desses três gêneros sob Simaba, porém tal proposta nunca foi acatada pelos botânicos e
tampouco recebeu apoio consistente na análise filognética de Clayton (2007): embora oito
espécies estudadas de Simaba tenham formado um clado-irmão do clado constituído pelas quatro
espécies estudadas de Simarouba, os dois terminais de Quassia emergiram em um clado bem
distante deste.
Simaba é o maior gênero da família abrangendo cerca de 25 espécies, a maioria da
América do Sul Tropical (Cavalcante 1983; Pirani 1987b; Thomas 1990; Clayton 2011), com
uma espécie de ampla distribuição (S. cedron Planch.) alcançando o norte do México (Cronquist
1944; Thomas 1990). No Brasil, foi registrada a ocorrência de 23 espécies que se distribuem nos
domínios da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, 12 delas endêmicas do país (Pirani
& Thomas 2013).
Desde Engler (1874, 1931) são consideradas três seções dentro do gênero: Simaba sect.
Tenuiflorae Engl., S. sect. Floribundae Engl. e S. sect. Grandiflorae Engl. Nas revisões
taxonômicas feitas por Cronquist (1944) e Cavalcante (1983), esses grupos foram mantidos, mas
como informais. Pelas normas do Código de Nomenclatura Botânica, se os grupos infragenéricos
de Engler (1874) forem mantidos, Simaba sect. Tenuiflorae deverá ser tratada como Simaba sect.
Simaba, uma vez que inclui a espécie-tipo do gênero, S. guianensis Aubl.
Franceschinelli & Yamamoto (1999b) apresentaram uma tabela com os caracteres
diagnósticos principais utilizados na distinção destas três seções e destacando a região geográfica
em que as espécies de cada seção se concentram. De modo geral, Simaba sect. Tenuiflorae é
caracterizada pelas flores pequenas (ca. 4-7 mm compr.) e é praticamente restrita à região norte
da América do Sul, predominando nas regiões úmidas da Amazônia, com a única exceção de
uma subespécie de S. guianensis Aubl., que também foi registrada no sul da Bahia (Thomas
1985). Já as espécies das outras duas seções são essencialmente extra-amazônicas, ocorrendo na
Mata Atlântica e regiões mais secas e abertas do centro e leste do Brasil e Paraguai, com exceção
de S. cedron Planch., que alcança a Amazônia Oriental e S. paraensis Ducke que é estritamente
amazônica (Cronquist 1944, Cavalcante 1983). As flores nestas duas seções são geralmente bem
maiores que as de S. sect. Tenuiflorae: medem entre 15-35 mm compr. em S. sect. Grandiflorae
e ca. 5-15 mm em S. sect. Floribundae. Outros caracteres distintivos entre as três seções são a
presença e grau de pilosidade das pétalas, o tamanho e indumento dos apêndices estaminais, e
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seu grau de união aos filetes (Engler 1874, Cronquist 1944, Cavalcante 1983, Thomas 1984).
Porém, existe flagrante semelhança morfológica entre algumas espécies das duas seções extraamazônicas e por isso o limite entre elas é questionável.
O último trabalho de cunho revisivo sobre Simaba é o de Cavalcante (1983), que
reconheceu 23 espécies na América do Sul e seguiu quase integralmente a sinopse de Cronquist
(1944), embora enriquecendo consideravelmente a documentação dos registros em herbários e
provendo descrições mais completas e várias ilustrações originais. Tal situação aponta a
necessidade de atualização dos estudos no grupo. Posteriormente, foram descritos táxons novos e
propostos alguns rearranjos pontuais resumidos a seguir. Simaba moretti Feuillet (1983) foi
descrita da Guiana Francesa, S. cavalcantei W.Thomas (1984) do Pará e S. docensis
Franceschinelli & Yamamoto (1999b) de Minas Gerais. Em um estudo do complexo de S.
guianensis Aubl., Thomas (1985) elevou uma subespécie à categoria de espécie [S. polyphylla
(Cavalcante) Thomas], e posteriormente foi descrita mais uma subespécie neste grupo (S.
guianensis subsp. huberi Franceschinelli & Thomas 2000).

4. As seções de Simaba: S. sect. Floribundae Engl., S. sect. Grandiflorae Engl. e
S. sect. Tenuiflorae Engl.
Compilando uma lista dos táxons incluídos nas três seções de Simaba com base na mais
recente revisão de Cavalcante (1983) e os trabalhos avulsos posteriores com táxons novos e
sinonimizações, somam-se atualmente 24 espécies e três subespécies assim distribuídas:
Simaba sect. Floribundae inclui 14 espécies: S. cuneata A.St.-Hil. & Tul., S. docensis
Franceschinelli & Yamamoto, S. ferruginea A.St.-Hil., S. floribunda A.St.-Hil., S. glabra Engl.,
S. insignis A.St.-Hil. & Tul. S.intermedia Mansf., S. morettii Feiullet, S. praecox Hassl., S.
suaveolens A.St.-Hil.; S. suffruticosa Engl. e S. subcymosa A.St.-Hil & Tul. Apenas S. paraensis
Ducke e S. cavalcantei Thomas ocorrem na Amazônia, sendo a segunda não incluída no trabalho
de Cavalcante (1983).
Simaba sect. Grandiflorae inclui cinco espécies: S. cedron Planch., S. maiana Casar, S.
pohliana Boas, S. salubris Engl.e S. trichilioides A.St.-Hil. A primeira é amplamente distribuída
e as demais são extra-amazônicas.
Simaba sect. Tenuiflorae inclui cinco espécies e três subespécies: S. guianensis Aubl., S.
monophylla (Oliv.) Cronquist, S. obovata Spruce ex Engl., S. orinocensis Kunth, S. polyphylla
(Cavalcante) Thomas; S. guianensis subsp. eucaudata (Cronquist) Cavalcante, S. guianensis
Aubl. subsp. guianensis e S. guianensis subsp. huberi Franceschinelli & Thomas. Com exceção
de S. obovata, todos os demais táxons desta seção são restritos à região amazônica.
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Existem muitos problemas taxonômicos nestes grupos. Por exemplo, binômios
reconhecidos nas revisões de Cronquist (1944) e de Cavalcante (1983), como S. crustacea Engl.
e S. multiflora A.Juss., foram reduzidos a sinônimos de S. orinocensis (Thomas 1984), enquanto
uma subespécie de S. guianensis foi elevada a espécie, S. polyphylla (Thomas 1985). Muitos
táxons de Simaba são conhecidos de uma ou poucas coletas além do material-tipo (de três
espécies existe apenas o tipo) e a circunscrição de muitos deles é complicada. Autores como
Pirani & Thomas (2015) propõem S. cuneata como sinônimo de S. floribunda, mas sem suporte
de dados explícitos. Embora o caráter “comprimento da porção livre do apêndice estaminal” seja
tradicionalmente utilizado na taxonomia de Simaba, Cronquist (1944) já chamava atenção para a
variação considerável nesse caráter, sobretudo no grupo de espécies que inclui S. salubris, S.
cedron, S. maiana, S. pohliana e S. trichilioides. As diferenças tênues entre S. ferruginea, S.
suaveolens e até S. cedron (esta pertencente a S. sect. Grandiflorae) também dificultam suas
delimitações. Essas controvérsias têm resultado em muitas identificações errôneas nos herbários,
inventários e artigos de cunho florístico (M.F. Devecchi e J.R. Pirani com. pess.).
Finalmente, ao descrever S. cavalcantei baseado em material do Pará, Thomas (1984)
afirmou que a espécie congrega caracteres florais de duas seções (S. sect. Floribundae e S. sect.
Grandiflorae) e que isso corroboraria a conclusão do estudo anatômico de Boas (1913): ambas
seções deveriam ser fundidas, pois suas espécies compartilham cavidades secretoras no mesofilo,
que são ausentes nas espécies de S. sect. Tenuiflorae. Na filogenia de Simaroubaceae obtida por
Clayton (2007), embora apenas oito espécies de Simaba tenham sido incluídas, nota-se que as
espécies de S. sect. Tenuiflorae formaram um clado, enquanto as cinco espécies das outras duas
seções emergiram “misturadas” (Fig. 3). Isso tudo indica a necessidade de novos estudos
estruturais e taxonômicos detalhados que ampliem o grau de conhecimento do grupo a campo e
em herbário, principalmente sobre os “complexos” de espécies problemáticas supramencionados
destas seções, mas também visando testar os limites das próprias seções.
O presente estudo analisa a estrutura foliar e floral de espécies selecionadas das três seções de
Simaba amostradas num período de dois anos. Além dos esforços de campo da autora, o apoio
das expedições de coleta realizadas pelo doutorando Marcelo Fernando Devecchi, cujo projeto
de tese visa à revisão, filogenia e biogeografia do gênero, possibilitou uma amplitude abrangente
de táxons para este estudo, destacando-se a obtenção de amostras de três espécies amazônicas de
Simaba sect. Tenuiflorae para as análises foliolares.
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Fig. 3. Relações filogenéticas de Simaroubaceae (clados I a V) segundo Clayton (2007). No clado V, estão
destacadas em roxo as espécies pertencentes à Simaba sect. Tenuiflorae; em azul, as espécies pertencentes a S. sect.
Floribundae e em amarelo as pertencentes a S. sect. Grandiflorae.
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5. Objetivos
Os objetivos desta dissertação são:
1.

Realizar um estudo estrutural detalhado das folhas e flores de espécies das três

seções de Simaba, com ênfase nos táxons extra-amazônicos.
2.

Completar a lacuna de conhecimento existente acerca dos caracteres anatômicos

vegetativos e florais de Simaba com análise comparativa de suas semelhanças e diferenças,
visando contribuir com trabalhos futuros de revisão e análise filogenética do gênero.
Para alcançar os objetivos acima mencionados, dois estudos com abordagens distintas
foram realizados no decorrer do mestrado, com objetivos específicos e demais tópicos
apresentados a seguir.

6. Estrutura geral da Dissertação
A presente dissertação é composta por dois capítulos (em formato de manuscritos) e
considerações finais. Cada capítulo apresenta formatação adequada à revista que planejamos
submeter cada manuscrito. Em linhas gerais, os capítulos contêm os seguintes estudos:

❖Capítulo 1. Anatomia foliar de Simaba Aubl. (Simaroubaceae): dados estruturais como
subsídio para a taxonomia infragenérica
Abrange o estudo da estrutura foliar de 20 táxons e 17 espécies de Simaba. Apresenta
análise do padrão de venação das espécies amostradas, cortes histológicos das regiões apical,
mediana da lâmina foliolar e peciólulos, além de microscopia eletrônica de varredura e de
polarização para verificação do tipo de esclereídes, drusas e cristais romboidais. Neste capítulo
são apresentados os caracteres anatômicos do gênero com amostragem de representantes das três
seções do gênero, a fim de verificar se estes são informativos para avaliar a circunscrição destas
seções e se auxiliam na resolução das questões pendentes acerca da delimitação de diversas
espécies e subespécies. Almeja-se ainda que o estudo detecte caracteres anatômicos que possam
ser usados na composição de uma matriz morfológica para futura análise filogenética do gênero.
Planejamos submeter este capítulo para a revista Plant Systematics and Evolution, com
co-autoria do Ms. Marcelo Fernando Devecchi, Prof. Dr. Diego Demarco e Prof. Dr. José
Rubens Pirani.
Adicionalmente, no decorrer da análise morfológica foi detectada a presença de glândulas
côncavas na base da lâmina foliolar em S. orinocensis, ainda não descritas na literatura da
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espécie. Foi realizada análise destas estruturas em vista superficial sob microscopia eletrônica de
varredura e por meio de cortes histológicos (secções transversais), a fim de verificar se suas
características se diferenciam das encontradas nos nectários apicais foliolares encontrados nesta
e em outras espécies do gênero. Elaboramos assim uma nota que planejamos submeter para a
revista Brazilian Journal of Botany, com co-autoria do Ms. Marcelo Fernando Devecchi, Prof.
Dr. Diego Demarco e Prof. Dr. José Rubens Pirani.
❖Capítulo 2. Flores de Simaba Aubl.: estrutura e novidades anatômicas em espécies de S.
sect. Floribundae Engl. e S. sect. Grandiflorae Engl.
Este capítulo aborda o primeiro estudo de estrutura floral com enfoque comparativo
realizado com espécies dessas duas seções de Simaba. Ambas as seções são tradicionalmente
distintas principalmente pelo tamanho da flor e grau de fusão do apêndice estaminal ao longo do
filete. Além de apresentar as descrições e ilustrações das características florais encontradas,
investigamos a existência de atributos florais ainda não reportados no grupo. Esse estudo visa
prover um panorama de caracteres florais informativos para subsidiar a resolução dos problemas
taxonômicos existentes no gênero e para serem usados em futura reconstrução de sua filogenia,
viabilizando delinear e testar hipóteses sobre a evolução floral no grupo. Planejamos submeter
este capítulo (que ainda não se encontra na forma de manuscrito) para a revista Botanical
Journal of the Linnean Society, com co-autoria do Prof. Dr. Diego Demarco e Prof. Dr. José
Rubens Pirani.
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Neste trabalho realizamos análise estrutural foliar e floral de alguns membros do
gênero Simaba (Simaroubaceae), buscando levantar dados para subsidiar a taxonomia e
possibilitar análises evolutivas para o grupo. Visamos contribuir para o entendimento
mais abrangente e características foliares e florais do gênero. Com a análise dos dados
já disponíveis para o gênero e documentação da anatomia foliolar de mais da metade
das espécies, troxemos características inéditas, como o padrão de venação dos folíolos
que, embora não tenha apresentado variações infragenéricas, ainda não havia sido
estudado; a caracterização dos nectários extraflorais presentes nos ápices dos folíolos e
a descoberta de nectários extraflorais nas margens laminares e base foliolares; a
congruência do tipo de esclereides presentes nas seções e a ausência de feixes
vasculares acessórios na nervura central de todos os membros estudados da S. sect.
Tenuiflorae. A análise da estrutura foliolar dos representantes de Simaba evidenciou
caracteres que podem ser muito significativos para a taxonomia.
Os resultados obtidos na análise da morfologia e anatomia floral de duas
espécies de S. sect. Floribundae e S. sect. Grandiflorae, seções cuja circunscrição é
mais controvertida, mostraram alguns dados estruturais inéditos, uma vez que existem
poucos sobre os representantes de Simaroubaceae e nenhum registro sobre espécies de
Simaba. As flores de Simaroubaceae são relatadas na literatura como portadoras de uma
considerável diversidade morfológica, podendo ser reflexo de um grupo de evolução
recente. Neste trabalho, descrevemos e esquematizamos as secções longitudinais e
transversais das flores de quatro espécies do gênero, encontrando como resultados
principais: variação do merisma em diferentes flores de uma mesma inflorescência;
variações da sexualidade floral relacionadas com a esterilidade de órgãos (condição
existente para outros membros da família, mas inédita em Simaroubaceae) e a conação
do androceu nas espécies de S. sect. Grandiflorae, que constituem características
descritas aqui pela primeira vez no gênero, algumas delas controversas com o pouco
existente na literatura. Estes resultados abrem muitas possibilidades de estudos futuros,
que são necessários para investigação mais aprofundada destes caracteres visando ao
entendimento da biologia e evolução do grupo.
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