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Resumo: Lianas são importantes componentes estruturais das florestas, principalmente em 

climas tropicais, desempenham funções importantes como alteração na aparição de clareiras,  e 

até mesmo podendo influenciar na mortalidade de diversas árvores. Embora os estudos com 

lianas em fragmentos de florestas Amazônicas tenham crescido, ainda sabe-se pouco dessas 

plantas, com menores registros para o estado do Maranhão. Desse modo, objetivou-se realizar 

um levantamento florístico de lianas em fragmento de floresta Amazônica, a fim de colaborar 

com o conhecimento dessa comunidade de plantas e registra novas ocorrências no Maranhão. O 

projeto foi desenvolvido na reserva extrativista Ciriaco no município de Cidelândia, região 

sudoeste do Maranhão; foram feitas nove coletas distribuídas em nove meses, de setembro de 

2018 a junho de 2019, sendo coletadas as espécies na borda e no interior da mata, após 

coletadas eram prensadas, e levada à estufa a 50ºC por 24 horas; após a secagem foram 

confeccionadas exsicatas e os espécimes foram identificados, os mesmos estão depositadas no 

herbário da UEMASUL. A família mais representativa foi Bignoniaceae, com duas espécies. 

Em relação ao mecanismo de escalada, as lianas dotadas de gavinhas tiveram maior incidência, 

com seis espécies representadas. Foram identificadas três espécies como novas ocorrências para 

o estado do Maranhão, Adenocalymma marginatum, Dioclea grandiflora e Heteropterys 

pteropetala. De modo geral, os dados do presente estudo, fornecem informações muito 

relevantes acerca do comportamento e características das lianas em fragmento de floresta 

amazônica, evidenciando a expansão fitogeográfica de espécies endêmicas e nativas. 
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Palavras-chave: Novos registros; Adenocalymma marginatum; Dioclea grandiflora; 

Heteropterys pteropetala 

 

OCCURRENCE OF LIANAS / THREADERS IN AMAZON FOREST 

FRAGMENT, CIDELÂNDIA, MARANHÃO. 
 

Abstract: Lianas are important structural components of forests, especially in tropical 

climates, perform important functions such as alteration in the appearance of clearings, 

and may even influence the mortality of several trees. Although studies with lianas in 

fragments of Amazonian forests have grown, little is known about these plants, with 

lower records for the state of Maranhão. Thus, the objective was to perform a floristic 

survey of lianas in fragments of the Amazon forest, in order to collaborate with the 

knowledge of this plant community and records new occurrences in Maranhão. The 

project was developed in the extractive reserve Ciriaco in the municipality of 

Cidelândia, southwest region of Maranhão; Nine collections were made in nine months, 

from September 2018 to June 2019, being collected the species on the edge and inside 

the forest, after being collected were pressed, and brought to the greenhouse at 50ºC for 

24 hours; After drying, exsiccates were made and the specimens identified, they were 

deposited in the UEMASUL herbarium. The most representative family was 

Bignoniaceae, with two species. Regarding the climbing mechanism, lianas with 

tendrils had higher incidence, with six species represented. Three species were 

identified as new occurrences for the state of Maranhão, Adenocalymma marginatum, 

Dioclea grandiflora and Heteropterys pteropetala. In general, the data from the present 

study provide very relevant information about the behavior and characteristics of lianas 

in the Amazon forest fragment, showing the phytogeographic expansion of endemic and 

native species. 

Keywords: new occurrence, Adenocalymma marginatum, Dioclea grandiflora, 

Heteropterys pteropetala. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As plantas que possuem hábito trepador são muito importantes nas 

comunidades florestais. Podendo ocorrer em variados tipos de clima e comunidade 

vegetal contendo árvores com capacidade de sustentá-las, no entanto, as trepadeiras 

têm um melhor desenvolvimento, com variedade de espécies, formas e tamanhos, nos 

trópicos. Sendo mais abundantes nas regiões tropicais, com mais de 90% de todas as 

espécies trepadeiras conhecidas no mundo. Além disso, nas florestas às margens da 

bacia Amazônica, a diversidade de lianas é mais ampla com cerca de cinquenta e uma 

espécies por hectares, podendo até ultrapassar 44% das espécies florestais (Gentry, 

1991; Perez-Salicrup et al., 2001).  

Segundo a classificação de Veloso (1992), lianas são todas as plantas lenhosas 

ou herbáceas que utilizam-se de árvores ou outras plantas como suporte, com presença 

de gemas acima do solo e  protegidas por folhas reduzidas chamadas de catáfilos. 
Lianas diferenciam-se quanto ao modo de escalada (Gentry 1991). De acordo com sua 
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necessidade de apoio, pode acarretar nas espécies com esse hábito uma evolução e 

adaptações específicas, podendo assim ser classificadas como volúveis, gavinhas 

(preensoras) e não preensoras (Hegarty 1991; Udulutsch et al. 2004)  

As trepadeiras podem ser classificadas quanto a sua natureza em herbácea ou 

lenhosa. Quando são herbáceas, seu tamanho e distribuição são reduzidos, e estas 

preferem áreas mais abertas, clareiras e bordas de mata (Acevedo-Rodriguez e 

Woodbury, s.d., Gentry, 1991). Enquanto que as trepadeiras lenhosas, comumente são 

chamadas de cipós, pois desenvolvem caules grossos, e têm capacidade de 

desenvolvimento em florestas maduras (Gentry, 1991). 

Plantas com esse hábito têm influências em vários processos dentro dos 

ambientes florestais, como reduzir o crescimento da fecundidade arbórea, aumento na 

mortalidade de árvores, eliminar ou até mesmo alterar a regeneração de clareiras, e 

aumentando a união entre dosséis (Putz&Mooney, 1991; Perez-Salicrup& Barker, 

2000; Schnitzer& Carson, 2001). 

Diante disso, o presente estudo visou demonstrar dados florísticos e 

identificar espécies de lianas de uma floresta de terra firme na Amazônia Legal em 

fragmentos ocorrentes na Reserva Extrativista Ciriaco no município de Cidelândia, 

além de registrar, pela primeira vez, três novas ocorrências de espécies dessas plantas 

para o estado do Maranhão.  

 

1. MATERIAL E MÉTODOS  

 A reserva extrativista Ciriaco encontra-se localizada no município de 

Cidelândia, região Sudoeste do estado do Maranhão, inserida nas coordenadas Sul 5° 

18’ 53” e Oeste 47° 48’ 35”. O bioma predominante é o Amazônico. 

 Para a coleta das espécies vegetais realizou-se expedições a campo durante 

nove meses, compreendendo o período de setembro de 2018 a junho de 2019. 

Coletavam-se todas as espécies de plantas encontradas nas bordas e interior de 

fragmentos da área da então reserva, incluindo as lianas/trepadeiras para a 

caracterização da flora. 

 As espécies após coletadas eram prensadas, levadas a estufa de secagem a 50°C 

por período de 24 horas. Posteriormente, foram confeccionadas exsicatas das amostras 

(n=3 indivíduos/espécie) e identificadas por meio de caracterização morfológica, 

utilizando-se de chaves analíticas para identificação, e comparações com outros 

espécimes em herbários virtuais. Todos os exemplares foram devidamente etiquetados 

e se encontram depositados no Herbário da Universidade Estadual da Região 

Tocantina do Maranhão. 

 

3. RESULTADOS EDISCUSSÃO 

 

3.1 Composição florística 
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Foram registradas dez espécies de lianas no local estudado, sendo oito delas 

identificadas em nível específico e duas à  nível genérico (Tabela 1). Tais espécies se 

distribuíram em nove famílias, sendo Bignoniaceae a família mais representativa com 

duas espécies, Adenocalym mamarginatum e Bignonia sp. Segundo Gentry (1991) a 

família Bignoniaceae representa a mais rica e comum nas florestas neotropicais, as 

espécies apresentam flores vistosas, atraindo uma ampla variedade de polinizadores 

como abelhas e vespas.  

Por outro lado, oito famílias foram representadas por apenas uma espécie, 

Apocynaceae, Combretaceae, Commelinaceae, Convolvulaceae, Dilleniaceae, 

Fabaceae, Malpighiaceae e Passifloraceae. 

3.2 Mecanismo de Escalada de Lianas 

 Constatou-se que seis espécies são dotadas de gavinhas, três espécies volúveis, e 

somente uma escandente (Tabela 1), sendo a espécie do gênero Commelina sp. A única 

com tal mecanismo. A família Bignoniaceae apresentou dois mecanismos de escalada 

diferentes: volúveis e gavinhas (Tabela 1). Segundo Walt et al. (2002), verificou que em 

florestas tropicais do Panamá, ocorreu um aumento no número de lianas volúveis 

conforme o envelhecimento da floresta, enquanto que as lianas gavinhas continuam com 

sua abundância relativa. 

3.3  Novas Ocorrências de Lianas para o Maranhão 

Levando-se em consideração os aspectos que consta na tabela 1, segundo o site 

Reflora, flora do Brasil 2020, as espécies Adenocalymma marginatum (Cham.) DC., 

Dioclea grandiflora Mart. ex Beth. e Heteropterys pteropetala A. Juss. são novos 

registros para o estado do Maranhão.  

A principal característica para diferenciar a espécie Adenocalymma 

marginatumdas outras do mesmo gênero é a presença de margem dos folíolos coriáceos, 

levemente revoluta, cartilaginosa que se torna branca depois de seca. Além disso, 

apresenta folha composta, a margem do limbo é inteira e hialina, com fruto de superfície 

glabra,essa espécie é nativa do Brasil e pertence a família Bignoniaceae. A espécie 

Dioclea grandiflora Mart. ex Benth., apresenta como características, folhas compostas 

por três folíolos largos, as flores nascem em racemos simples e eretos com gema apical 

e estípulas triangulares, as sementes são grandes, e os frutos são leguminosos, esta 

espécie ocorre com endemismo no país. Enquanto que a espécie Heteropterys 

pteropetala, tem como característica principal para diferenciação das espécies do 

mesmo gênero, a lâmina foliar geralmente orbicular; samarídeos com nervuras laterais 

conspícuas no núcleo seminífer.  Apresenta-se como endêmica no Brasil. 

Tabela 1. Espécies de Lianas amostradas no fragmento de floresta tropical Amazônica 

na Reserva Ciriaco no Município de Cidelândia – MA. 

Família 

Espécie 

Tipo de 

escalada 
Hábito 

APOCYNACEAE 

Schubertia grandiflora 
Volúvel Liana lenhosa 
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BIGNONIACEAE 

Adenocalymma marginatum 

Bignonia sp. 

 

Gavinha 

Volúvel Liana lenhosa 

Liana lenhosa 

COMBRETACEAE 

Combretum fruticosum 
Volúvel Liana lenhosa 

COMMELINACEAE 

Commelina sp. 
Escandente 

Trepadeira herbácea 

CONVOLVULACEAE 

Merremia umbellata 
Gavinha 

Trepadeira herbácea 

DILLENIACEAE 

Davilla nitida 
Gavinha 

Liana lenhosa 

FABACEAE 

Dioclea grandiflora 
Gavinha 

Liana lenhosa 

MALPIGHIACEAE 

Heteropterys pteropetala 
Gavinha 

Liana lenhosa 

PASSIFLORACEAE 

Passiflora glandulosa 
Gavinha 

Trepadeira herbácea 

Fonte: Autoral, 2019 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho possibilitou um conhecimento novo acerca das lianas no 

Maranhão, reunindo investigação no campo e dados literários dessas plantas em floresta 

tropical, possibilitando um leque para novas investigações. 

Além disso, pode-se destacar que a disponibilidade de suporte para a sustentação 

das lianas tem maior riqueza e abundância com as lianas com mecanismo de suporte do 

tipo gavinha, como constatado nesse trabalho.  

E, destacam-se ainda dentro dos resultados, três novas ocorrências de lianas para 

o estado do Maranhão, comprovando que o estudo das trepadeiras é de grande 

importância e ainda é limitado para o presente estado, e demonstrando a expansão 

fitogeográfica de espécies nativas e endêmicas com esse hábito de vida dentro dos 

biomas brasileiros e no país como um todo.  

 

5. AGRADECIMENTOS 
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