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Summary
This paper dea1s with exterior morpho l cqy of freijo (Cordia goe1-

diana Huber). It introduces original infonnations from herbarium and field
investigations. lhe fruit diameter presented in the original species des-
cription (2 cm) was found to be in fact 3-5mm. An original and detai1ed fi
gure showing branches, flowers, fruits and seeds is a150 given.

Resumo
Trata de morfo10gia externa de freijõ (Cordia goe1d,.na Huber),

contendo informações originais advindas de consulta em material de herbãrio
e de campo. Corrige a lT'edida do diâmetro dos frutos apresentada na descri
ção original da e spec ie , reduzindo-a de 2 em para 3-Sam. Apresenta estampa
ilustrativa, original. mostrando ramos, flores, frutos e sementes. com de
talhes.

1. 515TEMATlCA

Cordia goe1diana Huber

Huber in Bo1. Mus. Emi1io Goe1di ~:B9-90, 1909
Gerascanthus. goe1diana (Hub.) Kuh1mann & Mattos, Loefgrenia ~(1), 1970.

Classificado na fam;l ia Boraginaceae. o gênero Cardia possui
cerca de 250 e spec ies tropicais e subt r op i c a i s , conhecidas vulgarmente por
"louro" no sul do Brasil e "f re i jô" na Amazônia.

A espêc ie estudada neste trabalho e Cordia goe1diana Huber, com

denominações vulgares e comerciais de "freijõ", "freijõ-cinza", e "f re i c jo r
ge" no Brasil, e "brazí1ian walnut", "jennie wood" ou "cordia wood" em ou
tros pai ses.

Posição sistemãtica (segundo o sistema de Cronquist, 1968):

Reino: Vegetal
Divisão: Angiosperma
Classe: Magno1iopsida
Sub-c l as se : Asteridae
Ordem: Lamia1es

Famllia: Soraginaceae Juss.

Sub fam.: Cordioideae
Genero: Cord i a l.

Seção: Gerascanthus P. Brown
Especie: Cordia goe1dian. Huber

2. DESCRIÇAO

Arvores com até 45m de altura; em árvores jovens 5 a 7 ramos por

verticilo, com internõdios bem definidos; raizes secundârias superficiais;
casca rugosa, de coloração cinza quando jovem e escura na idade adulta,

quando uma substância de cor e consi stência de cinza desenvolve-se com evidê.!!.
c ia na base do tronco. provavelmente produzida por um fungo ou llquen. F~

lha com peciolo de l,Sa Scm de comprimento; alternas, membraneceasvq'l abras ;

1âmina fo liar oblonga ou obovada-ob longa ápi ce obtuso acumi nado ou cusp i

dado, base aguda, margem 1ise , 1igei ramente ondulada, as inferi ores medi ndo
de 8 - 14 cm de comprimento por 3,5cm de largura, as superiores variando de
10-15 em de comprimento por 3,8 - 6,5 cm de largura.

lnflorescências terminais, congestas. Flores de coral as brancas, visto
se s , cálice cillndrico esverdeado a ferrugineo, tomentoso , sulcado, 2-3 raro '4
dentado. com 5 - 7 rml de comprimento; carola infundibuliforme, glabra. ultra-
passando o cãlice. 5 raro 6 lobada, lobos Com 1-2 cm de. comprimento por S-91lJTl

de largura; es temes do mesmo número das pétalas. inseridos na fauce destas

providos de pêlos na base. Ovário supero, suh-q'lobos o , seS'sil t sincarpo, bi-
carpe lar , inicialmente bilocular e posterionnente com 4 lõculos "devido ao de-
senvolvimento de um falso s~Pto, cada lõculo contendo um ún ico óvulo ortotropo.
Estilete ultrapassa os estames, bibifido no ãpice. Fruto drupa sub=q l obos e, me-
dindo de 3-5 rrrn de diâmetro por 5,5 - 7,Srrrn de compr tmen to , com cálice e Coro-
1a pers i s tentes t de coloração castanho-escura t quando maduro formado com 4 pi-
renas que por aborto são reduzidas a 1 ou raro 2 sementes. Embrião reto, com
co t i l êdones p1icados.

Typus: "Heb. in silvis primaevis ad viam ferream inter Selem et Bra-
gança (Estação Experimental "Augusto I"ontenegro") 23 IX 1907 1eg. Andre Goe1di,

in cujus honorem hanc speciem denominavi (H. A.M.G. 8319), 22 x 1907 1eg.Rod.
Siq. Rodrigues (878B)"

Material estudado: Parã. Be1em, mata do llt inqa , 1eg. J.M. Pires 1785
(20/VIlI/1949) IAN; Be1em. Bosque Municipa1,leg. A. Ducke 2345 (10/IX/1954)

IAN, Be1em. IAN, 1eg. J.M. Pires 3170 (02/04/1951) IAN; Be1em, mata do Cafezal,
1eg. J.M. Pires 1849 (05/01/1950) IAN; Be1em. AEE/CPATU. 1eg. Manoel dos Reis
Cordeiro 1652 (27/10/81) IAN; Cas tanhal , lego G.A. B1ack 49 - 8607 (10/12/

1949) IAN; Castanha1, 1eg. R.L. Frões 24884 (08/12/1949) IAN; Santarém, 1eg.
Argemiro 2402(12/09/74) IAN; Santa rem, 1eg. Moacir 2406 (26/11/74) IAN; Be1em-

Brasi1ia Km93, Ieq. M. Kuh1man e S. Jimbo 162 (29/08/59) 1M; Amapã, Serra do
Navio, 1eg. Richard S. Cowan s/n9 (19/11/1954) IAN.

Talvez por erro de tipografia. a descrição original de Huber relata
diâmetro do fruto como 2em, porem todos os frutos ate hoje observados variam
de 3 a 5 mm de diãmetro.

No campo, esta espêc ie bem diferenciada de outras pele. aspecto das

cascas do tronco e dos ramos. as quais possuem um pó de cor cinza, mais acentu!

do na base dos troncos bem desenvolvidos. Suas flores apesar de numerosas caem
com faci 1idade t pai s muitas delas não são fecundadas.
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FJCi. 1. 1 - Habitus 2 - Fruto com câlice e corola persistentes 3 - nvârio e
estigmas 4 - Detalhe da inserção dos filetes na parte interna da co
rola 5 - Detalhe mostrando os lõculos do ovãrio 6 - Inserção do fi
lete na antera - Embrião com cotilédone plicado 8 - Semente 9-
Detalhe de um fruto com duas sementes.
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