
BOLETIM TÉCNICO

DOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituto Agronômico do Norte

N.O 20 Setembro de 1950YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N O T A S S C B R E A

F L O R A N E O T R Ó P IC A IV

SUMÁRIO

. Krukoff, B. A. ond J. Monachino: Supplemen-

tary notes on the American species of

Strychnos - VI.

Ledoux, Paul: Sur des formes de biocénose

chez OREODOXA Willd. (Palmae) dans

I'Hylaea orientale {Pará, BrésilJ, 2 figo

Black, G. A.: Novas espécies de Paniceae

(Gramineae) no Brasil. Com 4 est.

Black, G. A.: POLYGALA ZINDAE n. sp. (Pc-

IY9aloceae) no Território do Amapá (Hi-

léia brasileira).

Pires, Joôo Murço: Contribuição paro a Flora

Amazônica. Com 11 est.

Fróes, R. L.: Plantas novas da Amazônia.

Com 1 est,

BELÉM PARÁ - BRASIL



P o ly g a la Z in d a ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnovo sp.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( P O lY G A lA C E A E ) d o

T e rritó rio d o A m a p á (H ilé ia B ra s ile ira )

por

G. A. BlACK

Polygala Zindae Black n. sp. - Arcte affinis Polygalae

longicauli differt corolla atropurpurea et inflorescentia mí-

nori.

Brasil, Território do Amapá, Fazendinha, Macapá,

27-IV-1950, G.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. Black, Zinda et Irual Lobato 50-9669 (IAN,

typus) .

Anual, 15-22 em. de altura, ramos estríados, delicados,

ramíücados na metade superior (no material visto) só se ra-

mificando acima dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn cm., cada ramificação terminando em

uma inflorescência. Folha linear, alternada, glabra (0,8-1,0

em. de compr.); inflorescência, 7,5-11 mm. de compro e 8-9

mm. de largura, l'8.CemOSovoides. Eixo da inflorescência ma-

dura esguio. Pedúnculo ·ca. 1 mm. de comprimento, róseo (no

material sêco); glândulas croceas do cálice, não vistas em nos-

so material. Flôr, 3 mm. de compr.; as 2 azas da corola, atro-

purpúreas (em material fresco; quando sêco, muito mais

pálida), 3-5-nerveas, nervura forte; estames 7, filetes curtos;

carina também atropurpúrea com uma crista de 6-7 apen-

dículos digitiformes: Fruto 2,8-3 mm., eom 6-7 glândulas ver-

des (no material sêco) -ao longo das suturas. Sementes cô-

nicas, 2,7 mm. de comprimento, com caudículo caloso de 0,4

mm.; corpo, quando maduro, preto (2,2 mm.) coberto de pê-

los brancos, terminando em uma corôa de pêlos de C8. 1 mm.

de comprimento.
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Tem maior afinidade com P.xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlongicaulis, da qual difere

principalmente pela côr atropurpúrea da corola e pelo tama-

nho algo menor da inflorescência. O nome é dado em home-

nagem à sua coletora Sra. Zinda Lobato, esposa do Dr. Irval

Lobato.

SUMMARY

A new species of Polygala, P. Zinâae, havíng íts closest

affinity with P. longicaulis, ís described from the campos ot

Macapá.


