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Figura 1. Folhas e caule de  Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.,  
principais características usadas para identificação em campo. 
Autor: Denise Garcia de Santana

Características Gerais

Identificação

Cybistax antisyphilitica (Bignoniaceae) 
é a representante mais popular do gênero, 
sendo conhecida como ipê-verde, ipê-
mirim ou carobinha (Lorenzi, 2002). A 
árvore é caducifólia (Salomão et al., 2003; 
Figura 2a), tolerante ao frio (Salomão et 
al., 2003), peculiar do Cerrado (Cielo 
Filho et al., 2009) e pouco ramificada 
(Silva & Queiroz, 2003). A abertura 
estomática se processa no período noturno 
(Palhares et al., 2010). Os indivíduos 
apresentam baixo porte, podendo atingir 
até 11 m de altura e 12 cm de diâmetro a 
altura do peito (Donadio et al., 2009). 

Distribuição geográfica

Distribuída pela América do Sul 
(Araújo, 2008), a espécie é encontrada 
naturalmente na Argentina, Paraguai, 
Bolívia, Andes Peruanos (Gentry, 1992), 
Equador (Mendoza & Kvist, 2005) e 
Brasil (Pereira, 2006; Araújo, 2008; Cielo 
Filho et al., 2009; Donadio et al., 2009), 
desde o nível do mar até 2200 m (Gentry, 
1992). No Brasil, tem poucos registros 
amazônicos, apresentando maior número 
nas regiões nordeste, sudeste e sul. O 
limite geográfico, entretanto, é marcado 
pela divisa entre o Estado do Pará e o 
Suriname (Pereira, 2006). 

Heliófita (Santos et al., 2007), ocorre 
em diversas formações vegetacionais, 
como Floresta de Baixada Aluvial do 
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Rio de Janeiro (Carvalho et al., 2006b), Savanas 
Amazônicas do Pará (Magnusson et al., 2008), Floresta 
Ombrófila e Floresta Atlântica (Carvalho et al., 2006b), 
Cerrado (Salomão et al., 2003; Santos et al., 2007), 
Mata Ciliar e Capoeira (Santos et al., 2007), além de 
formações de Campo Cerrado, Cerrado stricto sensu, 
Cerradão e Mata de Galeria (Salomão et al., 2003). No 
entanto, é observada mais frequentemente na Floresta 
Estacional Semidecidual (Souza et al., 2007; Longhi 
et al., 2008; Cielo Filho et al., 2009). Apesar de se 
estabelecer em solos com baixa fertilidade natural, 
arenosos e pedregosos (Lorenzi, 2002), em São Paulo, 
é encontrada no Cerradão associada à Latossolo 
Vermelho Escuro e Vermelho Amarelo (Kotchetkoff-
Henriques et al., 2005).

Descrição botânica

A espécie apresenta folhas palmadas e 
inflorescência tirsóide terminal, com flores tipicamente 
verdes (Pereira & Mansano, 2008). A característica floral 
lhe confere o nome popular mais conhecido, ipê-verde. Os 
frutos são tipo cápsula achatada-oblonga com 12 costelas 
longitudinais (Silva & Queiroz, 2003; Figura 2 b, c, d).

Grupo ecológico

Ecologicamente, o ipê-verde apresenta 
classificação divergente quanto ao seu 
estabelecimento, sendo considerada como uma 
espécie pioneira (Carvalho et al., 2006a), clímax 
exigente à luz ou secundária inicial (Carvalho et al., 
2006b; Donadio et al., 2009).

Biologia Reprodutiva

Fenologia
Floração Frutificação

Evento
Meses do Ano

J F M A M J J A S O N D

Bioma Cerrado1, 2

1Araújo, 2008; 2Salomão et al., 2003. 

Tipo de sexual

Os frutos são formados por polinização cruzada, 
realizada principalmente por abelhas de médio e 
grande porte, especialmente as do gênero Epicharis 
(Bittencourt Júnior et al., 2011). As sementes (Figura 
2f, g) são dispersas por anemocoria (Neri et al., 
2005; Carvalho et al., 2006b), possuem alas hialinas, 
assimétricas e de textura membranácea; hilo evidente 
(Ferronato et al., 2000; Ortolani et al., 2008).

Usos

A maior utilização da espécie é no âmbito 
medicinal (Moreira; Guarim-Neto, 2009), apesar de 
ser recomendada e muito utilizada em projetos de 
arborização (Lorenzi, 2002; Lombardi & Moraes, 
2003; Lindenmaier & Santos, 2008) e em projetos 
de restauração de áreas degradadas, especialmente 
de áreas preservação permanente (Lorenzi, 2002), 
inclusive para locais extremamente antropizados 
como cascalheiras (Pinheiro et al., 2009). As folhas 
são utilizadas na etnomedicina para o tratamento 
de dartros e úlcera (Fenner et al., 2006), como 
depurativo, agente diurético (Rodrigues et al., 2005; 
Fener et al., 2006) e no combate à dor de cabeça 
(Moreira & Guarim-Neto, 2009), embora apenas o 
efeito analgésico tenha sido comprovado (Rodrigues 
& Carlini, 2003). Esses efeitos curativos podem estar 
relacionados com diversos compostos produzidos pela 
planta. Análises químicas mostraram a presença de 
ácido oléico, ácido 2-hidroxilinoléico, triterpenos e o 
2-hidróxido-3-(3-metil-2-butenil) 1, 4 nafitoquinona, 
uma quinona conhecida como lapacol que apresenta 
ação inseticida sobre larvas do mosquito Aedes 
aegypti (Rodrigues et al., 2005).

Sementes

Peso de mil sementes

Com 8 a 11% de umidade, a massa de mil 
sementes está entre 27 e 36 g.

Colheita, extração e beneficiamento

Os frutos devem ser colhidos na árvore, antes 
da deiscência, quando apresentam os primeiros sinais 
da mudança de coloração, do verde para o castanho 
(Figura 2b, c). Se a colheita for realizada com os 
frutos em deiscência avançada haverá perda de grande 
quantidade de sementes pelo vento. Depois da colheita, 
os frutos ainda fechados, precisam ficar em local 
arejado, de preferência sobre peneira, até a deiscência 
total e liberação de todas as sementes. Ao final desse 
processo, as sementes apresentam entre 8 e 11% de 
umidade. É possível encontrar sementes sendo dispersas 
com coloração variando entre verde-claro, nuances de 
amarelo e, até mesmo, cinza. Contudo, ainda não se 
sabe, ao certo, como este heteromorfismo está associado 
às etapas de desenvolvimento das sementes da espécie. 
Há carência de estudos ecofisiológicos que capacitem 
à afirmação de qual é o real ponto de maturidade 
fisiológica da espécie, mas a coloração da semente 
parece estar associada à idade, sendo sementes com 
coloração verde àquelas que aparentemente apresentam 
ponto de maturidade fisiológico. 
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Armazenamento

As sementes têm sido classificadas como 
tolerantes à dessecação (anidrobióticas), por 
conseguinte, ortodoxas (Salomão et al., 2003; Medeiros 
& Eira, 2006), além de não-dormentes (Salomão et al., 
2003). Há relatos de que o armazenamento a vácuo 
das sementes compromete a formação de plântulas 
(Freitas et al., 2011). Independentemente, o tempo de 
armazenamento é baixo (por volta de seis meses), o que 
tem sido associado ao baixo teor de material de reserva 
das sementes (Freitas et al., 2011) e promove discussão 
sobre a classificação de caráter ortodoxo (as sementes 
podem ser intermediárias quanto à anidrobiose). 

Germinação

A emergência do embrião é epígea e a formação 
das plântulas, do tipo fanerocotiledonar, e ocorre entre 
21 e 35 dias após a semeadura (Ortolani et al., 2008; 
Brasil, 2010, Lobo et al., 2014; Figura 2e). As sementes 
possuem sérios problemas fitossanitários em laboratório, 
apresentando fungos que comprometem a germinação, 
sobretudo Phomopsis sp., Lasiodiplodia theobromae, 
Aspergillus niger, A. flavus, Aspergillus sp., Fusarium 
sp. E Penicillium sp. (Santos et al., 1998). Em função 

dessa contaminação potencial é sugerido, nos testes de 
germinação em laboratório, imergir as sementes em 
solução de detergente na proporção de cinco gotas de 
detergente neutro para cada 100 mL de água, deixar 
em repouso por 5 a 10 minutos e depois enxaguá-las 
em água corrente, antes da semeadura (Brasil, 2010). 
Outro procedimento para diminuir a contaminação 
nos testes é a retirada (manual) das alas (Figura 2 f, g). 
As observações de campo sugerem que os problemas 
fitossanitários das sementes parecem apresentar estreita 
relação com o ‘armazenamento em campo’ (as sementes 
ficam aderidas ao fruto após a deiscência até a dispersão 
anemocórica). Quando a deiscência (abertura) do fruto 
é realizada em condições de laboratório, o número 
de plântulas contaminadas é reduzido. As plântulas 
originadas possuem raiz axial, com tecido epidérmico 
irregular; hipocótilo verde e glabro; cotilédones verdes, 
foliáceos, reniformes, com mesofilo heterogêneo, 
epiderme pilosa e feixes vasculares colaterais (Ortolani 
et al., 2008). O porcentual de germinação é variável, de 
acordo com o grau de maturação das sementes, variando 
entre 27 e 65% (Santos et al., 1998), normalmente 
superior a 60%, podendo atingir 90%, quando as 
sementes são sanitizadas (vide acima protocolo de 
Brasil, 2010) e selecionadas (Freitas et al., 2011). 

Figura 2. Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. – Bignoniaceae. Indivíduo inserido na paisagem urbana – sem escala (a) 
Frutos imaturos na árvore – sem escala (b); início do processo de secagem com transição da coloração do fruto (c) sementes 
em dispersão (d); plântula com 21 dias (e); sementes com alas (f); sementes sem alas (g). Escala 0,5 cm.
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Mudas

Produção

Em geral, a produção de mudas da espécie, ainda 
que em caráter experimental, é subsidiada pelo semeio 
sobre substrato combinado (duas partes de solo, uma 
parte de vermiculita e uma parte de turfa), seguido da 
cobertura com fina camada deste combinado (1 a 3 mm 
de profundidade). A irrigação deve ser executada em 
intervalos de 48 horas. O crescimento da muda é rápido 
nos primeiros dois ou três meses após a emergência da 
plântula, estagnando posteriormente. Ainda não está 
documentado o tempo entre a semeadura no substrato 
e o plantio no campo, bem como as proporções ótimas 
de minerais, condicionadores (do substrato) e o tipo 
de substrato para melhor desempenho da muda em 
viveiro e em campo. A fim de evitar deformação da 
raiz pivotante (ao menos nos primeiros três meses após 
a emergência), aconselha-se ao produtor a semeadura 
em recipientes com volume de, no mínimo, 3 L (3 kg). 

Associação simbiótica

Os autores desconhecem pesquisas robustas 
sobre associação biológica com sementes e plântulas 
de Cybistax anthisiphilitica.

Propagação vegetativa

Do mesmo modo que no item anterior, os autores 
desconhecem pesquisas robustas sobre propagação 
vegetativa da espécie.
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Expediente
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