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Introdução
A família Magnoliaceae Juss. ocorre em regiões tropicais,
subtropicais e temperadas do globo, tendo grande
diversidade do Sudeste Asiático até a Malásia, sendo um
quinto de suas espécies neotropicais [1]. Segundo APG
III (2009) Magnoliaceae está posicionada na ordem
Magnoliales tendo como grupo irmão Laurales, incluídas
no clado Magnoliídeas, juntamente com as ordens
Canellales e Piperales, todas com representantes no
Brasil [2]. A família compreende duas subfamílias:
Magnolioideae e Liriodendroideae [3]. A delimitação de
gêneros, subgêneros e seções na subfamília
Magnolioideae ainda não é consenso entre os autores.
Dados moleculares sugerem que para reconhecer o
gênero Magnolia L. como monofilético, faz-se necessário
incluir todos os gêneros da subfamília Magnolioideae em
sua sinonímia [4,5,6,7]. De acordo com essa
classificação, Magnoliaceae possui dois gêneros:
Liriodendron L. com duas espécies [L. chinense (Helmsl.)
Sarg. e L. tulipifera L.] caracterizado pelas folhas lobadas,
anteras extrorsas e carpídios indeiscentes e Magnolia
com aproximadamente 220 espécies, apresentando
folhas com margem inteira, anteras introrsas e carpídios
deiscentes [8].

central subglabra a glabra na face abaxial. A espécie é
próxima de M. ovata, porém, Magnolia sp nov. diferenciase por apresentar frutos pubescentes a pubérulos com 45,8 x 3-4 cm e 6-8 cm diâm., ao passo que, em M. ovata
os frutos são glabros, com 7-8,3 x 7-7,5 cm e 11-20 cm
diâm.

Conclusões
As características compartilhadas por todas as espécies
brasileiras são: pecíolo plano, cicatrizes presentes nos
pecíolos, devido à caducidade das estípulas, venação
broquidódroma, nove tépalas e fruto sincárpico, múltiplo.
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Referências Bibliográficas
O presente trabalho teve como objetivo realizar um
estudo taxonômico da família Magnoliaceae para o Brasil,
apresentando descrições, mapas de distribuição
geográfica, ilustrações, chave de identificação e
comentários fenológicos e taxonômicos das espécies.

Metodologia
A elaboração do presente trabalho foi baseada no
levantamento das espécies de Magnolia por meio de
consultas bibliográficas, análise das coleções dos
herbários (BHCB, CEN, CESJ, ESA, GUA, HB, HEPH,
HRCB, HUEFS, HUFU, IAC, IBGE, MBM, MBML, MG,
OUPR, PACA, PEL, R, RB, SP, SPF UEC, UFG e VIC),
consulta dos materiais-tipo (BR, KEW, P e U),
observações de campo e coletas.

Resultados e Discussão
No Brasil, a família está representada pelo gênero
Magnolia. Foram reconhecidas quatro espécies: Magnolia
amazonica (Ducke) Govaerts, Magnolia irwiniana Lozano,
Magnolia ovata (A.St-Hil.) Spreng., e uma nova espécie
para a ciência.
Magnolia sp nov. é caracterizada por possuir ramos
glabros, folhas elípticas, raramente obovadas a
oblanceoladas, pecíolo subglabro a glabro e nervura
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