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RESUMO

Ixora truncata Müll. Arg., espécie de Rubiaceae endêmica do Brasil, foi descrita originalmente em 1881, com base em exemplares coletados 1877. 
Trata-se de uma espécie rara e com ocorrência registrada para os estados do Ceará, Maranhão e Tocantins. O reencontro da espécie em seis 
localidades no Planalto de Ibiapaba no Ceará, após mais de 70 anos desde a última coleta nesse estado possibilitou conhecer e descrever aspectos 
morfológicos antes desconhecidos, como detalhamento do hábito, colorações de estruturas reprodutivas e caracterização do fruto. São 
apresentadas informações sobre o ambiente de ocorrência da espécie, dados fenológicos e estado de conservação. Foram revisadas exsicatas em 
coleções de herbários e localizados 14 exemplares da espécie provenientes dos estados do Ceará (10 exemplares), Maranhão (3) e Tocantins (1).  
Expedições a campo realizadas no estado do Ceará possibilitaram localizar populações da espécie no Planalto de Ibiapaba, nos municípios de 
Tianguá, Ubajara e Ibiapina. Os espécimes coletados foram georrefenciados, fotografados e depositados em herbários. Foram registrados 
aspectos gerais sobre as populações e seu habitat. O estado de conservação foi definido conforme categorização adotada pela IUCN. A área de 
ocorrência de remanescentes de Floresta Atlântica, também denominada de Floresta Subperenifólia Tropical Plúvio-Nebular no Planalto de 
Ibiapaba, em grande parte protegida no PARNA de Ubajara, representa o ambiente mais significativo para a conservação de I. truncata. Mesmo 
fora do parque foi possível encontrá-la em meio a pequenos remanescentes florestais, o que indica uma certa valência ambiental.  Pode-se 
afirmar que a espécie está associada a ambientes mais úmidos em meio a regiões de matriz mais árida. Com a caracterização do fruto no presente 
trabalho, a espécie passa a ter sua descrição completa. I. truncata foi coletada com flores entre julho e dezembro e em frutificação entre 
novembro e dezembro. Nos trabalhos de campo detectou-se que a espécie é conhecida popularmente em sua área de ocorrência no Ceará como 
jurumbaré. A espécie é aqui apontada como fora de perigo de extinção.
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