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MIRISTICÃCEAS
FAMíLIA DA BICUíBA
l\lyristicaceae" Brown, Prodr. FI. Nov. Holl. 199. 1810.

ARVORES 'Ou no mais das vêzes arbustos, em geral aromáticos.
FôLHAs alternas, inteiras, persistentes, muitas vêzes ponteado-transparentes, de nervuras laterais em geral confluentes ou unidas junto
aos bordos da fôlha; estipula O.
INFliORESC.J!::NCIAS em geral axilares, em panículas, cachos,
carimbos 'Ou compostas de fascículos 'Ou de cimos, glornérulos ou
capítulos.
BRACTEAS às vêzespr€sentes,
raramente
bractéolas.
FLôRES dióicas, regulares, quase sempre 'pequenas ou muito pequenas; períanto simples, gamófilo, mais ou menos afunílado, campanulado ou globos o, com 3 ou raramente 2-5 segmentos valvares.
FLÔRES MASCULINAS (sem pístilódio) com estames em número
variável (2---40), fiJetes unidos em coluna, às vêzes curtamente (Mauloutchía) , anteras separadas
ou mais 'Ou menos conerescídas e às
vêzes em uma massa, 2 lojas extrorsas abrindo ao comprido. FLôRES FEMININAS (sem estaminódios) com ovário súpero, séssil, de
1 loja; 1 óvulo anátropo, basílar ou quase, de 2 tegumentos;
estílete em geral O ou muito curto, estigma muitas
vêzes mais ou
menos bilobado, às vêzes Iaeiniado.
FRUTO carnudo, geralmente abre em 2 valvas (4 às vêzes em
Myristica),
raramente
mdeiscente
(Scyphocephalium
especialmente,
Brochneura às vêzes). SEMENTE provida de arílo carnudo ou delgado, em geral vermelho e Iaciniado, às vêzes inteiro ou rudimentar,
albume abundante, muitas vêzes rímoso e oleaginoso,
Área de dispersão - 15 gêneros <com 260 espécies nos trópicos
do Nôvo e Velho Mundo. Nas Américas habita desde o sul do
México e Antilhas até o Estado de S. Catarina, no Sul do Brasil.
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CONSPETO GERAL DAS MIRISTICACEAS
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