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PECTIS L (COMPOSITAE - TAGETEAE). ESPÉCIES
OCORRENTES NO BRASIL *
Hortensia Pousada Bautista111
RESUMO
Expõe-se neste trabalho uma revisão taxonômica das espécies brasileiras do
gênero Pectis L ( Compositae), pertencente à tribo Tageteae e exclusivo da América.
No tratamento taxonômico do gênero é apresentada uma chave dicotômica
para identificação de seus 15 taxa, acompanhados de descrição, comentários e distribuição geográfica, ilustrados com desenhos, fotografias e mapas de distribuição.
No estudo da morfologia do gênero, destaca-se a folha, sendo descrita a sua
vascularização e epiderme. São apresentados dados sobre a sua palinologia, germinação e fitoquímica, sempre acompanhados de ilustrações.
P. rubiacea Baker foi colocada como sinônimo de P. brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip. e verificou-se que P apodocephala Baker é um nome supérfluo.
P. odorata Griseb., do Paraguai e Argentina, P. substriata Rusby, da Bolívia e
P linifolia L var. linifolia, da América Central e América do Norte, têm aqui, pela
primeira vez, sua ocorrência registrada para o Brasil.
ABSTRACT
This paper presents a taxonomic revision of the Brazilian species of the genus
Pectis L. (Compositae) which belongs to the tribe Tageteae and is exclusive to
America.
The taxonomic treatment of the genus includes a dichotomous key for the identification of its 15 taxa, accompanied by a description, commentaries, geographic
distribution, and illustrations including line drawings, photographs and maps.
In the morphological study of the genus, the vascular system and epidermis
of the leaf are emphasized. Information about its palinology, germination and phytochemistry are presented through illustrations.
P. rubiacea Baker was placed in synonimy with P. brevipedunculata (Gardn.)
Schz. Bip. and P apodocephala Baker was judged to be a superfluous name.
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P. odorata Griseb. from Paraguay and Argentina, P. substriata Rusby from Bolívia, and P. linifolia L. var. linifolia from North and Central America are registered
for the first time as occurring in Brazil.

INTRODUÇÃO
O gênero Pectis L. encontra-se distribuído pelas regiões quentes e temperadas
da América, tendo sido o México e o Brasil, ao que tudo leva a crer, os centros
de sua dispersão, estando representado em nosso país por 15 taxa.
As espécies do gênero que ocorrem no Brasil só foram tratadas por Baker (1884)
na Flora Brasiliensis de Martius, não havendo estudos recentes sobre o assunto,
nem mesmo no que tange às espécies ocorrentes na América do Sul.
Ao longo de sua história, Pectis L. foi dividido em subgêneros, seções e até
mesmo desmembrado em novos gêneros. Isto se deve à grande e contínua variação dos caracteres morfológicos de suas espécies, o que leva a pensar, tratar-se
ele, de um gênero que ainda não atingiu a estabilidade na sua trajetória evolutiva.
Ultimamente, Keil (1977) vem se dedicando ao estudo e reorganização das seções de Pectis L , bem como ao conhecimento das espécies panamenhas e norteamericanas, não tendo ainda finalizado suas conclusões sobre a subdivisão do gênero em seções. Considerando que este trabalho refere-se apenas às espécies que
ocorrem no Brasil, achou-se mais conveniente não enquadrá-las em seções, uma
vez que as mesmas ainda estão sendo definidas e restabelecidas.
Para o estudo dos taxa foram consultados os tipos e analisadas as coleções
de espécies desse gênero depositadas em 49 herbários nacionais e estrangeiros.

Histórico
Linnaeus (1759) estabeleceu o gênero Pectis para reunir duas espécies das ilhas
da América Central — P. ciliaris e P. linifolia — dando para esta o nome alternativo
de Verbesina linifolia d . c ) .
Jacquin (1760) publicou P. punctata e lhe deu ampla difusão, enquanto P. linifolia ficou na obscuridade; atualmente, P. punctata está posta em sinonímia de P.
linifolia, por Fernald (1897).
Adanson (1763) estabeleceu o gênero Seala, parcialmente fundamentado numa figura de Plumier (1756), a qual tinha sido referida por Linnaeus para a sua P.
ciliaris.
Jussieu (1789) em seu Genera Plantarum só dá validade a Pectis L.
Lagasca (1816) criou o gênero Lorentea, baseado num material de Cuba, com
a espécie L. prostrata, que Sprengel (1826) sinonimizou a P. hurnifusa Swartz.
Cassini (1817a) descreveu o gênero Cryptopetalon com a espécie C. ciliare, do
Peru. Mais tarde (1817b) fundou o gênero Chthonia com a espécie C. glaucescens.
Humboldt, Bonpland e Kunth (1820) descreveram quatro espécies do gênero
Pectis L , entre as quais P. elongata para a Colômbia e consideraram Chthonia Cass.
sinônimo de Pectis L.
Cassini (1823) entendeu que o seu gênero Chthonia era o mesmo Lorentea Lag.,
mas, apesar deste último ter sido publicado antes, o pôs como sinônimo do seu,
por achar a descrição de Lagasca inadequada. O mesmo (1825) restringiu a Pectis
L. as espécies P linifolia L. e P punctata Jacq., e enfatiza as diferenças entre este
gênero e os seus.

Lessing (1831) fundou o gênero Pectidium, baseado em Pectis punctata Jacq.,
reconhecendo Pectis L (incluindo nele, Cryptopetalon Cass., Chthonia Cass. e Lorentea Lag.) e Lorentea Lessing, como por ele definido (1830).
Rafinesque (1832) criou o gênero Helioreos, baseado em Pectis angustifolia Torrey (1828).
Candolle (1836) em seu Prodromus considerou os mesmos gêneros que Lessing (l.c.), dando para o gênero Lorentea Less. duas seções, Cryptopetalon, para
incluir o gênero Cryptopetalon Cass., e Stammarium Willd. in herb., e descreveu
o gênero Pectidopsis para receber Pectis angustifolia Torr.
Endlicher (1836/40) reconheceu os gêneros Pectidopsis D C , Pectidium Less.,
Pectis L. e Lorentea Less.
Gardner (1846) descreveu para o Brasil as espécies Lorentea congesta, L. decumbens, L. oligocephala, L. affinis, L. polycephala, L. ramosissima e a seguir (1847)
publicou L. brevipedunculata.
Gray (1849) reconheceu Pectis L. para incluir Pectidium Less., Pectidopsis DC.
e Lorentea Less. e propôs os subgêneros Heteropectis e Pectothrix. Ainda ele (1852)
sugeriu a divisão do gênero Pectis L. em Eupectis, Heteropectis, Pectidium, Pectidopsis, Pectothrix e Lorentea.
Schultz-Bipontinus (1857) transferiu para Pectis L. as espécies de Candolle e
Gardner, descritas para o gênero Lorentea.
Triana (1858) criou o gênero Cheilodiscus para a nova espécie C. littorallis, da
Colômbia.
Grisebach (1864) citou para o Brasil P. prostrata Cav., espécie não observada
por nós entre todos os exemplares brasileiros examinados.
Bentham e Hooker (1873) julgaram que da divisão do gênero feita por Gray
(1852), as seções Eupectis, Pectothrix e Lorentea necessitavam ser revistas.
Gray (1883) examinou o gênero Pectis L. e modificou a sua divisão, reconhecendo somente as seções Eupectis, Pectothrix e Pectidium.
Baker (1884) fez uma descrição para o gênero Pectis L. não levando em consideração as seções. Cita P. elongata para o Brasil, bem como reconhece três das
espécies estabelecidas por Gardner e sinonimiza P. ramosissima Gardner para P oligocephala (Gardn.) Schz. Bip., P. polycephala Gardn. para P. elongata H.B.K., e
transfere P. affinis para variedade de P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. Ainda criou
para o epíteto correto P brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., o nome supérfluo
P. apodocephala Baker. Além disso, estabeleceu mais cinco espécies para o Brasil:
P. burchellii, p gardneri, P. rubiacea, P. gracilis e P. rígida.
Spencer-Moore (1895) criou para o Brasil Pectis jangadensis, com ocorrência
em Mato Grosso.
Malme (1899) descreveu para o Brasil mais uma espécie, P. stella.
Lõfgreen (1897) transcreveu de Baker (l.c.) a descrição do gênero e a chave para as espécies, citando para São Paulo, P. gracilis Baker e P. rígida Baker, bem como
a ocorrência provável de P. rubiacea Baker e P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip.
Fernald (1897) estudou as espécies dos Estados Unidos e México, fez exame
do que existia até aquele momento, e distribuiu as espécies nas seções estabelecidas por Gray (1853;1883).
Keil (1977b) transferiu de status Pectis jangadensis S. Moore, dando-lhe a nova
combinação P. uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil. O mesmo autor (1978)
estuda P. linifolia L. sem contanto mencioná-la para o Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi utilizado material herborizado e quando possível, material vivo ou fixado

em F.A.A. (formol, ácido acético e álcool 50%), segundo Johansen (1940). As exicatas examinadas pertencem aos herbários de siglas B, B M , BR, BRG, C, CORD,
E, F, G, GA, GB, GH, GUA, HB, HBG, HUJ, IAN, ILL, INPA, IPA, JE, K, KIEL,
L, LE, LIL, LP, M, M B M , MG, MO, NCU, NY, P, PH, R, RB, SP, STU, TUB, U, UB,
UC, UEC, UFP, UPS, US, VEN, W.
A descrição genérica está de acordo com as observações realizadas nas espécies abordadas. As abreviações usadas na citação do material estudado foram: s.l.=
sem localidade, s.d.= sem data, s.n.= sem número.
Para o estudo da morfologia foram examinadas folhas, flores e frutos diafanizados em uma solução aquosa a 5% de hidróxido de sódio, colocada em estufa
a 50°C e renovada de dois em dois dias ou quando necessário; a seguir, o material
foi lavado em água corrente, passado em álcool a 70° corado com safranina hidroalcoólica a 50%, diferenciado em álcool a 70° com gotas de ácido acético, e montado em água-glicerina 1:1, entre lâmina e lamínula.
A identificação dos padrões de nervação foi baseada nos princípios citados por
Hickey (1974); nos esquemas obtidos, os feixes vasculares estão pontuados e o esclerênquima, em negro. Para o estudo do esclerênquima foi usada a mistura de Jeffrey (Johansen, 1940). Para a observação da epiderme e dos estômatos usou-se
a própria folha diafanizada e para a classificação dos tipos de estômatos, foi adotado o trabalho de Van Cotthem (1970). Os cortes anatômicos foram realizados a mão
livre, com material fixado em F.A.A. ou a fresco, diafanizados com hidróxido de
sódio a 5%, lavados em água corrente, corados com azul de metileno e montados
em água-glicerina 1:1, entre lâmina e lamínula; nos esquemas obtidos foram obedecidas as convenções de Metcalfe e Chalk (1965) — xilema, em traços verticais, floema, pontuado e esclerênquima, em negro.
Para as observações palinológicas foi utilizado material herborizado. Os grãos
de pólen foram submetidos à acetólise, técnica padrão de Erdtman (1966); para algjjmas espécies foram medidos 25 grãos, tendo sido calculados a média aritmética
(X), o desvio padrão (S), o erro padrão ( ^ x ) , o coeficiente de variação (C.V.) e o
intervalo de confiança a 95% (I.C.). A terminologia usada é a de Erdtman (La),
modificada por Moreira (1969) e Barth (1975).
Para o estudo fitoquímico de Pectis brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., na
separação e análise do óleo essencial foi empregado o arraste de vapor d'água
em 700g de planta fresca. O óleo essencial obtido foi analisado por cromatografia
de gás-líquido, empregando-se uma coluna SE 30-3% de chromosorb W, 80-100
mesh.
Para extração e ensaio dos constituintes fixos, 86g de planta fresca foram submetidos a extração a quente com 500ml, com 300ml e com 200ml de etanol a 80%.
Os extratos reunidos foram concentrados sob pressão reduzida em evaporador rotativo. Tomaram-se alíquotas correspondentes a 10g para os seguintes ensaios:

GRUPOS

SOLVENTE

REVELADOR

Taninos (fenólicos)

Acetato de etilametanol 8:2

Gibbs; 2,6-dicloroquinona clorimida 1% (etanol); vapores de amônia

Alcalóides

Acetato de etilametanol 6:4

lodo/iodeto de potássio;
Dragendorff

Açúcares

Acetato de etilametanol 6:4

Ftalato de anilina; resorcinol/HCI; antrona

Aminoácidos
Aminas

Etanol 77%

Ninhidrina 0,2% (metanol); colidina 95:5

Ácidos orgânicos

Acetato de etilametanol 8:2

Verde de bromocresol

Substâncias indólicas

Acetato de etilametanol 1:1

Ehrlich; p-dimetilamino benzaldeido 1% (etanoJ)

O ensaio para germinação de sementes de Pectis brevipedunculata (Gardn.)
Schz. Bip. foi realizado em condições ambientais de laboratório, usando um vasosementeira de barro, tendo como substrato solo areno-argiloso do próprio local de
coleta do material, onde 30 aquênios foram lançados superficialmente, com suprimento diário de água. Testes realizados com papel de filtro não forneceram resultados satisfatórios, sendo o índice de germinação inferior a 10%.

RESULTADOS E D I S C U S S Õ E S
Morfologia
Hábito: A maioria são ervas, em geral eretas, como P. gardneri Baker e P. elongata H.B.K., com ramificação basal ou só superiormente ramificadas. Algumas são
cespitosas, subacaules, com ramos decumbentes, como em P brevipedunculata
(Gardn.) Schz. Bip., e outras, como em P. stella Malme, os ramos são procumbentes ou ascendentes. P. congesta Baker é cespitosa, muito aglomerada, e se caracteriza por ser uma espécie nana.
Outras são subarbustos, eretos, caulescentes, como P rígida Baker e P. substriata Rusby, ou subacaules, como P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip.
Raízes: Sistema radicular superficial com raiz principal mais desenvolvida, axial, herbácea, menos freqüentemente, lenhosa, e as secundárias curtas ou longas e
delicadas.
Em P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip e P rígida Baker as raízes apresentam-se
espessas e lenhosas, indicando, provavelmente, um crescimento bianual ou perene.
Num exemplar de P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., coletado no Cerrado, a raiz mostra uma estrutura que, apesar de não ter sido estudada anatomicamente, muito se assemelha a um xilopódio.
Caule e Ramos: Simples ou ramificados, de herbáceos a lenhosos, purpúreos ou
não, glabros ou pilosos, esfriados, raro lisos, em geral cilíndricos ou hexagonais,
como em P linifolia L var. linifolia. Ramos opostos, às vezes alternos, ou mesmo
dicotômicos, patentes, fastigiados, decumbentes, raro flexuosos, como num exemplar de P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala, coletado por Glaziou.
Os tricomas são simples e em geral se dispõem em faixas em direção ao bordo das
folhas.
Folhas: Simples, opostas, cruzadas, sésseis, conatas na base (fig. 1a e 11d), distribuídas ao longo do caule e dos ramos ou situadas na região basal, e então as superiores fasciculadas, como por exemplo em P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip. (fig. 26).
A forma em geral é linear, como em R brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip.,
P. gardneri Baker, P. substriata Rusby e P uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil, podendo ser estreito-oblonga, como em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz.
Bip., estreito-oblanceolada, como em P elongata H.B.K. e P uniaristata DC. var.
jangadensis (S. Moore) Keil, estreito-elíptica, como em P linifolia L var. linifolia,
e estreito-linear, como em P burchellii Baker, P elongata H.B.K., P. gracilis Baker
e P stella Malme. O ápice é agudo, mucronado ou aristado. A margem inteira, ciliadocerdosa, às vezes revoluta.
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Epiderme: Epiderme adaxial, em vista frontal, constituída por células de contorno
poligonal de 4-8 lados, com paredes anticlinais retas ou curvas, como em P. burchellii Baker, P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip., P. elongata H.B.K., P. gardnerí Baker, P. linifolia, P. rígida Baker e P. uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil,
ou levemente sinuosas, como em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. congesta (Gardn.) Schz. "iip. e P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala.
Nesta face as célulcfj se apresentam com paredes levemente mais espessas que as
da face abaxial, observando-se campos de pontuação primária.
Epiderme abaxial, em vista frontal, constituída por células de contorno poligonal, mais comumente sem contorno definido, por serem as paredes anticlinais de
curvas a acentuadamente sinuosas, como em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz.
Bip., P. congesta (Gardn.) Schz. Bip., P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker e P. uniaristata DC. var.
jangadensis (S. Moore) Keil, raro retas, como em P. gardnerí Baker e P. rígida Baker,
apresentando campos de pontuação primária.
As células epidérmicas do bordo sempre apresentam cutícula espessa.
As células da epiderme são dotadas de cutícula que, via de regra, apresenta
estrias epicuticulares conspícuas, mais acentuadamente nas proximidades dos estômatos e das células basais dos tricomas. Em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz.
Bip., P. burchellii Baker, P. congesta (Gardn.) Schz. Bip., P. decumbens (Gardn.)
Schz. Bip., P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala e P. oligocephala
(Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, são observadas em ambas as epidermes, enquanto que em P. gardnerí Baker, P. rígida Baker e P. stella Malme, na
adaxial.
Os estômatos estão presentes em ambas as faces da lâmina foliar e seu aspecto, em vista frontal, é muito variado.
Tanto na face adaxial como na abaxial, ocorrem estômatos do tipo anomocítico, anisocítico, diacítico, paracítico e hemiparacítico, sendo mais freqüentes os anomocíticos e anisocíticos. Encontram-se também com freqüência estômatos de transição e menos comumente estômatos contíguos e outros com uma célula subsidiária comum (próximos) e mais raramente anômalos ou ainda alguns incompletamente
desenvolvidos.
O tipo anomocítico foi observado na epiderme adaxial e na epiderme abaxial
de todos os taxa estudados.
O tipo anisocítico foi constatado na epiderme de ambas as faces de todas as
espécies estudadas, com exceção de P. congesta (Gardn.) Schz. Bip.
O tipo diacítico foi verificado em ambas as epidermes de P. congesta (Gardn.)
Schz. Bip. e P. uniaristata DC. vai. jangadensis (S. Moore) Keil; na epiderme abaxial
de P. burchellii Baker, P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala, P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker e P. stella Malme; na epiderme adaxial de P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip. e P. odorata Griseb.
O tipo paracítico foi observado na epiderme de ambas as faces de P. gardnerí
Baker e na epiderme adaxial de P. burchellii Baker, P. oligocephala (Gardn.) Schz.
Bip. var. oligocephala, P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker e P. stella Malme.
O tipo hemaparacítico é um dos mais freqüentes, ocorrendo na maioria das
espécies, com exceção de: ambas as epidermes de P. burchellii Baker e P. odorata
Griseb.; face abaxial de P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip., P. gardnerí Baker, P.
oligocephala (Gardn.) Sehz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, P substriata Rusby e
P uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil.
Estômatos de transição (Pant & Kidwai, 1964) foram observados em todos os
taxa tratados, notando-se um maior número de espécies com estômatos de transi-
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Tabela 1
Distribuição dos tipos de estômatos e células epidérmicas
na face adaxial das diversas espécies e
variedades de Pectis L.
EPIDERME ADAXIAL
\

CARACTERES

ESTÔMATOS

CÉLULAS EPIDÉRMICAS

DE TRANSIÇ^

CONTÍGUOS

Í2.5
o
£

+

+
+

+
+

+ +
+

PRÓXIMOS

0

PARACÍTICOS

ANISOClTICO

CAMPOS DE
PONTUAÇÃO
PRIMARIA

ESPESSAS

+
+

LEVEMENTE
SINUOSAS

+
+

CURVAS

+

RETAS

+

+

\

IRREGULAR

+

P. burchellii

POLIGONAL

P, brevipedunculata

TAXA

o
o

w
ANOMOCÍTIC

tr
üJ <

DIACÍTICOS

t/l

PAREDES

HEMIPARACn

tr>

FORMA

P. congesta
P. decumbens
P. elongata
P. gardneri
P. gracilis
P. linifolia var.
linifolia
P. odorata
P. oligocephala var.
oligocephala
P. oligocephala var.
affinis
P. rígida
P. stella
P. substriata
P. uniarístata var.
jangadensis
Tabela 2
Distribuição dos tipos de estômatos e células epidérmicas
na face abaxial das diversas espécies e
variedades de Pectis L.
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ção entre anomocítico-anisocítico, como na epiderme de ambas as faces de P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. elongata H.B.K., P. odorata Griseb., P. stella
Malme, P. substriata Rusby e P. uniarístata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil,
e com estômatos de transição entre anisocítico-paracítico, como na epiderme adaxial de P. Hnifolia L. var. linifolia, P. elongata H.B.K., P. decumbens (Gardn.) Schz.
Bip., P. stella Malme, P. uniarístata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil, P. gracilis
Baker, P. burchellii Baker, P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala e
P. rígida Baker, e na epiderme adaxial de P. linifolia L. var. linifolia, P. gracilis Baker,
P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. burchellii Baker e P. rígida Baker.
Estômatos com uma célula subsidiária comum só não foram registrados na epiderme adaxial de P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. Hnifolia L var. Hnifolia,
P. substriata Rusby e P. uniarístata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil, e na epiderme abaxial de P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip., P. Hnifolia L. var. linifolia, P
oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, P. rígida Baker e P. stella Malme.
Indumento: O caráter pilosidade não foi considerado como distintivo entre as espécies estudadas, tendo em vista que numa mesma exsicata encontram-se espécimes com pilosidade e outros glabros.
Em alguns exemplares de P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip. toda a superfície
da lâmina, em ambas as epidermes, é coberta por tricomas simples, unicelulares,
bi e tricelulares, unisseriados com paredes bastante espessas.
Em P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker ocorrem tricomas simples, unicelulares e outros com 2-5 células, unisseriados, com paredes
espessas, em ambas as faces, sendo que na abaxial, principalmente ao longo das
nervuras medianas.
No bordo da maioria das espécies, como em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz.
Bip., P. congesta (Gardn.). Schz. Bip., P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip., P. elongata H.B.K., P oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala, P oligocephala
(Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, P. rígida Baker, P. stella Malme, P.
substriata Rusby e P. uniarístata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil, encontramse pêlos simples, unicelulares e outros com 2-4 células, unisseriados, sempre voltados para o ápice da folha.
Vascularização: Na base da lâmina foliar penetram três nervuras independentes, originadas dos três rastros foliares que se desprendem ao nível do nó trilacunar do
caule (fig. 1). A mediana é mais espessa, podendo permanecer com a mesma espessura em todo o seu percurso, como em P brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip.
(fig. 19a), ou se adelgaçar do terço médio para o ápice, onde emite ramificações,
algumas das quais penetram na emergência apical e as outras se unem à nervura
intramarginal. Freqüentemente na região apical, a nervura mediana se apresenta mais
espessa (fig. 2 e 3).
As duas nervuras laterais, ao penetrar na base da lâmina foliar, o fazem a uma
certa distância da mediana e, em seu percurso no terço inferior, tendem a se aproximar desta última, seguindo depois paralelas até aproximadamente o terço médio,
onde se fundem com aquela, como em P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip. (fig. 28a)
e P. rígida Baker (fig. 4 e 53a), ou então comportam-se de maneira diferente.
Em P. congesta (Gardn.) Schz., P. elongata H.B.K., P linifolia L. var. linifolia,
P. odorata Griseb., P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala, P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, P. stella Malme, P. substriata Rusby e P. uniarístata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil (fig. 25a, 31a, 41a,
44a, 47a, 50a, 56a, 60a e 64a), elas se afastam da mediana à mesma altura ou em
alturas diferentes e continuam seu percurso, emitindo ramificações secundárias e
terciárias, algumas das quais vão reunir-se àquela ou originar a rede de nervação
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densa, enquanto outras se dirigem para as margens, indo constituir a intramarginal
e a rede de nervação nessa região.
Já em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. burchellii Baker, P. gardneri
Baker e P. gracilis Baker (fig. 5), as duas laterais se bifurcam, emitindo uma ramificação para a mediana e outra em direção à margem, que vai originar a intramarginal, ou ainda os dois ramos se dirigem para a margem, indo um deles formar laços
broquidódromos atenuados e o outro, a intramarginal.
No terço inferior, as duas nervuras laterais ramificam-se para formar a rede de
nervação e a intramarginal, nessa região, que, por sua vez, emite ramificações que
penetram nas cerdas (emergências laterais) (fig. 6 e 7).
A nervura mediana, até o ponto em que as duas laterais a acompanham paralelas está mergulhada num tecido parenquimático desprovido de cloroplastos. Este
trecho não apresenta rede de nervação, com exceção de pequenas conexões vasculares que estabelecem ligação entre a nervura mediana e as laterais, ou como
em P. gracilis Baker (Foto 9), em que há uma rede bastante conspícua.
As malhas em geral apresentam terminações vasculares livres, retas ou curvas,
simples ou ramificadas, sempre acompanhadas por uma bainha parenquimatosa
(fig. 6).
Todas as nervuras, com exceção da mediana no trecho em que ocorre o parênquima aclorofilado, são acompanhadas por uma bainha parenquimatosa idêntica,
constituída por células isodiamétricas (Foto 10) que apresentam em abundância cloroplastos grandes.
Acompanhando o bordo foliar, ocorre em P. stella Malme e P. uniaristata DC.
var. jangadensis (S. Moore) Keil, e às vezes em P. elongata H.B.K. (Foto 6) e P. rígida
Baker, um cordão esclerenquimático que pode percorrer todo o bordo ou ser interrompido em alguns trechos.
Em todas as espécies estudadas, com exceção de P. linifolia L. var. linifolia (fig.
7), em conexão com as terminações vasculares que penetram nas cerdas (emergências), ocorrem feixes esclerenquimáticos (Fotos 6 e 7), constituídos de esclereídeos e fibras. Também na cerda (emergência) apical, quando presente, o feixe vascular que aí penetra é acompanhado por um cordão esclerenquimático.
As nervuras laterais e/ou a mediana podem apresentar elementos esclerenquimáticos, como em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. decumbens (Gardn.)
Schz. Bip., P elongata H.B.K., P gardneri Baker, P. gracilis Baker, P. oligocephala
(Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, P. rígida Baker e P. uniaristata DC.
var. jangadensis (S. Moore) Keil, ou então serem desprovidas dos mesmos.
Inflorescência: É um capítulo que pode, como em P. elongata H.B.K., P. linifolia
L. var. linifolia e P. uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil, encontrar-se
formando sinflorescência do tipo cima-corimbiforme, ou como em P substríata
Rusby, do tipo racemiforme, ou agregar-se aos pares, como em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. congesta (Gardn.) Schz. Bip. e P. stella Malme.
É envolvido por brácteas involucrais ou filárias, livres, dispostas em uma série,
constituindo o invólucro. Este, quanto à forma, pode variar de cilíndrico a campanulado (fig. 18a, 21a, 24a, 33a, 36a, 40a, 55a, 59a).
Ao invólucro deve-se a manutenção do capítulo como uma unidade, funcionando como protetor das flores e dos frutos, ao mesmo tempo que contribui na
dispersão dos aquênios.
As filárias em número de 5, 6 ou 8 são em geral carenadas, naviculares em
P. linifolia L. var. linifolia (fig. 40c), lineares, loriformes, estreito-oblongas ou oblanceoladas que, ao se desprenderem do capítulo na maturação, em geral carregam
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os aquênios da periferia. Apresentam cavidades secretoras (glândulas) semelhantes àquelas das folhas.
O capítulo é do tipo radiado, heterógamo, ou seja, com flores marginais (do
raio) com corola ligulada e flores centrais (do disco) com corola tubulosa. Segundo
a classificação de Leppik (1960), o capítulo de Pectis L se enquadra no tipo pleomórfico, onde o número de flores do raio é, freqüentemente, 5 ou 8.
Pápus: Pode ser de 4 tipos:
1?) Cerdoso — É formado por cerdas levemente ligadas na base, dispostas em uma
série. Essas cerdas, que podem variar de duas a muitas, são constituídas por elementos celulares de paredes espessas, encontrando-se uma das extremidades livre,
dando um aspecto ciliado ao elemento do pápus (fig. 28). Esse tipo é encontrado
em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. burchellii Baker, P. congesta (Gardn.)
Schz. Bip., P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip., P. elongata H.B.K., P. gardnerí Baker, P. odorata Griseb., P oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala, P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, P. rígida Baker, P. stella
Malme e P. substríata Rusby (fig. 18b).
2?) Aristado — Constituído por elementos rígidos — aristas — em geral lisos e divergentes e, de todas as espécies que ocorrem no Brasil, somente constatado em
P. Unifolia L var. Unifolia (fig. 40).
3?) Paleáceo — Formado por páleas concrescidas, formando uma coroa, ou então
páleas livres, fimbriadas ou não (fig. 63d). Este tipo é encontrado em P. uniaristata
DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil e às vezes em algumas flores do disco de P.
Unifolia L. var. Unifolia.
4?) Paleáceo-cerdoso — Neste caso, os elementos que constituem o pápus são basalmente paleáceos e, superiormente, prolongados em cerdas. É encontrado em P.
gracilis Baker (fig. 36b e 36c).
Flores: Existem dois tipos de flores no capítulo:
1?) Flores que se dispõem radial e externamente, em número igual ao das filárias,
que são femininas e férteis.
2?) Flores que se dispõem no centro, formando o disco, variando de 1-60, que são
andróginas e férteis.
Corola: As flores do raio possuem corola ligulada, patente ou ereta, em geral linear
com limbo percorrido por cinco feixes vasculares paralelos, sendo que os dois feixes laterais terminam inferiormente, em relação aos três feixes centrais, que findam
na regial subapical (figs. 10a e 10d). O ápice é tri ou bi-dentado (fig. 10a), raro fendido, como num exemplar de P. uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil.
As flores do disco possuem corola tubulosa, 5-lobada, regular, como em P. linifolia L. var. linifolia, ou, mais comumente, sub-bilabiada, sendo quatro lobos curtos, compondo o lábio interno e um lobo longo, formando o lábio externo, ou raro
4-lobada, neste caso, não sub-bilabiada. Algumas vezes, como em P. linifolia L. var.
linifolia, os lobos apresentam uma glândula abaixo do ápice. Às vezes, os lobos são
cuculados e as margens, internamente, papilosas (figs. 10c e 10f), ou papilo-pilosas,
como em P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker (fig. 10f).
O tubo da corola é glabro, com exceção de alguns exemplares de P. oligocephala
(Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker. A vascularização é constituída por
cinco nervuras que correm paralelas no limbo até à base dos lobos, entre um lobo
e outro, onde se bifurcam indo cada ramo se unir ao ramo da nervura adjacente,
próximo ao ápice do lobo (figs. 10b e 10h).
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Androceu: Sempre 5 estames com anteras de base truncada ou levemente sagitada e apêndice apical curto, arredondado.
Gineceu: Somente as flores do raio (femininas) apresentam sobre o ovário, em volta do estilete, um disco, de bordos crenados, que nas espécies em que foi examinado material vivo (fig. 18c) se apresentou de cor alaranjada, e quando submetido
ao teste do vermelho neutro, indicou a presença de áreas odoríferas. Mesmo após
o amadurecimento da flor, com a formação do aquênio, o disco permanece, o que
permite diferenciar os aquênios originados de flores femininas, daqueles de flores
andróginas, mesmo quando liberados do capítulo. Flores do disco com ramos do
estilete unidos entre si até próximo do ápice, onde se tornam levemente separados,
constituindo uma emarginacão curta, espessada, densamente papilosa (figs. 11a, 11b
e 11c).
Fruto-semente: Aquênio ou cipsela (Jefrey, 1978) de cor negra, cilíndrico ou subcilíndrico, com pilosidade adpressa, mais delgado em direção à base onde se acha
presente um tecido de células com paredes espessas, de cor pardacenta, que liga
o fruto-semente ao receptáculo do capítulo, que se chama carpopódio e que representa, em parte, a zona de abscissão. 0 ápice do aquênio é truncado e coroado
pelo pápus, que se constitui no órgão de dispersão dos mesmos.
O indumento é formado por pêlos simples de paredes espessas, unicelulares
ou bicelulares e, neste caso, bisseriados, já que as duas células que o constituem
se dispõem uma ao lado da outra.
A análise do pericarpo, submetido à diafanização e dissociação de seus elementos, evidenciou que a estriação se deve à alternância de faixas estreitas, lisas,
com faixas mais largas, muricadas. A parede muricada é constituída por curtas saliências regulares.
Segundo Hegnauer (1977) a cor negra se deve à presença de compostos acetilênicos (fitomelaninas) que, gradual e concomitantemente com o amadurecimento
do fruto, vai ocorrendo o depósito e solidificação desses compostos, sob a forma
de massas dendríticas, lembrando este processo a polimerização de acetilenos altamente insaturados. Ainda Hegnauer (l.c.) indica para muitos desses poliacetilenos
uma função ecológica, devido à ação nematicida e antibiótica de alguns de seus
componentes.
Palinologia
Os grãos de pólen das espécies de Pectis L. não foram até o momento analisados por nenhum estudioso, apesar dos inúmeros trabalhos existentes sobre a Palinologia dos Compositae.
Nas observações feitas não se notaram caracteres exínicos distintivos entre as
espécies estudadas, o que leva a crer, tratar-se de um grupo de plantas de pólen
estenopalíneo. Por essa razão, é dada a descrição geral, e para exemplificar as medidas, escolheram-se os grãos de pólen de três espécies do grupo, P brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip., P. congesta (Gardn.) Schz. Bip. e P. elongata H. B. K.,
para as quais foram elaboradas as tabelas 3 e 4 e a figura 12.
Descrição Geral: Grãos médios, subesferoidais, 3-colporados, raro4-colporados, com
espinhos, amb subtriangular, trilobado.
Aberturas: 3, raro 4, colpos longos, tenuimarginados, com extremidades atenuadas, ós alongado.
Exina: sexina e nexina separadas por um espaço vazio no mesocolpio (exina
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cavada) e unidos nos colpos apenas; sexina com espinhos pontiagudos, mais espessa que a nexina, apresentando tegilo com cavidade ou sem cavidade; báculos
tegilares mais longos na base dos espinhos e mais curtos entre eles; 4-6 espinhos
entre dois colpos em vista polar; espinhos com ca. de 6/im de comprimento; intervalo entre a base dos espinhos em vista polar, com ca. de 7,5/tm
Pectis brevipedunculata
Figs. 13a, 13b e 13c

(Gardn.) Schz. Bip.

Forma: oblato-esferoidal
Abertura: tricolporado, raro tetracolporado
Tamanho: médio
P = 30,8 f i m ±
E = 31,6Mm ±
P/E = 0,97,x m
Pectis congesta (Gardn.) Schz. Bip.
Figs. 13d e 14a
Forma: oblato-esferoidal
Abertura: tricolporado
Tamanho: médio
P = 31,9/xm ±
E = 34,3Mm _±
P/E = 0,93 fim

0,3/tm
Q,3ixm

0,5f»m
0,5/im

Pectis elongata H. B. K.
Figs. 14b, 14c e 14d
Forma: oblato-esferoidal
Abertura: tricolporado
Tamanho: médio
P = 30,2 fim _+0,4/*m
E = 30,6|im ± 0,2um
P/E = 0,99 (tm

Tabela 3
Dimensões e resultados estatísticos relativos ao diâmetro
polar dos grãos de pólen acetolisados de três
espécies de Pectis L.
DIÂMETRO POLAR
ESPÉCIES

variação

X

Oim)

S
leml

Sx

C. V.

1. C. 95%

%

P. brevipedunculata

28,5 - 34,5

30,8

1,5

0,3

4,9

P|30,2</i<31,4| = 0.95

P. congesta

27,0 • 39,0

31,9

2,5

0,5

7,8

P | 3 0 , 9 < Í K 3 2 , 9 | = 0,95

P. elongata

27,0 • 33,0

30,2

1,8

0,4

5,8

P | 2 9 , 4 < ^ < 3 1 , 0 | = 0,95

Tabela 4
Dimensões e resultados estatísticos relativos ao diâmetro
equatorial dos grãos de pólen acetolisados de
três espécies de Pectis L
DIÂMETRO EQUATORIAL
ESPÉCIES

S
(wm)

variação
(cm)

Sx

C. V.

(í<m)

%

I. C. 9 5 %

P. brevipedunculata

30,0 • 34,5

31,6

1,4

0,3

4,4

P|31.0<M<32,2) = 0,95

P. congesta

30,0 - 39,0

34,3

2,7

0,5

7,9

PÍ33,3</*<35,3)= 0,95

P. elongata

28,5 - 33,0

30,6

1,2

0,2

3,9

pl30,2<Ai<31,0) = 0,95
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Germinação de Pectis

brevipedunculata

(Gardn.) Schz. Bip. Fig. 15

Este estudo sobre a germinação de sementes de uma espécie do gênero Pectis
L tem por finalidade acrescentar dados sobre um assunto do qual muito pouco
se conhece nas Compositae e, particularmente, no gênero ora abordado.
Das espécies das quais se conseguiu material próprio para os ensaios de germinação, somente em P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip. os resultados foram
positivos. Este material foi coletado no Município de Silva Jardim, na Reserva Biológica de Poço d'Anta, pela autora, em 5.VI.1979, numa área descampada, às margens da estrada de ferro.
0 fruto-semente, aquênio, é cilíndrico, 3, 0-3,5 mm de comprimento, com pilosidade rufa, adpressa. O ápice é truncado e coroado por um anel de várias cerdas,
de diferentes tamanhos, curtamente soldadas na base.
A testa, que é membranácea e lisa, encontra-se aderida ao pericarpo basalmente, não havendo endosperma ou albumen. O embrião reto ocupa toda a cavidade do fruto-semente, com o eixo hipocótilo-radícula dirigido para a base, e cotilédones foliáceos, eretos, plano-convexos, ápice, arredondado, trinervados (fig. 15a).
Os dados abaixo relacionados se referem à germinação ocorrida no substrato
do local de coleta da planta.
A germinação é do tipo fanerocotiledonar (Duke, 1969) e o início ocorre no 6?
dia após a semeadura, sendo que até o 15? dia, se encontram germinados 60%
dos aquênios.
Acompanhando o desenvolvimento da germinação até o 25? dia, foram observadas cinco etapas significativas:
1? — Emergência da radícula, projetando-se pela parte inferior do pericarpo
(fig. 15b).
2? — Alongamento da radícula e exposição do hipocótilo com rompimento do
pericarpo na porção lateral até a região apical, por onde começa a se projetar parte
dos cotilédones (fig. 15c).
3? — Engrossamento da radícula e do hipocótilo, e exposição total dos cotilédones, em um dos quais permanece preso o pericarpo (fig. 15d).
4? — Plântula livre do pericarpo com regiões distintas: radícula e região de pêlos radiculares, hipocótilo e folhas cotiledonares (fig. 15e).
5? — Alongamento da radícula e do hipocótilo e distinção de curto epicótilo
com um par de folhas primordiais bem desenvolvidas e um segundo par em desenvolvimento (fig. 15f).
Após atingir esse estágio, o desenvolvimento estaciona, vindo a perecer todas
as plântulas até o 45? dia, o que comprova a dificuldade de se conseguirem plântulas viáveis de Compositae no laboratório, confirmando comunicação pessoal da Dra.
Graziela M. Barroso.
.
Exame Químico de P.

brevipedunculata

(Gardn.) Schz. Bip.
Os resultados obtidos no ensaio fitoquímico evidenciaram um óleo essencial
formado por vinte e três constituintes, sendo o Citral (Ceranial + Neral) o principal,
como pode ser verificado no Gráfico 2.
Os dados relativos à cromatografia do óleo essencial e do extrato etanólicoaquoso encontram-se discriminados na Tabela 3 e no Quadro 3.
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Tabela 5
Relação entre as diferentes percentagens dos constituintes do óleo
obtido por cromatografia de gás-líquido em P. brevipedunculata
(Gardn.) Schz. Bip.
CONSTITUINTES DO ÓLEO ESSENCIAL
Peso: 0,110g
Rendimento: 0,015%
Citral
Outros 1211

Geranial

Neral

%

%

%

37,19

22,52

40,29

Tabela 6
Perfil químico do extrato etanólico-aquoso obtido
de P brevipedunculata
(Gardn.) Schz. Bip.
CROMATOGRAFIA DO EXTRATO ETANOLICO-AQUOSO
Taninos

,,.,
Alcalóides

. ,
Açúcares

Aminoacidos
.
Aminas

Ácidos
. .
orgânicos

Substancias
. ....
indolicas
(Triptamina)

Distribuição Geográfica e Ecologia
O gênero compreende espécies que, geralmente, crescem em ambientes xéricos, com freqüência em solos calcáreos e arenosos, ou sobre pedras.
As espécies estudadas ocorrem sempre em lugares descampados, onde o sol
seja sempre uma constante, como na caatinga, no cerrado, no cerradão aberto e
nos campos, podendo também ser encontradas em ambientes úmidos, como no
brejo e na várzea.
Os exemplares, de modo geral, encontram-se associados com terófitas e hemicriptófitas, como sejam, gramíneas, ciperáceas, amarantáceas, euforbiáceas e pequenas leguminosas.
Existem no gênero dois grupos de espécies: um grupo, com capítulos maiores
e folhas mais largas, provavelmente perenes, e outro, com capítulos muito pequenos, lígulas mínimas, folhas filiformes, e talvez anuais. O primeiro grupo tem a epiderme da lígula do tipo heliantóide e o segundo grupo do tipo senecionóide. Neste
último grupo as células epidérmicas da lígula, que não são papilosas, terão mais
possibilidades de reter água, estando desta forma as espécies com esta característica mais aptas para habitarem lugares xéricos. Este grupo por seus caracteres pode ser considerado mais evoluído em relação ao primeiro, e é possível que as modificações no seu habitat estejam relacionadas em parte com o aumento de aridez.
O gênero compreende ca. de 100 espécies distribuídas pelo continente americano, em terras contidas entre 40°N e 45°S
Na América do Norte ocupa o sudoeste dos Estados Unidos e o México. Na
América Central se encontra em todos os países, inclusive nas Ilhas do Caribe, em
toda a América do Sul e nas Ilhas Galápagos.
Strother (1977) indica dois centros de diversidade para Pectis L : "... one of
them Mexican and the other South American (perhaps in Brazil)".
No Brasil encontram-se quinze taxa: P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip.,
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P. burchellii (Gardn.) Schz. Bip., P. congesta (Gardn.) Schz. Bip., P. decumbens
(Gardn.) Schz. Bip., P elongata H.B.K., P gardneri Baker, P gracilis Baker, P //h/fo//a L. var. linifolia, P. odorata Griseb., P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var.
oligocephala, P oligocephala, (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker, P. rígida Baker, P stella Malme, P substriata Rusby e P. uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil (Quadro 4). Estão distribuídas pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, exceto na região Sul. Destas, somente P. elongata H.B.K.,
P. linifolia L. var. linifolia, P. odorata Griseb., P. substriata Rusby e P. uniaristata
DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil não são endêmicas para o Brasil.
P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip. — Ocorre em quatro regiões: Norte
(PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ, SP) e Centro-Oeste (GO).
E a espécie que tem mais ampla distribuição no Brasil (fig. 38).
P burchellii Baker — Só foi encontrada, até agora, na região Centro-Oeste (GO)
(fig. 38).
P congesta (Gardn.) Schz. Bip. — Está registrada unicamente para o Nordeste
(PI, MA) (fig. 38).
P decumbens (Gardn.) Schz. Bip. — Ocorre em duas regiões: Nordeste (PI,
CE) e Sudeste (RJ) (fig. 38).
P elongata H.B.K. — Ocorre no Brasil em duas regiões: Norte (RR, A M , PA)
e Nordeste (MA, CE, PE). Fora do Brasil é encontrada na Guiana, Venezuela e Colômbia (fig. 61).
P gardneri Baker — Até o momento só foi encontrada em uma região: CentroOeste (GO) (fig. 38).
P gracilis Baker — Também só registrada até agora para uma região: Sudeste
(MG) (fig. 38).
P linifolia L. var. linifolia — No Brasil foi encontrada até o momento só em
uma região: Nordeste (CE, PE, BA). No resto da América está registrada para Peru,
Colômbia, Equador, Venezuela, Ilhas Galápagos, Ilhas do Caribe, St. Croix, Santo
Domingo, Porto Rico, Haiti, Cuba, Jamaica, México e Sudoeste dos Estados Unidos. Esta espécie, apesar de no Brasil estar restrita à região Nordeste, é a que possui a mais ampla distribuição em toda a América (fig. 65).
P odorata Griseb. — Tão-somente registrada no momento para uma região:
Centro-Oeste (MS). Além do Brasil, ocorre no Paraguai e na Argentina (fig. 61).
P oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala — Já foi registrada para
três regiões: Nordeste (Pi, CE, PB,) Sudeste (RJ) e Centro-Oeste (GO) (fig. 57).
P oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. affinis (Gardn.) Baker — Restrita apenas a uma região: Nordeste (PI, CE, PE, BA) (fig. 57).
P rígida Baker — Ocorre em uma região: Sudeste (SP) (fig. 57).
P stella — Ocorre em uma região: Centro-Oeste (MT) (fig. 57).
P substriata Rusby — Foi encontrada até agora somente em uma região: CentroOeste (MT, MS). Afora o Brasil, ocorre na Bolívia e no Paraguai (fig. 61).
P uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil — Ocorre na região CentroOeste (GO, MT). Na América do Norte está registrada para o México (fig. 65).
A análise da tabela 7 fornece uma idéia mais geral da distribuição dos taxa nas
regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Verifica-se que no Nordeste é onde existe maior freqüência do gênero, principalmente nos Estados do Ceará
e Pernambuco. P burchellii Baker e P gardneri Baker são restritas à região CentroOeste, em Goiás, e P odorata Griseb., P stella Malme e P substriata Rusby na mesma
região, nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
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Tabela 7
Distribuição geográfica das espécies e variedades de Pectis no Brasil
REGIÕES

NORDESTE

NORTE

SUDESTE

CENTROOESTE

P.

N.
\ .

MINAS GERAIS
ESPIRITO SANTO
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO

ESPÉCIES E
VARIEDADES

RORAIMA
RONDÔNIA
AMAPÁ
ACRE
AMAZONAS
PARÁ

N.

ESTADOS E
TERRITÓRIOS

MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁ
R. G. DO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
SERGIPE
BAHIA

_j

N.

CO

s§

00 O
O 00
CC CO

O O

|

g

5 5

X X

brevipedunculata

P. burchellii
P. congesta

X X
X X

P. decumbens
P

X X

elongata

X

X

P. gardnerí
P. gracilis
P linifolia var.
linifolia
P, odorata
P. oligocephala

var.
X X

oligocephala
P. oligocephala

X

var.
X X

affinis

X

X

P rígida
X

P. stella

X X

P. substríata
P. uniarístata

var.

jangadensis

Tratamento Taxonômico
Posição sistemática e Afinidades genéricas

Linnaeus (1759) situou o seu gênero Pectis ao lado de Tagetes Vaill., entre Trídax e Zinnia nas Compositae com folhas opostas, dentro do seu método natural,
na classe Syngenesia Polygama Supérflua. No "Species Plantarum", edição de Wildenow (1803), essa posição continuou. No Systema Vegetabilium, 16a. edição (1826),
Pectis está na Syngenesia. IV Radiate.
Cassini em sua obra sobre as Compositae (1817) posiciona Pectis ao lado de
Porophyllum Vaill; na tribo Tagetineae, na terceira seção, Tagetineae-Pectideae,
caracterizada por invólucro simples, com brácteas unisseriadas e completamente
livres.
Lessing (1830) situou Pectis na subtribo Pectideae, na tribo Vernoniaceae.
Candolle (1836) divide a tribo Vernoniaceae em duas subtribos: I. Vernonieae
e II. Pectideae, para a qual indica duas divisões: I. Liabeae e II. Eupectideae. É na
Divisão Eupectideae, onde sinonimiza Tagetineae Cass., que insere os gêneros
1) Pectidopsis D C , com P. angustifolia (Tòrr.) D C ; 2) Pectidium Less., com P. punctatum Less.; 3) Pectis Less., com P. linifolia L., P. swartztana Less., P. capillaris D C ,
P. tenella D C , P. elongata H.B.K., P. bonplandiana H.B.K., P. uniarístata D C , P.
pymaea H.B.K., P. berlandierí D C , P. anceps Less., P. prostrata Cav., P. ciliarís L.,
P. fascicultiflore D C , P. carthustanorum Less., P. serpyllifolia Less., e 4) Lorentea
Less; non Lag, com a seção Cryptopetalum Cass., com L. cryptopetala D C , L.
haenkeana D C , L. humifusa (SW.) Less., L. multiflosculosa DC. e L. sessiliflora
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Less., e a seção Stamarium Willd., com L. auricularis (Less.) D C , L. canescens
(Kunth) D C , L. sature oides Less. e L. tenuifolia DC.
De Candolle (1. c.) coloca Lorentea Lag., Chtonia Cass. e Pectidis L. ( = Pectis
L.) como sinônimos de Pectis Less. Ele mesmo considerou a sua tribo Vernoniaceae a mais primitiva dentro das Tubuliflorae.
Endlicher (1836/1840) situou na tribo Vernoniaceae, subtribo Pectideae, Divisão Eupectideae, os gêneros Pectidopsis D C , Pectidium Less., Pectis L. e Lorentea
Less., onde se verifica que foi mantida a posição genérica dada por De Candolle
(I. c ) , constatando-se entretanto que considerou Linnaeus como autor de Pectis
e não Lessing.
Gardner (1846), quando descreve as suas espécies de Lorentea para o Brasil,
as posiciona na tribo Vernoniaceae Less.
Bentham e Hooker (1873), seguindo a orientação de Gray (1852), mantiveram
Pectis L. dividido em seções, na tribo Helenioideae, na subtribo Tagetineae.
Baillon (1882) descreve o gênero na tribo Helenieae, aproximando-o de Schizotrichia Benth, gênero peruano, e Porophyllum Vaill., gênero da América Cálida.
Lõfgren (1917) manteve Pectis L. na tribo Helenieae, na subtribo Tagetininae,
próximo de Porophyllum Vaill., Tagetes e Dyssodia.
Baker (1884) dispõe o gênero na subordem VI Helenioideae e considera Pectis,
próximo a Porophyllum Vaill., o mais evoluído do grupo.
Cronquist (1955) discute a validade das Helenieae como tribo e é a favor da
inclusão dessa tribo na Heliantheae. Acredita ele que as Helenieae podem ser inseridas nas Heliantheae na forma de subtribos, cabendo provavelmente a Pectis L.
a subtribo Tagetinae, na tribo Heliantheae.
Wagenitz (1964) indicou Pectis L. na tribo Helenieae, subtribo Tagetinae,
considerando-o próximo a Dyssodia.
Keil (1975) situa o gênero na tribo Tageteae entre Dyssodia e Porophyllum.
Strother (1977) trata o gênero na tribo Tageteae, na subtribo Pectidinae Less.
e diz (1. c.) que Pectis "... but is not closely allied with any particular genus".

Descrição do Gênero
Pectis L.
Linnaeus, Systema Naturae, ed. 10, 2: 1221, 1759; Jussieu, Genera Plantarum:
182, 1789; Humboldt, Bonpland et Kunth, Nova Genera et Species Plantarum 4:
261, 1820; Candolle, Prodromus 5: 98, 1836; Endlicher, Genera Plantarum: 365,
1836-40; Bentham et Hooker, Genera Plantarum 2(1); 412, 1873; Baillon, Histoire
des Plantes 8: 255, 1882; Baker in Martius, Flora Brasiliensis 6(3): 285, 1884; Fernald, Proc. A m . Acad. 33(5): 65, 1897; Lemée, Dictionaire 5: 91, 1934; Keil, A n . Missouri Bot. Gard. 62(4): 1225, 1975; Cabrera, Flora de Ia Província dei Jujuy 13(10):
429, 1978.
Herbáceas ou subarbustivas, anuais ou perenes, erectas, difusas ou prostradas, glandulosas e odoríferas. Ramos patentes, fastigiados ou decumbentes, purpúreos ou não, glabros ou pilosos, raro lisos, cilíndricos ou hexagonais; tricomas
simples, hialinos que formam duas faixas em direção à margem da base das folhas.
Folhas simples, decussadas (oposto-cruzadas), sésseis, conatas na base, estreitas,
lineares, estreito-oblongas, estreito-oblanceoladas, estreito-elípticas ou estreitolineares, glabras a variadamente pilosas, portadoras de cavidades secretoras (glândulas) negras a pardacentas, geralmente pelúcidas, com conteúdo dotado de forte
odor de óleos essenciais; padrão de nervação do tipo broquidódomo, limbo foliar
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com três nervuras principais; estômatos do tipo anomocítico, anisocítico, diacítico,
paracítico ou hemiparacítico; ápice agudo, mucronado a aristiforme; margem inteira, ciliado-cerdosa na base. Capítulos heterógamos, radiados, solitários, aos pares
ou em cimas-corimbosas, terminais ou axilares, pedunculados ou sésseis; pedúnculo glabro ou piloso, bracteado; bractéolas lanceoladas, alternas, raro opostas, em
geral paleáceas, com ou sem cavidades secretoras; receptáculo pequeno, convexo,
semi-esférico a subcônico, alveolado, cartilaginoso, com tricomas simples, raro glandulares; invólucro cilíndrico a campanulado. Filárias (brácteas involucrais) 5, 6 ou
8, unisseriadas, livres, em geral carenadas, raro naviculares, lineares, loriformes,
estreito-oblongas ou oblanceoladas, com cavidades secretoras arredondadas ou alongadas, pelúcidas, negras a pardacentas; ápice agudo e acuminado, caloso ou não,
fimbriado, ciliolado ou glabro; base obtusa, espessada; margem inteira, escariosa
ou não, ciliolada ou glabra. Flores do raio 5-8, femininas, férteis, inseridas na base
das filárias, corola amarela ou creme, às vezes com nuances purpureas; lígula linear
a lanceolada, inteira ou 2-3-dentada; tubo estreito. Flores do disco 1-60, andróginas
(perfeitas), férteis; corola amarela ou creme, às vezes com nuances purpureas, cilíndrica, regular, 5-dentada, raro 4-dentada, sub-bilabiada, sendo o lábio interno mais
largo, 4-dentado e o externo, estreito. Anteras de base truncada a levemente sagitada, apêndice apical curto, arredondado, grãos de pólen subesferoidais, tricolporados, raro tetracolporados. Estilete piloso, com ramos muito curtos, papilosos. Aquênios negros, cilíndricos ou subcilíndricos, estriados, muricados, pilosos, os do raio
na maturação se dispersam juntamente com as filárias; embrião reto com cotilédones foliáceos. Pápus de páleas, cerdas ou aristas, raro ausente. Carpopódio presente. Número básico de cromossomas, X = 12.
Espécie-Tipo: P. ciliaris L.
Distribuição Geográfica: Gênero exclusivamente americano, ocorrendo do Sul dos
Estados Unidos à Argentina (Est. 6).
Etimologia: A palavra Pectis está relacionada com as cerdas que estão presentes
na margem das folhas, tornando-as semelhantes a um pente.
Chave para Identificação das Espécies
e Variedades de Pectis L.
1. Pápus cerdoso
2. Flores do disco 4-12
3. Capítulos sésseis a subsésseis
4. Planta nana, com ramos congestos e folhas adensadas
P. congesta
4' Planta não nana, com ramos difusos, folhas esparsas ou adensadas
em grupos
P. brevipedunculata
3' Capítulos pedunculados
5. Brácteas involucrais 5
6. Difusa com capítulos de 8-10 mm de comprimento, somente terminais com pendúnculo de 30-40 mm de comprimento
P gardneri
6' Ereta com capítulos de 4-8 mm de comprimento, terminais e laterais com pedúnculo de 8-40 mm de comprimento
P. elongata
5' Brácteas involucrais 6
P. burchellii
2' Flores do disco 12-60
7. Folhas adensadas na base com escapo floral de 30-75 mm de comprimento
P. decumbens
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7' Folhas dispostas ao longo dos ramos sem escapo floral
8. Flores do disco 12-25
9. Cespitosa com ramos em geral decumbentes, capítulos isolados
e aos pares, pedúnculo 5-15 mm de comprimento .... P. stella
9' Ereta; capítulos isolados ou racemiformes; pedúnculo de 4-60
mm de comprimento.
10. Capítulos isolados no ápice dos ramos.
11. Folhas reflexas ou patentes, lineares, 30-60 mm de comprimento, 1-3 mm de largura; pedúnculo de 5-60 mm de
comprimento
12. Pápus uniforme .. P. oligocephala var. oligocephala
12' Pápus diforme
P. oligocephala var. affinis
11' Folhas ascendentes, linear-lanceoladas, assoveladas,
10-35 mm de comprimento; 0,9-1,0 mm de largura; pedúnculo de 4-7 mm de comprimento
P. rígida
10' Capítulos dispostos em racemos
P. substriata
8' Flores do disco mais de 25
P. odorata
V Pápus não cerdoso
13. Pápus aristado, flores do disco 1-3
P. linifolia var. linifolia
13' Pápus paleáceo ou paleáceo-cerdoso
14. Filárias 5, flores do disco 3-6, pápus paleáceo
P. uniarístata var.
jangadensis
14' Filárias 6, capítulos 7-9 mm de comprimento, flores do disco ca. de
25, pápus paleáceo-cerdoso
P. gracilis
Descrição das Espécies

1. Pectis brevipedunculata (Gardner) Schultz Bipontinus in Seem., Bot. Voy.
Herald: 309, 1857. Fig. 17, 18, 19, 38
= Lorentea brevipedunculata Gardner in Hooker, Lond. Journ. 6: 428, 1847; Baker
in Mart., Fl. Brás. 6(3): 288, 1884.
Tipo: "Dry gravelly places near the Arraial de Chapada, Province of Goyaz. December, 1839 - Gardner 3264". (Holótipo!: B M ; isótipos!: E, F, G, K, NY; fotótiposl: F, GH, RB).
= Pectis apodocephala Baker in Mart., Fl. Brás. 6(3): 288, 1884 nome supérfluo.
= Pectis rubiacea Baker in Mart., Fl. Brás. 6(3): 287, 1884; Lofgren, Boi. Com. Geog.
Geol. São Paulo 12: 411, 1897. Syn. nov.
Tipo: "Habitat in prov. Minas Gerais, ad Cachoeira do Campo: Claussen!; in prov.
Rio de Janeiro: Glaziou n. 128071". (Síntipo!: Claussen s. n., K; isosíntipos!: (Glaziou 12807) F, GH, G, RB, C, BR; fotótipos!: F, GH).
Erva de 2,0-26,0 cm de altura, cespitosa ou quando jovem ereta, por vezes com
caule e ramos de consistência sublenhosa, esfriados, avermelhados ou não, pubescentes; tricomas simples, hialinos, que formam duas faixas em direção à margem
da base das folhas; entrenós atingindo 2,5 cm. Folhas membranáceas, de lineares
a estreito-oblongas, 6-25 mm de comprimento, 1,0-3,0 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem inteira, com 4-8 pares de cerdas esparsas, por vezes ultrapassam a metade da lâmina, ápice e base ciliada; cavidades secretoras arredondadas,
pelúcidas, salientes, de nigrescentes a pardacentas; em geral nervuras visíveis nas
duas faces por diferenciação de cor; com ou sem tricomas na face adaxial e ao
longo da nervura mediana na face abaxial. Capítulos isolados ou aos pares, termi-
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nais ou laterais, sub-sésseis ou sésseis; 0-2 brácteas foliáceas, com até 9mm de
comprimento, até 2mm de largura; receptáculo convexo, ciliado ou não; invólucro
cilíndrico a sub-campanulado. Filárias 5, membranáceas, carenadas, oblanceoladas,
4-6 mm de comprimento, 1,5-2,0 mm de largura, com ou sem cavidades secretoras
arredondadas ou alongadas; ápice agudo, mucronulado, fimbriado ou ciliado, às
vezes, reflexo; base obtusa, inserção subterminal; margem escariosa, inteira, ciliada ou fimbriada. Flores de raio 5, amarelas, corola de 3,5-4,5 mm de comprimento,
lígula de 2,5-3,0 mm de comprimento, ápice tridentado. Flores do disco 5-12, amarelas, tubulosas, disco tubuloso, bordos lobados, cor alaranjada-intensa, persistente no fruto após a queda da corola. Aquênios cilíndricos, estriados, muricados, nigrescentes, lúcidos, pubescentes, 2,5 mm de comprimento. Pápusmulticerdoso, 10-20
cerdas; cerdas ciliadas, tamanhos diferentes, amarelo-claro.
Etimologia: Do latim brevis - curto e pedunculatus = dotado de pedúnculo, devido aos capítulos serem curtamente pedunculados.
Nomes Vulgares: No Nordeste, "catinga-de-formiga", "limãozinho"; no Sudeste,
também como "capim-limão".
Habitat: Planta heliófila de caatinga, campos, cerrado, cerradão aberto, margem
de floresta-de-galeria, platôs baixos e ao longo das estradas, muitas vezes em áreas
devastadas. O solo em geral é seco, areno-pedregoso e com cascalho.
Fenologia: Exemplares com flores e/ou frutos nos seguintes meses: região Norte
— abril; região Nordeste — de janeiro a abril, agosto e dezembro; região CentroOeste — janeiro, maio e dezembro; região Sudeste — de fevereiro a setembro e
dezembro.
Distribuição Geográfica: Brasil — Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia,
Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Baker (1884) colocou Lorentea brevipedunculata Gardn. como sinônimo da sua
nova espécie Pectis apodocephala, criando assim um nome supérfluo, tendo-se em
vista que o epíteto brevipedunculata ainda não estava ocupado dentro do gênero.
Ainda o mesmo autor (I. c.) não considerou a combinação Pectis brevipedunculata, feita por Schultz Bipontinus (1857).
Esta espécie é muito próxima de P congesta (Gardn.) Schz. Bip., e Gardner
(1847) a distinguiu desta última por: "its much larger size, laxer habit, more numerosus florets, and the nature of the papus".
Examinando-se os tipos de Pectis rubiacea Baker e P brevipedunculata (Gardn.)
Schz. Bip. e as respectivas diagnoses, verificou-se que a distinção feita por Baker
(I. c.) entre as duas espécies baseou-se no tamanho menor da planta e das folhas,
nas folhas contíguas e nos capítulos somente laterais em P. rubiacea, além desta
ter sido considerada perene e P. brevipedunculata, anual. Quanto ao tamanho da
planta e das folhas, observou-se uma variação notável até em exemplares de uma
mesma coleta, bem como a distância entre os entrenós, também variável na mesma amostra, além de serem encontrados em P. rubiacea, capítulos laterais, assim
como em P. brevipedunculata.
Com relação ao fato de Baker afirmar ser P. rubiacea perene e P brevipedunculata anual, não foi possível considerar esse caráter, uma vez que não pode ser
acompanhado o desenvolvimento das plantas na natureza e as germinações efetuadas em laboratório demonstraram que as plantas não se desenvolvem normalmente fora do seu habitat natural. Por sua vez, o exame dos espécimes não forneceu indicação que pudesse ser considerada para verificar a afirmação de Baker.
Esta espécie é a que possui no Brasil a distribuição mais ampla, ocupando áreas
por todas as regiões onde o gênero já foi registrado.
Apesar de possuir hábito cespitoso bastante característico, em geral quando
jovem mostra-se com o porte de planta ereta.
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Registrou-se para esta espécie o odor citrino, entretanto, num exemplar coletado no Maranhão, G. Eiten e L. Eiten consideraram o odor de salsa.

Material Examinado

Brasil: s. I., Pohl 414 (1813) K; s. I., F. W. Klatt s.n. (s.d.)GH.
Pará - Estreito-Marabá km 2, G.S. Pinheiro e J.F.V. Carvalho 658 (9.VI.1974) RB.
Maranhão - Município de Barão de Grajaú. G. Eiten e L.T. Eiten 10826 (5.III.1970) SP, NY; Município
de Loreto, São Raimundo das Mangabeiras to Floriano, 17 Km N along from Loreto, idem 3717 (16.111.1964)
NY, US, SP, K; Ibidem, '"Ilha de Balsas" region between the Rios Balsas and Parnaiba, idem 3863
(27.111.1962) US, SP, NY.
Ceará - s.l., A. Fernandes s.n. (s. d.) RB; Norte, D. da Rocha 113 (4.XII.1923) US, SP.
Pernambuco - arredores de Petrolina, Heringer et ai. 116 (18.IV.1971) RB, UB, R.
Bahia - Villa di Barro, Serra de Jacobina, Blanchet 2657 (1839) B M , K, NY; 30 Km de Anagá, rumo Sussuarana, E. Pereira 9767 e G. Pabst 8656 (27.1.1965) F, HB, R, M; 64 Km North of Senhor do Bonfim
on the BA 130 Highway to Juazeiro, Harleyetal. 16318 (25.11.1974) NY, K; Gloria, H.M. Neto 16 (10VIII.1948)
RB.
Goiás - s. I., Zamar2980 (1893) HBG; nos campos da capital, Ule 399 (1.1893) R, HBG; Arraial da Chapada, Gardner 3264 (XII.1839) B M , E, F, NY, K. Goiás Velho, Cattini s. n. (4.V.1967) UB.
Minas Gerais - s. I., Lund s. n. (s. d.) C; s. I., P. Claussen s. n. (1840) K; Vala Funda et au passage du
Rio Parauna, Glaziou 12808 (1882) G, C, BR, NY, US; In herbosis ad ripas Rio Vermelho, Burchell 6452
(s. d.) LE, GH; Ad ripas fl. Tocantins prope Sobradinho, idem 8978 (s. d.) LE; Ad Lagoa Santa, Warming
119 (s. d.) C; Pirapora, Burret & Brade 15976 (XII.1937) RB; Ibidem, Lassance, Lutz & Cochran s. n.
(III. 1935) US, R; Ibidem, Porto Faria, Mendes Magalhães 1524 (22.IV.19421HB; Ibidem, Independência,
Burret, Brade & Mello Barreto 10117 (19.XII.1937) F; Ca. 12 Km W of Corinto, alt. 600 m, Irwin et ai.
26889 (4.III.19701NY; Ca. 10 Km SE of Paracatu, alt. 675 m, idem 26262 (7.II.19701NY, RB; Ca. 3 Km
W of Corinto, alt. 800 m, idem 26923 (4.111.1970) NY, RB.
Rio de Janeiro - Município do Rio de Janeiro, Aterro do Flamengo, H.P. Bautista s. n. (12.X.19791RB;
Ibidem, Leblon, H. P. Bautista e R. Fuks 339 (VI.1979) RB; Município de Cabo Frio, près São Pedro dos
índios, Glaziou 12807 (18.IX.1881) G, F, BR, C, RB, GH, LE; Município de Silva Jardim, Poço d'Anta,
M.C. Vianna 1057 e col. (18.IV.1977) GUA.
São Paulo - Itu, Lund s. n. (1834) C.

2. Pectis burchellü
22, 38

Baker in Martius, Fl. Brás. 6(3): 287, 1884. Figs. 20, 21,

Tipo: "Habitat in prov. Goyaz inter Arraial de Carolina et Boa Esperança: Burchell
n. 9058!". (Holótipo: K; isótipos!: GH, LE; fotótipo!: F).
Erva de 8-11 cm de altura, cespitosa, ramos cilíndricos, estriados, pubérulos.
Folhas estreito-lineares 10-25 mm/0,8-1,0 mm de largura; ápice agudo mucronado;
margem inteira com 3-5 pares de cerdas basais, no ápice ciliolada ou não; cavidades secretoras nigrescentes na face abaxial. Capítulos isolados, terminais, 11-12 mm
de comprimento, pedunculados; pedúnculo pubérulo, 20-30 mm de comprimento,
com três bractéolas alternas, invólucro subcampanulado. Filárias 6, carenadas,
estreito-oblongas, 6-7 mm de comprimento, 1,8-2,0 mm de largura; ápice agudo a
acuminado; base obtusa; margem escariosa, ciliolada. Flores do raio 6. Flores do
disco ca. de 10, corola 3-4 mm de comprimento. Aquênios pilosos, 3,5-4,0 mm de
comprimento. Pápus multicerdoso, nas flores do raio ca. de 12 cerdas e nas flores
do disco ca. de 20 cerdas; cerdas cilioladas.
Etimologia: O epíteto específico homenageia Burchell, coletor do exemplar.
Distribuição Geográfica: Brasil: Goiás.
A descrição desta espécie encontra-se prejudicada, pois além de dispor somente
do tipo, o material encontra-se muito danificado. Em somente um capítulo foi possível contar as filárias, e não foi possível medir as flores do raio, pois as lígulas das
mesmas estão completamente destruídas.
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Esta espécie pelo hábito cespitoso se aproxima de P. brevipedunculata (Gardn.)
Schz. Bip., mas se diferencia pelos ramos monocéfalos, os capítulos longopedunculados e maiores e brácteas involucrais seis.
Material Examinado
Brasil — Goiás — Inter Arraial de Carolina et Boa Esperança, Burchell 9058 (s.d.l GH, LE.

3. Pectis congesta (Gardner) S c h u l t z B i p o n t i n u s in S e e m . , Bot. Voy.
Herald: 309, 1857; Baker in M a r t . , Fl. Brás. 6(3): 287, 1884. Figs. 23, 24, 25, 38
= Lorentea congesta Gardner in Hooker, Lond. Journ. 5: 241, 1846.
Tipo: "Hab. Arid Campos near Pamagoa, Province Piauhy. Aug. 1839". (Holótipo!:
BM; isótipos!: F, E, G, GH; fotótiposl: GH, RB, F).
Erva de 1,5-4,0 cm de altura cespitosa, ramosíssima, congesta, ramos cilíndricos, pubérulos ou glabros. Folhas lineares ou estreito-oblanceoladas, 0,8-1,2 mm
de comprimento, 1,0-1,5 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem inteira, com
5-11 pares de cerdas, no ápice e na base ciliada; cavidades secretoras arredondadas, de nigrescentes a pardacentas, pelúcidas; em geral nervuras visíveis nas duas
faces por diferenciação de cor; tricomas ao longo da nervura mediana na face dorsal. Capítulos isolados ou aos pares, terminais ou laterais, sésseis a subsésseis; 1-3
brácteas estreito-ovadas, 2 mm de comprimento, 1 mm de largura, margem fimbriada, ápice aristado; receptáculo convexo, ciliolado ou não; invólucro cilíndrico.
Filárias 5, membranáceas, carenadas, oblanceoladas, 5-6 mm de comprimento, 1-2
mm de largura, com cavidades secretoras alongadas ou arredondadas; ápice acuminado, ciliolado ou fimbriado; margem escariosa, inteira, ciliada ou fimbriada. Flores
do raio 5, amarelas, liguladas, corola de 3, 5-4,5 mm de comprimento, lígula linear,
2,5-3,0 mm de comprimento, 0,8 mm de largura, ápice tridentado, tubo estreito,
1,0-1,5 mm de comprimento. Flores do disco 7-9, amarelas, tubulosas, sub-bilabiadas,
lábio interno com 4 lacínios de 0,2 mm de comprimento, lábio externo com um lacínio de 0,8-1,0 mm de comprimento. Aquênios pubescentes, 2,5-3,0 mm de comprimento. Pábus multicerdoso, 12-17 cerdas; cerdas ciliadas, a maioria alargadas na
base, tamanhos diversos.
Etimologia: Do latim congestus = amontoado, com referência aos ramos e folhas
que são densamente aglomerados.
Habitat: Ocorre em campos áridos e nas margens de florestas-de-galeria.
Fenologia: Floresce e frutifica em abril e agosto.
Distribuição Geográfica: Brasil: Maranhão e Piauí.
No exemplar coletado por G. Eiten e L. Eiten n? 3962, no Maranhão, foi observado na margem foliar um número bem maior de cerdas em relação ao tipo, e essas
cerdas atingem quase o ápice, o que não acontece com o exemplar coletado por
Gardner n? 2648 (tipo).
Esta espécie está muito relacionada com P. brevipedunculata (Gardner) Schultz
Bipontinus.

Material Examinado
Brasil: Piaui — Arid campos near Parnagoa, Gardner 2648 (VIII.1839) BM, F, E, G, GH.
Maranhão — Município de Loreto, Ilha de Balsas region, between Balsas & Parnaíba Rivers, ca. 7°23'S,
45°4'W, alt ca. 300 m s.m., Eiten et T. Eiten 3962 (3.IV.1962) RB, MO, SP.
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4. Pectis decumbens
(Gardner) Schultz Bipontinus in Seem., Bot. Voy.
Herald: 309. 1857. Figs. 26, 27, 28, 38
= Lorentea decumbens Gardner in Hooker, Lond. Journ. 5: 241, 1846.
Tipo: "Hab. Arid Campos near Pobre, Province of Piauhy. July 1839". (Holótipo!:
BM; isótipos!: K, G, NY, E; fotótipo!: F do isótipo B).
Subarbusto cespitoso, 5-12 cm de altura, ramos difusos terminados por 1-3 escapos florais. Folhas rígidas, contíguas, estreito-lineares ou linear-lanceoladas, as
maiores de 24-35 mm de comprimento, 1,0-2,5 mm de largura, face adaxial e nervura mediana na face abaxial pilosas ou não; ápice agudo, apiculado; margem inteira, ciliolada ou não, cerdas longas da metade ao terço basal; cavidades secretoras arredondadas, negras, submarginais, visíveis na face abaxial, que em geral não
atingem a base foliar. Escapo floral de 30-75 mm de comprimento, bracteado, piloso ou glabro; bractéolas 4-6, lanceoladas, 3-5 mm de comprimento. Capítulos isolados, terminais, receptáculo convexo, com ou sem pêlos; invólucro campanulado,
11 mm de diâmetro. Filárias 5-8, cartáceas, carenadas, estreito-oblongas a loriformes, 6-7 mm de comprimento, 1,0-2,5 mm de largura, ápice pubescente, caloso,
obtuso, agudo ou acuminado; margem escariosa ou não, de pubérula a glabra. Flores do raio 5-8, corola de até 11 mm de comprimento, lígula tridentada, de até 9
mm de comprimento, 2,5 mm de largura. Flores do disco ca. de 20, tubulosas, 4,5-5,5
mm de comprimento, lábio interno com quatro lacínios de 1-2 mm de comprimento, lábio externo de 2-5 mm de comprimento. Aquênios cilíndricos e subcilíndricos,
estriados, muricados, nigrescentes, lúcidos, 4,0-5,5 mm de comprimento, com pêlos adpressos. Pápus dos aquênios do raio de 2-3 cerdas ciliadas, aplanadas na base. Pápus dos aquênios do disco multicerdoso, cerdas ciliadas, alargadas na base
onde são conadas.
Etimologia: O epíteto "decumbens" é referente aos ramos que são decumbentes.
Habitat: Em campos áridos.
Fenologia: Floresce e frutifica em novembro.
Distribuição Geográfica: Brasil: Piauí, Ceará, Rio de Janeiro.
No protólogo o nP de Gardner consta como 2449, mas na verdade o n? de coleta de Gardner para esta espécie é 2649.
Esta espécie é muito característica pelo seu aspecto lenhoso, pelas folhas contíguas e longos escapos portando capítulos grandes.
O exemplar coletado por Fr. Allemão e M. de Cysneiros n? 876, no Ceará, apresenta invólucro formado por cinco filárias.

Material Examinado
Brasil: Piaui: s. I., Gardner 2649 (VII. 1839) BM, K, G, NY.
Ceará: s. I., Fr. Allemão e M. de Cysneiros 876 (20.XI.1859) R.
Rio de Janeiro: São Fidélis, près Campos, Glaziou 9912 (s.d.) C.

5. Pectis elongata H.B.K. Nov. Gen. Sp. PI. 1 (4): 262. t. 392, 1820; Baker
in Martius, Fl. Brás. 6(3): 288, 1844. Figs. 29, 30, 31, 61
Tipo: "Crescit prope Popayan?". (Isótipo!: P; fotótipo!: F do isótipo B).
= Pectis polycephala (Gardner) Schz. Bip. in Seem., Bot. Voy. Herald: 309, 1857
Lorentea polycephala Gardner in Hooker, Lond. Journ. 5: 240, 1846.
"Hab. Arid Campos near Villa do Icó Province of Ceará. Aug. 1838 "(Holótipo!:BM; isótipo!: G).
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Erva ou subarbusto de 6-85 cm de altura, ereta, ramificada, desde a base ou
só com ramificação superior, consistência herbácea a lenhosa, caule e ramos avermelhados ou não, estriados, glabros ou pilosos, entrenós 3,0-3,5 mm de comprimento. Folhas de membranáceas a subcoriáceas, de estreito-lineares a estreitooblanceoladas, 7-50 mm de comprimento, 1-3 mm de largura; ápice obtuso a agudo, mucronado a aristado; margem inteira com 3-9 pares de cerdas, ápice e base
ciliolada; glândulas arredondadas de nigrescentes a pardacentas na face abaxial;
com ou sem tricomas em ambas as faces e sobre a nervura mediana. Capítulos em
cimas ou isolados, terminais ou laterais, 4-8 mm de comprimento, pedunculados;
pedúnculo glabro ou pubérulo, 8-40 mm de comprimento, com 2-5 bractéolas alternas, lanceoladas, 1,5-3,0 mm de comprimento; receptáculo convexo, ciliolado ou
glabro; invólucro cilíndrico a campanulado. Filárias 5, carenadas, loriforme4-6 mm
de comprimento, 0,8-2,0 mm de largura, glândulas em geral presentes; ápice agudo a acuminado, ciliolado ou não; base obtusa, inserção terminal a subterminal.
Flores do raio 5, amarelas ou superiormente arroxeadas, corola de 3-5 mm de comprimento. Flores do disco 4-8, amarelas ou levemente arroxeadas, corola bilabiada,
2-3,5 mm de comprimento. Aquênios cilíndricos, estriados, muricados, nigrescentes, pilosos, 2-3 mm de comprimento. Pápus cerdoso, de 2-36 cerdas, cilioladas,
tamanhos diversos, geralmente o número de cerdas nas flores do raio é menor do
que nas flores do disco.
Etimologia: Do latim elongatus = alongado, devido ao porte que é ereto.
Nomes Vulgares: Conhecida como "cuminho-bravo", "alecrim", "cuminho" e
"alecrim-bravo".
Odor: de limão, de capim-santo ou de erva-cidreira.
Uso: No Norte do Brasil esta planta é indicada no combate a febres.
Habitat: Planta heliófila dos campos e cerrados.
Fenologia: Floresce e frutifica o ano todo.
Distribuição Geográfica: Brasil: Região Norte: Amazonas, Pará, Roraima; Região
Nordeste: Maranhão, Ceará e Pernambuco.
América do Sul: Guiana, Venezuela, Colômbia.
Esta espécie possui uma distribuição geográfica de grande amplitude, vindo
desde a América Central até o Brasil. P. elongata H.B.K. e P. brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip. são as espécies que possuem mais ampla distribuição no Brasil,
sendo que esta ocorre nas regiões Norte e Nordeste, enquanto que P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip. ocorre também nas regiões Nordeste, Sudeste e
Centro-Oeste.
De sua ampla distribuição advêm diferenças morfológicas que não devem ser
consideradas suficientes para a criação de variedades ou mesmo espécies, tendose em vista que a variação dos caracteres é gradativa, compondo um complexo ao
nível de espécie. Desta forma, trata-se aqui P elongata H.B.K. no seu sensu lato.
O espécime coletado por J.G. Kuhlmann 644 em Roraima, é um exemplar típico desta espécie.

Material Examinado
Brasil: Amazonas - Lower Amazon, Rio Trombetas, J.W.H. Traill 493 (26.11.1874) K.
Pará: Monte Alegre, J.G. Kuhlmann 1771 (26.111.1974) RB; Ibidem, campos baixos à margem da estrada
para a colônia Agrícola Nacional, Andrade-Lima 53-1434 (7.V.1953) K; Marajó, Arary, St. Anna, J. Huber
182 (3VII.1896) MG, G; Tapajós, arredores de Santarém, Spruce s.n. (III. 1850) MG, F, E, NY, GH, G,
BM; Belém, plantas medicinais do mercado, A. Silva 373 (VIII. 1946) US; Prainha, A. Ducke s.n. (10.V.1903)
UB; Estreito-Marabá Km 2, CS. Pinheiro e J.F.V. Carvalho 623 (9.IV.1974) RB.
Roraima — Distrito de Normandia, pista do aeroporto, W. Rodrigues 36 (6.XI.1954) RB; Na estrada a
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3 Km de Boa Vista, G. A. Black 51-12686 (18.VIII.1951) RB; Boa Vista, J.G. Kuhlmann 644 (IX.1912) RB;
Capão bei S. Marcos, E. Ule 8351 (VI.1909) US.
Maranhão — Município de Loreto, "Ilha de Balsas" region, between the Rios Balsas and Parnaíba, G.
Eiten e L.T. Eiten (4.IV.1962) SP; Ibidem, 34 Km south of Loreto, idem 4001 (5.IV.1962) SP, NY; Ibidem,
ca. 1 Km N of house at "Veados", idem 4017 (5.IV.1962) SP, NY.
Ceará - Caminho de Cratheus para Itaimi, Loefgren 419 (29.111.1910) R; Quixadá, idem s. n. (V.1912) RB;
near villa do Icó, Gardner 1745 (VIII.1838) B M . G.
Pernambuco — Common on the campestre Itapissuma, Lea Ridley e Ramage s. n. (1887) B M .
Guiana - s.L, Schomburgk 1003 (s.d.) F, G H ; Roraima, idem 453 (1842-3) F; Berbice, idem 184 (1837)
F; Mount Roraima and vicinity, G.H.H. Tate 136 (30.IX.1927) K.
Venezuela - Em pastos de Ia Barbula, Carabobo, alt. 500 m, L. Williams 11097 (23.XII.1938) F; Federal
Território Amazonas, Yavita, alt. 128 m, idem 16121 (1942) F; Estado de Bolivar, upland savanna with
Curatela, 5 Km West of Upata, alt. 500 m, J. Steyermark 57542 (31VII.1944) F, VEN; Ibidem, vicinity
of camp, 5 Km from Mato de Nuria, E. of Miano, idem 88324 (10.1.1961) VEN; Ibidem, locally frequent
in morichal, 2 Km south of Ciudad Piar, alt. 300 m, Maguire e col. 35850 (18.X.1953) F, VEN; Ibidem,
occasional on upper slopes of Cerro Toribio, alt. 450-500 m, idem 35927 (22.X.1953) VEN; Great Rapids
of the Orinoco, Território Amazonas, 10 Km south of Puerto Ayacucho, idem 36123 (10.XI.1953) VEN;
Ibidem, Cano Pina, camino ai rio Oro, F. Cardona 618 (VII.1943) VEN; Ibidem, Morichal Sta. Isabel, idem
668 (VII.1943) VEN; Estado Barinas, Barinas-Barinitos, alt. 400-500 m. L. Aristeguieta 2385 (IX.1956) VEN;
Estado Guárioc, común en Ia Estación Biológica de los Llanos, Calabozo, idem 5703 (VIII.1965) VEN;
Gabana, carretera principal San Felipe-Barquisineto Km 108 y 109, idem e Fr. Pammier 1101 (26.XI.1952)
VEN; Serranias ai noroeste de San Felipe, idem 1124 (26.XI.1952) VEN; Lower Cotiza, near Caracas, in
savannas, alt. 1000 1400 m, H. Poff/er7359 (2.IX.1917) GH, VEN; Ibidem, in savannas or in wooded gorge, alt. 800-1200 m, idem 7423 (23.IX.1917) GH, VEN; arriba de Caracas, sabanas de Cotiza, idem 7359
(21.IX.1917) VEN; cerca de Caracas, Cotiza, em sabanas, idem 7423 (23.IX.1917) VEN; Ibidem, alt. 1100-1300
m, idem 9828 (18.IX.1921) VEN; Entre El Tinaco y San Carlos, português, idem 12002 (25.XII.1925) VEN;
Prope colonian Towar, A. Fendler 632 (1854-5) GH, PH; Mariara, Mocquerys s.n. (1893-4) VEN, NY; Nagua nagua, Brahel, Carabobo, J.M. Curran s.n. (27.IX.1950) NY; Estado Guárico, en Ia sabana de Arrecife, Estación Biológica de los Llanos, Calabozo, E. Castellanos 67 (4.IX.1965) VEN; Estado Monagas, El
Tejero, H.S. Mckee 10787 VEN; Caracas, P.C. Vogl 661 (1928) VEN; Estado of Bolivar, along road from
Mapire to Uberito, R. A. McCIure s.n. (12.X.1943) VEN; Carabobo, alt. 500 m, Williams 11097 (23.XII.1958)
VEN; Guárico, Calboza, Est. Biol. de los Llanos, F. Tamayo 4448 (VIII.1961) VEN; Ibidem, J. P. Schulz
612 (17-20.VIII.1966) VEN; Estado Merida, road from Merida to La Azulita, 2-5 Km W of Merida, B. e
F Oberwinkler 14165 (3.1.1969) VEN; San Carlos, Cojedes, V.E. Rudd 479 (19.XII.1943) VEN, Sabanas
ai sur de Ciudad Barinas, M. Ramia 3467 (2.XII.1969) VEN.
Colômbia - Intendencia Meta, Villavicencio, along Rio Guatiquia, alt. 500 m, F.W. Pennell 1496
(26-31VIII.1917) F, NY, GH; Dept. of Cundinamarca, Melgar, alt. 500-600 m, idem 2900 (4-5.XII.1917) GH,
NY; Dept. of Tolima, Honda, idem 3554 (3-4.1.1918) NY; Dept. of El Valle, Potredillo to Miraflores, Palmira, alt. 1200-1800 m, idem e E. Killip 6013 (27V.1922) GH, NY; Santa Marta, H.H. Smith 534 (X.1898/1901)
F, UC, NY, GH; Dept. of Huila, bellow Boca Saldaria, alt. 400 m, H. Rusby e F.W. Pennell 1206 (13VIII.1917)
GH, NY; Dept. of Tolima and Cauca, R.B. White s.n. (1895) NY, Dept. Santander, northem slope of
Mesa de los Santos, alt. 1000-1500 m, EP. Killip eA.C. Smith 14997 (11-15.XII.1926) GH; Upper basin
of Rio Magdalena, about 5 Km north of Villavieja, alt. 500 m, H. Mason 13861 (10.11.1949) UC; Los Llanos, Rio Orinoco, Puerto Carrefio, J. Cuatrecasas 4073 (23-24.X.1938) F; Dept. Magdalena, on Rio Cicarare, 14 Km south of Codazzi, O. Haught 3845 (16.XI. 1943) F.

6. Pectis gardneri
34, 38

Baker in Martius, Fl. Brás. 6(3): 287, 1884. Figs. 32, 33,

Tipo: "Habitat in prov. Goyaz, in campis aridis propre S. Pedro: Gardner n. 4197!".
(Isótipo!: BR)
Erva de 6-12 cm de altura, ereta, simples ou ramificada a partir da base, caule
e ramos subcilíndricos, pilosos, purpúreos, entrenós contíguos. Folhas membranáceas, lineares, 6-30 mm de comprimento, 0,6-1,0 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem inteira, revoluta com 6-10 pares de cerdas, ápice e base cilioladas;
glândulas arredondadas, nigrescentes, na face abaxial, tricomas sobre a nervura mediana na face abaxial. Capítulos terminais, de 1-4 por ramo, 8-10 mm de comprimento, pedunculados; pedúnculo filiforme, pubérulo, 30-40 mm de comprimento,
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com até 6 bractéolas alternas, 2-3 mm de comprimento; receptáculo convexo, glabro; invólucro cilíndrico a subcampanulado. Filárias 5, carenadas, loriformes, 4,5-5,0
mm de comprimento, 1 mm de largura, glândulas em geral presentes, ápice agudo
a acuminado, ciliolado; base obtusa, inserção terminal. Flores do raio 5, corola 5-6
mm de comprimento. Flores do disco 4-7, corola 3-4 mm de comprimento. Aquênios estriados, muricados, nigrescentes, pilosos, 2,5-3,0 mm de comprimento. Pábus cerdoso, nas flores do raio 6-8 cerdas maiores e algumas menores, nas flores
do disco 12-14 cerdas maiores e algumas menores; cerdas cilioladas.
Etimologia: O epítetogarc/ner/foi dado por Baker em homenagem a George Gardner, naturalista escocês, que viajou pelo Brasil de 1836 a 1841, levando para Londres
enorme coleção de herbário.
Habitat: Em campos áridos.
Distribuição Geográfica: Brasil — Goiás.
Esta espécie é caracterizada pelos capítulos longo-pedunculados, terminais, no
que se aproxima de P. decumbens (Gardn.) Schz. Bip.
Baker (1884) refere-se ao pápus como sendo formado por 15-20 cerdas, mas
constatou-se, no exemplar estudado por Baker, pápus com apenas 6 cerdas.
Material Examinado
Brasil: Goiás -

S. Pedro, Gardner 4197 (1884) BR.

7. Pectis gracilis
37, 38

Baker in Martius, Fl. Brás. 6(3): 290, 1884. Figs. 35, 36,

Tipo: "Habitat in prov. Minas Gerais, in campis ad Uberaba: Regnell III n. 789!".
(Isótipo!: BR)
Erva com 28 cm de altura, ramificada a partir da base; caule e ramos avermelhados, cilíndricos, estriados, pubescentes; ramos fastigiados ou ereto-patentes com
até 11 cm de comprimento. Folhas estreito-lineares, 20-50 mm de comprimento,
1,5-2,0 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem inteira com até 7 pares de
cerdas; glândulas arredondadas, pelúcido-pardacentas, esparsas na face abaxial.
Capítulos isolados, terminais ou laterais, 7-9 mm de comprimento, pedunculados;
pedúnculo pubérulo, 4-5 cm de comprimento, com cinco bractéolas, alternas, lanceoladas, 2 mm de comprimento; receptáculo convexo; invólucro cilíndrico. Filárias 6, lineares a oblanceoladas, 5,5 mm de comprimento, 1,5 mm de largura; ápice
obtuso, caloso, pubescente; base obtusa, inserção terminal. Flores de raio 6, lígula
tridenteada, 4 mm de comprimento, tubo 2 mm de comprimento. Flores do disco
ca. de 25, corola 4 mm de comprimento, com dentes curtos de 0,5 mm de comprimento e um dente mais longo, de 1 mm de comprimento. Aquênios subcilíndricos,
estriados, pilosos, 2,5-3,0 mm de comprimento. Pápus paleáceo-cerdoso, formado
por 10-14 cerdas, em duas séries, de base paleácea, com 0,5 mm de largura, fimbriada até 1 mm de comprimento, a partir daí torna-se cerdosa, ciliada, com 2-3
mm de comprimento.
Etimologia: Do latim gracilis = delgado, esbelto, referente aos pedúnculos serem
longos e filiformes, dando à planta um aspecto esguio.
Habitat: Nos campos, em lugares úmidos.
Distribuição Geográfica: Brasil — Minas Gerais.
Baker (1884) descreve o invólucro com cinco filárias, porém foram encontradas, no tipo, seis filárias.
Esta espécie se aproxima de P. oligocephala (Gardn.) Schz. Bip. var. oligocephala quanto ao porte e aos capítulos isolados, mas difere no número de filárias.
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Material Examinado
Brasil: Minas Gerais - Ad Uberaba, Regnell III n? 789 (1867) BR.

8. Pectis linifolia L. var. linifolia, Syst. Nat. ed. 10: 1221, 1759; Fernald,
Proc. Am. Acad. 33: 85, 1897; Keil, Rhodora 80(821): 40, 1978. Figs. 39, 40,
41, 65
Tipo: Sem data e sem localidade (Holótipo: Linn; microficha IDC, B-177/2: 601,
1011.2!).
= Verbesina linifolia L , Syst. Nat. ed. 10: 1226. 1759, nome alternativo.
Planta herbácea ou subarbustiva de 6-70 cm de altura, ereta, na base, em geral, ramificação oposta cruzada, superiormente ramificação dicotômica; caule, a partir
do primeiro par de folhas, e ramos esfriados, hexagonais, comumente, sobre os ângulos com pêlos muito curtos e largos, arroxeados ou não, entrenós de 5-50 mm
de comprimento, sendo mais próximos na base do caule e ramos. Folhas levemente
conadas; lâmina membranácea, com glândulas arredondadas ou alongadas, proeminentes ou não, de nigrescentes a pardacentas, marginais ou irregularmente distribuídas na face abaxial, nervura mediana na face abaxial com pêlos curtos e largos, de linear a estreito-elíptica, as maiores variando de 25-60 mm de comprimento, 1,5-5,0 mm de largura; ápice agudo, mucronulado a mucronado; margem inteira, ciliolada ou não, 1-2 pares de cerdas basais. Capítulos isolados, terminais e laterais, ou em cimeiras, pedúnculos de até 30 mm de comprimento, brácteas foliáceas
com glândulas; receptáculo plano, raramente um pouco convexo. Filárias 5, membranáceas, naviculares, arroxeadas ou não, de lineares a loriformes, 4,5-6,0 mm de
comprimento, 1,0-1,5 mm de largura, com glândulas alongadas que formam uma
linha submarginal; ápice obtuso, ciliado ou fimbriado; base truncada, inserção terminal; margem inteira, escriosa ou não. Flores do raio 5, amarelas ou arroxeadas,
liguladas, corola de 2,5-3,5 mm de comprimento, lígula de 1,2-2,0 mm de comprimento, em geral, com 1-2 glândulas alongadas, ápice inteiro, arredondado ou tridenteado. Flores do disco 1-3, amarelas ou arroxeadas, tubulosas, cinco lacínios
iguais, agudos, em geral com glândulas no ápice. Aquênios muricados, nigrescentes, lúcidos, pubérulos, os do disco sempre menores que os do raio, 3,0-4,5 mm
de comprimento os do disco, 4,5-6,0 mm de comprimento os do raio. Pápus das
flores do raio sempre aristado, com 2-3 aristas lisas, que podem estar acompanhadas por três páleas. Pápus das flores do disco aristado ou coroniforme; aristas 2-6
lisas ou levemente ciliadas.
Etimologia: Do latim linea = linha, traço e folium = folha, em alusão às folhas
lineares.
Habitat: Umbrófila ou heliófila. Cresce no campo (ralo, sujo), caatinga, moitas, escarpas, declives, colinas áridas e semi-áridas, ambientes xerofíticos e até no litoral,
próximo ao mar. Solo seco, arenoso ou calcáreo.
Fenologia: Floresce e frutifica de janeiro a dezembro, sendo que no Brasil restringe-se
aos meses de janeiro a julho.
Distribuição Geográfica: Brasil — Ceará, Pernambuco, Bahia. América do Sul
— Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Galápagos. América Central — Ilhas do
Caribe, Ilhas de Barlavento, Guadalupe, Santo Domingo, Porto Rico, Cuba, Jamaica. América do Norte — México, Estados Unidos.
Esta é a espécie que possui maior distribuição geográfica, vindo desde os Estados Unidos até o Brasil, onde foi registrada, até o momento, na região Nordeste.
É facilmente reconhecida pelo pápus aristado, pelas filárias naviculares, pelo
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reduzido número de flores do disco e por possuir apenas 1-2 pares de cerdas na
margem foliar.
Segundo Keil (1978), Pectispunctata Jacq., Pectidium punctatum (Jacq.) Less.,
Tetracanthus linearifolius A. Rich e Pectis linifolia L. var. marginalis Fern. são sinônimos desta variedade, porém não foram aqui relacionados como sinônimos, pois
o material-tipo não foi examinado.
Pectis linifolia L , com suas duas variedades, linifolia e hirtella, juntamente com
Pectis imberbis A. Gray, que ocorre no México e nos Estados Unidos, compõem
a seção Pectidium, uma das poucas atualmente bem definidas.
Pectis linifolia L. var. hirtella Blake possui uma distribuição limitada a Michoacan e Guerrero (México).

Material Examinado
Brasil: Ceará - s. I., Fr. Allemão e M. de Cysneiros 901 (1859) R.
Pernambuco - Caruaru, B. Pickel s.n. (23.1.1934) IPA; Ibidem, Fazenda nova, Andrade — Lima 60-3461
(22.V.1960) IPA; Taquaritinga do Norte, idem 66-4475 (6.111.1966) RB, IPA; entre Pesqueira e Gravata, Heringeretal.
991 (30V.1971) RB; Buique, Serra do Catimbal, Lauro Xavier Filho s.n. (25.V.1970); UFPe.
Bahia - Canudos, margem do Rio Vasa-Barris, O. Travassos 109 (09.VII.1951) RB.
América do Sul: Peru — Province of Jaen, Department of Cajamarca, Pucará (on the Rio Huancabamba) Mesones-Muro Highway between Olmos and Jaen, alt. 1100 m, P. Hutchinson & J. Wright 3578
(17.1.1964) UC; Depto. Piura, Prov. Psita, in foothills east of La Brea, 25 Km southeast of Talara, alt.
200m, O. Horton 11580 (4.IN.1939) UC; Piura-Despoblado Km 1016, alt. 120 m, E. Anderson 917 (16.IV.1949)
UC.
Colômbia — La Yeta, M. Dawe 588 (31.111.1917) K; Depto. Bolivar, Tierrabamba Island, Cartagena Bay,
f . Killip & A. Smith 14130 (4.XI.1926) PH; Depto. Magdalena, Cerrejón, alt. 200 m, O. Haught 6581
(11.VIII.1949) UC; Maracaybo, Moritz 473 (1830-66) HBG, K; Santa Marta, alt. 250 ft., H. Smith 530
(IX.1898-99) UC, M B M , BR, PH, NCU.
Equador - Prov. Guayas, Puntilla, H. Svenson 11128 (21.11.1941) UC.
Venezuela — Estado Falcon, Depto. Democrata, Curanaco, alt. 140m, A. Colma y equipo de Ecologia
32 (10.VI.1976) VEN; Estado Sucre, punta Araya, Aristeguieta et ai. 6539 (1.1968) VEN; Estado Lara, entre Barquisimeto y Quibor, F. Tamayo s.n. (XI.1953) VEN; Ibidem, Barquisimeto, R. Smith VI795 (7.111.1967)
VEN.
Galápagos — Indefatigable, in cracks in lava in open place near the sea, T. Taylor TT137 (111.1939) K;
Ibidem, H. Svenson 13 (3.IV.1930) UC; Chatam, N. Andinne 1858 (1852) G, BR.
Ilhas do Caribe — Ilhas Virgens — St. Thomas, Ove Paulsen 127 (6.1.1896) C; Ibidem, Baron Eggers
181 (X.1880) W, BR, G, UPS, HBG.
Ilhas de Barlavento - Grenada, W. Broadway 1007 (4. XI.1898) BR; St. Georges, idem s.n. (XI.1904) G. BR.
Guadalupe — Saint Barthélemy, Góes s.n. (1868) UPS.
St. Croix -

Bassin yard, A. Ricksecker 12 (22.X.1895) UC.

Santo Domingo -

Prov. Baui, H. Tuerckheim 3706 (XI.1910) BR.

Puerto Rico - Limestone hills at Ponce, A. Heller 6322 (23X11.1902) PH; Coamo, P. Sintenis 3095
(16.XII.1885) G; Salinas de Cabo Rojo, idem 537 (18.11.1885) G; Inter Coamo et Algarrobo, idem 1973
(4.XI.1885) G; Guamira, idem 3593 (2.11.1886) W, HBG; Ibidem, idem 3757 (13.11.1886) W.
Haiti - Vicinity of Port de Paix, E. Leonard & G. Leonard 11079 (21-25.XII.1928) UC; Vicinity of St. Michel de l'Atalaye, Departement du Nord, E. Leonard 7334 (22.XI.1925) UC; Vicinity of Maneville, Etang
Saumatre, idem 3512 (13-17.V.1920) GA.
Cuba -

s.l., C. Wright 290 (1856-57) PH; In Cuba Orientali, idem 1630 (1860) PH.

Jamaica -

Trail from Arntully to Albion, C. Orcutt 3909 (12.XI.1927) UC.

México - Baja Califórnia Sur, San Sebastián, Sierra de Guadalupe, R. Moran 18780 (22.X.1971) UC;
Ibidem, Sierra de Ia Giganta, El Llanito, east and of Valle de Los Encinos, A. Carter & R. Moran 5283
(28.IX.1967) UC; Guaymas, E. Palmer 224 (IX. 1887) C, UC, K; Yucatan, G. Gaumer 887 (1895) G, ILL;
Ibidem, idem 979 (s.d.) BR; Sonora, 8 miles northeast of Rancho San Juanico, between Hermosillo and
Tastiota, /. Wiggine & R. Rollins 269 (3.IX.1941) UC.
Estados Unidos — Califórnia, Santa Catalina, s. leg.. (VIII.1883) UC; Arizona, Foothills, Tucson Mountains, west of Tucson, J. Thornber s.n. (25.IX.1910) HBG; Ibidem, 4 miles west of Havanakya, Pina County,
F. Gould&H. Hasfce//3196 (28.VIII.1945) UC; Ibidem, Malpais Mts., C. Pringle s.n. (31.VIII.1884) W, BR,
PH, G.
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9. Pectis odorata Grisebach, Abhandl. Kónigl. Gesellsch. Wissens. Gõttingen24: 200, 1879; Baker in Martius, Fl. Brás. 6(3): 289-290, 1884; Cabrera, Flora de Ia Prov. de Jujuy: 431, 1978. Figs. 42, 43, 44, 61
Tipo: "Al Pasaje dei Rio Juramento, Província de Salta, Argentina. Feb. 1873. Hieronymus et Lorentz 266" (Fotótipo!: F do isótipo B).
Erva ou subarbusto de 5-35 cm de altura, em geral muito ramificada desde a
base; caule e ramos cilíndricos, com ou sem estrias, em geral purpúreos, de pubérulos e glabros; entrenós de 3-20 mm de comprimento, sendo mais próximos na base do caule e no ápice dos ramos. Folhas papiráceas, estreito-lineares, 15-40 mm
de comprimento, 1-2,5 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem inteira com
4-7 pares de cerdas, base ciliolada, ápice raramente ciliolado; glândulas arredondadas ou alongadas de nigrescentes a pardacentas na face abaxial. Capítulos isolados, terminais ou laterais, 11-13 mm de comprimento, pedunculados; pedúnculo cilíndrico, com ou sem estrias, glabro a pubérulo, 30-70 mm de comprimento, com
5-7 bractéolas alternas, lanceoladas, paleáceas, com glândulas arredondadas, pardacentas, 2-3,5 mm de comprimento; receptáculo convexo, semi-esférico a subcônico, ciliolado; invólucro campanulado. Filárias 8, carenadas, de lineares a estreitooblongas, 6,5-8,0 mm de comprimento, 1-2 mm de largura, glândulas sempre presentes; ápice agudo, caloso ou não, margem inteira, escariosa, ciliolada, com pêlos
glandulares ou não, base obtusa, inserção terminal. Flores do raio 8, amarelas, corola 7-9 mm de comprimento, tubo 3-4 mm de comprimento, lígula 4-5 mm de comprimento, ápice tridentado. Flores do disco ca. de 60, amarelas, corola sub-bilabiada,
4,0-5,5 mm de comprimento, lábio interno com quatro lobos curtos, de 0,5 mm
de comprimento, o externo com um lobo mais longo de 1,5 mm de comprimento.
Aquênios muricados, nigrescentes, pilosos, 3,5-4,0 mm de comprimento. Pápus multicerdoso, 20-30 cerdas, cilioladas, diversos tamanhos, geralmente o número de cerdas nas flores do raio é menor do que nas flores do disco.
Etimologia: Possivelmente foi assim denominada por ser uma planta com forte
odor característico.
Habitat: Planta heliófila que cresce nos campos e em solos calcáreo-arenosos.
Nome Vulgar: Conhecida na Argentina por "tomillo" e "verba dei venado".
Odor: Desagradável.
Fenologia: Floresce e frutifica de setembro a outubro e de janeiro a maio.
Distribuição Geográfica: Brasil — Mato Grosso. América do Sul: Paraguai e Argentina.
Apesar de Cabrera (1978) referir-se ao invólucro com até onze filárias, no material ora examinado só foram constatadas oito filárias.
Esta é a espécie que possui o capítulo com maior número de flores, podendo
chegar até 68 flores por capítulo.

Material Examinado
Brasil (nova localidade)
Mato Grosso do Sul - Corumbá, C. de Almeida 326 (26.X.1977) RB.
Paraguai: Paraguari, A. Burkart 18290 (8.IV.1950) UC; Puerto Fonciere, Dept. Concepción, Stephens et
Rojas SH 172 (19.11.1948) UC; Concepción, Hassler (IX.1903) UC.
Argentina: Província de Catamarca, Sierra de Ancasti, Ruta 66, subiendo Ia falda Oeste por Ia Cuesta
dei Portezuela, ± 70 m de alt., Hunziker et Di Fulvio 17088 (23.11.1964) RB; Dept. La Paz, Micachistas
de Recreo, F. Kurtz6766 (16.1.1890) RB; Ibidem, Recreo, O. 7ãffer4318 (24.11.1886) RB; Província de San
Luis, Dept. Libert. San Martin, Bajo de Velis, F. KurtzWSH (26.1.1895) RB; Ibidem, Sierra de Socoscora,
ai E ruta 146, entre S. Francisco y Nogoli, A.T. Hunziker et A.E. Cocucci 15041 (17/20.11.1960) RB;
Província de Córdoba, Dept. Cruz dei Eje, T. Stuckert 8239 (5.1.1900) RB; Ibidem, Serrezuela, idem 17014
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(23.11.1907) RB; Ibidem, entre Villa de Soto y Cruz dei Eje, F. Kurtz 6507 (26.11.1889) RB; Ibidem, Dept.
Tulumba, Cerro Colorado, J.A. Caro 3481 (5.V.1962) RB; Ibidem, Dept. Punilla, Sierra Caica, falda Oeste,
Huerta Grande, T. Stuckert 6795 (21.IV1899) RB; Província de Tucumán, Dept. Burruyacu, idem 9462
(20.V.1900) RB; Ibidem, Canada Alegre, idem 19938 (12.11.1909) RB; Província de Ia Rioja, Dept. Gral.
Belgrano, alrededores dei Dique de Olta, AT. Hunziker, A.E. Cocucciet T.F. DiFulvio 13967 (19.11.1959)
RB; Província Corrientes, Dept. Lavalle, 1 km N de Santa Lucía, Colônia Echeverria, A. Schinini 6582
(25.V.1973) RB; Província de Sgo. dei Estero, Dept. C. Pillegrini, Cerro de Remate, 550 m de alt., S. Venturi 5857 (28.11.1928) UC.

10. Pectis oligocephala,
(Gardner) Schultz Bipontinus var.
oligocephala
in Seem, Bot. Voy. Herald: 309, 1857; Baker in Martius, Fl. Brás. 6(3): 289,
1884. Figs. 45, 46, 47, 57
= Lorentea oligocephala Gardner in Hooker, Lond. Journ. 5: 239, 1846.
Tipo: "Hab. Dry Campos near Boa Esperança, Province of Piauhy Feb. 1839" (Holótipo!: BM; isótipos!: G, GH, F; fotótipo!: F do isótipo B).
= P. ramosissima (Gardner) Schz. Bip. in Seem., Bot. Voy. Herald: 309, 1857. Lorentea ramosissima Gardner in Hooker, Lond. Journ. 5: 239, 1846.
Tipo: "Hab. Dry Campos at Canna Brava, near Oeiras, Province of Piauhy. March
1839". (Holótipo!: BM; isótipo!: K, G, GH).
Erva de 8-40 cm de altura, ereta; caule cilíndrico, estriado, pubescente, só se
ramificando acima da base, com ramificação lateral ou tricótoma, ramos fastigiados, ereto-patentes ou flexuosos, estriados, pubescentes, indumento de pêlos retos ou recurvados. Folhas estreito-lineares, de 30-60 mm de comprimento, 1-3 mm
de largura; ápice apiculado; margem inteira com até dez pares de cerdas, base e
ápice ciliadas; glândulas arredondadas de nigrescentes a pardacentas na face abaxial; face adaxial e nervura mediana da face abaxial pubescentes. Capítulos isolados, terminais, 8-13 mm de comprimento, pedunculados; pedúnculo pubescente
ou glabro, 5-60 mm de comprimento, bracteado; receptáculo convexo, ciliolado; invólucro cilíndrico a campanulado. Filárias 5, raro 6 ou 8, carenadas, glandulosas
ou não, de loriformes a estreito-oblongas, 5-7 mm de comprimento, 1,5-2,0 mm
de largura; ápice acuminado a agudo, caloso, pubescente, com ou sem pêlos glandulares; margens escariosas, pubescentes; base obtusa, inserção terminal. Flores
do raio 5, raro 6 ou 8, amarelas, corola 4-7 mm de comprimento, lígula tridenteada,
3-4 mm de comprimento, 1,5 mm de largura. Flores do disco 16-25, corola 2,5-4,0
mm de comprimento, bilabiadas, lábio interno com quatro dentes curtos, agudos
a obtusos, 0,5 mm de comprimento, e o externo com um dente de 1,5 mm de comprimento, ápice cuculado, papiloso. Aquênios estriados, muricados, nigrescentes,
pilosos, 3-4 mm de comprimento. Pápus multicerdoso; cerdas cilioladas, de diversos tamanhos, alargando-se em direção à base, onde são adunadas.
Etimologia: Do grego oligo = pouco + cephale = cabeça, referente ao fato da
espécie possuir um pequeno número de capítulos.
Habitat: Ocorre em campos áridos, cerrado e várzea. Em solo arenoso.
Fenologia: Floresce e frutifica de fevereiro a julho.
Distribuição Geográfica: Brasil — Piauí, Paraíba, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro.
O exemplar coletado em Goiás por A. P. Duarte n? 10327 é o único que apresenta oito filárias e o receptáculo com pêlos glandulares. Já o exemplar coletado
no Rio de Janeiro, por Glaziou n? 9915, apresenta seis filárias.
Gardner (1846) refere-se ao pápus das flores do disco como sendo bisseriado
e ao pápus das flores do raio como sendo formado por 4 cerdas maiores e várias
menores. Estas observações não foram constatadas.
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Material Examinado
Brasil: Piauí - Boa Esperança, Gardner 2215 (11.1839) B M , F, G, GH; Canna Brava, near Oeiras, idem
2214 (III, 1839) K, B M , G, GH.
Ceará - Crateús, J.R. Swailen 4500 (9-10.V.1934) GH; Ibidem, Loefgren 415 (28.111.1910); Olho d'Água
do Vieira, S. Tavares 660 (18.VII.1961) US.
Paraíba - S. Gonçalo, Luetzelburg s.n. (5.111.1936) M .
Goiás - Vale do Paranã, Rio S. Marcos, A.P. Duarte 10327 (5.11.1967) NY, RB; ca. de 27 Km S of Paraíso, elev. ca. de 600 m, H.S. Irwin, H. Maxwell et D.C. Wasshausen 21660 (23.111.1968) UB, F, NY.
Rio de Janeiro - Entre Araruama e Cabo Frio, Glaziou 9915 (1878) K, C; Ibidem, idem 10964 (s.d.) C.

11. Pectis oligocephala
(Gardner) S c h u l t z B i p o n t i n u s var.
affinis
(Gardner) Baker, in Martius, Fl. Brás. 6(3): 289, 1884. Figs. 48, 49, 50, 57
= Lorentea affinis Gardner in Hooker, Lond. Journ. 5: 240, 1846.
Tipo: "Hab. Arid Campos near Retiro, Province of Piauhy. March 1083" (Holótipol:
BM; isótipos!: K, GH, G; fotótipos!: F, GH).
= P. affinis (Gardn.) Schultz Bipontinus in Seem., Bot. Voy. Herald: 309, 1857.
Erva ereta, de 11-35 cm de comprimento, caule cilíndrico, esfriado, piloso, ramificado desde a base ou só superiormente ramificado, ramos de fastigiados a eretopatentes, estriados, pilosos. Folhas estreito-lineares, 30-60 mm de comprimento,
1,5-3,0 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem inteira com 4-10 pares de
cerdas, ápice e base cilioladas; face adaxial pilosa, raro glabra, face abaxial pilosa
ou a pilosidade restrita à nervura mediana. Capítulos isolados, terminais, de 10-14
mm de comprimento, pedunculados; pedúnculo de 5-60 mm de comprimento, pubescente ou glabro, com 4-6 bractéolas, alternas, lanceoladas; receptáculo convexo, semi-esférico, ciliolado; invólucro cilíndrico a campanulado. Filárias 5, de loriformes a estreito-oblongas, carenadas, pilosas externamente, de 6,5-8,0 mm de comprimento, 1-2 mm de largura; ápice acumiado, com ou sem calo, pubescente; margem inteira, escariosa, ciliolada ou não; base obtusa, inserção terminal. Flores do
raio 5, corola de 4,0-6,5 mm de comprimento, lígula de 3-4 mm de comprimento,
1,0-1,5 mm de largura, tridenteada. Flores do disco ca. de 16, corola 3-5 mm de
comprimento, sub-bilabiadas, lábio interno com quatro lobos de 0,5 mm de comprimento, o externo com 2 mm de comprimento, bordos dos lobos pubescentes.
Aquênios muricados, nigrescentes, pilosos com 3-4 mm de comprimento. Pápus
das flores do raio com 2-3 cerdas maiores e várias menores, cilioladas, alargadas
na base onde são conadas. Pápus das flores do disco com ca. de vinte cerdas, cilioladas, mais largas na base onde são conadas.
Etimologia: Este nome foi dado por Gardner para indicar a sua proximidade a P.
oligocephala, que foi descrita pelo mesmo autor, na mesma obra.
Habitat: Na caatinga e em campos secos.
Nome Vulgar: "cominho-do-mato"
Fenologia: Floresce e frutifica de fevereiro a maio.
Distribuição Geográfica: Brasil — Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia.
Esta variedade é facilmente distinguida da var. típica pela diferença que existe
no pápus das flores do raio.

Material Examinado
Brasil: Piauí - Dry campos near Boa Esperança, Gardner 2213 (11.1839) B M , G, K, GH.
Ceará - Chapada do Apody, Lõfgren 739 (3.V.1910) R.
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Rio Grande do Norte — 5 Km from Corrais Novos on Caicó rd. 36°32'W 6°17'S, B. Pickersgill et ai. RU
72-390 (26.111.1972).
Pernambuco — Alagoa de Baixo, H. Monteiro 290 (s.d.) RB.
Bahia - 20 Km ao N de Bonfim, Mina de Caraíba, A. Castellanos 25830 (17.111.1966) K, HB, RB.

12. Pectis rígida
53, 57

Baker In Martius, Fl. Brás. 6(3): 288, 1884. Figs. 51, 52,

Tipo: "Habitat in campis Brasiliae, locis non adnotatis: Pohl 398, Riedel 2123/884".
(Pohl 398: síntipo!: K; fotótipo!: GH. Riedel 2123/884, 2123/983: síntipo!: LE; isosíntipo!: P, US, GH, R, RB).
Erva ou subarbusto ereto a subereto, 11-30 cm de altura, muito ramificado desde a base; ramos cilíndricos, avermelhados ou não, estriados, pubescentes; tricomas hialinos, pluricelulares; entrenós inferiores de 3-13 mm de comprimento, os superiores de 6-25 mm de comprimento. Folhas rígidas, linear-lanceoladas, assoveladas, 10-35 mm de comprimento, 0,9-1,0 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem revoluta, inteira com 4-9 pares de cerdas, ápice e base ciliada; glândulas de
nigrescentes a pardacentas, dispostas linearmente na face abaxial. Capítulos isolados terminais, 10-13 mm de comprimento, pedunculados; pedúnculo glabro ou pubérulo, 4-7 mm de comprimento com 2-4 bractéolas alternas, ovado-lanceoladas,
3-5 mm de comprimento; receptáculo convexo, ciliolado ou glabro; invólucro cilíndrico a subcampanulado. Filárias 5, carenadas, de loriformes a estreito-oblongas,
5-8 mm de comprimento, 2 mm de largura, com ou sem glândulas alongadas; ápice
agudo, reflexo, ciliolado ou não; base obtusa, inserção terminal a subterminal; margem inteira, escariosa, ciliolada ou glabra. Flores do raio 5, amarelas, liguladas, corola de 7-8 mm de comprimento, lígula 4-5 mm de comprimento, 1,5 mm de largura, ápice tridentado. Flores do disco 12-21, amarelas, corola 5-6 mm de comprimento. Aquênios estriados, muricados, nigrescentes, velutinosos, 3-4 mm de comprimento, tricomas rufos. Pápus das flores do raio formado por três cerdas ciliadas
e algumas escassas ou cerdas menores, ou multicerdoso. Pápus das flores do disco
com ca. de trinta cerdas de diferentes tamanhos, ciliadas.
Etimologia: O epíteto rígida deve-se à consistência de suas folhas.
Habitat: Em campos pedregosos, úmidos.
Fenologia: O exemplar de Riedel número 2123 com flores e frutos no mês de março.
Distribuição Geográfica: Brasil — São Paulo.
Desta espécie só existem os exemplares tipos, nos herbários consultados. O
espécime de Riedel difere do de Pohl por ter este o pápus das flores do raio formado por três cerdas ciliadas e algumas escamas ou cerdas menores, enquanto que
aquele tem o pápus multicerdoso. Quanto ao número de flores por capítulo, verificouse ser menor no exemplar de Pohl; a forma do receptáculo, que no material de Pohl
é cônica, no material de Riedel é semi-esférica; o invólucro, no exemplar de Pohl,
é cilíndrico, e no de Riedel é subcampanulado; as folhas do material de Riedel são
marginadas por um cordão esclerenquimático, que está ausente no exemplar de Pohl;
o caule do espécime de Pohl é ereto, enquanto que no espécime de Riedel parece
ser subereto.
Existem entre os dois espécimes citados diferenças acentuadas, o que poderia
levar à identificação de duas espécies diferentes. Para verificar-se a gradação e fixação genética dessas diferenças seria necessário que dispuséssemos de maior número de exemplares herborizados e material vivo. Por essa razão, achou-se mais
conveniente situar os dois exemplares dentro desta espécie.
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Material Examinado
Brasil: s.l., Pohl 398 (s.d.l K.
São Paulo: Itu, Riedel, 2123/884, 2123/983 (111/1834) GH, US, P, R, RB.

13. Pectis stella M a l m e G.O.A. in Kongl. Svenska Vetenskaps, Akadmiens
Handlingar 32(5): 70-71, 1899. Figs. 54, 55, 56, 57
Tipo: "Mato Grosso: Coxipó Mirim inter São Jeronymo et Cuyabá (Locis apertis,
glareoso-arenosis, subhumidis v. sat siccis, parce graminosis, solo fere denudato.
18 10/2 94. Malme 1394B - 18 2/4 94. Malme 1528B)" (Lectótipo 1528BI: UPS;
isolectótiposl: GH, R; parátipo 1394BI: BM, R)
Erva de 4-25 cm de altura, cespitosa, subacaule, ramos decumbentes ou ascendentes, de cilíndricos a subquadrangulares, esfriados, purpúreos ou não, pubescentes, entrenós 5-20 mm de comprimento. Folhas de membranáceas a subcoriáceas, estreito-lineares, 19-24 mm de comprimento, 1-2 mm de largura; ápice agudo,
mucronado, apiculado ou aristado; margem inteira com até nove pares de cerdas,
cartilaginosa, ciliada; glândulas pelúcidas, pardacentas, esparsas na face abaxial;
nervura mediana na face abaxial com ou sem tricomas. Capítulos isolados ou aos
pares, terminais ou laterais, 9-14 mm de comprimento, pedunculados; pedúnculo
pubescente, estriado, purpúreo ou não, 5-15 mm de comprimento, com até quatro
bractéolas ovado-lanceoladas ou lineares, ápice caudado ou aristado, margem ciliolada; receptáculo convexo, semi-esférico, ciliolado; invólucro cilíndrico a campanulado. Filárias 5, carenadas, loriformes ou estreito-oblongas, 6,0-6,5 mm de comprimento, 1,5-2,0 mm de largura, glandulosas; ápice agudo a acuminado, pubescente ou fimbriado; margem inteira, escariosa, fimbriada; base obtusa, inserção terminal. Flores do raio 5, amarelas, raro na parte superior levemente arroxeadas, corola 7-9 mm de comprimento, lígula 5,5-6,0 mm de comprimento, bi-tridenteada,
patente na antese, tubo de 2,5-3,5 mm de comprimento. Flores do disco 15-18, amarelas, corola sub-bilabiada, 5-6 mm de comprimento, quatro dentes obtusos, curtos, 0,5 mm de comprimento, um dente longo, lanceolado, 1,5-2,0 mm de comprimento. Aquênios subcilíndricos, muricados, nigrescentes, pilosidade rufa. Pápuscerdoso, de 14-22 cerdas, cilioladas, desiguais, alargadas na base onde são conadas.
Etimologia: Do latim, stella = estrela, com referência às lígulas que na antese são
patentes.
Habitat: Em campos arenosos de secos a subúmidos ou no cerrado.
Fenologia: Floresce e frutifica de fevereiro a abril.
Distribuição Geográfica: Brasil — Mato Grosso.
Esta espécie se aproxima pelo hábito de P. brevipedunculata (Gardn.) Schz.
Bip., diferindo principalmente pelo tamanho dos capítulos.
Malme (1899) diz ser P. burchellii Baker próxima à sua espécie, diferindo por
ter P. stella Malme ramos nunca monocéfalos, folhas em todo o comprimento
espinuloso-ciliadas e cerdas do pápus superando o comprimento do aquênio.
Material Examinado
Brasil: Mato Grosso — Coxipó Mirim pr. Cuyabá, loco aperto arenoso, subúmido, terra fere denudata,
Gust. Malme 1528B (2.IV.1894) Ibidem, loco aperto, glareoso-arenoso, sicco, parco graminoso, idem 1394B
Cuyabá, idem 3134 (26.IV.1903) UPS; Cuyabá, Coxipó da Ponte, F. Hoehne 255 (1908) R.

14. Pectis substriata
Figs. 58, 59, 60, 61

Rusby, Buli. New York Bot. Gard. 4: 390-391, 1907.
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Tipo: "On dry hills, the flowers yellow. Local name 'Quichamale', and much used
as a blood-purifier. Coripata, Yungas, March 28, 1894. N? 2117" (Isótipos': UC ILL
PH).
Erva ou subarbusto de 6-60 cm de altura, simples ou muito ramificado na base,
ramos eretos ou ascendentes, purpureos, estriados, pubérulos. Folhas lineares, 20-60
mm de comprimento, 1-3 mm de largura; ápice agudo, aristado; margem inteira,
com 6-9 pares de cerdas, ápices e base cilioladas; glândulas arredondadas, pelúcidas, proeminentes, pardacentas, esparsas na face abaxial; em geral, com tricomas
na face abaxial. Capítulos isolados ou racemiformes, terminais, pedunculados; pedúnculo glabro ou pubérulo, 4-20 mm de comprimento, com bractéolas alternas,
lanceoladas, 2-4 mm de comprimento; receptáculo convexo, semi-esférico, ciliolado; invólucro cilíndrico a campanulado. Filárias 5, carenadas, de loriformes a estreitooblongas, 6-7 mm de comprimento, 2,0-2,5 mm de largura, com glândulas alongadas; ápice agudo a acuminado, caloso, ciliolado; base obtusa, inserção terminal;
margem escariosa, ciliolada. Flores do raio 5, amarelas, corola de 7-8 mm de comprimento, lígula 4,0-4,5 mm de comprimento, tubo de 3,0-3,5 mm de comprimento. Flores do disco ca. de 25, amarelas, corola 3,5-5,0 mm de comprimento. Aquênios subcilíndricos, estriados, muricados, nigrescentes, pilosos, 3,0-3,5 mm de comprimento. Pápus cerdoso, 3-30 cerdas cilioladas, dilatadas na base; em geral as cerdas das flores do raio são em menor número, variando de 3-4 maiores e algumas
bem menores a ca. de 20 cerdas de tamanhos diversos.
Etimologia: substriata, nome dado em alusão aos ramos que se apresentam
estriados.
Habitat: Em lugares úmidos, arenosos e calcáreos e também em morros secos.
Fenologia: Floresce e frutifica de novembro a abril.
Distribuição Geográfica: Brasil — Mato Grosso. América do Sul — Bolívia e
Paraguai.
Esta espécie foi descrita para a Bolívia e agora constatada no Brasil e Paraguai.
P. substriata Rusby se aproxima de P. odorata Griseb., diferenciando-se desta,
principalmente, nos capítulos e comprimento dos pedúnculos.
Rusby (1907) refere-se ao invólucro com quatro filárias, mas constatou-se, no
material-tipo e nos demais exemplares, cinco filárias.

Material Examinado
Brasil (nova localidade): Mato Grosso - Cuyabá, G.O.A. Malme 3176 (29.IV.1903) R.
Mato Grosso do Sul — Município de Aquidauana, distrito de Taunay, Fazenda Sta. Cruz, 500m a oeste
da sede da fazenda, H.P. Bautista e R. Fuks 328 (26.1.1979) RB; Corumbá, Campus Universitário, C.
de Almeida 253 (XI.1978) RB; Km 1266 E.F.N.O.B. prope Porto Esperança, B. Lutz s.n. (18.XI.1945)
R, RB; Porto Murtinho, G.O.A. Malme 2788 (2.1.1903) UPS.
Paraguai: In regione calcarea, cursus superioris fluminis Apa, E. Hassler 11076 (111.1912/13) UC; In regione arenosis, ibidem, idem 8277 (XII. 1903) UC, NY; Ad ripam fluminis Apa in arenosis, idem 7756 (XI.1903)
UC, NY.
Bolívia: Coripati, Yungas, M. Bang 2117 (18.111.1894) PH, UC.

15. Pectis uniarístata
D C . var. jangadensis
79(817): 90, 1977. Figs. 62, 63, 64, 65

(S. M o o r e ) Keil, Rhodora

= Pectis jangadensis S. Moore, Trans. Linn. Soe. London Bot. 4: 389, 1895.
Tipo: "Crescit in loco arenoso tempore pluviorum inundato ad Jangada, ubi mens.
Sept. floret (N. 256)". (Holótipo!: B M ; isótipo!: W; fotótipol: F, NY, GH).
Erva de 5-30 cm de altura, ereta, ramificação densa, dicotômica, caule subei-
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líndrico, estriado a quadrangular, purpúreo, glabro. Folhas estreito-oblanceoladas
ou lineares, 10-35 mm de comprimento, 1-3 mm de largura; ápice agudo, mucronado a aristado; margem inteira, com 3-4 pares de cerdas basais; glândulas arredondadas, pelúcidas, pardacentas, esparsas na face abaxial. Capítulos isolados ou em
cimeiras, terminais ou laterais, pedunculados; pedúnculo glabro, filiforme, 10-30 mm
de comprimento, em geral com três bractéolas alternas, 2-3 mm de comprimento;
receptáculo levemente convexo, glabro ou ciliolado; invólucro cilíndrico. Filárias 5,
membranáceas, purpúreas, levemente carenadas na base, lineares, 4-5 mm de comprimento, 0,8-1,0 mm de largura, em geral com glândulas alongadas; ápice agudo
a acuminado, glabro ou ciliolado; base obtusa, inserção terminal. Flores do raio 5,
amarelas a cremes, superiormente purpúreas, corola 3-4 mm de comprimento, lígula 2 mm de comprimento. Flores do disco 3-6, amarelas, às vezes com faixas purpúreas, corola 2,5-3,0 mm de comprimento. Aquênios subcilíndricos, esfriados, muricados, nigrescentes, pubérulos, 2,0-2,5 mm de comprimento. Pápus paleáceo, coroniforme, crenado ou fimbriado, mútico ou 1-4 cerdas ciliadas.
Etimologia: O epíteto específico refere-se ao local de coleta, no rio Jangada.
Habitat: Cresce em áreas descampadas na floresta, ao longo das estradas, em
floresta-de-galeria, no cerrado e no brejo.
Fenologia: Floresce e frutifica de setembro a abril.
Distribuição Geográfica: Brasil — Mato Grosso, Goiás. América do Norte: México.
Esta espécie é facilmente reconhecível pelo pápus coroniforme e pelos diminutos capítulos, em geral com nuances purpúreas.
A corola das flores do raio pode variar quanto ao número de lobos. Pode apresentar quatro lobos iguais ou então três iguais e um mais longo, ou, o que é mais
comum, quatro lobos iguais e um mais longo.
A lígula pode ser bi ou tridenteada, mas num espécime se apresentou fendida.
A ocorrência desta espécie no Brasil se restringe à região Centro-Oeste.
Material Examinado
Brasil: Mato Grosso — Município de Cuiabá, BR-364, próximo Córrego Pindaival, G. Hatschbach ei ai.
36070 (11.11.1975) MBM, UC, HB.
Goiás — Gallery forest and adjacent cerrado, 10Km S of Guará, elev. ca. 550 m.s.m., H.S. Irwin, H.
Maxwell, D.C. Wasshausen 21329 (18.111.1968) GH, F, RB, NY, ILL, US, UB.
México: State of Nayarit, 16.3 miles W of Nayarit-Jalisco boundary along México Federal Rte. 15, D.
Keil et Juaith M. Canne 8997 (16.IX.1971) UC; Ibidem, Acaponeta, Jesus Gonzaiez Ortega 4916 (1.1923)
PH; State of Jalisco, Plains of Guadalajara, CG. Pringle 1813 (29.IX.1888) PH, UC; Ibidem, 2.1 miles
IMW of Magdalena airport on México Federal Rte. 15, D. KeiletJ.M. Canne 9004 (16.IX.1971) UC; State
of Sinaloa, La Rata, ranch 4 leagues N of La Noria, alt. 900 ft., /. Mexia 387 (17.X.1925) UC; Aguililla,
Mich., Anatzingám, Mich., G.B. Hinton 15215 (22.IX.1939) PH; Zihuagio, Mina Gro., alt. 1200 m.s.m.
idem 9715 (17.X.1936) UC.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Analisando as várias posições taxonômicas dadas ao gênero Pectis L , conclui-se
que Cassini (1817) foi o primeiro botânico a filiá-lo, juntamente com outros gêneros,
à tribo Tageteae (Tagetineae), subtribo Pectidinae (Pectideae), no que foi seguido
por Keil (1975) e Strother (1977) e que parece ser a posição sistemática mais adequada para o mesmo.
Anteriormente, Tageteae, tinha sido tratada como uma subtribo de Helenieae,
a qual reunia subtribos diversas, com um único caráter comum, receptáculo não
paleáceo, formando um grupamento muito artificial, daí algumas delas terem sido
elevadas à categoria de tribo ou associadas a tribos preexistentes.

40

Dentro da tribo Tageteae, Pectis L. é o gênero que reúne maior número de espécies, não estando proximamente relacionado com qualquer outro gênero e é o
que apresenta maior dispersão geográfica.
No Brasil são encontrados quinze taxa, dos quais dez são endêmicos, três ocorrem em outros países da América do Sul e dois ocorrem também na América do
Norte.
Acredita-se que no Brasil o gênero é mais freqüente do que foi até agora registrado, por tratar-se em geral de ervas que passam desapercebidas, mescladas com
outras plantas na vegetação rasteira. Isto pode ser verificado no Aterro do Flamento, no Rio de Janeiro, onde P. brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip. foi achada por
acaso, completamente envolvida e associada à grama local, onde poderia ser confundida com a mesma se não estivesse em floração. Provavelmente sua coleta se
restringe no tempo, uma vez que, pelas descrições feitas por Baker (1884), a maioria
das espécies foi considerada anual.
Dentro do gênero as características mais marcantes para a identificação das
espécies são: hábito, comprimento do pedúnculo, posição e reunião dos capítulos,
número de flores por capítulo e tipo de pápus.
Nos grãos de pólen das espécies observadas, a esculturação da exina é homogênea, o que indica que o mesmo não é um bom caráter a nível específico dentro
do gênero. Este fato vem corroborar os estudos taxonômicos que comprovam ser
Pectis L. um grupo de espécies natural (Fernald, 1897). Os grãos de pólen não se
enquadram em nenhum dos tipos polínicos criados por Stix (1960) para os pólens
de Compositae. Dentre todos os tipos idealizados por Stix, Pectis L. se aproxima
mais do Tipo Helianthus, Tipo Arnica ou Tipo Ursinia, pois são os únicos que possuem um considerável espaço vazio entre a sexina e a nexina, em grãos acetolisados. Este espaço é preenchido por substâncias graxas em grãos frescos fixados.
Quanto ao padrão de nervação, pode ser considerado do tipo misto
craspedódromo-broquidódromo, dado o comportamento de suas ramificações
secundárias.
Através da bibliografia consultada, bem como no trabalho específico sobre vascularização das Compositae do Cerrado (Felippe & Alencastro, 1966), o gênero Pectis
L. é considerado possuidor de uma única nervura primária. Entretanto, efetuandose cortes, ao nível do nó caulinar, foi constatada a existência de três rastros foliares
que condicionam a formação de três lacunas e que vão originar os três feixes vasculares observados na base da lâmina foliar, cujo percurso é aproximadamente paralelo na região do terço inferior. Embora as nervuras laterais não tenham a mesma
espessura da mediana, considera-se que as mesmas também sejam primárias, pelo
fato de não serem ramificações da mediana e de se originarem dos três rastros foliares que se desprendem ao nível nodal.
Todas as espécies estudadas apresentam as nervuras foliares acompanhadas
por uma bainha parenquimatosa. O exame de cortes transversais evidenciou que
os mesmos apresentam as características anatômicas próprias dos vegetais possuidores da Síndrome de Kranz: 1) Feixes vasculares intimamente associados às células da bainha parenquimatosa, comprovado através da dissociação do material;
2) Células da bainha dotadas de cloroplastos maiores que os das células do mesófilo; 3) Disposição radial do clorênquima com relação ao conjunto de feixe vascularbainha (Laetsch, 1974).
Entre as famílias referidas por Laetsch (l.c.) e Brown (1977) como apresentando a Síndrome de Kranz, encontra-se Compositae. Para o gênero Pectis L , a síndrome foi registrada pela primeira vez por Schoch (1971), em Pectis leptocephala.
Brown (1975) e Smith & Turner (1975) concluem que as espécies de Pectis L por
eles examinadas (ca. de 20 espécies) possuem o conjunto de atributos anatomo-
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fisiológicos de Kranz, em decorrência de que são capazes de realizar a fotossíntese
do C4. Os dois últimos autores também referem que os demais gêneros de Tageteae não são possuidores dessa característica. Diante dessas conclusões, e com
base nas observações feitas com relação às características anatômicas, tudo leva
a crer que as espécies em estudo sejam portadoras da Síndrome de Kranz, embora
não tenham sido realizados estudos da ultra-estrutura.
Uma importante característica da maioria dos gêneros de Tageteae é a presença de estruturas secretoras (glândulas) responsáveis pela produção de óleos essenciais (Rodriguez & Mabry, 1977). Na investigação química feita em Pectis brevipedunculata (Gardn.) Schz. Bip. foi isolado como constituinte volátil um óleo essencial com vinte e três componentes dos quais o principal é o Citral. A planta apresenta quantidades razoáveis de substâncias taníferas, e entre as substâncias indólicas, destaca-se a Triptamina. Novas extrações químicas em períodos vegetativos
diferentes deveriam ser realizadas para verificar se há variação na produção do óleo.
Sinonimiza-se P. rubiacea Baker, e P. apodocephala Baker é considerado nome
supérfluo.
P linifolia L var. linifolia, P odorata Griseb e P. substriata Rusby são dadas
para o Brasil como nova localidade.
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ÍNDICE DOS COLETORES, SEUS NÚMEROS E
ESPÉCIES CORRESPONDENTES
ALMEIDA, C. -

326, P. odorata; 253, P. substriata

ALLEMÃO, Fr. F. & CYSNEIROS, M. ANDERSON, E. A N Dl N NE, N. -

876, P. decumbens

917, P. linifolia var. linifolia

•

1858, P. linifolia var. linifolia

ANDRADE-LIMA, D. -

60-3461, 66-4475, P. linifolia var. linifolia;

53-1434, P. elongata

ARISTEGUIETA, L. 2385, 5703, P. elongata
ARISTEGUIETA, L. et alii BANG, M. -

6539, P. linifolia var. linifolia;

1101, 1124, P. elongata

2117, P. substriata

BAUTISTA, H. P. - s. n., P. brevipedunculata;
- 328, P. substriata
BLANCHET, J. -

2657, P

brevipedunculata

BLACK, G. A . -

51-12686, P. elongata

et FUKS, /?. -

339, P. brevipedunculata;

et FUKS, R.
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BRADE, A. C. et BURRET, M-15976, s. n., P.
BROADWAY, W. -

1007, s. n., P linifolia var. linifolia

BRUCHELL, W. -

6452, 8978, P

BURKART, A . -

18290, P

CARO, J. A. -

618, P

brevipedunculata

odorata

BURRET, M. et BRADE, A . C. brevipeduncula ta
CARDONA, F. -

brevipedunculata

15976, P. brevipedunculata;

et MELLO BARRETO, H. L. -

10117, P

elongata

3481, P. odorata

CASTELLANOS, A . -

25830, P oligocephala

CASTELLANOS, E. -

67, P

CATTINI — s. n., P

brevipedunculata

CLAUSSEN, P. -

s. n., P

brevipedunculata

CARTER, A . et M O R A N , R. COCHRAN, D. et LUTZ, B. COLMA, A . et alii -

DAWE, M. -

5283, P linifolia var. linifolia
s. n., P.

brevipedunculata

32, P. linifolia var. linifolia

CUATRECASAS, J. CURRAN, J. M. -

var. affinis

elongata

4073, P. elongata

s. n., P. elongata

588, P. linifolia var. linifolia

DUARTE, A. P. — 10327, P. oligocephala
DUCKE, A. -

var. oligocephala;

s. n., P. elongata

s. n., P. elongata

EGGERS, B. -

181, P linifolia var. linifolia

EITEN, G. et EITEN, L. T brevipedunculata
FENDLER, A . -

632, P

FERNANDES, A. GAUMER, G. -

3962, P. congesta;

3986, 4001, 4017, P elongata;

10826, 3717, 3863, P.

elongata

s. n., P

brevipedunculata

887, 979, P linifolia var. linifolia

GARDNER, G. - 1745, P. elongata; 2648, P. congesta; 2213, P oligocephala var. affinis; 2214, 2215,
P oligocephala var. oligocephala; 3264, P brevipedunculata;
2649, P. decumbens
GLAZIOU, A . F. M. - 9915, 10964, P. oligocephala
9912, P

var. oligocephala;

12807, 12808, P.

decumbens

GÓES — s. n., P. linifolia var. linifolia
GOULD, F. et HASKELL, H. HARLEY, R.M. et alii -

3196, P linifolia var. linifolia

16318, P.

HASSLER, E. -

7345, P. odorata;

HAUGHT, O. -

3845, P elongata;

brevipedunculata
11076, 8277, 7756, P. substriata
6581, P. linifolia var. linifolia

HATSCHBACH, G. et alii — 36070, P. uniaristata
HELLER, A . -

HERING, E.P. et alii HINTON, G. B. HOENE, F. -

jangadensis

991, P linifolia var. linifolia;

9715, 15215, P uniaristata

var.

116, P

brevipedunculata

jangadensis

255, P stella

HORTON, O. HUBER, J. -

var.

6322, P linifolia var. linifolia

11580, P linifolia var. linifolia
182, P

elongata

HUTCHINSON, P. et WRIGHT, J. -

3578, P linifolia var. linifolia

HUNZIKER, A T . et COCUCCI, A.E. HUNZIKER, A T . et Dl FULVIO HUNZIKER, A . T. et alii -

15041, s. n., P

odorata

17088, s. n., P. odorata

13967, P

odorata

brevipedunculata;
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IRWIN, H.S. -

s. n., P oligocephala

var. oligocephala;

IRWIN, H.S. et ai. — 21329, P. uniahstata
KEIL, D. et CANNE, J. M. -

KL ATT, F. W. — s. n., P.
K U H L M A N N , J. G. KURTZ, F. -

var. jangadensis;

8997, 9004, P. uniahstata

KILLIP, E. et SMITH, A. C. -

26262, 26923, 26889, P.
21660, P oligocephala

var.

brevipedunculata
var.

14130, P. linifolia var. linifolia; 14997, P. elongata

brevipedunculata

644, 1771, P

elongata

6507, 6766, 8497, P. odorata

LEONARD, E. -

3512, 7334, P. linifolia var. linifolia

LEONARD, E. et LEONARD, G. LOEFGREN, A. oligocephala

s. n., 11079, P. linifolia var. linifolia

s. n., t19, P elongata;

LUND, P. W. — s. n., P.

739, P. oligocephala

var. affinis; 415, P. oligocephala

brevipedunculata

LUTZ, B. — S. n., P. substriata
LUTZ, B. et COCHRAN, D. -

s. n., P.

brevipedunculata

LUTZELBURG, Ph. von — s. n., P. oligocephala
MAGUIRE, B. et alii MALME, G. O. A. MASON, H. -

13861, P

MCCLURE, R. A. MCKEE, H. S. -

elongata
3134, 1394B, 1528B, P. stella

elongata
21660, P. oligocephala

var.

oligocephala

s. n., P. elongata

10787, P. elongata

MENDES-MAGALHÃES, G. MEXIA, I. — 387, P. uniahstata
MOCQUERYS -

1524, P.
var.

brevipedunculata

jangadensis

s. n., P. elongata

MONTEIRO, H. MORAN, R. -

var. oligocephala

35850, 35927, 36123, P
2788, 3176, P substriata;

MAXWELL, H. et WASSHANSEN, D. C. -

290. P. oligocephala

var. affinis; 16, P.

brevipedunculata

18780, P linifolia var. linifolia

M O R A N , R. et CARTER, A . MORITZ -

oligocephala

jangadensis

s. R., 5283, P linifolia var. linifolia

473, P. linifolia var. linifolia

OBERWINKLER, B. et OBERWINKLER, F. -

14165, P

elongata

ORCUTT, C. - 3909, P. linifolia var. linifolia
ORTEGA, G. J. PALMER, E. -

4916, P. uniahstata

var. jangadensis

224, P. linifolia var. linifolia

PAULSEN, D. -

127, P. linifolia var. linifolia

PENNELL, F. W. -

1496, 2900, 3554, P. elongata

PENNELL, F. W. et KILLIP, P. E. - 6013, P. elongata
PECKERSGILL, B. et alii - RU72390, P oligocephala var. affinis
PEREIRA, E. et PABST, C. PICKEL, B. -

8656, 9767, P

s.n., P. linifolia var. linifolia

PINHEIRO, G. S. et CARVALHO, J. F. V. PRINGLE, C G . POHL, J.E. POTTIER, H. RAMIA, M. -

brevipedunculata

623, P. elongata;

s.n., P. linifolia var. linifolia;

414, P. brevipedunculata;

1813, P. uniahstata

398, P rígida

7359, 7423, 9828, 12002, P. elongata
3467, P. elongata

REGNELL, A. F. RICKSECKER, A. -

789, P. gracilis
12, P. linifolia var. linifolia

658, P

brevipedunculata

var. jangadensis

var.
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RIDLEY, L. et RAMAGE - s.n., P. elongata
ROCHA, D. da - 113, P. brevipedunculata
RODRIGUES, W. - 36, P elongata
RUDD, V.E. - 479, P. elongata
RUSBY, H. et PINNEL, F.W. - 1206, P. elongata
SCHININI, A. - 6582, P odorata
SCHOMBURGK, R. - 184, 453, 1003, P elongata
SCHULZ, J. P. - 612, P. elongata
SILVA, A. - 373, P elongata
SINTENIS, P. - 1973, 537, 3095, 3593, 3757, P. linifolia var. linifolia
SMITH, H. H. - 534, P elongata; 530, P. linifolia var. linifolia
SMITH, R. - VI795, P linifolia var. linifolia
SPRUCE, R. - s.n., P elongata
STEPHENS et ROJAS - SH172, P odorata
STEYERMARK, J. - 57542, 88324, P. elongata
STUCKERT, T. - 6795, 8239, 9462, 17014, 19938, P odorata
SVENSON, H. - 13, 11128, P. linifolia var. linifolia
SWALLEN, R. J. - 4500, P oligocephala var. oligocephala
TAMAYO, F. — 4448, P elongata; s.n., P linifolia var. linifolia
TATE, G. H. H. -

136, P. elongata

TATTER, O - 4318, P. odorata
TAVARES, S. — 660, P. oligocephala var. oligocephala
TAYLOR, T. - TT137, P. linifolia var. linifolia
THORNBER, J. - s.n., P. linifolia var. linifolia
TRAILL, J. W. H. - 493, P. elongata
TRAVASSOS, O. -

109, P. linifolia var. linifolia

TUERCKHEIN, H. - 3706, P. linifolia var. linifolia
ULE, E. H. G. - 8351, P. elongata; 399, P brevipedunculata
VENTURI, S. - 5857, P odorata
VIANNA, M.C. et alii — 1057, P brevipedunculata
VOGL, P.C. - 661, P. elongata
XAVIER-FILHO, L. - s.n., P. linifolia var. linifolia
ZAMAR - 2980, P. brevipedunculata
WARMING F. -

119, P. brevipedunculata

WHITE, R. B. - s.n., P. elongata
WIGGINS, I. et ROLLINS, R. - 269, P linifolia var, linifolia
WILLIAMS, L. - 11097, 16121, P. elongata
WRIGHT, C. - 290, 1630, P linifolia var. linifolia.
WURDACK, J. et BUTING, G. - 35850, 35927, 36123, P. elongata

47

Fíg. 1 — P brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip.: a, b - Esquemas do cilindro vascular no entrenó e
ao nível nodal; c - Esquema dos feixes vasculares na base das folhas conadas.
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•
Fig. 2 — P. linifolia L var. linifolia. Nervura mediana bastante espessa na região apical. 40X.

Fig. 3 — P. oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. oligocephala. Nervura mediana
espessa e ramificada. 54X.
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Fig. 4 — P. rígida Baker. Nervuras laterais observadas na região em que se aproximam da
mediana, acompanhada de esclerênquima. 54X.

Fig. 5 — P brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip. Ramificações da nervura lateral. 360X.
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Fig. 6 — P. elongata H.B.K. Rede de nervação e terminações vasculares; bordo acompanhado de escierênquima, interrompido ao nível da cerda (emergência).
74X.

• •

•

Fig. 1 — P. linifolia L. var. linifolia. Feixe vascular penetrando na cerda, desacompanhado
de escierênquima. 80X.
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Fig. 8 — P gracilis Baker. Bordo foliar desprovido de esclerênquima; parênquima aclorofilado (entre as três nervuras principais) com rede de nervação conspicua. 54X.

Fig. 9 — P elongata H.B.K. Detalhe do feixe vascular, acompanhado de bainha parenquimatosa. 320X.
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Fig. 10 — Tipos de corolas: a, b, c - corola ligulada, tubulosa e detalhe do lacinio de P. decumbens
(Gardnér) Schz. Bip.; d, e, g - corola ligulada, tubulosa e detalhe do lacinio de P gardnerí
Baker; f, h - detalhe do lacinio e corola tubulosa e corola tubulosa de P. oligocephala (Gardnér) Schz. Bip. var. oligocephala; i - corola tubulosa de P. stella Malme; j - corola tubulosa
de P. gracilis Baker.
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Fig. 11 — Estilete e estigma da flor tubulosa: a - P. decumbens (Gardner) Schz. Bip.; b - P. stella Malme; c - P. gardneri Baker; d - esquema das lâminas foliares na região basal de P. brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip.; e - apêndice da antera de P. gardneri Baker; f - base da antera
em vista lateral de P. oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. affinis (Gardner) Baker; g - parede
muricada do pericarpo de P. odorata Griseb.; h - detalhe do pápus cerdoso de P. odorata Griseb.; i, j - tricomas do aquênio de P odorata Griseb. (mat. dissociado).
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Fig. 12 — Gráfico dos diâmetros polar e equatorial de grãos de pólen de três espécies de Pectis L. A
linha horizontal representa a faixa de variação do tamanho dos grãos estudados, o retangulo
preto, o intervalo de confiança a 95% e a linha vertical, a média aritmética.

55

#
taftb r t f

||jf;
v a i

b

Fig. 13 — Grãos de pólen de R brevipedunculata: a — em visão superficial; b — em vista equatorial,
evidenciando colpo central; c — em vista polar; grãos de pólen de P congesta: d — em vista polar.
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Fig. 14 — Grão de pólen de P. congesta: a — em visão superficial; grãos de pólen de P. elongata: b
— em vista polar, corte óptico; c — em visão superficial; d — em vista equatorial, evidenciando abertura central.
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Fig. 15 — P. bnevipedunculata (Gardner) Schz. Bip.: a - testa e embrião; b, c, d, e, f - fases da germinação.
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Fig. 16 — Cromatograma do óleo essencial de Pectis brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip.
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Fig. 17 — Holótipo de P. brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip.

60

-iimm

Fig. 18 — P. brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip.: a - capítulo; b - flor tubulosa; c - detalhe do
disco e pápus; d - receptáculo e flor ligulada envolvida pela filaria.
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h AV
Fig. 19 — P brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip.: a - aspecto geral da nervaçao foliar; b - aspecto
da nervaçao no bordo; c - detalhe no bordo ao nível da emergência; d - detalhe do ápice foliar; e - terminação vascular; f - detalhe da rede de nervaçao; g - epiderme abaxial; h - epiderme
adaxial.
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Fig. 20— Isótipo de P burchellii Baker.
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Fig. 21 — P. burchellii Baker: a - capítulo; b - flor ügulada; c - flor tubulosa; d - filaria.
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Fig. 22 — P burchellii Baker: a - aspecto geral da nervação foliar; b - detalhe do bordo ao nível da emergência; c - detalhe da malha; d - aspecto da nervação no bordo; e - detalhe do ápice foliar;
f - epiderme abaxial; g - terminação vascular; h - epiderme adaxial.
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Fig. 23— Holótipo de P congesta (Gardner) Schz. Bip.
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Fig. 24 — P. congesta (Gardner) Schz. Bip.: a - capítulo; b - flor tubulosa; c - flor ligulada; d - detalhe
do receptáculo com duas filàrias.
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Fig. 25 — P. congesta (Gardner) Schz. Bip.: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervação no bordo; c - detalhe da rede de nervação; d - detalhe do ápice foliar; e - epiderme adaxial; f - detalhe do bordo ao nivel da emergência; g - terminação vascular; h - epiderme abaxial.
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Fig. 26— Holótipo de P. decumbens (GardnerI Schz. Bip.
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Fig. 27 — P. decumbens (Gardner) Schz. Bip.: a - capítulo; b - flor tubulosa; c - filaria; d - florligulada.
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Fig. 28 — P. decumbens (Gardner) Schz. Bip.: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervação no bordo; c - detalhe do bordo ao nível da emergência; d - detalhe do ápice foliar;
e - terminação vascular; f - detalhe da rede de nervação; g - epiderme abaxial; h - epiderme
adaxial.
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Fig. 2 9 - Isótipo de P elongata H.B.K.
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Fig. 30 — P. elongata H.B.K.: a - capítulo; b - flor tubulosa; c - flor ligulada; d - receptáculo
e flor ligulada envolvida pela filaria.
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Fig. 31 — P. elongata H.B.K.: a - aspecto geral da nervação foliar; b - detalhe da malha; c - detalhe
do bordo ao nível da emergência; d - detalhe do ápice foliar; e - terminação vascular; f - aspecto
da nervação no bordo; g - epiderme adaxial; h - epiderme abaxial; i - detalhe das células epidérmicas ao nível da cavidade secretora.
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Fig. 32— Isótipo de P. gardneri Baker.
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Fig. 33 — R gardneri Baker: a - capítulo; b - flor ligulada; c - filaria; d - flor tubulosa.
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Fig. 34 — P gardneri Baker: a - aspecto geral da nervaçao foliar; b - aspecto da nervaçao no bordo;
c - detalhe do bordo ao nível da emergência; d - detalhe do ápice foliar; e - terminação vascular; f - detalhe da rede de nervaçao; g - epiderme abaxial; h - epiderme adaxial.
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Fig. 35 — Isótipo de P. gracilis Baker.
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Fig. 36 - P. gracilis Baker: a - capítulo; b - flor ligulada; c - detalhe do pápus; d - flor tubulosa.

79

Fig. 37 — P. gracilis Baker: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervação no bordo; c detalhe da rede de nervação; d - detalhe do bordo ao nível da emergência; e - detalhe do
ápice foliar; f - terminação vascular; g - epiderme adaxial; h - epiderme abaxial.
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Fig. 38 - Distribuição geográfica de P. brevipedunculata (Gardner) Schz. Bip. P burchellii Baker P
congesta (Gardner) Schz. Bip., R decumbens (Gardner) Schz. Bip., P gardneri Baker e P
gracilis Baker.
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Fig. 39 — P linifolia L. var. línifolia.
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Fig. 40 - P linifolia L. var. linifolia: a - capitulo; b - flor tubulosa; c - flor ligulada e filaria.
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Fig. 41 — P. linifolia L. var. linifolia: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervação no
bordo; c - detalhe do bordo ao nível da emergência; d - detalhe da malha; e - detalhe do ápice foliar; f - epiderme abaxial; g - terminação vascular; h - epiderme adaxial.
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Fig. 4 2 - P. odorata Griseb. — fotótipo F ex B.
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Fig. 43 — P odorata Griseb.: a - capitulo; b - flor ligulada; c - flor tubulosa; d - detalhe da corola tubulosa; e - filaria e aquênio; f - detalhe do receptáculo.
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Fig. 44 — P. odorata Griseb.: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervaçSo no bordo;
c - detalhe do bordo ao nível da emergência; d - detalhe do ápice foliar; e - terminação vascular; f - detalhe da rede de nervaçSo; g - epiderme adaxial; h - epiderme abaxial.
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Fig. 4 5 - Isótipo de P oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. oligocephala.
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Fig. 46 — P. oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. oligocephala: a - capitulo; b - flor ligulada; c - tricomas
do caule; d - flor tubulosa.
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Fig. 6,1 — P. oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. oligocephala: a - aspecto geral da nervaçao foliar;
b - aspecto da nervaçao no bordo; c - detalhe do bordo ao nível da emergência; d - detalhe
da malha; e - terminação vascular; f - epiderme abaxial; g - detalhe do ápice foliar; h epiderme adaxial.
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Fig. 48— Isótipo de P. oligocephala
Baker.

(GardnerI Schz. Bip. var. affinis (Gardner)
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Fig. 49 — R oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. affinis (Gardner) Baker: a - capítulo; b - flor ligulada; c - filaria; d - tricomas do caule; e - flor tubulosa.
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Fig. 50 — P. oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. affinis (Gardner) Baker: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervação no bordo; c - detalhe do bordo ao nível da emergência;
d - detalhe do ápice foliar; e - detalhe da rede de nervação; f - terminação vascular; g epiderme abaxial; h - epiderme adaxial.
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Fig. 51 — Sintipo de P rígida Baker.
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Fig. 52 — P rígida Baker: a - capítulo; b - detalhe da filaria; c - flor tubulosa; d - filaria envolvendo flor
ligulada.
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Fig. 53 - P rígida Baker: a - aspecto geral da nervacão foliar; b aspecto da nervacão no bordo; c detalhe da rede de nervacão; d - detalhe do bordo ao nível da emergência; e - terminação
vascular; f - detalhe do ápice foliar; g - epiderme adaxial; h - epiderme abaxial.
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Fig. 54— Isolectótipo de P stella Malme.
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Fig. 55 - P. stella Malme: a - capítulo; b - detalhe da flor tubulosa; c - fitaria envolvendo flor ligulada.
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Fig. 56 - P stella Malme: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervação no bordo; c detalhe do bordo ao nível da emergência; d - detalhe do ápice foliar; e - terminação vascular; f - detalhe da rede de nervação; g - epiderme abaxial; h - epiderme adaxial.
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Fig. 57 — Distribuição geográfica de P. oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. oligocephala, P. oligocephala (Gardner) Schz. Bip. var. affinis (Gardner) Baker, P rígida Baker e P. stella Malme.
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Fig. 58 — Isótipo de P. substriata Rusby.
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Fig. 59 — P. substriata Rusby: a - capítulo; b - flor ligulada; c - flor tubulosa; d - detalhe da flor tubulosa; e - detalhe do receptáculo, flor ligulada e filaria; f - detalhe da filaria.
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P. substriata Rusby: a - aspecto geral da nervação foliar; b - aspecto da nervação no bordo;
c - detalhe do bordo ao nível da emergência; d - terminação vascular; e - detalhe da rede
de nervação; f - detalhe do ápice foliar; g - epiderme adaxial; h - epiderme abaxial.
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Fig. 62 - ft uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil.
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Fig. 63 — P. uniaristata DC. var. jangadensis (S. Moore) Keil: a - capítulo; b - filaria envolvendo flor ligulada; c - detalhe do receptàculo; d - flor tubulosa.
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Fig. 64

P uniaristata DC. var. /angadensis (S. Moore) Keil: a - aspecto geral da nervaçâo foliar; b aspecto da nervaçâo no bordo; c detalhe do bordo ao nível da emergência; d - terminação
vascular; e - detalhe da rede de nervaçâo; f - detalhe do ápice foliar; g - epiderme abaxial;
h - epiderme adaxial.
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MACROPTILIUM
(LEGUMINOSAE -

(BENTHAM) URBAN DO BRASIL

FABOIDEAE -

PHASEOLEAE -

PHASEOLINAE) *

Vânia Perazzo Barbosa Fevereiro »''

RESUMO
Estudo taxonômico das espécies brasileiras de Macroptilium (Bentham) Urban,
com referências à fitogeografia, aplicações econômicas e biologia floral de algumas
espécies.
O gênero está dividido em duas seções: Macroptilium, representada no Brasil
por 4 espécies e Microcochle (Bentham) V.P. Barbosa-Fevereiro, por 6 espécies. A
maioria se desenvolve em áreas devastadas dos mais diversos ambientes. A área
de maior concentração está no Brasil-Sudeste, com 8 espécies, das quais 7 ocorrem em Minas Gerais. Foram assinaladas novas localidades para M. gracile (Bentham) Urban (Goiás e Rio de Janeiro), M. bracteatum (Rio de Janeiro), M. erythroloma (Distrito Federal), M. monophyllum (Rio Grande do Sul), M. panduratum (Rio
de Janeiro), M. sabaraense (Goiás e São Paulo) e M. heterophyllum (Rio Grande
do Sul e Uruguai).
As categorias infra-específicas foram postas em sinonímia, pois era grande o
número de indivíduos intermediários. Pelo mesmo motivo, considerou-se M. longepedunculatum como sinônimo de M. gracile. Novos sinônimos ainda foram encontrados para as seguintes espécies: M. panduratum (Bentham) Urban (Phaseolus
geophilus Burkart), M. sabaraense (Hoehne) V.P. Barbosa-Fevereiro (P acariaeanthus Harms, P. brachycalix Hassler e M. brachycalix (Hassier) Marechal et Baudet)
e M. heterophyllum (Willdenow) Marechal et Baudet (P psammodes Lindmann, P
prostratus Bentham var. ovatifolia Bentham, p.min.p., P panduratus Bentham f.
psammodes (Lindman) Hassler e P. panduratus Bentham f. ovatifolius Hassler).
Alguns meios de atração de polinizadores, tais como cor, forma da corola, posição das peças florais e produção de néctar, foram analisados, bem como a morfologia, disposição, função das partes da flor e mecanismo de polinização. Bombus
brevivillus Franklin, Euglossa nigrita, Lepeletier e Apis mellifera L, alguns dos insetos que visitam flores de espécies deste grupo, são os prováveis polinizadores das
mesmas. Flores subterrâneas e cleistógamas foram encontradas em M. gracile, M.
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panduratum e M. heterophyllum que, por possuírem dois tipos de frutos, aéreos
e subterrâneos, são chamadas de anficárpicas.
Apesar de os "feijões do mato", como vulgarmente são conhecidas as
Leguminosae-Faboideae-Phaseoleae, serem reputados como plantas tóxicas, por alguns agricultores, algumas espécies de Macroptilium são forrageiras, além de poderem ser, sob outros aspectos, economicamente aproveitáveis.
ABSTRACT
The Brazilian species of the genus Macroptilium Bentham, Urban were studied taxonomically, with references to the phytogeography, economic uses and floral biology of some species.
The genus is divided into two sections: Macroptilium, with four, and Microcochle (Bentham) V.P. Barbosa-Fevereiro, with six Brazilian species. Most of these species grow in the degrades áreas of various ecosystems. Southeastern Brazil contains the largest concentration, eigth species, of which seven occur in Minas Gerais. New occurrences for M. gracile (Goiás and Rio de Janeiro), M. bracteatum
(Rio de Janeiro), M. erythroloma (Distrito Federal), M. monophyllum (Rio Grande
do Sul), M. panduratum (Rio de Janeiro), M. sabaraense (Goiás, São Paulo), and
M. heterophyllum (Rio Grande do Sul and Uruguai), are included.
Due to the large number of intermediate individuais, ali infraspecific categories
were placed in synonymy. For the same reason, M. longepedunculatum
(Bentham)
Urban was considered a synonym of M. gracile (Bentham) Urban. New synonyms
were found for the following species: M. panduratum (Bentham) Urban (Phaseolus
geophilus Burkart), M. sabaraense (Hoehne) V.R Barbosa-Fevereiro (P. acariaeanthus Harms, P. brachycalix Hassler and M. brachycalix (Hassler) Marechal et Baudet, and M. heterophyllum (Willdenow) Marechal et Baudet (P psammodes Lindmann, P. prostratus Bentham var. ovatifolia Bentham, p.min.p., P. panduratus Bentham f. psammodes (Lindman) Hassler and P. panduratus Bentham f. ovatifolius
Hassler).
Methods used to attract poilinating agents, such as color, corolla shape, position of floral parts and nectar production, were also studied, as well as morphology
(internai and externai), arrangement and function of floral parts and pollination
mechanisms.
A few of the insects which visit flowers of this group of species are Bombus
brevivillus Franklin, Euglossa nigrita Lepeletier and Apis mellifera L , these being
the probable poilinating agents. Subterranean, cleistogamous flowers were found
in M. gracile (Bentham) Urban, M. panduratum (Bentham) Marechal et Baudet and
M. heterophyillum (Willdenow) Marechal et Baudet. Because these species possess both aerial and underground fruits, they are referred to as amphicarpic.
Even though theses "wild beans" (as they are commonly known) are reputed
to be poisonous by farmers, some species of Macroptilium are used for forage and,
in some respects, exhibit economic possibilities.

INTRODUÇÃO
Como contribuição ao conhecimento das Leguminosae - Faboideae do Brasil,
resolveu-se estudar o gênero Macroptilium (Bentham) Urban , uma vez que várias
Instituições do Setor Agropecuário vêm desenvolvendo pesquisas para o aproveitamento de algumas de suas espécies como forrageiras.
Inicialmente a intenção era estudar o gênero Phaseolus L , apesar de este ter
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sido objeto das pesquisas de Hassler (1923), quando abordou as espécies da América do Sul, referindo-se às ocorrentes no Brasil. Entretanto, o grande número de
espécies indeterminadas existentes nos herbários do Jardim Botânico do Ric de
Janeiro e do Museu Nacional, que muitas vezes não se enquadravam bem na Chave elaborada por Hassler (1923), justificava um reexame do gênero.
Com a execução do levantamento bibliográfico e através de contatos estabelecidos, por carta, com pesquisadores estrangeiros, tomou-se conhecimento de que
o conceito de Urban (1928) considerando a seção Macroptilium Bentham do gênero Phaseolus L. não como tal, e sim como um gênero à parte, estava sendo adotado, bem como o conceito de outros botânicos, tais como Fawcett et Renole (1920),
Verdcourt (1970), Marechal (1969, 1978a), Mascherpa e Stainer (1978a) que, com
intenção de resolver os problemas de delimitação entre os gêneros Phaseolus L
e Vigna Savi, transferiram várias espécies do primeiro gênero para o segundo, não
tendo mais o gênero Phaseolus, ao que tudo indica, representantes brasileiros.
Entrou-se então em contato com o Dr. Verdcourt (Royal Botanic Gardens, Kew,
Inglaterra) e com o Dr. Marechal (Faculte des Sciences Agronomiques de LÉtat,
Gembloux, Bélgica), este último liderando um grupo que desenvolve trabalhos com
a subtribo Phaseolinae. Ficou-se, assim, a par dos motivos que levaram estes botânicos a elaborarem uma nova classificação para esta subtribo.
No Brasil, Macroptilium está representado por 10 espécies, distribuídas da Amazônia ao Rio Grande do Sul, tendo este trabalho como objetivo a revisão taxonômica destas espécies, observações sobre a biologia floral de algumas delas, bem como verificação das suas aplicações econômicas e da área de ocorrência.
No tratamento dos táxons infra-específicos, constata-se que as características
empregadas nas suas delimitações apresentam grande variação. A existência, pois,
de numerosas formas intermediárias não permitiu a utilização destas categorias neste
trabalho. Um posterior estudo biossistemático será de grande valor para elucidação
destes problemas.

Histórico do G ê n e r o
O nome Macroptilium, dado por Bentham (1837, 1839 ("1838")), a uma seção
do gênero Phaseolus L , é derivado do grego — macro = grande e ptilion = asa
— em alusão ao tamanho das asas, muito maiores que o vexilo, uma das características deste grupo.
Urban, em 1928, estudando plantas de Cuba, elevou esta seção à categoria
de gênero.
O conceito de Bentham, considerando Macroptilium em nível de seção, foi adotado pela maioria dos botânicos. Porém, trabalhos recentes, a respeito dos limites
de gêneros na subtribo Phaseolinae, vieram ratificar o conceito de Urban (1928).
A grande maioria das suas espécies foram descritas no século XIX, quer em
trabalhos a respeito do gênero Phaseolus, quer em estudos sobre floras de diversos
países.
Foi Linnaeus que, no século XVIII, descreveu as primeiras espécies do grupo:
P. lathyroides (1763) e P. semierectus (1767).
Ainda no século XVIII, Moench (1794) considerou P. lathyroides pertencente
ao gênero Phasellus Medicus e P. semierectus, ao gênero Phaseolus Moench, tendo feito as novas combinações.
Em 1809, Willdenow descreveu P. heterophyllus, citando como localidade típica apenas a América Meridional.
Dentre os botânicos que integraram as várias expedições científicas pelo Bra-
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sil, foi Martius quem mais coletou espécies deste grupo. Porém, ele descreveu apenas uma delas, P. bracteatus, juntamente com Nees (1824), a primeira espécie com
localidade típica situada no Brasil.
A. P. de Candolle (1825) estudou o gênero Phaseolus e o dividiu em duas seções: Euphaseolus e Strophostyles (Elliott) A. P. de Candolle. Na seção Euphaseolus incluiu espécies de Macroptilium nas subseções Macropodii e Heterophylli e na
seção Strophostyles, nas subseções Lobatifolii e Integrifolii. No entanto, este autor
não foi feliz na escolha dos caracteres para separar estes grupos, dando muita importância a características vegetativas, como forma de folíolo, comprimento de pecíolo e pedúnculo. Como resultado, suas seções apresentam as espécies de Macroptilium ao lado de espécies que foram transferidas para Vigna ou permaneceram
em Phaseolus.
Bentham (1837, 1839 ("1838")) tratou do gênero Phaseolus e o.subdividiu em
sete seções: Drepanospron Bentham, Euphaseolus, Leptospron Bentham, Strophostyles, Lasiospron Bentham, Microcochle Bentham e Macroptilium Bentham.
Para esta última seção, ele descreveu nove espécies do Brasil: P monophyllus, P
crotalarioides, P. hastaefolius, Pgracilis, P longepedunculatus, P campestris, P erythroloma, P panduratus e P martii. Ao lado destas, no entanto, figuravam ainda espécies citadas no trabalho de A. P de Candolle (1825) não examinadas por Bentham, e P. marítimus (Vellozo) Bentham, nova combinação baseada na espécie Lotus maritimus Vellozo.
Quando, mais tarde, voltou a estudar o gênero Phaseolus para a monografia
de Leguminosae da Flora Brasiliensis de Martius, Bentham (1859) considerou as espécies aqui ocorrentes agrupadas em três seções: Euphaseolus, Strophostyles e
Macroptilium, esta última com oito espécies: P monophyllus, P. semierectus, P longepedunculatus, P. bracteatus ("bracteolatus" orth. mut.), P. erythroloma, P panduratus, P martii e a nova espécie P. prostratus. Neste trabalho ele acrescentou novos dados às descrições da seção Macroptilium e das várias espécies abordadas.
No entanto, quando voltou a tratar do gênero Phaseolus, Bentham (1865) referiu-se
a seis seções, não considerando mais a seção Microcochle e descrevendo uma nova seção para o gênero: Dysolobium Bentham.
Taubert (1894) seguiu o conceito de Bentham (1865), mas citou P linearis Humboldt, Bonpland et Kunth e P grahamianus Wight et Arnott, hoje espécies de Vigna, na seção Macroptilium.
Lindman, em 1902, fez observações interessantes sobre a morfologia de flores
de Phaseolus ocorrentes no Brasil, num estudo sobre a biologia floral de algumas
espécies, dentre elas P semierectus e P. prostratus. Tudo indica que tenha sido o
primeiro trabalho, sob este aspecto, realizado com espécies deste grupo.
Em 1919, Hoehne descreveu P. sabaraensis, uma nova espécie do grupo, coletada em Sabará, Minas Gerais, cuja nova combinação é feita no presente trabalho.
Hassler (1923), estudando as espécies sul-americanas de Phaseolus, adotou
o conceito de Bentham (1865) e ainda subdividiu as seções Macroptilium nas séries
Brachyodontes (com as subséries Homodontes e Heterodontes), Intermedii e Macrodontes. Este botânico teve oportunidade de observar a maioria das espécies nos
seus diferentes habitats, uma vez que fez inúmeras coletas no Paraguai. No entanto, ele adotou o Jordanismo, subdividindo as espécies em variedades, formas, e
até subformas, baseando-se em tipo de indumento, forma e tamanho dos folíolos,
caracteres bastante instáveis. Mesmo assim, forneceu dados importantes a respeito das espécies ocorrentes na América do Sul, principalmente sob o ponto de vista
fitogeográfico e ecológico.
Piper (1926), tratando das Phaseolinae americanas, propôs uma nova divisão
dos grupos de Phaseolus, considerando principalmente o tipo de curvatura das ca-
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renas para separá-las. Considerou o gênero Phaseolus com oito seções: Sigmoidotropis Piper, Lasiospron, Macroptilium, Microcochie, Cochliasanthus (Trew) Piper,
Leptospron, Euphaseolus e Ceratotropis Piper.
Urban (1928), quando elevou Macroptilium à categoria de gênero, fez as novas
combinações: M. lathyroides (L.) Urban, M. gracile (Bentham) Urban, M. longepedunculatum (Bentham) Urban, M. atropurpureum (A. P. de Candolle) Urban, M.
prostratum (Bentham) Urban e M. erythroloma (Bentham) Urban.
Botânicos como Amshoff (1939), Burkart (1943, 1952a) e Leitão Filho (1974),
mesmo após o trabalho de Urban (1928), continuaram a considerar o grupo como
seção do gênero Phaseolus, tendo os dois últimos autores seguido o conceito de
Piper (1926).
Hutchinson (1967) considerou Macroptilium como um gênero distinto.
Marechal (1970), estudando dados citológicos de algumas espécies das Phaseolinae, adotou o conceito de Urban (1928).
Verdcourt (1970) considerou Macroptilium como um gênero distinto, incluindo
no mesmo as espécies da seção Microcochie, mas se absteve de fazer as novas
combinações.
Com o desenrolar das pesquisas sobre os limites genéricos nas Phaseolinae,
foi comprovado que Urban estava certo. Então Marechal et Baudet (1974, 1977) fizeram as seguintes novas combinações: M. bracteatum (Nees et Martius) Marechal et Baudet, M. heterophyllum (Willdenow) Marechal et Baudet (1974), M. monophyllum (Bentham) Marechal et Baudet, M. martii (Bentham) Marechal et Baudet, M. panduratum (Bentham) Marechal et Baudet e M. brachycalix (Hassler) Marechal et Baudet, além de M. pedatum (Rose) Marechal et Baudet.
Finalmente Marechal (1978b) estabeleceu as principais características do gênero e se referiu a doze espécies de Macroptilium: M. lathyroides, M. atropurpureum, M. longepedunculatum, M. bracteatum, M. erythroloma, M. monophyllum,
M. gracile, M. pedatum, M. prostratum, M. heterophyllum, M. martii e M. brachycalix. Destas, apenas M. atropurpureum e M. pedatum não ocorrem no Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS
Nas observações de campo foram realizadas excursões em localidades situadas no Estado da Paraíba (área de caatinga, brejo de altitude e restinga) e no Estado do Rio de Janeiro (área de restinga).
As observações no campo foram feitas principalmente no período da manhã,
entre 7 e 12 horas, e também à tarde, entre 13 e 18 horas.
Os insetos foram coletados com rede entomológica.
Para se testar a autogamia, usaram-se sacos plásticos providos de pequenos
poros. Tentou-se efetuar testes de polinização cruzada, mas não foram obtidos resultados satisfatórios: os botões florais não resistiram à emasculação, devido à consistência e morfologia da carena, com pétalas muito unidas entre si, envolvendo
completamente o androceu e o gineceu, dificultando a operação sem danificar esta
parte da flor.
A fim de se observar os tecidos das partes da flor aérea de Macroptilium lathyroides e M. gracile, bem como melhor verificar a disposição das peças florais e interpretar suas funções no mecanismo de polinização, coletou-se material vivo (botões) destas espécies, fixou-se o mesmo em FAA, e seguiram-se as técnicas habituais segundo Johansen (1940), empregando-se a dupla coloração Safranina-Verde
Rápido. Os cortes, com 12 micrômetros de espessura, foram feitos em micrótomo
rotativo.
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Para se testar a presença de açúcar na flor e folhas de M. lathyroides, usou-se
o Reagente de Fehling.
Para melhor observar os caracteres morfológicos da flor, em microscópio estereoscópico, montaram-se as diversas peças florais entre lâmina e lamínula, com
glicerina-água destilada (50%). A diafanização não foi necessária, uma vez que tais
peças eram muito delgadas, permitindo uma perfeita observação da venação.
As epidermes dos folíolos foram dissociadas com a solução de Jeffrey (ácido
crômico a 10% e ácido nítrico a 10%, em partes iguais) e montadas com glicerinaágua destilada (50%), tendo-se utilizado material herborizado. Na classificação
dos estômatos, seguiu-se o conceito de Metcalfe et Chalk (1965).
Os desenhos foram feitos com auxílio da câmara clara, usando-se diversos
aumentos.
Foram examinados tipos e fototipos dos binômios válidos e da maioria dos sinônimos, através do empréstimo do material botânico ou visita aos Herbários das
seguintes Instituições, citadas de acorde com Holmgren e col. 1981: B, BM, BR,
E, EAN, Fl, G, GUA, HB, IAN, K, L, M, MA, P, R, RB, S, SP, W.

RESULTADOS
Considerações Morfológicas
Hábito: plantas herbáceas, volúveis, prostradas, raro, semi-eretas ou eretas.
Caule: aéreo e, segundo alguns autores, subterrâneo do tipo rizoma.
Indumento: o tipo dominante é o viloso e muitas espécies são glabrescentes. Os
tricomas são simples (fig. 50), nunca do tipo uncinado, e glandulares com uma célula basal e cabeça pluricelular (fig. 52). São encontrados em toda a planta, exceto
nas pétalas, androceu e disco do ovário.
Estipulas: são opostas, livres entre si, truncadas na base, persistentes, com nervação mais ou menos paralela. As estipelas estão presentes, duas para o folíolo terminal e uma para cada folíolo basal.
Pecíolos: em Macroptilium os pecíolos são subeilíndricos, superiormente canaliculados. Os peciólulos são mais engrossados, cilíndricos e com pilosidade mais densa.
Folhas: geralmente 3-folioladas, raramente 2-1-folioladas. Os folíolos são mucronados no ápice, variando de ovados a lanceolados, romboidais, elípticos ou suborbiculares e tipos intermediários, de vilosos a seríceos e subglabros, com três nervuras
partindo da base, a central dirigida para o ápice, as laterais para as margens. Os
dois folíolos localizados na base da raque são assimétricos. Geralmente há grande
variação na forma e tamanho dos folíolos numa mesma espécie. Hassler (1923) também observou que a forma e tamanho dos folíolos eram muito variáveis, dependendo das condições ambientais. Interessante é que, quanto mais larga a distribuição
geográfica, maior é a variação, entretanto, muitas vezes os folíolos variam num mesmo indivíduo.
Epiderme: os filíolos apresentam estômatos do tipo paracítico, tanto na epiderme
adaxial como na abaxial, porém com maior concentração nesta última. As células
epidérmicas apresentam paredes retas ou sinuosas (fig. 51).
Inflorescência aérea: racemo geralmente axilar. O pendúnculo varia de 40-405mm,
raramente estipitado e com fascículo de brácteas na base. A raque apresenta nós
onde se inserem duas flores opostas entre si. Na base dos pedicelos, e entre eles,
há brácteas decíduas. Na base do cálice, duas bractéolas, também decíduas.
Inflorescência subterrânea: foi constatada a presença de inflorescências subterrâneas, em adição às aéreas, portando flores cleistógamas, nas seguintes espécies
de Macroptilium: M. gracile, M. panduratum, M. pedatum (do México) e M. hete-
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rophylum. Nela, o pendúnculo é crasso, a raque é curta, com apenas duas flores,
pelo menos nas plantas examinadas.
Flores: variam no tamanho das peças florais, morfologia do cálice e vexilo. Maiores
detalhes são fornecidos no estudo sobre Biologia Floral.
Cálice: persistente no fruto, podendo ser tubuloso-campanulado ou campanulado,
com cinco lacínios, maiores, menores ou iguais ao tubo do cálice, assim distribuídos: lobo superior com dois, lobo inferior com três lacínios. 0 cálice das flores subterrâneas tem a mesma forma do das flores aéreas, apenas em tamanho menor.
Corola: do tipo papilionáceo. Vexilo: obovado ou suborbicular, raro obovado-oblongo,
emarginado no ápice, com a porção apical direita levemente dobrada, unguiculado,
côncavo acima da porção mediana, apresentando aí os guias de néctar, com calos
na base do limbo, glabro. A posição dos calos, se prolongada em direção à base
da unha ou em direção ao centro do vexilo, divide o gênero Macroptilium em dois
grupos. Na maioria das espécies os calos e a região entre eles apresentam papilas
proeminentes. Nas flores subterrâneas o vexilo é obovado, emarginado, desprovido
de calos. Asas: nas flores aéreas, são maiores que o vexilo, longamente unguiculadas, auriculadas, limbo suborbicular, glabras. Na porção basal do limbo são engrossadas e fortemente aderidas às carenas. Nas flores subterrâneas são menores que
o vexilo, de limbo estreito, oblongo-falcadas. Carena: com pétalas unguiculadas,
auriculadas, oblongo-falcadas, dextrógiras, parcialmente unidas nas porções ventral e dorsal, envolvendo completamente o androceu e o gineceu, com ápice curvo
por trás da asa direita, aderidas às asas na porção basal do limbo, glabras. Nas flores subterrâneas são apenas curvas, levemente unidas.
Androceu: diadelfo, com 9 estames unidos e o vexilar livre, engrossado na base.
Anteras dorsifixas, rimosas.
Pólen com exina finamente reticulada, 3-colporado.
Gineceu: ovário geralmente viloso, de 3-27 óvulos, talvez mais, com disco aneliforme ou projetado de um lado. Estilete em parte engrossado e rígido (por cutinização
das células), curvo, barbado abaixo do estigma, que é subterminal, capitado e apresenta alguns pêlos esparsos. Nas flores cleistógamas o ovário é pubérulo ou viloso,
com 2-3 óvulos, estilete subglabro, não diferenciado em parte engrossada e rígida,
tendo o estigma apenas alguns pêlos esparsos.
Fruto: aéreo do tipo legume, geralmente de deiscência elástica, patente ou, geralmente, pêndulo, de reto a falcado, longo ou curto, de subcilíndrico a comprimido,
às vezes submoniliforme, de viloso a subglabro, internamente septado, mucronado
no ápice pela persistência de parte do estilete. No caso de espécies com flores subterrâneas, há anficarpia, o fruto subterrâneo é mais ou menos oblongo, de pericarpo carnoso, quando imaturo, e membranáceo, quando seco, internamente contínuo.
Sementes: variam de 1-27, ou talvez mais, nos frutos aéreos, e de 1-3, nos subterrâneos, sendo nestes de maior tamanho. Apresentam geralmente testa marmorada, hilo oblongo central ou subcentral, revestido por arilo; às vezes pode-se distinguir micrópila pequena e alongada, estrofíolo e rafe (fig. 41).
Os cotilédones vão de oblongos a subquadrangulares ou suborbiculares, a radícula é inflexa, não havendo endosperma (fig. 45). A germinação é epígea. Nas
espécies observadas, a radícula rompe a testa perto do hilo, provavelmente na região da micrópila.

Algumas Informações sobre a Biologia Floral de

Macroptilium

Nas várias excursões realizadas para coleta de espécies de Macroptilium, tevese a atenção despertada pela beleza das suas flores e também pelos insetos que
visitavam a planta com relativa assiduidade.
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Além disso, a presença de flores cleistógamas subterrâneas, em adição às flores aéreas, aumentou ainda mais a curiosidade a respeito da biologia floral das espécies deste gênero.
Como tal tipo de trabalho requer um grande número de observações e até mesmo experimentos, o que não foi possível realizar até então, apresentam-se aqui apenas algumas informações do que se pôde concluir, pretendendo-se ainda dar continuidade a esta pesquisa, a fim de esclarecer certos pontos que permaneceram
obscuros.
Ao lado das observações do comportamento das flores, no campo estabeleceram-se comparações entre o que foi visto e o que dizia a literatura que se tinha
em mãos.
Vários autores como Delpino, citado por Taubert (1894), Lindman (1902), Knuth
(1908), Burkart (1943, 1952), Proctor et Yeo (1975) e Faegri et Pijl (1976) se referiram
à morfologia das flores e mecanismo de polinização em Leguminosae. Dentre eles,
Lindman (1902) tratou das flores de várias espécies de Phaseolus sob este aspecto,
dentre as quais P. prostratus e P semierectus (respectivamente M. prostratum e M.
lathyroides).
Até aqui, examinaram-se no campo as flores de M. lathyroides, M. gracile e
M. bracteatum, além das de M. atropurpureum, espécie cultivada.
Para melhor interpretar o mecanismo da flor e função das diversas peças florais, fizeram-se cortes anatômicos em botões de M. lathyroides e M. gracile,
podendo-se observar os tecidos das várias partes da flor e a disposição das mesmas.
Flores Aéreas
Em Macroptilium as mflorescências aéreas apresentam flores vistosas. Tais flores são efêmeras, abrindo-se na parte da manhã e, à tarde, apresentando as asas
murchas. Nesta ocasião, as flores atropurpúreas e vermelhas tornam-se roxas e as
flores alvas, amareladas. Geralmente, no dia seguinte, as asas já não se expandem
e, no segundo dia após a antese, ocorre a queda do vexilo e asas.
Para se interpretar o mecanismo de polinização analisaram-se a forma, posição da flor e peças florais, cor e presença de néctar.
Como já é sabido, em Macroptilium a corola é do tipo zigomorfa. Leppik (1957)
diz que muitos tipos especiais de flores zigomorfas atingiram o grau mais elevado
de desenvolvimento floral. Todos eles têm em comum a simetria bilateral, variação
da coloração numa mesma flor, sendo a combinação de cores harmônica, e odores
especiais. Segundo ele, este alto grau de evolução floral corresponde ao mais alto
estádio de evolução em insetos, estádio este no qual eles são capazes de reconhecer a simetria bilateral.
Por sua vez, cada parte da flor desempenha importante papel, quer direta, quer
indiretamente, no mecanismo de polinização:
O cálice, do tipo gamossépalo, envolve a base das peças florais, ajudando a
mantê-las numa posição adaptada à visita de determinados insetos.
O vexilo envolve completamente, com o limbo, as peças florais no botão,
protegendo-as. Na flor aberta, protege com a porção superior direita, que é dobrada, o ápice das carenas (fig. 88). Apresenta os bordos da unha engrossados e calos, de ambos os lados (figs. 23-32, 80,81). Acredita-se que estes calos, além de
orientar o inseto, em busca de néctar, forçando-o a inserir seu aparelho bucal na
área compreendida entre o calo e o estame vexilar, desempenhem algum papel na
antese. Eles, que são ausentes nas flores subterrâneas e cleistógamas, talvez pressionem as unhas das asas, por ocasião da abertura da flor. Ajudar a manter as asas
nas suas posições deve ser também outra função de tais estruturas. Além disso,
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a maioria das espécies apresenta calos com papilas proeminentes, que talvez secretem néctar, e, se assim for, têm eles ainda a função de nectário. 0 vexilo apresenta
ainda, na porção central do limbo, guias de néctar.
As asas, por serem a parte mais evidente da flor, tanto pelo tamanho como
pelo colorido mais intenso, funcionam como chamariz. A asa direita, por ter o limbo mais ou menos horizontal (fig. 88), é o local de pouso e ponto de apoio de certos insetos visitantes. Como já foi mencionado antes, as asas estão fortemente aderidas às carenas na porção basal do limbo (fig. 82). Esta união se verifica pela interpenetração das papilas destas peças, nesta região. A uma pressão que provoque
o afastamento da asa direita ou ambas, há o afastamento também das carenas que,
assim, pressionam o androceu e o gineceu, acarretando a saída do ápice do estilete
e estigma. O engrossamento observado na porção basal das asas corresponde a
um aumento do número e volume das células (figs. 37, 82). Este reforço permite
que a asa suporte o peso de insetos relativamente pesados, sem se vergar completamente ou se danificar, voltando à posição normal depois de cessada a pressão.
No botão floral, o limbo da asa esquerda cobre o da asa direita. Por serem muito
maiores que o vexilo, talvez as asas também colaborem com a antese, pressionando esta peça, na hora em que começam a se expandir, provocando a abertura da
flor. Nas flores cleistógamas onde não ocorre a antese, as asas são menores que
o vexilo e têm limbo estreito (fig. 72).
A carena envolve os órgãos sexuais, tem o ápice curvo por trás da asa direita
e está, em parte, fortemente aderida às asas. Protege os órgãos sexuais da chuva
e de insetos indesejáveis. Quando arrastada lateralmente pelas asas, pressiona o
androceu e o gineceu, acarretando a saída do estigma e ápice barbado do estilete,
expondo-os.
O estame vexilar livre permite que o aparelho bucal do inseto alcance o néctar.
O engrossamento. perto da base, orienta o inseto neste sentido. Na porção basal
o androceu, unhas das asas e da carena formam uma só peça (fig. 77).
O ovário é basalmente envolvido por um disco, que pode ser curto e aneliforme ou curto nas proximidades do estame vexilar e alongado do lado oposto (figs.
47, 48, 54, 77). O estilete apresenta a porção apical engrossada e rígida (por cutinização), sendo assim capaz de, ao ser pressionado, sair da carena. O tufo de pêlos
do estilete retém o pólen liberado no interior da carena e o expõe quando fora dela.
As inflorescências em Macroptilium, do tipo racemo, são eretas. As flores mudam de posição de acordo com seu estágio de desenvolvimento. Os botões muito
jovens, que ocupam o ápice da inflorescencia, são eretos, os botões no estágio que
precede a antese vão de ascendentes a quase horizontais, com o vexilo em frente
à raque e as flores abertas, sofrem ligeira torção para a direita e são horizontais (fig.
88).
As unhas de todas as peças florais são envolvidas pelo cálice. O vexib apresenta o limbo mais ou menos ereto, inclinado para a djreita. O limbo da asa deste
lado é convexo, levemente inclinado para a direita e horizontal, enquanto que o da
asa esquerda é ereto e quase plano. A carena tem o ápice por trás da asa direita
(figs. 37, 88).
Quanto à coloração, esta não é uniforme em todas as peças florais: pelo menos, nas flores coloridas, é mais intensa nas asas, peças muito evidentes devido
também ao tamanho, e mais esmaecida nas carenas e vexilo, tendo este último,
às vezes, um pouco de verde misturado à cor original e, no centro, guias de néctar.
Estes também foram observados lateralmente na porção basal do limbo das asas.
Segundo Hassler (1923), em alguns casos, há grande variação na cor das flores dentro de uma mesma espécie (tab. 1). Tal variação também foi constatada através
das observações dos coletores. Quanto à cor roxa ou violácea, citada por alguns

118

deles, vale salientar que, em observações feitas, pessoalmente, no campo, notouse que as espécies com flores atropurpúreas ou vermelhas apresentavam, à tarde,
as flores de cor roxa, o mesmo acontecendo com material coletado após algum
tempo e material seco em estufa.
Pelos dados que se pôde levantar, são as seguintes as cores registradas para
as espécies ocorrentes no Brasil (vide tab. 1).

Tabela 1
Cor das flores aéreas de

Macroptilium
GUIAS DE NÉCTAR

COR DA FLOR

ESPÉCIES
M. lathyroides

atropurpúrea II)
azul a violeta-escuro (2)

esbranquiçado (1)

M. gracile

vermelha (1)
azul a violeta-escuro (2) violácea (3)

esbranquiçado no centro e roxo na periferia (1)

M. bracteatum

alva (1)
branco-lilás a púrpura-azulado (2)
roxo quase negro (3)
roxa 13), vinosa (3)
vermalha (2)

esverdeado (1)

M. erythroloma

branco-iilás a púrpura-azulado
amarela (31
M.

monophyllum

M.

panduratum

(21,

branco-lilás a púrpura-azulado (2), salmão mudando para violeta (3)
branco-lilás a púrpura-azulado (2), roxo-escuro (3)

M. martii

vermelha (1)

esbranquiçado

branco-lilás a púrpura-azulado (2)
M. sabaraense

branco-lilás a púrpura-azulado 12),
amarelo-esverdeado (3), avermelhada
(3), creme-rosa (3), solferina (3), vermelho-laranja (3)

M. prostratum

amarelo-laranja (3)

estrias vermelhas (3)

amarela
M.

heterophyllum

vermelha (3)

111 Observações pessoais (2) Segundo HASSLER (1923:423) (3) Segundo coletores.

Produção de Néctar
Pelo teste com o Reagente de Fehling verificou-se a presença de açúcar nos
tricomas glandulares do ovário e folhas, e no disco da base do ovário. Tais tricomas
ocorrem em toda a planta, exceto pétalas e androceu, inclusive nas inflorescências
subterrâneas, o que explica a presença constante de formigas melívoras nas várias
espécies observadas no campo
É possível que as papilas proeminentes encontradas em várias espécies, nos
calos e região entre eles, também secretem substâncias nectaríferas. Observou-se
que as espécies que possuem tais papilas possuem o disco curto e aneliforme, reduzido, pois, em tamanho. Naquelas espécies onde estas papilas não são encontradas, este disco é curto do lado do estame vexilar e alongado do lado oposto. Se
as papilas proeminentes são nectaríferas, é de se imaginar que as espécies que as
possuem possam ser visitadas por insetos de aparelho bucal curto. Infelizmente,
para o teste, só se dispôs da espécie M. lathyroides.
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Insetos Visitantes
Observou-se visitando flores de M. bracteatum (flor alva), M. gracile (flor vermelha), M. lathyroides (flor atropurpúrea), Ascia sp.. No entanto, esta borboleta apenas suga o néctar das flores, não efetuando a polinização, uma vez
que ela se apoia no tubo do cálice, não exercendo nenhuma pressão nas asas e,
conseqüentemente, não acarretando a saída do estilete e estigma.
Pôde-se observar Bombus brevivillus Franklin, vulgarmente chamada de mangangá, mamangaba ou mamangava, visitando flores de M. lathyroides e M. gracile. Euglossa nigríta Lepeletier, com freqüência, e Apis mellifera L , raramente, visitando flores de M. atropurpureum (todas as espécies de insetos pertencem à ordem Hymenoptera, família Apidae). Neste último caso vale salientar que Pijl (1961)
citou uma troca de polinizador de Bombus para Apis, em Trifolium pratense L . Diz
ele que raças modernas de Apis, com aparelho bucal mais longo, são atualmente
muito freqüentes nesta espécie. E que na Nova Zelândia, Bombus aí introduzido,
não foi durante muito tempo o polinizador mais importante, sendo atualmente Apis
responsável pela polinização de 90% das flores, talvez por causa deste aumento
no tamanho do aparelho bucal.
As abelhas e abelhões são citados por Leppik (1957) como polinizadores mais
evoluídos, preferindo famílias de alto grau de evolução, como Leguminosae e Compositae, só mudando para aquelas menos evoluídas, principalmente em caso de escassez de alimento.
Outros insetos foram ainda observados sobre as flores de Macroptilium, principalmente Trigona sp. (Hymenoptera, Apidae), vulgarmente chamada de aripuá, irapuá, abelha-cachorro. Elas pousam geralmente sobre a asa direita, mas seu peso
não é suficiente para que exerçam qualquer pressão a ponto de expor o estigma.
Caminham por toda a flor, em busca de néctar, mas acabam descendo até a base
do cálice, onde fazem, lateralmente, um orifício com o aparelho bucal, roubando
o néctar nesta região. Algumas vezes chegam a furar o ápice do vexilo e quilha,
danificando bastante a flor. Às vezes A. mellifera usa este orifício para sugar o néctar.
Em todas as espécies observadas no campo, notou-se a presença de formigas
melívoras na inflorescência ou nos ramos, devido à presença de açúcar nos tricomas glandulares. Se estas formigas atuam como protetoras contra o roubo de néctar por insetos indesejáveis, tal como Pijl (1961) observou em Thumbergia grandiflora Roxb. (Acanthaceae) e Ipomoea L (Convolvulaceae), é um caso a se estudar.
Nas espécies de Macroptilium, onde se observou a visita de Bombus brevivillus e Euglossa nigrita, notou-se o seguinte: tais insetos visitam as flores no período
da manhã. Aproximam-se das flores com o aparelho bucal expandido e pousam
sobre a asa direita, que sofre pressão para baixo e para o lado. Assim apoiados,
fazem com que o aparelho bucal penetre por baixo da quilha, buscando o néctar.
Tais visitas são muito rápidas, e um mesmo indivíduo visita várias flores da mesma
espécie, podendo alternar com espécies de outros gêneros.
No caso de Apis mellifera, quando ela se aproxima da flor, afasta com as patas
os limbos das asas direita e esquerda, abrindo caminho para sugar o néctar. Com
este mecanismo, o ápice do estilete e estigma podem ser projetados para fora da
quilha, podendo haver polinização.
No entanto faz-se necessário um número maior de observações, e até mesmo
a realização de experimentos, para se verificar se realmente estes insetos chegam
a polinizar as flores destas espécies.
As flores que apresentam estilete barbado no ápice foram classificadas por Delpino, citado e seguido por Taubert (1894), Knuth (1908) e Burkart (1943 e 1952) como apresentando o mecanismo de escova, que é assim descrito: o pólen liberado
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pelas anteras é retido nos pêlos do estilete. Quando o inseto visita a flor, o estilete
é pressionado e sai da quilha. Só insetos potentes, que exerçam uma pressão considerável a fim de expor o estilete, é que podem polinizar tais flores. Taubert (1894)
ainda subdividiu as Leguminosae que apresentam este arranjo, de acordo com a
posição do tufo de pêlos: se no plano médio da flor ou não. No primeiro caso o
pólen é depositado na face ventral do visitante (Vicia L , Lathyrus pratensis D , e,
no segundo caso, a escova emergindo lateral e obliqüamente deixa o pólen no lado
esquerdo ou direito do visitante (Phaseolus L , Vigna Savi). Macroptilium se enquadra neste último caso.
Tudo indica que Macroptilium, dentro da classificação apresentada por Faegri
et Pijl (1976) se enquadra na classe "flag blossom" (esternotríbica), na qual o pólen
é depositado na parte ventral do polinizador, mas apresentando modificações: a atração visual está a cargo das asas e não do vexilo; o local de pouso não é a carena
e sim a asa direita; apesar de o nectário estar oculto, na base da flor, o inseto não
força sua entrada na mesma, pois a pressão na asa direita, ou em ambas as asas,
já permite ao inseto introduzir com facilidade o seu aparelho bucal e alcançar o néctar.
Flores Subterrâneas
Em Macroptilium constatou-se a presença de flores subterrâneas cleistógamas
em adição às flores aéreas em M. gracile, M. panduratum e M. pedatum (esta última do México). Burkart (1952) registrou a ocorrência delas em P. geophilus (considerada aqui como sinônimo de M. panduratum) e em P. supinus Wiggins et Rollins
(do México), que também é do gênero Macroptilium, mas não se encontraram referências sobre a nova combinação. Além disso, Salinas (in litt., 14/XII/1978) afirma
que este fenômeno também é encontrado em M. heterophyllum.
Estas espécies, após a fecundação das suas flores, dão origem a dois tipos de
frutos: aéreos, provenientes de flores aéreas e subterrâneas, provenientes de flores
cleistógamas, sendo, por isto, chamadas de anficárpicas.
Segundo Uphof (1938), a presença de flores cleistógamas já foi notada por alguns botânicos antigos como Hoffmann, em 1660, Dillenius, em 1719, Ruppius, em
1726 e Linnaeus, em 1737.
Pechoutre (1909] cita Hugo Mohl como autor do primeiro trabalho sobre flores
cleistógamas, publicado em 1863, onde tratou-as de flores dimorfas. Este termo foi
muito empregado, diz Uphof (1938), mas também poderia ser aplicado para outros
casos, como, por exemplo, o de heterostilia. Sendo assim, Kuhn, em 1867, segundo Pechoutre (1909) e Uphof (1938), propôs o nome cleistogamia — de kleistos =
fechado e gamein = casamento - para estas flores que permanecem sempre fechadas, onde a autogamia é quase sempre a regra.
No entanto, já em 1855, Fabre fez estudos com Vicia amphicarpa Dorthes e
chamou as flores cleistógamas e subterrâneas de hipógeas.
Burkart (1943 e 1952a) referiu-se às flores cleistógamas de Leguminosae dizen
do que elas se caracterizavam pela corola ausente ou incompleta, poucos estames,
autofecundacão antes da abertura do cálice. Posteriormente, quando da descrição
de Phaseolus geophilus, pôde constatar que nem sempre a corola da flor cleistógama sofre redução no número de partes constituintes.
Pela observação das flores cleistógamas de M. gracile e M. panduratum,
notaram-se algumas diferenças entre elas e as aéreas de todas as espécies do gênero (vide tab. 2).
Em M. gracile observou-se uma redução de 9-20 sementes, nos frutos aéreos,
para 1-3, nos frutos subterrâneos. Já em M. panduratum, o número de sementes
variava de 3-7, nos frutos aéreos, e 1-2, nos subterrâneos. Em ambas as espécies,
as sementes dos frutos subterrâneos eram bem maiores.
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Tabela 2
Diferenças entre flores aéreas e subterrâneas em
CARACTERÍSTICAS

Macroptilium

FLOR SUBTERRÂNEA
(CLEISTÕGAMA)

FLOR AÉREA

Localização da
inflorescência

Aérea

Subterrânea

Cor das flores

Coloridas ou alvas

Alvas ou amareladas

Abertura das flores

Sofrem antese

Não sofrem antese

Vexilo

Com calos

Sem calos

Asas

Maiores que o vexilo. Limbo largo

Menores que o vexilo. Limbo estreito

Carenas

Dextrógiras com ápice curvo

Curvas

Gineceu

Ovário de 3-27 óvulos (talvez mais).
Estilete rígido e engrossado no ápice.
Estilete barbado no ápice

Ovário de 2-3 óvulos (talvez mais).
Estilete não diferenciado em parte rígida. Estilete subglabro

Fruto

Aéreo
Ftericarpo coriáceo. Internamente mais
ou menos septado
1-27 sementes (talvez mais)

Subterrâneo
Pericarpo membranáceo. Internamente
contínuo
1-3 sementes

Sementes

sementes pequenas

sementes grandes

Fabre (1855), estudando Vicia amphicarpa, também observou esta variação no
número e volume das sementes. Ele encarou a redução do número de sementes,
no fruto subterrâneo, como conseqüência da falta de espaço. E o aumento do volume da semente pelo fato de a flor subterrânea, prisioneira no solo, não desenvolver
todos os óvulos, recebendo o óvulo privilegiado um suplemento de substâncias,
não absorvidas pelos outros, ficando a semente, isolada no fruto, com volume maior
do que se todos os óvulos se desenvolvessem.
Em M. gracile observaram-se flores subterrâneas antecedendo as aéreas, em
plantas muito jovens, e durante a floração destas, em região de caatinga, no Estado da Paraíba: em uma localidade (Arara), crescendo ao lado de M. lathyroides,
e em outra (Remígio: Algodão), ao lado de M. martii. Tanto M. lathyroides como
M. martii possuíam apenas flores aéreas.
Além disso, cultivou-se M. gracile, fornecendo-lhe um suprimento de água diário
e, mesmo assim, houve formação de flores cleistógamas, o que leva a crer que este
tipo de cleistogamia não é ecológico e sim genético. Faz-se necessário um estudo
mais aprofundado do assunto, o que se pretende realizar, futuramente, através de
experimentos.
Segundo Cronquist (1970) há plantas que asseguram a formação de sementes
nas flores cleistógamas, pela autogamia, e também a troca de gens, pela alogamia,
nas flores casmógamas, mecanismo este necessário à evolução.
Já Faegri et Pijl (1977) fazem referências a Zohary que, em seu livro "Plant life
of Palestine", cita a anficarpia como um dos 10 tipos de atelocoria (do grego a =
sem, telos = f i m , término, coro = dispersão). Em contraste com a dispersão comum, que tenta atingir grandes áreas e conquistar novos habitats, a atelocoria inibe uma dispersão mais larga, através de mecanismos inibidores, dentre os quais
está a anficarpia. Segundo eles (1977), o soterramento dos diásporos (geocarpia)
ou de parte deles (anficarpia), perto da planta-mãe, assegura a atelocoria. Para a
Palestina, Zohary, citado por Faegri et Pijl (1977), enumerou muitas espécies, prin-

122
cipalmente Leguminosae, que apresentavam o fenômeno de anficarpia. Cerca de
30 espécies são conhecidas com este caráter, sendo um fenômeno ainda em desenvolvimento e encontrado em várias famílias. Ainda segundo Faegri et Pijl (1977),
há alguma conexão entre anficarpia e cleistogamia floral, conexão esta que é ausente na geocarpia perfeita.
Encarar a anficarpia como um meio de inibir uma dispersão mais larga parece
razoável para o caso de M. panduratum, que é psamófila de praias de rio, na caatinga, e restinga e dunas, no litoral. Já para M. gracile, que ocupa uma grande área
(da Amazônia ao norte do Rio de Janeiro) e vários tipos de habitat, sendo inclusive
planta pioneira, torna-se perigoso aceitar este conceito.
Provavelmente a anficarpia seja uma forma de assegurar a perpetuação da espécie, já que tanto M. gracile como M. panduratum são anuais e de regiões muitas
vezes semi-áridas. No caso de M. gracile, quando se desenvolvia ao lado de M.
lathyroides ou de M. martii, ela se destacava como espécie dominante.
Tipo de Fecundação
As flores subterrâneas de Macroptilium são cleistógamas e autógamas, enquanto
que as flores aéreas, apesar de apresentarem várias características indicadoras de
alogamia, não se sabe ainda se são casmógamas.
Para o caso de espécies que apresentam flores casmógamas e cleistógamas
no mesmo indivíduo, Burkart (1943 e 1952a) achou que a autofecundação das cleistógamas não excluía a probabilidade de serem as casmógamas auto-estéreis. Segundo ele, pode ser que as substâncias inibidoras da autofecundação não tenham
tempo de se formar nas flores cleistógamas.
Já Cronquist (1970), como foi citado anteriormente, encarou a presença de
flores cleistógamas e casmógamas numa mesma planta como uma necessidade de
assegurar a produção de sementes, através da autogamia, nas cleistógamas, e a
troca de gens, necessária à evolução, através da alogamia, nas casmógamas.
Ensacando-se flores aéreas de M. atropurpureum, que segundo Marechal (1978),
também produz flores cleistógamas subterrâneas, verificou-se que elas podem ser
autógamas.
Outro mecanismo que promove a autogamia é a polinização da flor ainda em
botão e, segundo Frankel et Galun (1977), isto é comum em um grande número
de Leguminosae cultivadas, embora suas flores apresentem-se claramente como do
tipo entomófilo.
Ainda segundo Frankel et Galun (1977), muitos gêneros de Leguminosae apresentam espécies alógamas e espécies autógamas. As autógamas são geralmente
mais especializadas e, provavelmente, derivadas de ancestrais alógamos.
Do ponto de vista de evolução, a alogamia é encarada como uma necessidade.
No entanto Cronquist (1970) diz que, embora a freqüente troca de gens seja necessária à evolução, não é necessário que a autogamia seja completamente eliminada.
A combinação de alogamia e autogamia pode contribuir muito bem com a evolução. Uma simples ocorrência de alogamia pode doar material para produzir combinações de gens novas e diferentes através de várias gerações onde ocorra apenas
a autogamia.
Porém, segundo Cronquist (1970) e Frankel et Galun (1977), a autogamia obrigatória é sinônimo de extinção da evolução.
Um estudo para se verificar se em Macroptilium a polinização ocorre antes ou
depois da antese, se realmente ocorre alogamia nas flores aéreas e a porcentagem
dela, se faz necessário.
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Posição Sistemática e Afinidades
Baudet et Marechal (1976) dividiram a subtribo Phaseolinae em dois grupos:
Phaseolastrae, com estilete barbado na face interna, e Dolichastrae, com estilete nu.
Posteriormente, Marechal (1978b), tratando especialmente das Phaseolastrae,
citou para este grupo os seguintes gêneros: Dipogon Liebm., Dolichopsis Hassler,
Dysolobium Prain, Lablab Adanson, Oxyrhynchus Brandegee, Pachyrrhizus Rich.
ex A. P. de Candolle, Phaseolus L , Physostigma Balf, Ramirezella Rose, Spathyonema Taubert, Strophostyles Elliott, Vatovaea Chiov. ex chiarugi e Vigna Savi, além
de Macroptilium (Bentham) Urban.
Destes, apenas ocorrem, no Brasil, Vigna, Macroptilium e Pachyrrhizus, uma
vez que, como já foi mencionado, a seção Macroptilium do gênero Phaseolus foi
reconhecida como gênero por Urban (1928) e as outras espécies de Phaseolus, aqui
representadas, foram transferidas para Vigna por Fawcett et Rendle (1920), Verdcourt (1970) e Marechal, Baudet et Stainier (1978a).
Estas transferências de espécies de determinados gêneros para outros, reconhecimento de seções como gêneros e vice-versa, deveram-se a problemas de limites entre os vários gêneros de Phaseoleae, o que preocupava alguns botânicos. Marechal (1976) enfatizou o problema referindo-se ao fato de a família Leguminosae
ser bem definida do ponto de vista sistemático, mas apresentar a classificação de
tribos e subtribos com alguns pontos obscuros, estando as várias classificações,
até ali, em desacordo sobre a posição de numerosas espécies do complexo
Phaseolus- Vigna.
Realmente sempre houve muitas contradições a respeito dos limites entre esses dois gêneros, nas classificações feitas até bem pouco. Gillett (1964) preparou
um memorando a este respeito, Verdcourt (1970) resumiu os diversos conceitos sobre as diferenças entre eles, desde Bentham (1865) até nossos dias, e Marechal
(1978b) apresentou os principais conceitos sobre o assunto.
Devido a tantas contradições relacionadas com os limites de gêneros nas Phaseolinae, é que foram desenvolvidas pesquisas morfológicas principalmente por Baudet (1973, 1978), Baudet et Marechal (1976), citológicas por Marechal (1967, 1969,
1970, 1971), Marechal et Otoul (1965, 1966a e b), palinológicas por Bronckers et De
Keyser (1966), Bronkers, De Keyser et Stainier (1972), Stainier (1974, 1976), Stainier
et Horvat (1978a e b), bioquímicas por Otoul (1971), Dardenne, Otoul et Marechal
(1973), Derbushire, Wright et Boulter (1976) e de taxonomia numérica por Mascherpa
(1976), as quais forneceram dados para o trabalho final sobre o grupo, de Marechal,
Mascherpa et Stainier (1978b).
Baudet (1973), estudando características epidérmicas do complexo PhaseolusVigna, encontrou apenas o tipo paracítico de estrutura estomática e três tipos de
tricomas: glandulosos, simples uncinados e simples retos, sendo o uncinado típico
de Phaseolus.
Baudet et Marechal (1976), continuando a pesquisa a respeito da presença de
pêlos uncinados nas Phaseoleae, verificaram ainda a presença deles em Minkelersia
Martens et Galeotti e Alepidocalyx Piper, além de Phaseolus, tendo, posteriormente, Marechal, Baudet et Stainier (1978a) considerado os dois primeiros gêneros como seções do terceiro.
O grão de pólen, estudado principalmente por Taylor (1966), Bronckers et De
Keyser (1966), Bronckers, De Keyser et Stainier (1972), Stainier (1974, 1976), Stainier et Horvat (1978a e b), apresenta o tipo de exina como uma das diferenças entre
Vigna, Phaseolus e Macroptilium. Esta, largamente reticulada em Vigna, se apresenta de finamente reticulada a lisa em Phaseolus e finamente reticulada em Macroptilium. Quanto às aberturas, estas variam de 2-3 poros ou 3 cólporos em Vigna,
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3 poros ou 3 cólporos com ou sem pseudocolpos em Phaseolus e 3 cólporos em
Macroptilium.
Dos estudos sobre cromossomos. Marechal (1969, 1970) encontrou 2n = 22
e 2n = 20, em Vigna e Phaseolus e 2n = 22, em Macroptilium,
Mascherpa (1976), estudando 42 espécies de Phaseolinae (das quais apenas
uma de Macroptilium, M. erythroloma), e usando 160 caracteres destas espécies,
concluiu que os gêneros Dipogon, Lablab e Macroptilium são mais próximos de Phaseolus do que de Vigna, do qual é mais próximo o gênero Physostigma (1976).
Finalmente Marechal (1978b), analisando as semelhanças e diferenças entre os
gêneros de Phaseolinae-Phaseolastrae, observou que a ausência de glândulas pedicelares, o comprimento relativo das asas, as unhas longas e finas das asas e carenas, são caracteres comuns a Phaseolus e Macroptilium. Já a presença de pêlos
uncinados, persistência das brácteas, maior comprimento dos pedicelos e tipo de
curvatura das carenas e estilete (espiral com 1,5-2 voltas), característicos de Phaseolus, o diferenciam de Macroptilium.
Aspectos fitogeográficos e ecológicos
Macroptilium é um gênero de distribuição exclusivamente americana, ocorrendo do sul dos Estados Unidos à Argentina.
Na América do Norte, o centro de distribuição é o México e na América do
Sul, o Brasil e Paraguai.
No Brasil, suas espécies estão distribuídas da Amazônia ao Rio Grande do Sul.
Pela tabela 3 pode-se verificar que a maior concentração de espécies ocorre na região Sudeste, Estado de Minas Gerais.
No presente estudo foram assinaladas novas localidades, para a América do
Sul e Brasil, das seguintes espécies:
América do Sul — M. heterophyllum — Brasil, Uruguai.
Brasil — M. bracteatum — Rio de Janeiro
M. gracile — Rio de Janeiro, Goiás
M. erythroloma — Distrito Federal
M. heterophyllum — Rio Grande do Sul
M. monophyllum — Rio Grande do Sul
M. panduratum — Rio de Janeiro
M. sabaraense — Goiás, São Paulo
Como se considerou M. longepedunculatum como sinônimo de M. gracile, a
área de ocorrência desta última espécie foi aumentada. Anteriormente, no Brasil,
M. gracile era citada como ocorrente apenas na Amazônia.
M. lathyroides, distribuída pela América tropical, foi introduzida na Ásia, Oceania
e África. Ela e M. gracile são as únicas espécies do gênero que estão representadas
na Amazônia.
M. bracteatum, pelo que se pôde observar até agora, ocorre apenas no Brasil,
Argentina e Paraguai.
M. monophyllum ocorre também na Venezuela, em Maypures, região do Rio
Orinoco (Spruce 3609), mas até recentemente os autores só citavam esta espécie
para o Brasil e Paraguai. No entanto, Spruce (1908) refere-se a ela como integrante
da flora de Maypures.
Algumas espécies de Macroptilium apresentam distribuição geográfica bastante
interessante, demonstrando afinidades florísticas de certas regiões do Brasil com
as de outros países da América: M. martii, de caatinga, campos ou restinga do Nordeste brasileiro, está representada também no Paraguai. M. panduratum, também
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Tabela 3
Distribuição geográfica das espécies de Macroptilium

no Brasil
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do Nordeste do Brasil, de praias de rio da caatinga e dunas do litoral, além de estar
presente na região Sudeste (Estado do Rio de Janeiro), em restinga, também é encontrada na Argentina (Salta, Tucumán) e, provavelmente, no Paraguai. M. monophyllum, do Brasil-Central e Paraguai, ocorre também, em campos, no Rio Grande do Sul e Venezuela, servindo como mais um exemplo da propagação da flora
campestre na direção da Amazônia e na direção do Planalto Austral e Planície RioGrandense, uma das modalidades de distribuição apresentadas por Rizzini (1963).
Já M. heterophyllum, citada até então com distribuição geográfica que ia dos Estados Unidos (Arizona) ao Norte da Argentina, ocorre também no Brasil (Estado do
Rio Grande do Sul) e Uruguai. Segundo Rizzini (1963) os campos rio-grandenses
são sensivelmente diferentes dos cerrados do Brasil-Central, porque há perda de
muitos dos elementos desta última região. E esta perda é compensada, parcialmente, pela recepção de elementos boreais pelos campos rio-grandenses. E, finalmente, M. erythroloma, de locais elevados das regiões Nordeste (Bahia), Sudeste e Sul,
também é encontrada na Argentina e Andes da Bolívia, Peru, Colômbia e Equador,
podendo integrar as listas de espécies comuns a estas áreas.
As espécies de Macroptilium, como se pode observar na tabela 4, se desenvolvem nos mais diversos ambientes:
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Tabela 4
Habitat
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Geralmente são plantas heliófilas, mas podem-se desenvolver também na sombra. Como espécies tipicamente psamófilas citam-se M. panduratum e M. heterophyllum, sendo que as demais espécies podem crescer em outros tipos de solos.
Tudo indica que as espécies de Macroptilium, talvez com exceção de M. monophyllum, não pertençam à formação climática dos diversos ambientes onde estão representadas, uma vez que M. lathyroides, M. gracile, M. bracteatum, M. martii, observadas in natura, e as outras espécies, segundo observações de coletores,
pertenciam à vegetação secundária, sendo muitas vezes plantas ruderais ou invasoras de culturas.
Aplicações Econômicas
Os "feijões do mato" ou "feijões bravos", como vulgarmente são chamadas
as Phaseoleae, são, na maioria das vezes, encarados pelos agricultores como plantas nocivas ao gado. Neste caso está M, prostratum (= P. prostatus Bentham) que
os camponeses, segundo Pio Corrêa (1931) suspeitam ser tóxica.
No entanto, Instituições que desenvolvem pesquisas no setor Agropecuário,
vêm estudando o aproveitamento de espécies de Leguminosae nativas como forrageiras, dentre as quais algumas espécies de Macroptilium.
Encontraram-se referências como plantas forrageiras para M. martii (= P. martii Bentham) e M. gracile (= P. longependunculatus Bentham) por Pio Corrêa et
•Penna (1951) e Braga (1976). Além disso, experimentos com estas espécies vêm sendo
realizados em áreas de caatinga, na fazenda Pendência, da Secretaria de Agricultura da Paraíba, apresentando bons resultados.
M. lathyroides (= P. lathyroides L. e P. semierectus L.) também é apontada
por Braga (1976) e Marechal (1978b) como forrageira e Havard-Duclos (1968) ainda lhe atribui grande poder nutritivo e resistência à seca. Já Pio Corrêa et Penna
(1952) citam-na "reputada como forrageira de segunda, apesar de na Guiana Inglesa ser procurada por todos os animais, dando-se-lhe preferência para alimentação
de vacas leiteiras". Além disso, zootecnistas, por informação pessoal, afirmam que
tal espécie realmente não é apreciada pelo gado, a não ser em casos de perversão
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de apetite. Entretanto, ainda é indicada por vários autores, entre os quais Pio Corrêa et Penna (1952) e Braga (1976) como adubo verde, possuindo, segundo os primeiros autores, um número de nodosidades fixadoras de nitrogênio proporcionalmente maior que na maioria das outras Leguminosae, sendo cultura importante na
índia, Java e Havaí.
M. panduratum (= P. panduratus Bentham) é apontada por Pio Corrêa et Penna (1952) e por Otero (1961) como fixadora de dunas, prestando-se também como
forragem verde, fenada ou ensilada. Os primeiros citam o feno desta espécie como
indicado principalmente para alimentação de cavalos, podendo ser rival do de alfafa.
M. erythroloma é usada como forrageira em Lavras, como também M. sabaraense, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Como plantas medicinais, encontraram-se referências para M. prostratum (=
P prostratum Bentham) segundo Hyeronimus citado por Burkart (1943, 1952) e M.
lathyroides (= P. lathyroides L ) , que é reputada como febrífuga nas Antilhas Espanholas, segundo Pio Corrêa et Penna (1952).
Não se encontraram referências sobre a utilidade de outras espécies do gênero, como M. bracteatum, M. monophyllum e M. heterophyllum. Acredita-se que
M. bracteatum possa ser aproveitada como forrageira e M. heterophyllum como
fixadora de dunas.
Já M. atropurpureum (A. P. de Candolle) Urban, forrageira, que ocorre nos
Estados Unidos (Texas), Colômbia, Equador, Peru e Argentina, vem sendo cultivada, pelo menos no Nordeste do Brasil, onde se desenvolve bem, tanto na região
semi-árida como na região úmida. Provavelmente esta espécie também possa ser
aproveitada como adubo verde.

Tabela 5
Aplicações econômicas de espécies de

Macroptilium

APLICAÇÃO ECONÔMICA

ESPÉCIES

Adubo verde

M. lathyroides
M. atropurpureum (provável)

Alimentação de columbiformes

M. lathyroides
M. gracile
M. bracteatum
M. martii (provável)
M. panduratum
M. heterophyllum (provável)
M. atropurpureum
M. bracteatum (provável)
M. erythroloma
M. gracile
M. lathyroides
M. martii
M. panduratum
M. sabaraense

Fixadora de dunas
Forragem verde

Forragem fenada ou ensilada

M. panduratum

Medicinal

M. lathyroides
M. prostratum
Provavelmente todas as espécies do gênero

Melífera
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M. lathyroides, M. gracile e provavelmente M. martii são muito importantes
na alimentação de Columbiformes (Columbigallina sp.) nativos da caatinga. Daí estas espécies receberem os nomes vulgares de feijão de rola, feijão de pombinha,
uma vez que um dos nomes vulgares pelo qual estas pombas são mais conhecidas,
no Nordeste do Brasil, é o de "rolinha pajeú". Aguirre (1976) cita M. bracteatum
( = P. bracteatus) como uma das espécies usadas pela avoante (Zenaida auriculata
noronha Chubb) na sua alimentação.
Por produzirem néctar, observaram-se abelhas visitando flores de algumas espécies de Macroptilium, sendo, portanto, tais plantas melíferas.
A tabela 5 fornece as aplicações econômicas das espécies de Macroptilium.
Seria, pois, de grande valor que estudos a respeito da utilidade de espécies nativas
do Brasil fossem intensificados e levados adiante, com os resultados divulgados,
podendo-se então aproveitar economicamente espécies da flora brasileira, ao invés
de se preocupar com a introdução e adaptação de espécies exóticas.

Tratamento Sistemático
Descrição do Gênero
Macroptilium (Bentham) Urban Symb. antill. 9 (4): 457, 1928; Hutchinson, Gen.
Flow, PI. ed. 2,1: 437, 1967; Verdcourt, Kew Buli. 24 (3): 523, 1970; Marechal, Boissiera 28: 151, 1978.
= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837, p.
max. p.; A n n . Wiener Mus. 2: 140, 1839 ("1838"), p. max. p.; Endlicher, Gen. PI.
1297, 1840, p. max. p.; Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 189, 1859; Gen. PI.
1 (2): 358, 1865; Taubert in Engler u. Prantl, Pflanzenfam. 3 (3): 397, 1894, p. max.
p.; Hassler, Candollea 1: 425, 1923, p. max. p.; Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22
(9): 680, 1926; Burkart, Leg. Argent. ed. 2. 427, 1952; Leitão, Bragantia 33 (6): 60,
1974, p. max. p.
= Phaseolus L. seção Microcochle Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837; Ann.
Wiener Mus. 2: 140, 1839 ("1838"); Endlicher, Gen. PI. 1297, 1840; Piper, Contrib.
U.S. Natl. Herb. 22 (9): 679, 1926; Burkart, Leg. Argent. ed. 2. 429, 1952; Leitão,
Bragantia 33 (6): 60, 1974.
Plantas herbáceas, eretas, semi-eretas, volúveis ou prostradas. Caule aéreo ou
subterrâneo, do tipo rizoma. Ramos de cilíndricos a tetragonais, esfriados, geralmente vilosos, seríceos ou subglabros. Folhas 3-2-1-folioladas, limbo foliar com três
nervuras partindo da base, a central dirigida para o ápice, as laterais dirigidas para
as margens, sendo os dois folíolos, localizados na base da raque, assimétricos.
Inflorescências aéreas em racemo geralmente axilar, multifloras, pedúnculo raramente estipitado e com fascículo de brácteas na base, raque com nós onde se
inserem duas flores opostas entre si, bracteadas na base do pedicelo, apresentando
duas bractéolas decíduas na base do cálice. Flores alvas, vermelhas, atropurpúreas,
violáceas, amarelas ou cores intermediárias, vexilo geralmente esverdeado, com guias
de néctar esbranquiçado, vermelho ou violáceo. Cálice seríceo, viloso ou pubérulo,
tubuloso ou campanulado, com dois lacínios superiores e três inferiores, menores,
maiores ou iguais ao tubo. Vexilo glabro, obovado, obovado-oblongo ou suborbicular, emarginado no ápice, unguiculado, provido de calos na base do limbo, os quais
podem ser prolongados em direção à base ou ao centro do vexilo, na maioria das
vezes com papilas proeminentes nesta região. Asas glabras, longamente unguiculadas maiores que o vexilo, auriculadas, limbo suborbicular, com porção basal engrossada e fortemente aderida às carenas. Carena glabra, com pétalas unguicula-
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das, oblongo-falcadas, dextrógiras, parcialmente unidas nas porções ventral e dorsal, com porção apical curva por trás da asa direita, aderidas às asas na porção basal do limbo. Androceu diadelfo, com nove estames unidos e o vexilar livre, engrossado na base, anteras dorsifixas, rimosas, pólen com exina finamente reticulada,
3-colporado. Gineceu com ovário viloso ou seríceo, com cerca de 3-27 óvulos, talvez mais, subséssil, com disco basal geralmente curto e anelifome, mais raramente
com projeção lateral, estilete, em parte, engrossado e rígido, curvo, barbado abaixo
do estigma, que é subterminal e apresenta alguns pêlos esparsos.
Frutos aéreos do tipo legume, patentes ou pêndulos, geralmente de deiscência elástica, de retos a falcados, de subcilíndricos a comprimidos, de vilosos a subglabros, com sutura reta, ondulada ou comprimida entre as sementes e, aí, submoniliformes, internamente septados, mucronados no ápice pela persistência de parte
do estilete, com 1-27 sementes, talvez mais. Sementes muitas vezes com testa marmorada, hilo oblongo, central ou subcentral, revestido por arilo, podendo-se, às vezes, distinguir a micrópila pequena e alongada, estrofíolo e rafe.
Inflorescèncias subterrâneas, às vezes presentes, em racemo axilar, pauciflora,
pedúnculo crasso, raque curta com nó onde se inserem duas flores, pelo menos
nas plantas examinadas. Flores cleistógamas alvas ou levemente amareladas. Cálice pubérulo, ou viloso, igual ao das flores aéreas, só que em tamanho reduzido.
Vexilo glabro, obovado, emarginado no ápice, unguiculado, desprovido de calos.
Asas glabras, pouco menores que o vexilo, oblongo-falcadas, de limbo estreito. Carena glabra, oblongo-falcada, curva, pétalas parcialmente unidas. Androceu diadelfo,
com 9 estames unidos e o vexilar livre e ligeiramente engrossado na base. Gineceu
com ovário pubérulo ou viloso, geralmente com 2-3 óvulos, com disco basal, estilete não diferenciado em parte rígida e engrossada, subglabro, curvo, com estigma
subterminal, capitado e com alguns pêlos esparsos.
Frutos subterrâneos mais ou menos oblongos, cilíndricos, pubérulos, pericarpo crasso e amarelado, quando verdes, membranáceo, quando secos, internamente contínuo, com 1-3 sementes. Sementes semelhantes às dos frutos aéreos, de
maior tamanho.
Gênero de distribuição exclusivamente americana, ocorrendo do sul dos Estados Unidos à Argentina.
Tipo: M. lathyroides ( L ) Urban
.
Considerações Infragenéricas
Dos botânicos que aceitaram o conceito de Urban (1928), considerando Macroptilium como gênero, foi Verdcourt (1970) quem primeiro propôs a transferência
da seção Microcochle, de Phaseolus, para este novo gênero. Segundo ele, o que
diferenciava os dois grupos eram os lobos do cálice, iguais ou maiores que o tubo,
e o menor número de óvulos, em Microcochle. Quanto aos outros caracteres,
assemelhavam-se a Macroptilium, devendo, pois, Microcochle ser uma seção deste gênero. No entanto, este autor se absteve de fazer a transferência.
A. P. de Candolle (1825) dividiu Phaseolus em 2 seções, Euphaseolus e Strophostyles de acordo com o tipo de legume, se comprimido ou cilíndrico, e estas,
em várias subseções, usando para tal principalmente características de folíolos, tendo
incluído espécies de Macroptilium, ao lado de espécies que foram transferidas para
Vigna ou permaneceram Phaseolus, nos seguintes grupos:
I. Phaseolus seção Euphaseolus
1. Subseção Macropodii A. P. de Candolle — P. bracteatus
("bracteolatus"
orth. mut.)
2. Subseção Heterophylli A. P. de Candolle — P. heterophyllus
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II. Phaseolus L. seção Strophostyles (Elliott) A. P. de Candolle.
1. Subseção Lobatifolii A. P. de Candolle — P. atropurpureus.
2. Subseção Integrífolii A. P. de Candolle — P. lathyroides e P. semierectus.
Bentham (1837, 1839 ("1838"), mas agrupou melhor as espécies, dividindo o
gênero Phaseolus em sete seções, entre as quais figuravam Macroptilium e Microcochle. Para ele, Microcochle se distinguia das demais seções de Phaseolus, principalmente pela menor curvatura do ápice da carena. Neste grupo ele incluiu espécies do México e dos Estados Unidos, num total de três espécies, dentre as quais
M. heterophyllum, que ocorre no Brasil. Para separar os diversos grupos de espécies dentro da seção Macroptilium, ele usou, além do número de folíolos, tamanho,
curvatura e indumento dos frutos. Posteriormente (1859), usando o mesmo conceito, separou as espécies desta seção, ocorrentes no Brasil, em três grupos:
I. P. monophyllus,
P. lathyroides (= P. semierectus) e P. gracilis
longepeduncula tus)
II. P. bracteatus ("bracteolatus"
orth. mut.) e P. erythroloma
III. P. panduratus, P. martii e P prostratus

( = P.

Quando voltou a abordar novamente o gênero Phaseolus, Bentham (1865) não
considerou mais a seção Microcochle.
Hassler (1923) dividiu a seção Macroptilium em séries e subséries, considerando os seguintes grupos de espécies, de acordo com a morfologia do cálice.
I. Série Brachyodontes
1. Subsérie Homodontes — P. lathyroides, P. erythroloma e P. monophyllus.
2. Subsérie Heterodontes — P. bracteatus, P. gracilis ( = P. longepedunculatus) e P brachycalix (sinônimo de M. sabaraense).
II. Série Intermedii — P. atropurpureus e P. prostratus.
III. Série Macrodontes — P. panduratus e P. martii
Piper (1926) considerou as seções Macroptilium e Microcochle, citando para
a primeira, cálice tubuloso, e para a segunda, cálice campanulado:
I. Phaseolus seção Macroptilium
— P. rubidus, P. gracilis, P. atropurpureus, P.
vestitus (sinônimo de M. atropurpureum), P. scolecocarpus e P. affinis (sinônimo
de M. atropurpureum)
II. Phaseolus seção Microcochle — P. pedatus, P fraternus, P. heterophyllus, P.
sabaraensis, P. psammodes (sinônimos de M. heterophyllum), P. acariaeanthus (sinônimo de M. sabaraense)
Leitão Filho (1974) seguiu o conceito de Piper (1926), acrescentando mais espécies do Brasil em ambas as seções, considerando principalmente o pequeno tamanho das flores de Microcochle como característica para separá-la da seção
Macroptilium.
I. Phaseolus seção Macroptilium — P. atropurpureus, P. bracteatus, P. erythroloma, P. lathyroides, P. gracilis (= P. longepedunculatus), P. martii, P. monophyllus,
P. panduratus e P. prostratus.
II. Phaseolus seção Microcochle — P. acariaeanthus (sinônimo de M. sabaraense), P psammodes (sinônimo de M. heterophyllum) e P sabaraensis.
Marechal (1970) considerou o grupo como muito homogêneo, julgando ser praticamente impossível subdividi-lo em grupos com um certo valor taxonômico. Para
ele, a distinção entre as espécies de legume patente e reto, e espécies de legume
pendente e arqueado, dá origem a dois grupos que parecem artificiais.
Pelo estudo da morfologia das espécies de Macroptilium, notou-se que os caracteres empregados até agora para dividir este gênero em seções — curvatura e
indumento do legume, morfologia do cálice e tamanho das flores — não eram muito bons, uma vez que sempre havia o problema de indivíduos intermediários.

131

Analisaram-se então outros caracteres e pôde-se notar então os seguintes grupos de espécies:
I. Vexilo
1. Quanto aos calos:
1.1. Calos prolongados em direção à base da unha: M. lathyroides, M. gracile; M. bracteatum e M. erythroloma.
1.2. Calos prolongados em direção ao centro do vexilo: M. monophyllum,
M. panduratum, M. martii, M. sabaraense, M. prostratum e M. heterophyllum.
2. Quanto à presença de papilas proeminentes:
2.1. Papilas proeminentes ausentes: M. lathyroides, M. gracile, M. bracteatum.
2.2. Papilas proeminentes presentes no calo e unha do vexilo: M. erythroloma, M. monophyllum, M. panduratum, M. martii, M. sabaraense, M. prostratum
e M. heterophyllum.
II. Disco da Base do Ovário
1. Quanto à morfologia:
1.1. Disco projetado lateralmente, M. lathyroides, M. gracile, M. bracteatum.
1.2. Disco aneliforme: M. erythroloma, M. monophyllum, M. panduratum,
M. martii, M. sabaraense, M. prostratum e M. heterophyllum.
III. Fruto
1. Quanto à sutura:
1.1. Sutura reta ou ondulada: M. lathyroides, M. gracile, M. bracteatum, M.
erythoroloma, M. monophyllum e M. panduratum.
1.2. Sutura parcialmente comprimida entre as sementes: M. panduratum.
1.3. Sutura comprimida entre as sementes, frutos submoniliformes: M. martii,
M. sabaraense, M. prostratum e M. heterophyllum.
Escolheu-se então, como caráter para separar as duas seções, a direção dos
prolongamentos dos calos do vexilo:
1. Calos prolongados no sentido da base da unha — Seção Macroptilium
II. Calos prolongados no sentido do centro do vexilo — Seção Microcochle
Vale salientar que M. erythroloma apresenta um grande número de caracteres
da seção Microcochle (papilas proeminentes na região dos calos, disco aneliforme,
além do fruto mais curto e com menor número de sementes), mas a posição dos
calos e o fruto de sutura reta são típicos de Macroptilium. Além disso, esta espécie
é muito próxima de M. bracteatum, principalmente no que se refere a caracteres
vegetativos não encontrados nas demais espécies: pedúnculo estipitado com fascículo de brácteas na base, sendo praticamente impossível separar as duas espécies, quando o material está estéril. Por sua vez, M. monophyllum e, às vezes, M.
panduratum apresentam o fruto de sutura reta, típico da seção Microcochle.
Chave para as Seções e Espécies
1. Vexilo, após a antese, com porção terminal dos calos prolongada no sentido da
base da unha (figs. 23-25 e 27)
I. Seção Macroptilium
2. Pedúnculo não estipitado e sem facículo de brácteas na base.
3. Plantas eretas ou semi-eretas
1. M. lathyroides
3'. Plantas prostradas ou volúveis.
4. Ápice da inflorescência frondoso devido às brácteas longamente assoveladas
'\. M. lathyroides
4'. Ápice da inflorescência não frondoso
2. M. gracile
2'. Pedúnculo estipitado e com fascículo de brácteas na base.
5. Vexilo obovado, desprovido de papilas proeminentes na região dos calos
(fig. 33)
3. M. bracteatum
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5'. Vexilo suborbicular, com papilas proeminentes na região dos calos (fig. 35)
4. M. erythroloma
V. Vexilo, após a antese, com porção terminal dos calos prolongada no sentido do
centro do mesmo (figs. 26, 28-32)
II. Seção Microcochle
6. Folhas 2-1-folioladas
5. M, monophyllum
6'. Folhas 3-folioladas
7. Porção engrossada do estame vexilar gibosa, em vista lateral.
8. Folíolos de margem erosa ou repanda
6. M. panduratum
8'. Folíolos de margem inteira
9. Cálice tubuloso-companulado (fig. 10), fruto de sutura reta,
5. M. monophyllum
9'. Cálice campanulado, frutos submoniliformes
10. Lacínios do cálice menores que o tubo do mesmo (fig. 19)
8. M. sabaraense
10'. Lacínios do cálice maiores que o tubo do mesmo (fig. 14)
1. M. martii
1'. Porção engrossada do estame vexilar geniculada, em vista lateral (fig. 53).
11.Lacínios superiores do cálice triangulares (fig. 21), com tricomas curtos
e retos
9. M. prostratum
11'. Lacínios superiores do cálice triangular-assovelados (fig. 22), com tricomas longos e flexuosos
10. M. heterophillum
Descrição das Seções e Espécies

I. Macroptilium

(Bentham) Urban seção

Macroptilium

= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837, p. max.
p.; A n n . Wiener Mus. 2: 140, 1839 ("1838"), p. max. p.; Endlicher, Gen. PI. 1297,
1840, p. max. p.; in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 189, 1859, p. max. p.; Gen. PI. 1 (2):
358, 1865; Taubert in Engler u. Prantl, Pflanzenfam. 3 (3): 379, 1894, p. max. p.;
Hassler, Candollea 1: 425, 1923, p. max. R; Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22 (9):
680, 1926, p. max. p.; Burkart, Leg. Argent. ed. 2: 427, 1952, p. max. p.; Leitão,
Bragantia 33 (6):60; 1974, p. max. p.;
= Phaseolus L. seção Euphaseolus A. P. de Candolle, Prodr. 2: 390, 1825, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Euphaseolus A. P. de Candolle subseção Macropodii A. P.
de Candolle, Prodr. 2: 391, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Strophostyles (Elliott) A. P. de Candolle, Prodr. 2: 394, 1825,
p. min. p.
= Phaseolus L. seção Strophostyles (Elliott) A. P. de Candolle subseção Lobatifolii
A. P. de Candolle, Prodr. 2: 294, 1825, p. min. p.
= Phaseolus. L. seção Strophostyles (Elliott) A. P. de Candolle subseção Integrifolii A. P. de Candolle, Prodr. 2: 395, 1825, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham série Brachyodontes Hassler, Candollea 1: 425, 1923, p. max. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham série Brachyodontes Hassler subsérie Homodontes Hassler, Candollea 1: 425, 1923, p. max. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham série Brachyodontes Hassler subsérie Heterodontes Hassler, Candollea 1: 425, 1923, p. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham série Intermedii Hassler, Candollea
1: 426, 1923, p. p.
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Folhas 3-folioladas. Cálice tubuloso-campanulado, com lacínios menores que
o tubo do mesmo. Inflorescências subterrâneas raramente presentes em adição às
aéreas. Cálice com lacínios triangulares. Vexilo obovado, raro suborbicular, com calos prolongados em direção à base da unha, raramente com papilas proeminentes
nos calos e entre eles. Estame vexilar, na porção engrossada, lateralmente giboso.
Ovário geralmente viloso, com disco projetado lateralmente, raro aneliforme. Frutos
de patentes a pêndulos, de retos a subfalcados, cilíndricos, ou subcilíndricos, com
sutura reta, de 4-27 sementes, ou, talvez, mais.
Etimologia: do grego macro = grande e petilion = asa, em alusão ao tamanho
das asas, muito maiores que o vexilo.
Espécie excluída:
Phaseolus unleanus Harms, considerada por Hassler (1923) como da seção Macroptilium, não pertence a este grupo. Segundo Marechal (1978), tal espécie não deve
pertencer nem ao gênero Phaseolus, fazendo-se necessário um estudo mais profundo do assunto.

1. M. lathyroides (L.) Urban, Symb., antill. 9 (4): 457, 1928; Marechal,
Boissiera 28: 152, 1978. Figs. 83, 88, 89.
Feijão de pombinha, feijão de rola, rama branca
= Phaseolus lathyroides L , Sp. PI. ed. 2, 2: 1018, 1763; A. P. de Candolle, Prod.
2: 396, 1825; Fawcett et Rendle, Fl. Jamaica 4 (2): 65, 1920; Amshoff in Pulle, Fl.
Suriname 2 (2): 228, 1937; Hassler, Candollea 1: 446, 1923; Leitão, Bragantia 33 (6):
62, 1974.
= Phaseolus semierectus L , Mant. 1: 100, 1767; Bentham, Comm. Leg. Gen. 76,
1837; Ann. Wiener Mus. 2: 140, 1839 ("1838"); in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 189, 1859.
= Phaseolus lathyroides (L.) Moench, Meth. 140, 1794.
= Phaseolus semierectus ( L ) Moench, Meth. 141, 1794.
= Phaseolus semierectus L. (orth.mut.) A. P. de Candolle, Prodr. 2: 396, 1825.
= Lotus maritimus Vellozo, Fl. Flum. Text. 314, 1829 (1825) et Icon. 7: t. 133, 1831
(1827).
= P. psoraleoides Wight et Arnott, Prodr. 1 (2): 244, 1834.
= P crotalarioides Martius ex Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837; Ann. Wiener
Mus. 2: 140, 1839 ("1838").
= P. hastaefolius Martius ex Bentham, Comm. Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Wiener
Mus. 2: 141, 1839 ("1838").
= P maritimus (Vellozo) Bentham, Comm. Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Wiener Mus.
2: 141, 1839 ("1838").
= P. strictus Braun et Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. 14, 1852; A n n . Sc. Nat. sér.
3, Bot. 19: 381, 1853.
= P. semierectus L. var. angustifolia Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 190, 1859.
= P. semierectus L. var. subhastata Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 190, 1859.
= P. semierectus L. var. nana Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 190, 1859.
= P. longepedunculatus auct. non Bentham, Micheli, Buli. Herb. Boissíer6 (1): 36,
1898, p. p.
= P. prostratus auct. non Bentham, Micheli, Buli. Herb. Boissier 6 (1): 36, 1898.
= P longepedunculatus auct. non Bentham, Hoehne, Comm. Linn. Telegr. Matto
Grosso-Amazonas, Anneso 5, Bot. 8: 97, 1919, p.p.
= P. lathyroides L. var. genuinus Hassler, Candollea 1: 446, 1923.
= P. lathyroides L. var. genuinus Hassler f. chacoensis Hassler, Candollea 1: 446,
1923, syn. nov.
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= P. lathyroides L. var. semierectus (L.) Hassler, Candollea 1: 447, 1923.
= P lathyroides L. var. semierectus (L.) Hassler f. typicus Hassler, Candollea 1: 447,
1923.
= P. lathyroides L var. semierectus ( L ) Hassler f. repandus Hassler, Candollea 1:
447, 1923, syn. nov.
= P. lathyroides L. var. semierectus ( L ) Hassler f. hirsutus Hassler, Candollea 1:
447, 1923, syn. nov.
= P. lathyroides L. var. semierectus (L.) Hassler f. hirsutus Hassler sf. nanus (Bentham) Hassler, Candollas 1: 447, 1923, syn. nov.
= M. lathyroides (L.) Urban var. semierectum (L.) Urban, Symb. antill. 9: 457, 1928;
Marechal, Boissiera 28: 152, 1978, syn. nov.
Lectótipo: Sloane, Voy. Madera et Jam. Nat. Hist. 1: 183, t. 116. fig. 1, 1707 (Stearn,
in litt., 19/X/1976).

Ramos eretos ou flexuosos, raro volúveis, de seríceos a vilosos ou subglabros.
Estipulas ovadas ou triangular-lanceoladas, ápice setoso-falcado, seríceas ou vilosas, geralmente de 3-10 mm de comprimento e 1-3 mm de largura. Pecíolos e raques seríceos, vilosos ou subglabros, respectivamente com cerca de 5-40 mm e 3-20
mm de comprimento. Estipelas assoveladas, triangulares, lineares ou oblongas, subglabras, em geral de 1-4 mm de comprimento e 0,1-0,2 mm de largura. Peciólulos
vilosos ou seríceos, geralmente de 1,5-3 mm de comprimento. Folíolos sublobados,
sub-romboidais, ovados-lanceolados, obovados, subelípticos, oblongo-lanceolados,
ápice agudo, obtuso ou, raramente, emarginado, base aguda, obtusa ou, raramente, truncada, membranáceos ou papiráceos, ventralmente glabros ou subglabros,
dorsalmente seríceos ou glabros, ou ainda, quando jovens, em ambas as faces, seríceos, cerca de 15-80 mm de comprimento e 4-30 mm de largura.
Inflorescências com pedúnculos seríceos ou vilosos, cerca de 70-365 mm de
comprimento. Brácteas ovado-lanceoladas ou lineares, geralmente de ápice assovelado ou agudo, vilosas ou seríceas, com cerca de 3-7 mm de comprimento e 0,2-0,4
mm de largura. Bractéolas ovado-lanceoladas, ápice assovelado, vilosas ou seríceas,
em geral de 1,5-4 mm de comprimento e 0,2-0,3 mm de largura. Pedicelos seríceos,
raramente vilosos, com cerca de 0,9-2 mm de comprimento. Flores, observadas no
campo, atropurpúreas, mas, segundo coletores, podendo ser de azuis a violetaescuras. Cálice geralmente seríceo, tubo com cerca de 3,5-4 mm de comprimento,
lacínios triangulares, os superiores falcados, em geral de 1,5-2 mm de comprimento
e de 1-1,5 mm de largura, os inferiores de mais ou menos 1,5-2,1 mm de comprimento e 0,8-1 mm de largura. Vexilo geralmente, após a antese, de 13-19 mm de
comprimento e 8-10 mm de largura, unha de 5-6 mm de comprimento e, na porção
central, de 3,5-4 mm de largura. Asas geralmente de 22-30 mm de comprimento
e 11-15 mm de largura. Carena em geral de 18-19 mm de comprimento e de 6-7 mm
de largura. Estames geralmente com filetes de 12-18 mm de comprimento, anteras
de 0,8-1 mm de comprimento e 0,4-0,5 mm de largura. Ovário geralmente viloso,
cerca de 10-12 mm de comprimento e 0,8-1 mm de largura, estilete, em geral, com
cerca de 8-11 mm de comprimento.
Frutos retos, patentes, cilíndricas ou subcilíndricos, subglabros ou esparsos seríceos, geralmente com 15-27 sementes, cerca de 59-130 mm de comprimento e 3-4
mm de largura. Sementes oblongas, cilíndricos ou subcilíndricas, testa marrom ou
amarelada, marmorada de preto ou marrom-escuro, geralmente de 3-4 mm de comprimento e 2 mm de largura.
Etimologia: semelhante a Lathyrus L , gênero de Leguminosae-Faboideae.
Habitat: planta heliófila de caatinga, campos, cerrados, restingas e de áreas de-
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vastadas da floresta ombrófila (hiléia e floresta atlântica), sendo também invasora
de culturas ou ruderal, muitas vezes psamófila.
Fenologia: encontraram-se exemplares com flores ou frutos coletados de janeiro
a dezembro.
Distribuição Geográfica: América tropical
Brasil: Roraima, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul
e Mato Grosso.
Braun et Bouché (1852, 1853), quando descreveram P. strictus sinônimo de M.
lathyroides, citaram como localidade de origem o Estado de Santa Catarina. No
entanto não se encontrou nenhum exemplar de M. lathyroides daí proveniente.
O hábito volúvel é muito raro em M. lathyroides. Os vários autores que se referiram a ela geralmente lhe atribuíram apenas o hábito ereto ou semi-ereto, daí vários botânicos determinaram esta espécie como P. longepedunculatus (sinônimo
de M. gracile).
Pesquisas para se verificar se estes indivíduos volúveis são uma variedade de
M. lathyroides ou híbridos naturais fazem-se necessárias.
Não se incluiu P. cytisiodes Zollinger et Moritzi na sinonímia de M. lathyroides,
tal como Hassler (1923) e Bentham (1859), por não se ter conseguido a obra original. Examinou-se um exemplar de M. lathyroides, determinado como P. cytisoides,
coletado por Zollinger, em Java, localidade típica da mesma, mas não se tem certeza se realmente é o seu tipo.
Hassler (1923) considerou esta espécie com 3 variedades, 5 formas e 2 subformas. Urban (1928) considerou apenas 2 variedades, no que foi seguido por Marechal (1978): M. lathyroides var. lathyroides e M. lathyroides var. semierectum. A primeira é citada por Marechal (1978), tendo como área geográfica a América tropical
meridional e a segunda (1978), tendo como área de origem, provavelmente, a mesma da primeira variedade, mas difundida por outras regiões tropicais, principalmente Ásia, Oceania e África.
A separação das variedades, bem como das formas de Hassler (1923), foi baseada principalmente na forma e largura dos folíolos.
Para os indivíduos ocorrentes no Brasil, encontraram-se formas intermediárias
entre as duas variedades citadas acima (por exemplo: Huber 282, Zehntner 1977
e Montalvo 156). Nas regiões Norte e Nordeste predominam indivíduos de folíolos
largos (correspondentes à var. semierectum). Na região Sudeste, para o caso do
Estado do Rio de Janeiro, observaram-se predominância de indivíduos de folíolos
estreitos (correspondentes à var. lathyroides), na área de restinga, e de indivíduos
de folíolos largos (correspondentes à var. semierectum), em orla de mata ou como
ruderal (por exemplo: Barcia 426, Fromm 1590, Luetzelburg 16019), havendo também formas de transição (Montalvo, 156).
Preferiu-se, no presente trabalho, considerar a espécie sensu lato.
Material Examinado:
Brasil: Schott, (W); Schucht 44, (W).
Roraima: Rio Branco, Fazenda Bom Intento, Rio Água Boa, Black 13103 (31/VIII/1951), IAN.
Amazonas: In silvis ad Maribi prov. Rio Negro Martius, M. (holótipo de P hastaefoliusl; Rio Negro, Castanheiro, Fróes 22424 (14/VI/1947), IAN.
Pará: Belém, Goeldi 3315 (27/III/1903), G, RB; ibid., cultivada no IAN, Black 10955 (21/XII/1950), IAN;
ibid.; cultivada em praça, J. Mattos 9861 et N. Mattos (8/111/1962), SP; Marajó, Faro, Ducke 8355
(15/VIII/1907), G; ibid., Jutuba, Huber 2743 (2/VI/1902), G; id., Maguary, Huber 282 (27/VIII/1896),
G; ibid., Huber (25/VIII/1896), RB; ibid., Jobert 152, P; ibid., Teixeira 7 (XII/1919), SP; Ilha Mexiana,
M. Guedes 2327 (16/IX/1901), G.
Maranhão: Codó, Ducke 587 (17/VI/1907), G.
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Piaui: Teresina, Bona 15 (3/VI/1975), I A N .
Ceará: Amanari, perto do Posto de Piscicultura, T.N. Guedes 651 (24/IV/1957), I A N ; Serra do Baturité,
Palmeira, Leite 666 (4/11/1938), RB; Quixadá, Ducke 1153 (10/VII/1908), G; ibid., Ducke (14/IV/1909),
RB; ibid., Loefgren 876 (V/1912), RB; Russas, Açude Santo Antônio das Russas, Drouef 2483, R; Allemão 400 (1859), R.
Paraíba: Arara, Fazenda Timbaúba, Fevereiro 350 et Barbosa-Fevereiro 621 (17/VIII/1977), EAN.
Pernambuco: Recife, Dois Irmãos, cultivada, D. Vasconcellos (XI/1937), IPA; Rio Branco, campo de criação,
Ramalho 20 (1935), RB; São Lourenço da Mata, Tapera, Escola de Agronomia, Pickel (VI/1919), IPA;
ibid., Pickel 248 (VI/1916), SP; cultivada, Vasconcellos Sobrinho (VI/1937), IPA, RB.
Alagoas: Porto Real do Colégio, Deslandes 70 (VIU/1939), SP.
Bahia: Casa Nova, porto, Rio São Francisco, P. T. Mendes (4/VIII/1939), SP; 17 km N de Jequié, Castel/anos 25069 (11/VII/1964), IPA, GUA; Joazeiro, Zehnter 1977 (19121, M; ibid., Horto Florestal, Zehnter
969 (26/111/1912), R; Lagoa da Eugênia, southern and near Camaleão, ± 39°43'W,10°40'S, Harley 16231
et Col. (20/11/1974), M,P; Bel Remanso, Ule 7150 (XII/1906), G, K (síntipo e isossíntipo da f. repandus
Hassler); Fazenda Catela, abaixo de Remanso, margens do São Francisco, A. Lutz 222 (23/VI/1912),
R; Torrend 17, SP.
Minas Gerais: Belo Horizonte, cultivada, Mello Barreto 8638 (17/11/1939), SP; km 38 de Curvelo para
Diamantina, A. P Duarte 8484 (20/XI/1964), RB; 15 km N of Montalvânia ± 550 m.s.m., Anderson et
col. Exped. NY 37155 (1972), K; Chácara do Caraça, Glaziou 12578 (V), P; ibid., Glaziou (1867) BR; ibid.,
Glaziou (M/1882), G,K.
Rio de Janeiro: Serra dos Órgãos, Areai, Barcia 426 (13/1/1972), R; Cidade das Meninas, Cambuaba,
Carcere///8(5/VI/1942), RB; Campos, Corrêa (1/1942), RB; próximo de Itaguaí, Pabst 4328 (21/X/1957),
HB; Posto Zootécnico de Pinheiro, Occhioni (29/VI/1940) RB; Porto das Caixas, Brade 15001 (30/X/1935),
RB; Rio das Ostras, Krieger 10472, RB; Rio de Janeiro, Barra de Guaratiba, via Rio —Santos, J. A. de
Jesus 1971 (28/IX/1972), RB; ibid., Corcovado, Montalvo 156 (15/VI/1973); ibid., Estrada R i o - 3 a n t o s ,
perto da Fazenda Modelo, Sucre 9637 et J. F. da Silva (20/IX/1972), RB; ibid., Gávea, Luetzelburg 16019
(1910), M; ibid., Guaratiba, baixada próxima da Fazenda Modelo, Lanna Sobrinho (20/11/1975), GUA,
R; ibid., próximo de Guaratiba, L. F. Pabst (29/11/1964), H B ; ibid., Guaratiba, Sucre 6170, Guimarães
et Ichaso (31/X/1969), RB; ibid., Ilha do Fundão, próximo dos alojamentos, J. C. Vianna (XII/1974), GUA
R; ibid., Ilha do Governador, Z. Trinta 514 et From-Trinta 1590 (21/111/1964), HB, R; ibid.. Lagoa Rodrigo
de Freitas, Occhioni (29/XI/1940), RB; ibid.. Quinta de São Cristóvão, Glaziou 2970 (1/1869), BR, K,
P; ibid., Recreio dos Bandeirantes, Mello Filho 2962 (14/VIII/1969), R; ibid., Santa Teresa, A. P Duarte
6267 (16/111/1962), RB; ibid., Deslandes 85 (V/1932), SP; Tanguá, pr. Itaboraí, E. Santos 2182 et Flaster
1197 (10/XII/1965), R; Teresópolis, Campo das Antas, 2100 m.s.m., N. Santos et Frota Pessoa (25/11/1942),
R; Commerson (VII/1767), P; Dusén 71, G; Riedel, 447, Fl, P; Saint-Hilaire 89 (1816-1821), P; Sampaio,
R; in província Rio de Janeiro, Martius, M (holótipo de P crotalarioides).
São Paulo: Campinas, fazenda Santa Elisa, Viegas (13/IV/1943), IAN.
Mato Grosso do Sul: Campo Grande, Parque Jatobás, /. A. Rodrigues 409 (5/XI/1977), RB; Corumbá,
Hoehne 4836 (H/1911), R (sub nomen P.
longepedunculatus).
Mato Grosso: Cuiabá, Melgaço, Hoehne 4701 (11/1911), R (sub nomen P longepedunculatus);
Descalvado, Lankester 58 (14/VI/1937), K; Porto Esperidião, Jauru, Hoehne 830 (XI/1908), R.
Distrito Federal: Legume Garden, Experiment Station, Campus of Universidade de Brasília, ± 1000 m.s.m.,
Irwin, Maxwell et Wasshausen, Exped. NY 19498(4/11/1968), K; Cultivado em campo experimental, CPAC,
Embrapa, Patino 71 (IX/1975), RB.
Paraguai: cursus superiores fluminis Apa, Hassler 8147 (XII/1901-1902), G. K, P; ibid., Hassler 8513
(11/1901-1902), G (síntipo d a f . repandus); zwischen Rio Apa und Rio Aquidaban, Centurion, Fiebrig 4115
(2/XI/1908-1909), K; ibid., Villa Sana, Fiebrig 4846 (1/1908-1909), G, M (síntipo e isossíntipo da f. repandus); ibid., Fiebrig 5184 (1908-1909), G, M, W ; Chaco, Fiebrig 1238 (1907), G., prope Forte Olimpo, Wedde//3174<1V-V/1845), P; Gran Chaco, Santa Elisa, 23°10'S, Hassler 2748, G, K, W ; ibid., Hassler 2812
(111/1903) G, K, P (holótipo e isótipos da f. chacoensis), foto NY 9272; ibid., Hassler 2658a (XII/1903),
G; Juqueri, Hassler 1413, G (síntipo da f. repandus, sub nomen P longepedunculatus);
prope lacus Ypacaray, Hassler 717 (VIII/1885-1895), G (sub nomen P prostratus).
Bolívia: La Paz, 950 m.s.m., Troll 1801 ( 11/111/1928), M.
Equador: Guayaquil, Schimpff 1096 (14/V/1934), M .
Guiana Inglesa: C.A.S., Mon Repôs, East Demerona, Danis 298, R.
Porto Rico: near Lares, Liogier 9966 (15/VII/1963), P; Maricao,
Santo Domingo: Krug et Urban 2837 (XI/1909), BR.

Sintensis 376 (17/IX/1884), M .

Cuba: Mayari, baie de Nipe, Chaper (15/III-30/IV/1883), P; Província Santa Clara, Colônia Limones, Ingenio Soledad near Cienfuegos, Pringle 53 (19/1/1903), M; St. Yago, Linden 1713 (1844), Fl.
América tropical, cultivated ín Sweden Uppsala Botanic Garden, Linn. 899. 3, L (lectótipo de P
semierectus).
Java: Planta javânica a cl. Zollinger lecta, Fl (isótipo de P cytisoides?).
índia: Península índia Orientalis, Herb. Wight propr. n. 730, E (holótipo de P

psoraleoides).
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2. M. gracile (Poeppiga ex Bentham) Urban, Symb. antill. 9 (4): 457, 1928;
Marechal, Boissiera 28: 155, 1978. Figs. 1, 18, 25, 62, 64, 66-82, 84, 90.
Cipó do varjão, feijão da lagartixa, feijão do mato, feijão de pombinha, feijão de
rola, fifi, panapanapiranga.
= Phaseolus gracilis Poeppig ex Bentham, Comm. Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Wiener Mus. 2: 141, 1839 ("1838"); Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22 (9): 680, 1926.
= P. longepedunculatus Martius ex Bentham, Comm. Leg. Gen. 77. 1837; Ann.
Wiener Mus. 2: 141, 1839 ("1838"); in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 190, 1859, syn. nov..
= P. longepedunculatus Martius ex Bentham var. latifolius Bentham, Comm. Leg.
Gen. 77, 1837; Ann. Wiener Mus. 2: 141, 1839 ("1838").
= P. longepedunculatus Martius ex Bentham var. angustifolius Bentham, Comm.
Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Wiener Mus. 2: 141, 1839 ("1838").
= P. longepedunculatus Martius ex Bentham, var. subcoriaceus Bentham, Comm.
Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Winner Mus. 2: 141, 1839 ("1838").
= P. campestris Martius ex Bentham, Comm. Leg. 77, 1837; Ann. Wiener Mus.
2: 141, 1839 ("1838"); Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22 (9): 678, 1926, p. min. p.;
Amshoff in Pulle, Fl. Suriname 2 (2): 227, 1937, p. min. p., non Bentham 1859.
= P. bracteolatus Nees et Martius (orth. mut.) Bentham in Martius, Fl. Brás. 15
(1): 191, p. min. p.
= P. savannarum Britton et Wilson, Mem. Torrey bot. cl. 16. (2): 70, 1920.
= P erythroloma auct. non Martius ex Bentham, Micheli, Buli. Herb. Boissier 6
(1): 36, 1898, p. min. p..
= P. longipedunculatus Martius ex Bentham (orth. mut.) Hassler, Candollea 1: 452,
1923; Amshoff in Pulle, Fl. Suriname 2 (2): 228, 1937; Leitão, Bragantia 33 (6): 60,
1974.
= P. longipedunculatus Martius ex Bentham (orth. mut.) Hassler f. typicus Hassler, Candollea 1: 452, 1923.
= P. longipedunculatus Martius ex Bentham (orth. mut.) Hassler f. blabratus Hassler,
Candollea 1: 452, 1923, syn. nov.
= P. longipedunculatus Martius ex Bentham (orth. mut.) Hassler var. linearifoliatus Hassler, Candollea 1: 453, 1923, syn. nov.
= P. schottii Bentham var. campestris (Bentham) Hassler, Candollea 1: 464, 1923,
p. min. p..
= Vigna campestris (Bentham) Wilczek. Fl. Congo Belge 6: 391, 1954, p. min. p.
= M. longepedunculatum (Martius ex Bentham) Urban, Symb. antill. 9 (4): 458,
1928; Verdcourt, Kew Buli. 24 (3): 541, 1970; Marechal, Boissiera 28: 153, 1978, syn.
nov.
Holótipo: Cuba: Poeppig (1823), W.
Ramos prostrados ou volúveis, vilosos ou pubescentes. Estipulas de triangulares alanceoladas, ápice agudo ou assovelado, vilosas, geralmente de 3-6 mm de comprimento e de 1,5-2 mm de largura. Pecíolos e raques vilosos, respectivamente com
cerca de 7-45 mm e 2-10 mm de comprimento. Estipelas lineares, ovadas, oblongas,
vilosas, geralmente de 0,8-3 mm de comprimento e 0,1-2,2 mm de largura. Pecíolos
vilosos ou pubescentes, em geral de 1-2 mm de comprimento. Folíolos romboidais,
oblongos, lanceolados, lineares, sublobados, ovados, raramente oblongos ou elípticos, às vezes com os dois folíolos basais, ou apenas um deles, assimétrica e profundamente lobados, ápice agudo ou obtuso, base obtusa, aguda ou subtruncada,
de membranáceos a papiráceos, raramente subcoriaceos, ventrai e dorsalmente de
velutinos a vilosos ou subglabros, cerca de 15-72 mm de comprimento e 2-37 mm
de largura.
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Inflorescência aérea com pedúnculos de vilosos a pubescentes ou subglabros,
geralmente de 80-270 mm de comprimento. Brácteas ovado-lanceoladas, de ápice
agudo ou assovelado, vilosas, cerca de 4-6 mm de comprimento e 0,2-1 mm de largura. Pedicelos vilosos ou pubescentes, em geral de 0,8-1 mm de comprimento.
Bractéolas ovado-lanceoladas, vilosas, cerca de 1,2-6 mm de comprimento e 0,2-0,3
mm de largura. Flores, observadas no campo, vermelhas, mas, segundo coletores,
podendo ser azuis, violeta-escuras ou violáceas. Cálice viloso, seríceo ou pubescente, tubo com cerca de 3-4 mm de comprimento, lacínios triangulares, os superiores geralmente de 1,5-2 mm de comprimento e 0,5-0,7 mm de largura, os inferiores com cerca de 1,5-2 mm de comprimento e 0,2-0,3 mm de largura. Vexilo, após
a antese, geralmente com 13-15 mm de comprimento e 6-9 mm de largura, unha
de 3-5 mm de comprimento e, na porção central, de 1,5-2 mm de largura. Asas geralmente de 18-19 mm de comprimento e de 8-9 mm de largura. Carena com cerca
de 14-14,5 mm de comprimento e 6-7 mm de largura. Estames geralmente com filetes de 11-13 mm de comprimento, anteras de 0,8-1 mm de comprimento e 0,4-0,5
mm de largura. Ovário de viloso a seríceo, com cerca de 8-9 mm de comprimento
e 0,8-1 mm de largura, estilete geralmente de 8-10mm de comprimento.
Frutos aéreos retos ou subfalcados, subcilíndricos, pubescentes, pubérulos ou,
raramente, vilosos, com cerca de 9-20 sementes, geralmente de 50-90 mm de comprimento e 3-4 mm de largura. Sementes oblongas ou cilíndricas, testa marrom ou
amarelada, marmorada de preto ou marrom, com cerca de 3-4 mm de comprimento e 1,5-2 mm de largura.
Inflorescências subterrâneas com pedúnculos pubérulos, crassos quando verdes, geralmente de 10-30 mm de comprimento. Pedicelos pubérulos, cerca de 0,5-0,6
mm de comprimento. Flores cleistógamas, observadas no campo, brancas ou levemente amareladas, hialinas quando secas. Cálice tubuloso-campanulado, tubo com
cerca de 1,5-2 mm de comprimento, lacínios triangulares, os superiores geralmente
de 0,1 mm de comprimento e 0,1 m m de largura, os inferiores com cerca de 0,5-1
mm de comprimento e 0,3 mm de largura. Vexilo levemente emarginado, desprovido de calos, geralmente de 5-6 mm de comprimento e 3 mm de largura. Asas
oblongo-falcadas, com cerca de 5 mm de comprimento e 0,8 mm de largura. Carena oblongo-falcada, em geral de 8 mm de comprimento e 2 mm de largura. Estames geralmente com filetes de 5-6 mm de comprimento, anteras de 0,2 mm de comprimento e 0,1 mm de largura. Ovário pubérulo, com cerca de 2 mm de comprimento e 1 mm de largura, estilete subglabro no ápice, levemente curvo, geralmente de
2,8-3 mm de comprimento.
Frutos subterrâneos oblongos ou cilíndricos, pericarpo membranáceo, esbranquiçado, esparso pubérulo, com 1-3 sementes, cerca de 4,8-12 mm de comprimento e 3-4 mm de largura, quando verdes, amarelados e crassos, assemelhando-se
a nódulos de bactérias nitrificantes. Sementes oblongas ou cilíndricas, com a mesma coloração daquelas dos frutos aéreos, cerca de 4,5-5 mm de comprimento e
3-4 mm de largura.
Etimologia: do latim gracilis = delgado, em alusão ao hábito desta espécie.
Habitat: planta heliófila de caatingas, campos (firmes ou alagados), cerrado, restinga, em áreas devastadas da floresta ombrófila (hiléia e floresta atlântica) e da
floresta plúvio-nebular, muitas vezes em margem de rio, podendo ser invasora de
culturas, às vezes psamófila.
Fenologia: encontraram-se exemplares com flores ou com frutos de janeiro a
dezembro.
Distribuição Geográfica: América tropical.
Brasil: Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso.
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Hassler (1923) considerou P. longepedunculatus com 2 variedades e 4 formas,
baseando-se principalmente em pilosidade, forma e dimensões dos folíolos.
Piper (1926) achou que P longepedunculatus e P. gracilis eram, aparentemente, formas extremas de uma única espécie.
No entanto, Urban (1928) fez as novas combinações, considerando M. longepedunculatus e M. gracile como espécies distintas, no que foi seguido por Verdcourt (1970) e Marechal (1978).
Por sua vez, este último autor encontrou 88% de semelhança entre M. longepedunculatum e M. gracile e, por isso mesmo, salientou a necessidade de um estudo biossistemático para esclarecer casos desta natureza, não raros em Macroptilium.
Examinando-se o holótipo de M. gracile e o de M.
longepedunculatum,
encontrou-se, como única diferença, a forma e largura dos folíolos, estreitos na primeira espécie e largos na segunda.
Marechal (1978) ainda citou como área de ocorrência de M. gracile as Antilhas,
América Central e norte da América do Sul, e de M. longepedunculatum, a América tropical. Realmente o maior número de indivíduos com folíolos estreitos ocorre
na Amazônia. No entanto, tais folíolos foram também encontrados em plantas de
Minas Gerais (por exemplo: A. P. Duarte 7472) e em vários exemplares que apresentavam folhas largas e estreitas, nas regiões Nordeste e Sudeste (por exemplo: Macedo 311, Pereira 787). Constatou-se também esta variação em observações feitas
na região da caatinga. Sendo assim, no presente trabalho, adota-se o conceito de
Piper (1926), por não se ter encontrado outras características para separar as duas
espécies, a não ser largura dos folíolos, que a existência de formas intermediárias
indica não se tratar de um bom caráter. Acredita-se que estudos biossistemáticos
são indispensáveis para a resolução deste problema.

Material Examinado

Brasil: Burchell 8862, K.
Roraima: bei Boa Vista, Ule 7583 (X/1908), K; ibid., Black 12524 (15/VIII/1951), l A N ; ibid., campo de
aviação, Black 12564 {16/VIM/1951 >, l A N ; ibid., campo em torno de Boa Vista, Black 14005 I31/X/1951),
l A N ; ibid., estrada que pasa por Mecejana, aproximadamente de noroeste para nordeste, quadrado n?
3, Black 13056 (29/VIII/1951), l A N ; Igarapé Caranã, Black 12875 (20/VIII/1951), l A N ; Ilha San Salvador,
near lake Maiú, 40 k m NW of Boa Vista, Prance et col. Exped. NY 9137 (8/1/1969), l A N , K; Surumu,
Ule 8173 (VII/1909), K; Toucan, ± 1000 ft., Cook 269 (18/VII/1957), K; Serra do Trunfo, Rio Mucajaí,
Black 13543 (13/XI/1951), l A N .
Amazonas: Manaus, Schwacke (11/VII/1882), R; ibid., Rio Negro, Ule 8861 (VI/1910), K.
Pará: Igarapé Arumin, Luetzelburg 20676 (VIII/1927), M, R; Cunany, Huber (21/X/1895I, RB; Maicuru,
Campo do Baiano, Black 18689 (16/VIII/1955), l A N ; ibid., Campo do São Francisco, Murça Pires et N.T.
Silva 4323 (16/VI/1952), l A N ; ibid., entre Passagem Nova e Curral Velho, Black 18611 (16/VIII/1955),
l A N ; Marajó, rio Camará, Pau Grande, Fazenda Santa Rita, Black 10020 (8/VIII/1950), l A N ; ibid., Granja
Estrela, rio Anabiju, Oliveira 2114 (6/VII/1962), l A N ; ibid., rio Jenipapo, Fazenda Santo André, Oliveira
3364 (26/IX/1965), l A N ; ibid., Maguary, Huber 434 (7/IX/1896), G; ibid., Guedes 1913 (10/IX/1899), G;
ibid., rio Saco, município de Soure, Oliveira 4944 (19/IX/1969), l A N ; ibid., Goeldi 13 (IX/1919), SP; ibid.,
Goeldi 14 (XI/1919), SP; Goeldi 14 (XI/1919), SP; ibid., Huber (29/VIII/1896), RB; Martins Pinheiro, campina
do Mangaba, Coradin 132 (28/11/1975), l A N ; Ilha Mexiana, Guedes 2405 (7/X/1901), G; Monte Alegre,
estrada para CANP, próximo à fonte sulfurosa, Andrade-Lima 1448 (9/V/1953), l A N , IPA; ibid., alto da
Serra do Ereré, Andrade-Lima
1607 (15/V/1953), l A N , IPA; Óbidos, campos de Mariapixy, Ducke
(18/VII/1912), RB; Rio Piriá, N. T. Silva 550 (IX/1959), Ducke (18/VII/1912), RB; Rio Piriá, N, T. Silva 550
(IX/1959), l A N ; Santarém, Spruce (VI/1850), B M , G, K, P, RB, W ; ibid., Ducke 17102 (6/VII/1918), B M ,
R, RB; Rio Tiriós, lado esquerdo, parte norte ocidental do estado. Oliveira 2001 (24/V/1962), l A N ; Vigia,
campina do Palha, Black 16750 (10/VIII/1954), l A N ; para Vigia, campo do Caimbé, Pereira 4968
(26/VIII/1959), HB.
Amapá: road to Amapá, km 48, Murça Pires 52046 et Cavalcante (10/VII/1962), l A N , K, RB; Curiaú,
município de Macapá, Black et Fróes 12276 (10/VII/1951), l A N ; estrada para Macapá, Fróes et Black
27715 (26/VII/1951), l A N ; Rio Oiapoque, Cachoeira Camarauá, ± 3 km S of mouth of River Camopi,
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3°10'N, 52°19'W, Westra (2/X/1960), K; 20 minutes downriver from Porto Platon, 0°44'N, 51°22'W, Murça
Pires et col. 50982 (16/IX/1961), K.
Maranhão: ilha dos Botes, 2 léguas abaixo de Carolina, Rio Tocantins, Murça Pires et Black 2054
(24/V/1950), I A N ; Maracaçumé, Ribeiro et G. S. Pinheiro 1311 (10/11/1976), IAN; Ilha do Trauira, região
do Rio Maracaçumé, Fróes 1819 (29/VIII/1932), K, P.
Piauí: Alto Longa, Bona 13 (20/V/1975I, I A N ; in pascuis herbidis planities Piauhiensis, Martius, M (holótipo da var. angustifolius); near Oeiras, Gardner 2114 (1839), K, foto IPA 778; ibid., Gardner 2115 (1839),
K, foto IPA 779.
Ceará: Aracati, propriedade de Corguinho, Couceiro et Cordeiro (18/V/1970), IPA; Cedro, Loefgren 1157
(VI/1912), R.
Paraíba: Arara, Moraes de Vasconcelos 1972 (16/XII/1958) EAN, P; Areia, Moraes de Vasconcelos 1906
(27/IX/1958), EAN, IAN; ibid., Chã do Jardim, Barbosa-Fevereiro 121 (22/X/1972), RB; Aroeiras, Barbosa (X/1938), RB; Remígio, Algodão, Barbosa-Fevereiro 481 et Fevereiro 222 (18/VII/1976), RB.
Pernambuco: entre Araripina (PE) e Lagoa de Dentro (BA), Castellanos 25278 (26/VII/1964), GUA; entre
Bom Nome (PE) e Jati(CE), Heringer et col. Exped. A. B. C. 759 (14/V/1971), IPA; Caruaru, Estação Experimental, Andrade-Lima
3233 (25/VIII/1958), IPA; Rio Formoso, Tamandaré, Falcão et col. 787
(26/VIII/1954), IPA, RB; São Lourenço da Mata, Tapera, Pickel 1455 (VIM/1927), IPA; ibid., Pickel 2744
(1931), SP.
Bahia: habitat in pascuis ad fl, S. Francisco prope Joazeiro prov. Bahiensis, Martius, M (holótipo P. campestris Bentham 1837, non 1959); in sylvis catingas ad Joazeiro, Martius, M (holótipo de P. longepedunculatus); Queimada, Murça Pires 3447 (25/VII/1941I, IAN.
Rio de Janeiro: (nova localidade) Atafona Sampaio 8947 (H/1942), R.
Minas Gerais: Ituiutaba, Fazenda Santa Terezinha, Macedo 311 (4/IV/1944), RB; id., Macedo 321
(9/IV/1944), RB; ibid., i d . , Macedo2263 (6/IV/1950), IAN; Pirapora, margem do São Francisco, Mendes
Magalhães 1880 (24/IV/1942), IAN; ? ad Ribeiro Catinga, Phol, K, W (isótipo e holótipo da var. subcoriaceusl; Várzea da Palma, Fazenda Mãe d'Água, A. P. Duarte 7472 (20/XI/1962), RB.
Goiás: (nova localidade) Serra do Morcego, 42 km NE of Formosa, 800 m.s.m., R. Souza et col. Exped.
NY 15133 (23/IV/1966), G; ibid., id., 50 km NE of Formosa, 800 m.s.m., Irwin et col. Exped. NY 15288
(23/IV/1966), K, SP; Varedão do Relâmpago, 2 léguas de Carolina, Murça Pires et Black 2445 (28/V/1950),
IAN.
Mato Grosso: Alto Xingu, H. Sick 483 (VIM/1949), RB.
Paraguai: Cordillera de Altos, Fiebrig 168, G; ibid., Fiebrig 568, K, M; Chaco, 21°S, Fiebrig 1406 (1906),
G, M ; ibid., en face de TAssomption, Balansa 1547 (5/1/1875), G, P; Gran Chaco, prope Santa Elisa,
23°10'S, Hassler 2658 (XII/1903), P, W ; prope Itacurubi, Hassler 1707 (XII/1885-1895), G, P (sub nomen
P. erythroloma); in campo Paraguatay, Hassler 3435 (XI/1900), G, K, P, W ; San Bernardino, Hassler 6054
(11/1898-1899), G, K, P, W ; prope Tacuaral, Hassler 1484 (XI/1885 1895), P (sub nomen P. erythroloma);
in regione lacus Ypacaray, Hassler 12498 111/1913), G, K.
Guiana Francesa: Malmanoury, 35 km de Kourou, Black et Klein 17259 (22/X/1954), I A N ; Paricabo, Black
et Klein 17149 (22/X/1954), IAN.
Guiana Inglesa: savana between Takutu Riverand Kanuku mountains, Smith 3252 (12-22/111/1938), IAN,
K, P, W ; Waranama Ranch, Berbice River, Harrison 971 (4/IV/1958), K.
Cuba: Poeppig (1823), W.

3. M. bracteatum (Nees et Martius) Baudet et Marechal, Buli. Jard. Bot. Natl.
Belg. 44: 443, 1974; Marechal, Boissiera 28: 154, 1978. Figs. 8, 23, 85, 92.
Feijão do mato, gitu
= Phaseolus bracteatus Nees et Martius, Nova Acta Leop. Carol. 12 (1): 27, 1824;
Hassler, Candollea 1: 451, 1923; Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
= P bracteolatus Nees et Martius (oth. mut.) A. P. de Candolle, Prodr. 2: 391, 1825;
Bentham, Comm. Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Wiener Mus. 2: 141, 1839 ("1838");
in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 191, 1859, p. max. p.
= P. decipiens Salzmann ex Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 191, 1859, pro syn.
= P erythroloma auct non Martius ex Bentham, Micheli, Vidensk. Meddel. natur.
for Kjob. 1 (5-8): 89, 1875; Mem. Soe. phys. nat. Genève 28 (7): 30, 1883; Buli.
Herb. Boissier 6 (1): 36, 1898, p. max. p.
= P. bracteatus Nees et Martius f. panduriformis Hassler, Candollea 1: 451, 1923,
syn. nov.
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= P. bracteatus Nees et Martius f. rhomboidalis Hassler, Candollea 1: 451, 1923,
syn. nov.
Lectótipo: Habitat in umbrosis pascuis ad Serrinha praedium Piauhiensis, Martius
2439 (IV), M, foto IPA 1404.
Ramos volúveis ou prostrados, vilosos. Estipulas ovadas, lanceoladas ou triangulares, ápice agudo ou acuminado, vilosas ou pubérulas, cerca de 6-13 mm de comprimento e 2-4 mm de largura. Pecíolos e raques vilosos, respectivamente com cerca de 30-60 e 5-10 mm de comprimento. Estipelas de lineares a triangular-lanceoladas
ou, raramente, subovadas, velutinas, vilosas ou pubérulas, geralmente de 1,5-3 mm
de comprimento e 0,2-0,5 mm de largura. Peciólulos vilosos, com cerca de 1,5-5
mm de comprimento. Folíolos ovados, lobados ou romboidais, ápice agudo ou obtuso, base truncada, aguda ou obtusa, papiráceos ou mernbranáceos, ventral e dorsalmente de velutinos a vilosos, em geral de 22-55 mm de comprimento e 19-37
mm de largura.
Inflorescências com pedúnculos de vilosos a pubescentes, geralmente de
130-260 mm de comprimento, estipitados, bracteados na base, estípite com cerca
de 3-11 mm de comprimento. Brácteas da base do pedúnculo fasciculadas, lanceoladas ou lineares, ápice assovelado, agudo ou acuminado, vilosas, cerca de 6-13 mm
de comprimento e 0,5-2 mm de largura. Brácteas da base das flores ovadolanceoladas, ápice assovelado ou, às vezes, agudo, vilosas, geralmente de 8-10 mm
de comprimento e 0,5-1 mm de largura. Pedicelos de vilosos a pubérulos ou pubescentes, com cerca de 2-3 mm de comprimento. Bractéolas ovado-lanceoladas ou
lineares, ápice assovelado, vilosas ou pubérulas, em geral de 5-10 mm de comprimento e 0,4-1 mm de largura. Flores, observadas no campo, brancas com vexilo
esverdeado, mas, segundo coletores, podendo ser branco-lilases, púrpura-azuladas,
atropurpúreas, roxas ou vinosas. Cálice de pubérulo a viloso nos lacínios, tubo com
cerca de 4-5 mm de comprimento, lacínios triangulares ou superiores falcados, geralmente de 1,5-2 mm de comprimento, os inferiores com cerca de 1,5-3 mm de
comprimento e 1-1,2 mm de largura. Vexilo geralmente, após a antese, de 12-20 mm
de comprimento e 8-11 mm de largura, unha de 5-6 mm de comprimento e, na porção central, de 3-3,5 mm de largura. Asas de 20-25 mm de comprimento e 11-13
mm de largura. Carena em geral de 9,5-11 mm de comprimento e cerca de 5-6 mm
de largura. Estames geralmente com filetes de 12-20 mm de comprimento, anteras
de 0,8-1 mm de comprimento e 0,3-0,4 mm de largura. Ovário com cerca de 8-10
mm de comprimento e 0,8-1 mm de largura, estilete em geral de 12-13 mm de
comprimento.
Frutos retos ou subfalcados, subcilíndricos, vilosos ou pubescentes, geralmente
com 9-17 sementes, cerca de 65-90 mm de comprimento e 5-6 mm de largura. Sementes subcilíndricas, oblongas ou sub-reniformes, testa de marrom-claro a escuro, mormorada de preto, marrom-escura ou amarela, com cerca de 3-4 mm de comprimeiro e 2,5-4mm de largura.
Etimologia: do latim bracteatus = provido de brácteas, devido à presença de numerosas brácteas na base do pedúnculo e ápice da inflorescência.
Habitat: planta heliófila ou ciófila, parecendo ser também higrófila, de áreas devastadas da floresta plúvio-nebular ou ombrófila (floresta atlântica), caatinga, cerrado, restinga.
Fenologia: encontraram-se exemplares com flores ou com frutos, coletados em
quase todos os meses do ano
Distribuição Geográfica:
Brasil, Paraguai e Argentina.
Brasil: Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul.
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Material Examinado

Brasil:
Piauí: Habitat in umbrosis pascuis ad Serrinha praedium Piauhiensis, Martius 2439 (IV), M, foto IPA
1404 (lectótipo).
Ceará: Crato, Allemão 401, R; arredores de Crato, A. P. Duarte 1368 et /. Duarte (10/VIII/1948), RB; Serra
Mãozinha, Castellanos 25243 (24/VII/1964), GUA, IPA.
Paraíba: Areia, Moraes de Vasconcelos 350 (30/X/1944), EAN, RB; ibid., Escola de Agronomia, Moraes
de Vasconcelos 627 (15/X/1944), SP; ibid., Chã do Jardim, Barbosa-Fevereiro 36 (17/VII/1972), RB.
Pernambuco: Água Branca, Usina Água Branca, C. G. Leal 211 et O. A. da Silva (11/VII/1950), RB; Arcoverde, Serra das Varas, Andrade-Lima 2133 (21/VIII/1955I, IPA, K; Bezerros, Engenho Riachão, AndradeLima 3390 (1/IX/1959), IPA; Gravata, encosta alta da Serra das Russas, Andrade-Lima 4468 (6/111/1966),
IPA; Ipubi, 6 km de Serra Branca, Heringer, Andrade-Lima et col. Exped. A. B. C. 568 (6/V/1971), IPA,
RB; Quipapá, Usina Água Branca, Andrade-Lima 572 (11/VII/1950I IPA; São Lourenço da Mata, Tapera,
Pickel 2475 (8/XI/1930), IPA.
Sergipe: Serra da Mancinha, Castellanos et L. Duarte 500 (25/VII/1964), HB.
Bahia: 6 km from Filadélfia on BAA 385 to Itiúba, 400 m.s.m., ± 40°04'W, 10°45'S, Harley et col. 16169
(18/11/1974), P; Jequié, Vidal 1038 (V/1954), R; 26 km de Maracás, rumo a Lambari, na descida da serra,
Pereira 9716 et Pabst 8605 (24/1/1965), HB; Porto Novo, Zehntner 5004 (XI/1912), M; Uaua, PEAS, Praciano 85 (9/111/1977), RB; Vitória da Conquista, Vidal 1050 (1954), R; in sabulosis, Salzmann, G, K, P
(isótipos de P. decipiens); in sepibus, Salzmann, Fl, M, R; Blanchet 1402, G, K.
Rio de Janeiro (nova localidade): Itapeba, B. Lutz 1048 (1937), R; Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, Pulle et B. Lutz 1107 (29/X/1938), R; ibid., Restinga de Jacarepaguá, praia de Sernambetiba, Strang
155 (22/VI/1960), GUA.
Minas Gerais: 15 km N of Montalvânia, ± 550 m. s.m., Anderson, et col. Exped. NY 37179 (18/111/1972),
K; Pedra Azul, Pedra da Conceição, Trinta 758 et Fromm-Trinta 1834 (2/IV/1964), IPA, R; Tamburil (Tamboril) et Valo in campis, Pr. Maximilian Neovidensis (1826), BR; Várzea da Palma, Fazenda Mãe d Á g u a ,
A. P. Duarte 7476 (25/XI/1962), RB; Claussen; Warming 3084, G (sub nomen P. erythroloma).
Mato Grosso do Sul: Salobra, Aí. Santos 65698 et 65699, R; Corumbá, Urucum, Pereira, 431 (22/X/1953),
RB; ibid., i d . , D. Smith 75 (IV/1927), K.
Paraguai: Gilbert 12 (1858), K, Assunção, Balansa 1500 (IV/1875), BR, G, P (síntipo: f. rhomboidalis,
sub nomen P. erythroloma); prope Areguá, Hassler 1407 (X/1885-1895), G; ad ripam flum. Alto Paraná,
Hassler 532 (V/1885-1895) G, P (síntipo e isossíntipo da f. rhomboidalis); in regione cursus superioris
flum. Apa, Hassler 8356 (1/1901-1902), G, K, P, W (síntipo e isossintipos da f. rhomboidalis); zwischen
Rio Apa und Rio Aquibadan, Centurion, Fiebrig 4536, G; Chaco, Fiebrig 1405 (1907), G (síntipo f. rhomboidalis); Cordillera de Altos, Hassler 1813 (1/1885-1895), G, P (sub nomen P. erythroloma); ibid., Fiebrig
456 (18/X/1902), G, K, P; Gran Chaco, 23°20'-23°30'S, Hassler2S92 (I), G; San Bernardino, Hassler6053
(11/1898-1899), G, K, P, W (síntipo e isossintipos da f. rhomboidalis); id., Hassler 12128 (III), G; Depto.
San Pedro, Alto Paraguai, Primavera, Woolston 655 (24/11/1956), SP; prope Tobaty, Hassler 6204 (IX/1900),
G, K, P; in regione lacus Ypacaray, Hassler 11466 (1913), G, K; id. Hassler 3714 (1/1898-1899), G (síntipo
da f.
rhomboidalis).
Argentina: Sierra Chica de Córdoba, Colanchanga, Hyeronimus (1/1882), G.

4. M. erythroloma (Martius ex Bentham) Urban, Symb. antill. (4): 457, 1928;
Marechal, Boissiera 28: 154, 1978. Figs. 9, 11, 35, 54, 85, 93.
Feijão do mato
= Phaseolus erythroloma Martius ex Bentham, Comm. Leg. Gen. 77, 1837; Ann.
Wiener Mus. 2: 141, 1839 ("1838"); in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 191, 1859; Hassler,
Candollea 1: 450, 1923; Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
Holótipo: Inter Lagoa Dourada et Camabuao, in campis privinciae Minas Geraes.
Martius, M.
Ramos volúveis, ferrugíneo-vilosos. Estipulas ovadas, lanceoladas ou triangulares, ápice agudo ou acuminado, vilosas, geralmente de 7-10 mm de comprimento
e 3-5 mm de largura. Pecíolos e raques vilosos, respectivamente com cerca de 25-80
mm e 7-20 mm de comprimento. Estipelas de lineares a lanceoladas ou oblongas,
vilosas, geralmente de 3-5 mm de comprimento e 0,2-0,5 mm de largura. Peciólulos
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vilosos, com cerca de 1,5-4 mm de comprimento. Folíolos ovados, lobados ou romboidais, ápice agudo ou obtuso, base truncada, aguda ou obtusa, papiráceos ou
rígido-membranáceos, ventral e dorsalmente de ferrugíneo-velutinos a vilosos, em
geral de 20-125 mm de comprimento e de 30-80 mm de largura.
Inflorescências com pedúnculos de vilosos a pubescentes, geralmente de
100-360 mm de comprimento, estipitados, bracteados na base, estípite com cerca
de 6-11 mm de comprimento. Brácteas da base do pedúnculo fasciculadas, lanceoladas ou lineares, ápice agudo, acuminado ou assovelado, vilosas, cerca de 7-22
mm de comprimento e 0,5-2 mm de largura. Brácteas da base das flores ovadolanceoladas, ápice agudo, raramente acuminado ou assovelado, vilosas, em geral
de 3-7 mm de comprimento e 0,5-0,7 mm de largura. Pedicelos geralmente de vilosos a pubescentes, cerca de 1-2 mm de comprimento. Bractéolas ovado-lanceoladas
ou lineares, vilosas, com cerca de 3-5 mm de comprimento e 0,5-0,7 mm de largura. Flores, segundo coletores, vermelhas, branco-lilases, púrpura-azuladas ou amarelas. Cálice viloso, tudo com cerca de 2,5-3 mm de comprimento, lacínios superiores geralmente de 1,5-2 mm de largura, os inferiores cerca de 2-2,2 mm de comprimento e de 0,8-1 mm de largura. Vexilo suborbicular, geralmente após a antese de
10-12 mm de comprimento e 8-9 mm de largura, unha de 1,5-2 mm de comprimento
e, na porção central, de 0,8-1 mm de largura, com papilas proeminentes na região
dos calos e entre eles. Asas em geral de 12-15 mm de comprimento e 8-9 mm de
largura. Carena com cerca de 13-15 mm de comprimento e 4-5 mm de largura. Estames geralmente com filetes de 10-15 mm de comprimento, anteras de 0,7-0,9 mm
de comprimento e 0,4-0,6 mm de largura. Ovário com cerca de 4-4,5 mm de comprimento e 0,8-1 mm de largura, com disco basal aneliforme, estilete em geral de
9-10 mm de comprimento.
Frutos de subfalcados a falcados, subcilíndricos, ferrugíneo-vilosos, geralmente de 30-40 mm de comprimento e 4-6 mm de largura, com cerca de 4-8 sementes.
Sementes oblongas ou cilíndricas, testa marrom ou negra, quando seca, com cerca de 3-4 mm de comprimento e 1,8-2 mm de largura.
Etimologia: do grego erythro = vermelho, loma = bordo, talvez em alusão às asas
de vermelho intenso.
Habitat: cerrado e campos, em orla de mata ou margem de rio, muitas vezes em
locais de 800-1300 m.s.m.
Fenologia: encontraram-se exemplares com flores ou com frutos em quase todos
os meses do ano.
Distribuição Geográfica: Colômbia, Equador, Bolívia, Brasil, Paraguai e Argentina.
Brasil: Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul.
Espécie muito próxima de M. bracteatum, da qual difere principalmente pelo
vexilo suborbicular, dotado de papilas proeminentes nos calos e região entre eles,
menor comprimento dos frutos, menor número de sementes, além de possuir o disco
da base do ovário aneliforme.
Material Examinado
Brasil:
Distrito Federal: (nova localidade) Brasília Heringer 15439 et Ravenna (12/111/1976), RB.
Bahia: Lagoa Encantada, 19 km NE of Ibicoara near Brejão, ± 41°13'W, 13°20'S, Harley et col. 15808,
(1/11/1974), P; Torrend 35 (Vlll/1935), SP.
Minas Gerais: Antônio Carlos, Fazenda da Borda do Campo, Roth 1917 (20/11/1949), RB; Belo Horizonte, Caixa d'Água, Barreiro, Mello Barreto 5523 (31/1/1935), SP; ibid., Jardim Botânico, Mello Barreto
5663, (23/111/1934), SP; ibid., id., Mello Barreto 5662 (7/11/1934), R, SP; ibid., Felixlándia, Heringer et
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Rizzini (3/VI/1960), RB; ibid., Serra do Curral, Ducke (23/111/1929), RB; Caldas, Regnell 453 (III), K;
ibid., Hoehne 2817 (13/1/1919), SP; Esperança, Campos Porto 527 (XII/1916), RB; Serra do Espinhaço,
± 50 km NE of Francisco Sá, road to Salinas, 1000 m.s.m., Irwin, Exped. NY 23251 (13/11/1969), K,
RB, SP; Habitat inter Lagoa Dourada et Camabuao in campis Minas Gerais, Martius 740, M (holótipo);
Lagoa Santa, Warming, P; Lavras, E. S. A. L., Heringer 194 (3/111/1939), SP; Machado, Carcerelli 26
(10/111/1950), RB; Nova Lima, Pico de Belo Horizonte, 1300 m.s.m., Williams 7201 et Assis (6/VI/1945),
SP; Paraopeba, Horto Florestal, Heringer 5586 (22/IV/1957), SP; Viçosa, E. S. A. V., J. G. Kuhlmann
(5/11/1935), RB; próximo de Viçosa, Emmerich 94 (29/1/1964), HB; P. Claussen (1840), RB, K; Widgren
(1882), K.
São Paulo: Ibiti, Estação Experimental, Dedecca (19/11/1948), IAN; Mogí das Cruzes, Brade 5647 (14/1/1912),
SP; ibid.. Fazenda Parateí, Pickel (21/1/1942), SP; Fazenda do Morro Azul, Glaziou 10533 (22/IV/1881I,
K, P; São Paulo, Amparo, Monte Alegre, M. Kuhlmann 309 (24/111/1943), SP; id., Av. Paulista, Usteri
127 b (5/XI/1906), K; ibid., Butantã, Hoehne 828 (1/XI/1917), SP; ibid., Jaraguá, Usteri (17/111/1907),
SP; ibid., Jardim Botânico, M. Kuhlmann 3260 (11/111/1940), SP; ibid., Moinho Velho, Estrada de Cotia,
Hoehne 24478 (8/XI/1929), SP; ibid., Parque do Estado e Jardim Botânico, Hoehne (15/111/1934), SP;
ibid.. Parque Jabaquara, Hashimoto (6/11/1939), SP; ibid., Vila Mariana, Usteri (24/XI/1905), SP; ibid.,
Ypiranga, Brade 7078 (12/X/1913), SP; Saint-Hilaire 1501 (1816-1821), P; Gaudichaud (1883), P; Burchell
4334, K.
Paraná: Campo do Tenente, Pereira 8326 (14/1/1964), HB, K, RB; Capão Grande, Dusén 3952 (1/111/1904),
G, R; Fábio Rego, Dusén 11037 (12/XII/1910), BM, K; Monte Alegre, J. G. Kuhlmann (24/111/1954), RB;
Rio Branco do Sul, Curiola, Hatschbach 16154 (12/111/1967), P; Serrinha, Dusén 2692 (14/1/1904), R;
ibid., Dusén 3147 (15/1/1904), R; ibid., Dusén 16254 (2/1/1915), G; ibid., Três Barras, Dusén 17555
(26/1/1916), G.
Santa Catarina: Curitibanos, Fritz MüllerSZ (111/1817) R; perto de Laguna, Ule (111/1889), P; Lajes, Santo
Antônio, near Passo do Socorro, L. B. Smith 9971 et Reitz (14/1/1957), P; Mafra, L. B. Smith 12094
et Klein (13/111/1957), R; próximo de Ponte Alta, estrada para Rio do Sul, Pereira 8716 (29/1/1964), HB,
RB; ibid., id., Pereira 6716 et Pabst 7991 (29/1/1964), K, P; Três Barras, A. Mattos et Laboriau (25/II/1948I,
RB.
Rio Grande do Sul: Campos Novos, 32 km ao sul, 800 m.s.m., L. B. Smith 11990 et Klein (1/111/1957),
R; Tupanciretã, Granja Ceres, próximo de Jóia, Pereira 8620 (25/1/1964), HB, R; Tweedie, K.
Paraguai: Sierra de Amambay, in campo prope Estrella, Hassler 10107 (1/1907-1908), G; in regione fluminis Alto Paraná, Fiebrig 6198 (1909-1910), G, K; zwischen Rio Apa und Rio Aquidaban, Fiebrig 5025
(1908-1910), G, K, M; in vicinis Caaguazú, Hassler 9355 a (111/1905), G, K, P, W; Carepaguá, Rojas 3433
(111/1919), M; in dumetis prope lejui-Guazú, Hassler4623; Igatimí, Hassler 5555 (XI), G; Pilcomayo River,
Morong 993 (1880-1890), K; Depto. San Pedro, Primavera, Woolston 682 (27/V/1956), K; ad marginem
fl. Sapucay, Hassler 1665 (XII/1885-1895), G; in Campo Tobaty, Hassler 4045 (111/1900), G, K, P, W; in
regione lacus Ypacaray, Hassler 11731, G, K.
Argentina: Depto. Mburucuyá, prov. Corrientes, Pedersen 2629 a (21/VI/1954), W; Presidente Perón,
Colônia Benítez, Schulz 8702 (15/111/1954), W.
Colômbia: Prov. Pasto, Guaitara, 1500 m.s.m., Triana (1851-1857), P.
Equador: In ahdibus ecuadorensibus, Spruce 5984 (1857-1859) BR, G, W.

II. Macroptilium
(Bentham) Urban seção Microcochle
Barbosa-Fevereiro, nov.
comb.

(Bentham) V.P.

= Phaseolus L. seção Microcochle Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837; A n n . Wiener Mus. 2: 140, 1839 ("1838"); Piper, Contrib. U.S. Natl. 22 (9): 679, 1926; Burkart,
Leg. Argent. ed. 2. 429, 1952; Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
= Phaseolus L. seção Euphaseolus A. P. de Candolle, Prodr. 2: 390, 1825, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Euphaseolus A. P. de Candolle subseção Heterophylli A.P.
de Candolle, Prodr. 2: 394, 1825, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium

Bentham, in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 189, 1859,

p. min. p.; Hassler, Candollea 1: 425, 1923, p. max. p.; Burkart, Leg. Argent. ed.
2. 427, 1952. p. min. p.; Leitão, Bragantia 33 (6): 427, 1974, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium

Bentham série Brachyodontes

Hassler, Can-

dollea 1: 425, 1923, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium
rie Homodontes

Bentham série Brachyodontes

Hassler, Candollea 1: 425, p. min. p.

Hassler subsé-
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= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham série Brachyodontes Hassler subsérie Heterodontes Hassler, Candollea 1: 425, p. min. p.
= Phaseolus L. seção Macroptilium Bentham série Intermedii Hassler, Candollea
1: 426, 1923, p.p.
= Phaseolus L seção Macroptilium Bentham série Macrodontes Hassler, Candollea 1: 426, 1923.
Folhas 3-2-1-folioladas. Cálice viloso ou pubérulo, geralmente campanulado, raro
tubuloso-campanulado, com lacínios menores, maiores ou iguais ao tubo do mesmo. Inflorescências subterrâneas às vezes presentes em adição às aéreas. Vexilo suborbicular, raramente obovado-oblongo, com calos prolongados em direção ao centro
do limbo, com papilas proeminentes na região dos calos e entre eles. Estame vexilar, na porção engrossada, dorsalmente giboso, raramente geniculado. Ovário com
disco basal aneliforme. Frutos pêndulos, de retos a falcados, de cilíndricos a comprimidos, com sutura de reta a comprimida entre as sementes, e, aí, submoniliformes, com 1-10 sementes.
Etimologia: do grego micro = pequeno e cochie = caracol, em alusão à menor
curvatura do ápice da carena.
Lectótipo: Phaseolus macropus Bentham (sinônimo de M. heterophyllum (Willdenow) Marechal et Baudet)

5. M. monophyllum
(Bentham) Marechal et Baudet Buli. Jard. Bot. Natl.
Belg. 47: 257, 1977; Marechal, Boissiera 28: 154, 1978. Figs. 10, 16, 28, 86, 94.

Feijão do campo
= Phaseolus monophyllus Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837; Ann. Wiener Mus.
2: 140, 1839 ("1838"); in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 189, 1859; Hassler, Candollea 1:
448, 1923; Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
= P. monophyllus Bentham f. brevipetiolata Chodatet Hassler, Buli. Herb. Boissier
sér. 2, 4: 472, 1904.
= P. monophyllus Bentham var. paraguariensis Chodat et Hassler, Buli. Herb. Boisier sér. 2, 4: 472, 1904.
= P. monophyllus Bentham var. unifoliolatus Hassler, Candollea 1: 448, 1923.
= P. monophyllus Bentham var. unifoliolatus Hassler f. typicus Hassler, Candollea
1: 448, 1923.
= P. monophyllus Bentham var. unifoliolatus Hassler f. paraguariensis (Chodat et
Hassler) Hassler, Candollea 1: 449, 1923.
= P. monophyllus Bentham var. intermedius Hassler, Candollea 1: 449, 1923.
Holótipo: In Brasília ad Rio Claro, Pohl, W.
Ramos geralmente eretos ou ascendentes, raro prostrados, ferrugíneo-vilosos.
Estipulas triangular-ovadas ou lanceoladas, ápice agudo ou assovelado, vilosas, cerca
de 7,5-10 mm de comprimento e de 2-4 mm de largura. Pecíolos e raques vilosos,
respectivamente com cerca de 30-150 mm e 10-15 mm de comprimento. Estipelas
lanceoladas, vilosas, geralmente de 3,5-7 mm de comprimento e 0,7-0,9 mm de largura. Peciólulos vilosos, cerca de 2-3 mm de comprimento. Folhas 3-2-1-folioladas,
folíolos subcordiformes, ovados ou lanceolados, ápice agudo ou obtuso, base subcordiforme ou emarginada, cartáceos ou papiráceos, ventral e dorsalmente ferrugíneo-vilosos, em geral de 60-125 mm de comprimento e de 30-75 mm de largura.
Inflorescências com pedúnculos vilosos, geralmente de 215-405 mm de comprimento. Brácteas ovadas ou lanceoladas, vilosas, cerca de 2,5-5 mm de compri-
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mento e 0,5-1 mm de largura. Bractéolas ovado-lanceoladas, vilosas, geralmente
de 4-5 mm de comprimento e 0,5 mm de largura. Flores, segundo coletores, de
branco-lilás a púrpura, salmão ou azuladas. Cálice tubuloso-campanulado, tubo com
cerca de 2,5-3 mm de comprimento, lacínios triangulares, os superiores subfalcados, geralmente de 1-1,5 mm de comprimento e 0,8-1 mm de largura, os inferiores
com cerca de 1,1-1,5 mm de comprimento e 0,6-1 mm de largura. Vexilo suborbicular, geralmente de 9-11 mm de comprimento e 7-8 mm de largura, unha de 1,5-2
mm de comprimento e, na porção central, cerca de 1 mm de largura. Asas geralmente de 14-14,5 mm de comprimento e 5-6 mm de largura. Carena com cerca de
13-14 mm de comprimento e 4-6 mm de largura. Estames geralmente com filetes
de 9-11 mm de comprimento, anteras de 0,4-0,5 mm de comprimento e 0,3 mm
de largura. Ovário com cerca de 4-5 mm de comprimento e 0,5 mm de largura, estilete geralmente de 8-11 mm de comprimento.
Frutos de retos a subfalcados, ferrugíneo-vilosos, com cerca de 6-10 sementes, em geral de 42-55 mm de comprimento e 2,5-3 mm de largura. Sementes suborbiculares, testa marrom, quando seca, geralmente com 3 mm de comprimento
e 2-3 mm de largura.
Etimologia: do grego mono = um e phyllum
folioladas, muito comuns nesta espécie.

= folha, referindo-se às folhas uni-

Habitat: cerrado, campo.
Fenologia: encontraram-se exemplares com flores ou com frutos, de dezembro a
fevereiro.
Distribuição Geográfica: Venezuela, Brasil, Paraguai.
Brasil: Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul (nova localidade).
Hassler (1923) considerou a espécie P rufus Micheli (1883) como P. monophyllus Bentham var. rufus (Micheli) Hassler. Piper (1926) discordou de Hassler, achando que se tratava, no caso, não de uma variedade, e sim de uma espécie distinta.
Deu então a ela o nome de P. rubidus Piper, uma vez que já existia P rufus Jacquin,
1770. Apesar de se ter visto este tipo (Caaguazu in campis, Balansa 1841), não se
examinaram as flores, o que será necessário para se chegar a uma conclusão.
Material Examinado
Brasil: Burcheil 882, K; Pohl (1809), BR.
Mato Grosso: H. Smith 52 bis, R.
Distrito Federal: Chapada da Contagem, ± 10 km E of Brasília, 1100 m.s.m., Irwin, Exped. NY 11597
(6/11/1970), RB; Morro da Igrejinha, ± 5 km SSE Planaltina, ± 1000 m.s.m., Irwin, Exped. NY
(18/11/1970), K; 30 km NE of Brasília, 950 m.s.m., Irwin, Exped. NY 15837 (14/V/1966), W; Vargem Bonita, Heringer 8861 (1/11/1962), HB.
Goiás: ± 2 6 km NE of Catalão, 875 m.s.m., Irwin, Exped. NY 25234 (23/1/1970), RB; 15 km S of Niquelândia, ± 750 m.s.m., Irwin 34764, (22/1/1972), K; Ad Rio Claro, Pohl, w (holótipo); Serra dos Cristais,
± 2 5 km S of Cristalina, 1050 m.s.m., Irwin, Exped. NY 13792 (8/111/1966), G.
Minas Gerais: Cachoeira do Campo, Claussen (1883) G; Lagoa Santa, Warming, P; ibid., Warming 2078
(1875), G; Serra da Anta, ± 12 km N of Paracatu, 950 m.s.m., Irwin, Exped. NY 26152 (6/11/1970), RB;
Claussen 16 (1/111/1839), G; ibid., Claussen 952, P.
Rio Grande do Sul (nova localidade): M. Isabelle 433 (1835), P.
Paraguai: In regione cursus superioris fluminis Apa, Hassler 8116 (XII/1900-1902), G, K, P, W (síntipo
da f. paraguariensisl, prope Caaguazu in campis, Hassler 9248 (111/1905), K, G, P, W (síntipo da f. paraguariensisl; Itaugu, prés de Villa Rica, Balansa 1501 (17/IV/1876), G, K, P (síntipo da f. paraguariensisl
G; campo Nandurucay, Sierra de Maracayú, Hassler 4932 (X/1898-1899), G (síntipo da f. paraguariensis); Punta Pará, Sierra de Amanbay, Hassler 9818 (XII/1907), G (síntipo var. intermedius).
Venezuela: Prope Maypures ad flumen Orenoco Spruce 3609 (VI/1854), BM, BR, W.

147

6. M. panduratum
(Martins ex Bentham) Marechal et Baudet, Buli. Jard.
Bot. Natl. Belg. 47: 257, 1977. Figs. 7, 13, 30, 56-61, 65, 86, 95.
Feijão oró, fava oró, oró
= P panduratus Martiusex Bentham, Comm. Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Wiener Mus.
2: 141, 1839 ("1838"); in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 192, 1859; Hassler, Candollea 1:
459, 1923; Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
= P. panduratus

Hassler f. eupanduratus

Hassler, Candollea 1: 460, 1923.

= P. geophilus Burkart, Darwiniana 10 (1): 19, 1952, syn. nov.
Holótipo: In campis ad fluvium San Francisco prope Joazeiro provinciae Bahiensis, Martius, M.
Ramos prostrados, seríceo-vilosos. Estipulas ovadas, ápice acuminado, vilosas,
geralmente de 4-6 mm de comprimento e de 1,5-3 mm de largura. Pecíolos e raques
vilosos, respectivamente com cerca de 23-90 mm e 4-5 mm de comprimento. Estipelas lineares, vilosas, em geral de 4-5 mm de comprimento e 0,2-0,25 mm de largura. Peciólulos vilosos, cerca de 3-4 mm de comprimento. Folíolos panduriformes,
elípticos, obovados ou suborbiculares, de margem erosa ou repanda, mucronada,
base aguda ou obtusa, papiráceos ou rígido-membranáceos, ventral e dorsalmente
de seríceo-tomentosos, velutinos ou vilosos, em geral de 23-30 mm de comprimento e de 20-25 mm de largura.
Inflorescências aéreas com pedúnculos vilosos, geralmente de 40-95 mm de
comprimento. Brácteas ovado-lanceoladas, vilosas, geralmente de 3-4 mm de comprimento e 0,4-0,5 mm de largura. Pedicelos vilosos, cerca de 12 mm de comprimento. Bractéolas ovado-lanceoladas, ápice assovelado, vilosas, cerca de 2-3 mm
de comprimento e 0,3-0,5 mm de largura. Flores, segundo coletores, de brancolilás a púrpura-azulado, atropurpúreas ou roxo-escuras. Cálice viloso, tubo com cerca de 2,5-3 mm de comprimento, lacínios triangular-assovelados, os superiores geralmente de 2,5 mm de comprimento e 1 mm de largura, os inferiores de 2-3 mm
de comprimento e mais ou menos 1 mm de largura. Vexilo obovado-oblongo, geralmente de 15-16 mm de comprimento e de 10-10,5 mm de largura, unha de 3-3,5
mm de comprimento e, na porção central, de 0,8-1 mm de largura. Asas com cerca
de 25-27 mm de comprimento e 11,5-12 mm de largura. Carena em geral de 17-17,5
mm de comprimento e 5-6 mm de largura. Estames geralmente com filetes de 12-15
mm de comprimento, anteras com cerca de 1 mm de comprimento e mais ou menos 0,5 mm de largura. Ovário em geral de 6-6,5 mm de comprimento e 0,7 mm
de largura, estilete com cerca de 10-11 mm de comprimento.
Frutos aéreos de retos a falcados, subcilíndricos, pubérulos ou pubescentes,
geralmente com 1-4 sementes, cerca de 10-40 mm de comprimento e 4-5 mm de
largura. Sementes oblongas ou subcilíndricas, testa marrom, cerca de 2-5 mm de
comprimento e 3-4 mm de largura.
Inflorescências subterrâneas com pedúnculos pubérulos, geralmente de 47-50
mm de comprimento. Pedicelos pubérulos, cerca de 0,5-1 mm de comprimento. Flores cleistógamas brancas, hialinas quando secas. Cálice pubérulo, tubo com cerca
de 2,5 mm de comprimento, lacínios triangular-assovelados, os superiores geralmente de 1-1,5 mm de comprimento e 0,7 mm de largura, os inferiores de 1,5-2 mm
de comprimento e 0,8 mm de largura. Vexilo obovado, desprovido de calos, com
cerca de 4 mm de comprimento e 3 mm de largura. Asas e carena não examinadas.
Estames com filetes de cerca de 5-8 mm de comprimento, anteras de 0,5 mm de
comprimento e 0,4 mm de largura. Ovário com cerca de 4 mm de comprimento
e 3 mm de largura.
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Frutos subterrâneos oblongos, pericarpo membranáceo, esbranquiçado, pubérulos, com 1-2 sementes, com cerca de 6-7 mm de comprimento e 2-2,5 mm de
largura. Sementes oblongas, testa marrom, geralmente de 5,5-6 mm de comprimento e 3,5 mm de largura.
Etimologia: do latim panduratus, pela forma de violino comum dos folíolos desta
espécie.
Habitat: espécie psamófila, de dunas, restinga e praias de rio da caatinga.
Fenologia: Floresce e frutifica durante todo o ano.
Distribuição Geográfica: Brasil, Argentina.
Brasil: Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro (nova localidade).
P panduratus f. ovatifolius Hassler e P. panduratus f. psammodes (Lindman)
Hassler são sinônimos de M. heterophyllum. Do material botânico examinado não
se encontrou nenhum exemplar de M. panduratum proveniente do Paraguai, mas
é possível que esta espécie também aí esteja representada.
Marechal (1978) considerou M. panduratum como sinônimo de M. heterophyllum, conceito não adotado neste trabalho. Este mesmo autor acredita que P. geophilus seja uma forma anficárpica de M. atropurpureum, com o que também não
se concorda. Após o exame do isótipo, concluiu-se que P geophilus deve figurar
como sinônimo de M. panduratum.

Material Examinado

Brasil: Glaziou 10534, P.
Piauí: Coqueiro, Sucre, 10318, Barroso et Araújo (6/X/1973), RB; Banks of Gurgea, Gardner 2537, K,
foto IPA 781; Luiz Correia, Rio Portinho, Araújo 434, Sucre et Barroso Í3/X/1973I, RB; near Oeiras, Gardner
2116, K, foto IPA 780; Parnaíba, Ducke (13/VII/1907), RB.
Ceará: Aracati, Freire Alemão 403, P; Fortaleza, Zerny (19/IX/1927), W ; ibid., Mucuripe, Drouet 2543
(1/X/1935), R; Serra do Câmara, Loefgren 710 (5/V/1910), R; 22 km N of Quixeramobim, 39°20'W, 5°15'S,
200 m.s.m., Pickersgill et col., Exped. R. U. 285 (4/MI/1972), IPA.
Rio Grande do Norte: Apodi, Loefgren 17 (8/V/1910), R; entre Mossoró e Hipólito, Castellanos 22792
(6/VII/1960), R; Natal, dunas da restinga da Limpa, Tavares 356 (11/IX/1953), IPA; Carvalho (10/VII/1924),
RB.
Pernambuco: Afrânio, entre Cabloco e Dormente, Herínger, Andrade-Lima, Lanna Sobrinho et Sarmento, Exped. A. B. C. 273 (22/IV/1971), IPA, RB.
Bahia: campis ad fl. S. Francisco prope Joazeiro prov. Bahiensis, Martius, M; Joazeiro, Horto Florestal,
ZehntnerB24 (VII/1912), R; Porto Novo, Rio São Francisco, A. Lutz 94 (15/V/1912), R.
Rio de Janeiro (nova localidade): restinga de Marambaia, â margem de estrada asfaltada, Araújo 1740
(26/V/1977), GUA; near Rio de Janeiro, Glaziou (XI/1879), K.
Argentina: Salta, Güemes, en Ias vias dei ferrocarril, J. M. Alonso (V/19511, K (isótipo de P. geophilus);
Prov. Tucumán, Depto. Francas, 1300 m.s.m., Venturi 4286 (17/IV/1926), SP.

7. M. martii (Bentham) Marechal et Baudet, Buli. Jard. Bot. Natl. Belg. 47:
257, 1977; Marechal, Boissiera 28: 257, 1978. Figs. 6, 14, 31, 87, 96.

Feijão do campo, feijão de rola, orelha de onça
= P. martii, Bentham Comm. Leg. Gen. 77, 1837; Ann. Wiener Mus. 2: 141, 1839
("1838"); in Martius, Fl. Brás. 15(1): 192, 1859; Hassler, Candollea 1: 461, 1923; Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
Holótipo: In campis et pratis provinciae Piauhi, Martius, M .
Ramos prostrados ou volúveis, de ferrugíneo a canescente-vilosos ou veluti-
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nos, às vezes subglabros. Estipulas ovadas ou triangulares, de ápice agudo ou acuminado, vilosas, cerca de 4-6 mm de comprimento e 1-1,2 mm de largura. Pecíolos
e raques vilosos, respectivamente, em geral, de 5-100 mm e 3-20 mm de comprimento. Estipelas lineares, vilosas, geralmente de 1-6 mm de comprimento e de 0,1-0,2
mm de largura. Pecíolos vilosos, cerca de 1-5 mm de comprimento. Folíolos orbiculares, subelípticos, sub-romboidais ou ovados, ápice obtuso ou emarginado, raramente agudo, base obtusa, raro aguda ou truncada, membranáceos, ventral e dorsalmente de seríceo-velutinos a vilosos, muitas vezes canescentes, raro ferrugíneos,
em geral de 20-60 mm de comprimento e 20-55 mm de largura.
Inflorescências com pedúnculos vilosos, geralmente de 55-285 mm de comprimento. Brácteas de ovadas a lanceoladas, ápice assovelado, vilosas, com cerca de
3-6 mm de comprimento e 0,5-0,8 mm de largura. Flores, observadas no campo,
vermelhas, mas, segundo coletores, podendo ser de branco-lilás a púrpura-azulado.
Cálice viloso, tubo com cerca de 2-2,5 mm de comprimento, lacínios triangularassovelados, os superiores geralmente de 5,5-6 mm de comprimento e 1 mm de
largura, os inferiores cerca de 5,5-8 mm de comprimento e também com 1 mm de
largura. Vexilo geralmente, após a antese, de 8-8,5 mm de comprimento e 6-7 mm
de largura, unha de 1-2 mm de comprimento e, na porção central, de 0,8-0,9 mm
de largura. Asas de 16-16,5 mm de comprimento e 8-9 mm de largura. Carena geralmente de 12-13 mm de comprimento e 5 mm de largura. Estames, em geral, com
filetes de 9-10 mm de comprimento, anteras de 0,5 mm de comprimento e 0,2-0,3
mm de largura. Ovário com cerca de 4 mm de comprimento e 0,5 mm de largura,
estilete geralmente de 7 mm de comprimento.
Frutos vilosos, em geral com 3-5 sementes, com cerca de 15-20 mm de comprimento e 3-4 mm de largura. Sementes oblongas, testa amarelada, marrom-clara
ou marrom-escura, às vezes negras, marmoradas de amarelo, marrom ou negro, cerca
de 2,5-5 mm de comprimento e 1,5-2 mm de largura.
Etimologia: em homenagem ao botânico K. F. P. von Martius, coletor do holótipo.
Fenologia: foram examinados exemplares com flores ou com flores e frutos, de
março a julho.
Habitat: caatinga, restinga, muitas vezes em solos arenosos.
Distribuição Geográfica: Brasil, Paraguai
Brasil: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia.

Material Examinado

Brasil:
Piauí- in pratis provinciae Piauhiensis Martius, M (holótipo).
Ceará: Fortaleza, Barra do Ceará, Black 18463 (18/VI/1955), IAN; Humayiá, Ducke (2/VII/1908), RB.
Rio Grande do Norte: Mossoró km 8 da estrada para Tibau, Andrade-Lima 3496 (9/VII/1960), IPA.
Paraíba: Condado, Luetzelburg 23519, M; ibid., Luetzelburg 25320, M; Juazeirinho, Gonçalves (7/V/1953),
RB; Remígio, Algodão, Fevereiro 259 et Barbosa-Fevereiro 518 (18/VII/1976), RB; Serra da Batalha, Santa
Luzia, Gonçalves (15/VI/1955), RB; Sousa, São Gonçalo, IFOCS 34 (1935), RB.
Pernambuco: entre Bom Nome (PE) e Jati (CE), Heringer et col., Exped. A.B.C. 757 (19/IV/1971), IPA;
Floresta, pé da Serra do Aripuá, Andrade-Lima 1154 et Magalhães (29/VI/1952), IPA, R; entre Petrolina
e Afrànio, na encosta de serrote granítico, Heringer et col., Exped. A.B.C. 163 (19/IV/1971), IPA, R, RB;
campo de criação de Rio Branco, Luiz Ramalho 44 (6/VI/1934), RB; São José do Belmonte, Mirandiba,
Heringer et col., Exped. A.B.C. 781 (15/V/1971), IPA, RB; Serra Talhada, Estação Experimental do Saco,
Andrade-Lima 4166 (5/IV/1963), IPA.
Bahia: 6 km S of Cocos, 520 m.s.m., Anderson, Exped. NY 37056 (16/111/1972), B M , HB; Campis ad
fl. S. Francico prope Joazeiro prov. Bahiensis, Martius, M; Joazeiro, Horto Florestal, Zehntner 806 (IV/1914),
R; Mina Boquira, Morro Sobrado, Castellanos 26015 (2/IV/1966), HB, K, M; foz do Rio Paramirim, margem do São Francisco, A. Lutz 118 (12/V/1922), R; Xique-Xique, Zehntner 920 (14/IV/1912), R.
Paraguai: in regione calcarea cursus superioris fluminis Apa, Hassler 11002 (11/1912-1913), G, K, P, W ;
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Centurion, Rio Apa und Rio Aquidaban, Fiebríg 4069, G; ad Villa Sana, Fiebrig 5234 (X/1908-1909), K,
M; Chaco, 21°S, Fiebrig 1505 (29/VII/1910), K, M; ibid., Fuerte Olimpo, Fiebrig 1473 (XII/1907), G; prope Fuerte Olimpo, Weddell 3118 (IV-V/1845), K, P.

8. M. sabaraense
32, 87, 97.

(Hoehne) V. P. Barbosa-Fevereiro nov. comb.

Figs. 2, 19,

Feijão do campo
= O. sabaraensis Hoehne, Comm. Linh. Telegr. Matto Grosso-Amazonas, Annexo
5, Bot. 8:97, t. 152, 159, fig. 3, 1919; Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22 (9): 679,
1926. Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
= Phaseolus prostratus Bentham var. longepedunculatus Micheli, Vidensk. Meddel. natur. for Kjõb. 1 (5-8): 89, 1875. syn. nov.
= P. prostratus auct. non Bentham, Glaziou, Buli. Soe. Bot. Fr. Mém. 3b: 141, 1906.
= P. acariaeanthus Harms, Notizbl. bot. Gart. Berl. 7 (70): 506, 1921; Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22 (9): 679, 1926, syn. nov.
= P brachycalix Hassler, Candollea 1: 454, 1923, syn. nov.
= P. sabaerensis Hoehne (orth. mut.) Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
= P. acariaeanthus Harms (orth. mut.) Leitão, Bragantia 33 (6): 60, 1974.
= M. brachycalix (Hassler) Marechal et Baudet, Buli. Jard. Bot. Natl. Belg. 47:
257. 1977; Marechal, Boissiera 28: 157, 1978.
Tipo: Colhida em Sabará, Minas Gerais, ao lado da Estrada de Ferro; florescendo
e frutificando em janeiro. Hoehne 6871.
Ramos volúveis ou prostrados, de vilosos, pubescentes a subglabros. Estipulas de ovadas a lanceoladas, ápice agudo ou acuminado, vilosas ou pubescentes,
cerca de 4-9 mm de comprimento e 1,5-3,5 mm de largura. Pecíolos e raques vilosos, respectivamente com cerca de 15-65 mm e de 5-8 mm de comprimento. Estipelas de lineares a triangular-lanceoladas, ápice assovelado, vilosas, em geral de
2-6 mm de comprimento e de 0,2-0,5 mm de largura. Peciólulos vilosos, em geral
de 1-3 mm de comprimento. Folíolos romboidais, sublobados, subelípticos, ovados
ou lanceolados, ápice obtuso, levemente emarginado, base truncada, aguda ou obtusa, papiráceos ou membranáceos, ventral e dorsalmente vilosos, em geral de 12-52
mm de comprimento e de 15-40 mm de largura.
Inflorescências com pedúnculos de vilosos a pubescentes, geralmente de 95-260
mm de comprimento. Brácteas de ovadas a lanceoladas, ápice agudo ou acuminado, vilosas, cerca de 3-4 mm de comprimento e 0,5 mm de largura. Pedicelos vilosos ou pubescentes, cerca de 1-2,5 mm de comprimento. Flores, segundo coletores, branco-lilases, púrpura-azuladas, amarelo-esverdeadas, avermelhadas, creme,
róseas, solferinas ou vermelho-laranja. Cálice subglabro, tubo com cerca de 2-2,5
mm de comprimento, lacínios triangulares, ou superiores de 0,5-0,6 mm de comprimento e 1 mm de largura, os inferiores de 0,6-0,9 mm de comprimento e 1 mm
de largura. Vexilo geralmente, após a antese, com 8-8,5 mm de comprimento e 6-7
mm de largura, unha 1-1,5 mm de comprimento e, na porção central, de 0,6-0,9
mm de largura. Asas com cerca de 11-13 mm de comprimento e 3,5-5 mm de largura. Carena, em geral, de 7-7,5 mm de comprimento e 4 mm de largura. Estames
geralmente com filetes de 6-9 mm de comprimento, anteras de 0,5 mm de comprimento e 0,25 mm de largura. Ovário com cerca de 3-3,5 mm de comprimento e
1 mm de largura, estilete de 7,5-8 mm de comprimento.
Frutos pubescentes ou pubérulos, geralmente com 1-5 sementes, cerca de 12-20
mm de comprimento e 2-3 mm de largura. Sementes geralmente oblongas ou cilín-
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dricas, enegrecidas quando secas, cerca de 2-2,5 mm de comprimento e 1,5-2 mm
de largura.
Etimologia: em alusão a Sabará, cidade do Estado de Minas Gerais, localidade
típica da espécie.
Fenologia: foram examinados exemplares com flores ou com frutos, coletados nos
seguintes meses: região Centro-Oeste — janeiro e fevereiro; região Sudeste - de
novembro a março e julho.
Habitat: cerrado, campos.
Distribuição geográfica: Brasil, Paraguai.
Brasil: Goiás (nova localidade), Minas Gerais, Rio de Janeiro (?), São Paulo (nova
localidade).
Material Examinado

Brasil: Brasília meridionalis, Sellow 3373, P.
Rio de Janeiro?: Environs de Rio de Janeiro, Glaziou 13693 (111/1883), K, P (isótipo e holótipo de P. acariaeanthus? - correspondendo o número mas não a localidade, que é citada por Harms (1921) como
"Inficionado bei Caraça", e também por Glaziou (1906), sub nomen P. prostratus).
Minas Gerais: Belo Horizonte, Sampaio 6425 (28/1/1934), R; id., cultivada no Instituto Agronômico,
Andrade-Lima (3/11/1961), HB; id., Jardim em frente ao aeroporto, Mello Filho 2073 (6/111/1965), R; id.,
Gorduras de Cima, Mello Barreto 8640 (18/1/1939), R; id.. Ribeirão da Mata, Sampaio 7236 (111/1934);
Chácara do Caraça, Glaziou 1468 (VII/1882), P; Inficionado junto de Caraça, Glaziou 12568 (12/VII/1882)
K, R (isoparátipo de P. acariaeanthus); Contagem, Mello Filho 2647 (3/111/1969), R; Ituitaba, Fazenda
Sta. Terezinha, Macedo 1626 (9/11/1949), B M ; ibid., id., Macedo 1630 (9/11/1949), K; Lagoa Santa, Warming, G, P (holótipo e isótipo: P prostratus var. longepedunculaws);
id., Grutas, Lapinha, Handro 70
(12/1/1965), SP; Lapinha, 3 km NE of Lagoa Santa, Irwin 2414 (10/1/1959), K, R; Pedra Azul, A. P. Duarfe9022 (3/11/1965), RB; 5 km de Pedra Azul, Pabst 8325, Pereira 9436 (16/1/1965), R, RB; Pedro Leopoldo, Falzoni 19 (1935), SP; id.. Fazenda Modelo, Mello Barreto 5661 (9/11/1934), SP; Rio Bicudo, ± 20
km W of Corinto, 525 m.s.m., Irwin et col. Exped. NY 26803 (3/111/1970), K, RB; Sabará, Tapera, Mello
Barreto 5602 (4/XII/1933), SP; São João de Manhuaçu, BR-4, km 360, Pabst 8297 et Pereira 9406
(14/1/1965), R, RB; Serra do Espinhaço, base da Piedade, ± 3 5 km E of Belo Horizonte, BR-31, ± 3 1 6 0 0
m.s.m., Irwin et col. Exped. NY 30336 (14/1/1971), HB; Sete Lagoas, cultivado no Instituto Agronômico
de Minas Gerais, Andrade-Lima (3/11/1961), IPA; id.. Instituto de Pesquisas e Experimentação Agrope
cuária do Centro-Oeste, Franco Filho 8 (4/111/1964), RB; Várzea da Palma, Fazenda Mãe d'Água, A. P.
Duarte 7466 (25/XI/1962), RB.
São Paulo (nova localidade): Jeriquara, no vale do Rio Ponte Nova, J. Mattos 11692 et Bicalho (17/111/1964),
SP.
Goiás (nova localidade): 37 km NW of Itumbiara, Irwin 2540 (2/11/1959), R; Posse, rodovia BrasíliaFortaleza, 220 km de Formosa, Belém 89 et J. M. Mendes (8/1/1965), SP.
Paraguai: Centurion, K. Fiebrig 4168, G (holótipo de P.

brachycalix).

Não se conseguiu localizar o holótipo desta espécie.
No entanto, as ilustrações apresentadas por Hoehne (1919) no seu trabalho foram suficientes para se determinar o material examinado e se estabelecer a sinonímia desta espécie.

9. M. prostratum
( B e n t h a m ) U r b a n , Symb. antill. 9 (4): 457, 1928; Marechal,
Boissiera 28: 156, 1978. Figs. 3, 20, 21, 26, 86, 98.

Esperlina, feijão do mato
= Phaseolus prostratus Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 192, 1859; Hassler,
Candollea 1: 458, 1923.
= P. prostratus Bentham var. ovatifolia Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 192,
1859, p. max. p.
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= P. prostratus Bentham var. angustifolia Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 192,
1859.
= P. prostratus Bentham f. typicus Hassler, Candollea 1: 458, 1923.
= P. prostratus Bentham f. macrophyllus Hassler, Candollea 1: 459, 1923.
Ramos prostrados ou volúveis, de subglabros a pubescentes ou, raramente,
vilosos. Estipulas ovadas, lanceoladas ou triangulares, ápice agudo ou acuminado,
vilosas ou pubescentes, com cerca de 2,5-6 mm de comprimento e 1-3 mm de largura. Pecíolos e raques de vilosos a pubescentes ou subglabros, respectivamente
de 20-55 mm e de 5-10 mm de comprimento. Estipelas assoveladas ou lineares,
triangular-lanceoladas ou oblongas, vilosas, cerca de 2-3 mm de comprimento e
0,3-0,6 mm de largura. Peciólulos vilosos, geralmente de 1-2 mm de comprimento.
Folíolos de lineares a lanceolados, oblongos, lanceolados, raramente obovados, ápice
agudo, raramente obtuso, base obtusa ou aguda, papiráceos ou cartáceos, ventral
e dorsalmente de pubescentes a pubérulos, vilosos ou subglabros, em geral de 20-110
mm de comprimento e 5-20 mm de largura.
Inflorescências com pedúnculos de vilosos a pubescentes, cerca de 70-260 mm
de comprimento. Brácteas ovadas, lineares ou assoveladas, vilosas ou pubescentes, geralmente de 1-2 mm de comprimento e 0,2-0,3 mm de largura. Bractéolas
ovadas, lineares ou assoveladas, vilosas ou pubescentes, geralmente de 1-1,5 mm
de comprimento e de 0,2-0,5 mm de largura. Flores, segundo coletores, amarelolaranja ou amarelas. Cálice pubérulo, tubo com cerca de 2-3 mm de comprimento,
lacínios triangulares, os superiores com cerca de 1 mm de comprimento e 0,8-1 mm
de largura, os inferiores de ápice acuminado ou assovelado, geralmente de 1,4-2
mm de comprimento e 0,6-0,8 mm de largura. Vexilo geralmente, após a antese,
de 10-12 mm de comprimento e 8 mm de largura, unha de 2 mm de comprimento
e, na porção central, de 0,5-0,6 mm de largura. Asas geralmente de 12,5-14,5 mm
de comprimento e 6-9 mm de largura. Carena geralmente de 11-12 mm de comprimento e 4-5 mm de largura. Estames geralmente com filetes de 9-11,5 mm de comprimento, o vexilar dorsalmente geniculado, anteras de 0,5 mm de comprimento
e 0,25-0,3 mm de largura. Ovário com cerca de 4-5 mm de comprimento e 0,5 mm
de largura, estilete com cerca de 7-8 mm de comprimento.
Frutos pubérulos ou pubescentes, com 1-5 sementes, cerca de 20-27 mm de
comprimento e 3-4 mm de largura. Sementes cilíndricas, oblongas ou orbiculares,
enegrecidas quando secas, mais ou menos de 2-2,5 mm de comprimento e 2-2,5
mm de largura.
Etimologia: do latim prostratus = prostrado, em alusão ao hábito desta espécie.
Fenologia: foram examinados exemplares com flores ou com frutos, coletados nos
seguintes meses: região Sudeste — outubro e novembro; região Sul — de outubro
a março, exceto fevereiro.
Habitat: cerrado, campo, às vezes em solos arenosos.
Distribuição Geográfica: Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina.
Brasil: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Material Examinado
Brasil: Riedel 2050 (M/1834), Fl, K; Riedel (XI/1825), P; Sellow 1595, P; Sellow (3/1/1824), K; Sellow
3221 (1836), P.
Minas Gerais: Olho d'Água, Saint-Hilaire (1816-1824), P; Saint-Hilaire (1816-1821), P.
São Paulo: Araraquara, Lageado, Loefgren 4260 (15/IV/1899), SP; Iperó, Hoehne 36754 et Gehrt
(10/XI/1936), SP; Itu, Russel 63 (20/X/1897), SP; Mogi-Guaçu, "Campos das Sete Lagoas", Fazenda
Campininha, 6,2 km NNW of Pádua Sales, 22°11'-18'S, 47°7'-10'W, G. Eiten 3534 (4/XII/1961), G, SP;
ibid., id., 10 km NNE of Pádua Sales, 650 m.s.m, G. Eiten 2375 et L Eiten (22/IX/1960), SP; ibid., id.,
7 km NNW of Pádua Sales, J. Mattos 8511 et N. Mattos (17/XI/1960), SP; Mogi-Mirim, Hoehne 36867
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et Gehrt (18/XI/1936), SP; São José dos Campos, Loefgren 195 (X/1908), RB; Sorocaba, Brade 5672
(2/XI/1942), SP; Tatuí, Campo de Santa Cruz, Hoehne 1396 (30/1/1918), SP; Saint-Hilaire (1816-1821),
P; Saint-Hilaire 10240, P.
Paraná: Lapa, Rio Passa Dois, Hatschbach 14047 (17/111/1966), K, MA, P; Ponta Grossa, Hoehne
(1/XI/1928), SP; Ponta Grossa, Krieger 7625 (XII/1969), RB; ibid., Capão Grande, Dusén 2591 (11/XII/1913),
R; Porto Amazonas, Gurgel 36 (17/XII/1929), RB; Serrinha, Dusén 7340 (9/XII/1908), B M , K; Vila Velha, Hertel 3 (X/1944), SP; ibid., Krieger 7625 (XII/1969), RB.
Santa Catarina: Curitibanos, Fritz Müller 184 (1876), R; BR-2, Lajes, Pereira 8408 et Pabst 7683 (16/1/1964),
HB, K, M, RB; Lajes, Campo, Morro do Pinheiro Seco, 3 km E de Lajes, 900-950 m.s.m., L. B. Smith
9997 et Reitz (15/1/1957), R; ibid, Rio Caveiras, 800-912 m.s.m., B. Lutz (29/XII/1949), R; Mafra, 750
m.s.m., Reitz 5225 (26/1/1953) G; 8-13 km W of Chapecó, + 27°06'S, 52°40'W, 300-400 m.s.m., L. B.
Smith 14071 et Klein (16/XII/1964), P.
Rio Grande do Sul: km 25,5 da estrada Cruz A l t a - S a n t a Maria, Andrade-Lima 4237 (26/1/1964), IPA;
próximo de Guaíba, 50 m.s.m., Pabst et col. 6401 (30/X/1961), HB, R, RB; entre Lourenço e Camaquá,
Pereira 6819 et Pabst 6645 (4/XI/1961), HB, RB; Pelotas, I.A.S., Sacco 328 (7/111/1955), IAN, IPA, RB;
Porto Alegre, montes vizinhos, Leite 1980 (XII/1940), SP; ibid., Morro da Polícia, Rambo 40396 (5/111/1949),
K, SP, W ; ibid., au dessous de Ia Rua da Independência, Reineck et Czermack 100 (19/XI/1987), M,
P, W ; Rio Grande, Novo Porto, Deslandes 56, SP; frequent in woods, Tweedie 362, K (síntipo: var. angustifolius); Saint-Hilaire 1506 e 1509, P (sintipos: var. ovatifolius) Isabelle (1835), P. (lectótipo).
Paraguai: zwischen Rio Apa und Rio Aquidaban, Fiebrig 4646 (1908-1909), G, K, M (síntipo: f. macrophyllus); Depto. Misiones, Estância "La Soledad", Pedersen 7650 (24/XII/1965), K, P; Yaguaron, Balansa
1543 (25/1/1877), G; in regione cursus superioris fluminis Y-acá, Hassler 6986 (1/1900), K, P, W.
Uruguai: Concepción dei Uruguay, Lorentz (IV/1876), Fl.
Argentina: Prov. Corrientes, Depto. Santo Tome, 8 km E de Gobernador Virasoro, camino a Garruchos,
Krapovickas et col. 17126 (5/XII/1970), P; Cruz Alta, Campo Alegre, 416 m.s.m., Venturi 1926 (X/1922),
MA; Entre Rios, Chajarí, Cabrera 12368 (16/XII/1957), M; Prov. Entre Rios, prope Paraná, 32°S, Frommel et Lefebre (1888), P.
Bolívia: Lomas peladas, 1600 m.s.m., Troll 217 (1/XI/1927), M.

10. M. heterophyllum
(Willdenow) Marechal et Baudet, Buli. Jard. Bot. Natl.
Belg. 44: 444, 1974: Marechal, Boissiera 28: 156, 1978. Figs. 4, 17, 22, 29, 53, 87, 99.

= Phaseolus heterophyllus Willdenow, Enum. PI. Hort. Berol. 2: 753, 1809.
= P macropus Bentham, Comm. Leg. Gen. 76, 1837; Ann. Wiener Mus. 2: 140,
1839 ("1838").
= P. parviflorus Schlechtendahl, Linnaea 12: 325, 1838.
= P. micranthus Martens et Galeotti, Buli. Acad. Brux. 10: 196, 1843, non Hooker
et Arnott 1836.
= P. bilobatus Engelmann in wislizenus, Mem. North Mex. 109, 1847.
= P macropoides A. Gray, PI. Wright. 2: 33, 1853.
= P. prostratus Bentham var. ovatifolia Bentham in Martius, Fl. Brás. 15 (1): 192,
1859, p. min. p, syn. nov.
= P. prostratus auct non Bentham, Micheli, Mem. Soe. Phys. Hist. Nat. Genève
28 (7): 30, 1883.
= P psammodes Lindman, Bih. svensk Vetensk Akad. Handl. 24 (3, 7): 17, fig.
2. 1898; Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22 (9): 679, 1926; Leitão, Bragantia 33 (6):
61, 1974, syn. nov.
= P panduratus auct. non Martius ex Bentham Micheli, Buli. Herb. Boissier 6 (1):
36, 1898.
= P. panduratus Martius ex Bentham f. ovatifolius Hassler, Candollea 1: 460, 1923,
syn. nov.
= P. panduratus Martius ex Bentham Var. psammodes (Lindman) Hassler, Candollea 1: 460, 1923, syn. nov.
- P fraternus Piper, Contrib. U.S. Natl. Herb. 22 (9): 679, 1926.
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Holótipo: Habitat in America meridionalis Humboldt et Bonpland, B.
Ramos prostrados, vilosos. Estipulas ovadas ou lanceoladas, ápice assovelado
ou agudo, vilosas, com cerca de 5-6 mm de comprimento e 1-2 mm de largura. Pecíolos e raques vilosos, respectivamente com cerca de 12-45 mm e 2-6 mm de comprimento. Estipelas triangular-assoveladas, vilosas, cerca de 1,5-2 mm de comprimento e 0,2 mm de largura. Peciólulos vilosos, de 1,5-2 mm de comprimento. Folíolos geralmente sub-romboidais, raro suborbiculares ou oblongos, ápice agudo ou
acuminado, raro obtuso ou emarginado, base aguda, obtusa ou emarginada, de
membranáceos a papiráceos, ventral e dorsalmente de vilosos a subglabros, em geral de 10-33 mm de comprimento e 6-26 mm de largura.
Inflorescências com pendúculos vilosos, geralmente de 40-145 mm de comprimento. Brácteas de lanceoladas a triangular-lanceoladas, ápice assovelado, de 2-4
mm de comprimento e 0,5-0,7 mm de largura. Bractéolas de lanceoladas a triangularlanceoladas, de 3-4 mm de comprimento e 0,5-0,6 mm de largura. Flores, segundo
coletores, de cor vermelha. Cálice viloso, tubo com cerca de 2-2,5 mm de comprimento, lacínios triangular-assovelados, os superiores de 2-2,1 mm de comprimento
e 0,8-1 mm de largura, os inferiores de 2-3 mm de comprimento e 0,5-0,7 mm de
largura. Vexilo geralmente, após a antese, de 9-10 mm de comprimento e 0,7 mm
de largura. Asas com cerca de 15-15,5 mm de comprimento. Carena geralmente com
10,5-11 mm de comprimento e 3 mm de largura. Estames geralmente com filetes
de 8-10 mm de comprimento, o vexilar dorsalmente geniculado, anteras de 0,5 mm
de comprimento e 0,5 mm de largura. Ovário viloso, de 3,5-4 mm de comprimento
e 0,5 mm de largura, estilete de 7-7,5 mm de comprimento.
Frutos de vilosos a pubescentes, com 2-6 sementes, cerca de 17-20 mm de
comprimento e 3-3,5 mm de largura. Sementes suborbiculares ou subcilíndricas,
testa amarelada ou marrom, marmoradas de preto, com cerca de 2-3 mm de comprimento e 2-2,5 mm de largura.
Etimologia: do latim hetero = diferente e phyllum = folha, em alusão à variação
da forma das folhas nesta espécie.
Fenologia: foram examinados exemplares com flores ou frutos coletados nos meses de novembro a março.
Habitat: psamófila de campo ou restinga.
Distribuição Geográfica: do Sul dos Estados Unidos à Argentina, Uruguai (nova
localidade), Paraguai e Brasil (nova localidade).
A descrição foi baseada apenas no material examinado. Segundo Marechal
(1978), esta espécie apresenta polimorfismo quanto à forma dos folíolos.
Tudo indica que P. prostratus Bentham var. ovatifolius Bentham f. lateritius O.
Kuntze (1898) seja também sinônimo de M. heterophyllum.
Material Examinado
Brasil (nova localidade):
Rio Grande do Sul: Pelotas, beira da estrada, Sacco 344 (23/111/1955). IPA; id., Laranjal, Sacco 517
(7/111/1956), HB; Torres, ± 29°20'S e 49°44'W, 40 m.s.m., L. B. Smith 5823 et Reitz (26/11/1952), R;
Praia de Tramandaí, Vidal 188 e 288 (XI/1953); Tovar, Vidal, R; Vieira, in sabulosis apricis maritimis, ad
terram repens, Lindman (25/XI/1892), S(holótipo); Malme (19/XI/1901), R; Saint-Hilaire 1507, P (sintipo: P. prostratus var. ovatifolius).
Uruguai (nova localidade): Montevidéu, Fruchard (1869), P.
Paraguai: In campo Duarte prope Carapagua, Hassier 1239 (X/1885-1895), G (síntipo: P. panduratus f.
ovatifolius); Encarnación, Hassier 1379 (IX/1915), G; Plaine de Dona-luana, prés de Villa Rica, Balansa
1851 (15/IX/1874); prope Tobaty, Hassier 6380 (IX/19001, G, K, P (síntipo e isossíntipos: P. panduratus
f. ovatifolius, parátipo e isoparátipos: P. fraternus); Villa Rica, Balansa 1543 a (10/XII/1874), P; Balansa
1554 (28/X/1875), G, P; Drake, P; Hassier 1009, K (síntipo: P. panduratus f. ovatifolius).
Bolívia: Bolivian Plateau, Bang 1011, K (isótipo P. fraternus).
América do Sul: Habitat in America Meridionalis, Humboldt et Bonpland, foto B.
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D I S C U S S Ã O E CONCLUSÕES
O Brasil e o Paraguai, na América do Sul, e o México, na América do Norte,
são os centros de dispersão do gênero Macroptilium.
Para o Brasil são conhecidas 10 espécies. A área de maior concentração fica
no Brasil-Sudeste, com 8 espécies, das quais 7 ocorrem em Minas Gerais. Nas outras regiões o número é menor: 2 espécies na região Norte, 6 na região Nordeste,
4 na região Sul e 6 na região Centro-Oeste.
Suas espécies ocupam os mais variados ambientes e são, geralmente, de vegetação secundária.
O gênero está dividido em duas seções: Macroptilium e Microcochle. As relações filogenéticas ainda precisam ser melhor esclarecidas através de estudos de morfologia comparada, grãos de pólen e fitoquímica de todas as suas espécies.
Quanto à evolução, observou-se o seguinte em Macroptilium:
Hábito: plantas eretas ou semi-eretas - plantas volúveis ou prostradas.
Número de Folíolos: folhas 3-folioladas - folhas 2-1-folioladas.
Calos: calos grandes - calos pequenos.
Papilas: papilas onduladas - papilas proeminentes.
Fruto: fruto longo - fruto curto, sutura reta - sutura comprimida entre as sementes
(fruto submoniliforme).
Número de Sementes: 27 sementes - 1 semente.
Os caracteres usados para separação das espécies foram baseados principalmente nas características de vexilo, cálice e fruto.
Estudos biossistemáticos são necessários para elucidação de problemas de delimitação de espécies e de validade de categorias infra-específicas.
A presença de flores subterrâneas cleistógamas, em adição às aéreas, só foi
constatada, até agora, nas espécies brasileiras, em M. gracile, M. panduratum e
M. heterophyllum. As flores aéreas apresentam características indicadoras de alogamia, mas não se conseguiu realizar experimentos para se testar este tipo de fecundação. A autogamia, obrigatória nas flores cleistógamas, foi testada, e é possível, pelo menos nas flores aéreas de M. atropurpureum. O termo flor casmógama
não foi empregado por não se ter concluído se a fecundação ocorre antes ou depois da abertura da flor.
Quanto a insetos que visitavam a flor, Bombus brevivillus Franklin é o provável
polinizador de M. lathyroides e M. gracile, Euglosa nigrita Lepeletier e Apis mellifera L , prováveis polinizadores de M. atropurpureum. Além deles, Trigona sp. visita
com freqüência a flor, mas seu peso não é suficiente para expor o estigma. Esta
abelha perfura a base do cálice, roubando o néctar do interior da flor.
Devido à presença de pêlos glandulares contendo substância açucarada nas
folhas, ramos e cálice, é grande o número de formigas melívoras encontradas sobre
as diversas espécies examinadas na natureza.
Tudo indica que Macroptilium tenha surgido no Terciário, uma vez que os autores citam as abelhas como muito abundantes durante esse período. E que a evolução das abelhas atuais esteve intimamente relacionada com a evolução de flores
melíferas durante aquela época.
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As figuras 1 a 22 mostram cálices de: (1) M. gracile; (2) M. sábaraense; (3) M. prostratum; (4) M. heterophyllum; (5) M. lathyroides; (6) M. martii; (7) M. panduratum; (8) M. bracteatum; (9) M. erythroloma; (10) M. monophyllum; (11) M. erythroloma; (12) /W. lathyroides; (13) /W. panduratum; (14) /W.
martii; (15) /W. bracteatum; (16) /W. monophyllum; (171 M. heterophyllum; (18) M. gracile; (19) Aí.
sábaraense; (20) /M. prostratum;
(21) lacinio superior de /W. prostratum;
(22) lacínio superior de
/W. heterophyllum.
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As figuras 23 a 32 mostram base dos vexilos e calos de: (23) M. bracteatum; (24) M. lathyroides;
(25) M. gracile; (26) M. prostratum; (27) M. erythroloma; (28) M. monophyllum; (29) M. hetero phyllum; 130) M. panduratum; (31) M. martii; (32) M. sabaraense.
.As figuras 33 a 35 mostram papilas dos calos de: (33) M. lathyroides; (34) M. hete rophyllum; (35) M.
erythroloma..
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As figuras 36 a 49 mostram M. lathyroides: (36) flor; (37) asas e carenas; (38) asa; (39) vexilo; (40)
carenas; (41) semente; (42) ápice do estilete com estigma; (43) estame vexilar; (44) androceu e gineceu;
(45) embrião; (46) parte do estame; (47) e (48) base do ovário e disco; (49) aineceu.
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As figuras 50 a 76 mostram: (50) tricoma simples; (51) epiderme abaxial e (52) tricoma glandular
de M. lathyroides; (53) estame vexilar e (55) vexilo de M. heterophyllum; (54) base do ovário e
disco de M. erythroloma; (56) flor subterrânea; (57) vexilo da flor subterrânea; (58) ovário da
flor subterrânea; (59) estame vexilar da flor subterrânea e (60) e (61) fruto subterrâneo de M.
panduratum; (62), (63) e (64) folíolo de M. gracile; (65) semente do fruto subterrâneo de M.
panduratum; (66) semente do fruto subterrâneo; (67) semente do fruto aéreo; (68) flor subterrânea; (69) fruto subterrâneo; (70) cálice da flor subterrânea; (71) vexilo; (72) asa; (73) carena;
(74) androceu; (75) estame vexilar e (76) gineceu de M. gracile.
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As figuras 77 a 82 mostram cortes transversais do botão de M. gracile: C = cálice; CAL = calo;
CAR = carena; D = disco: LC = lacínios do cálice; O = ovário: OV = óvulo; TE = tubo de estames; UA = unha da asa; UC = unha da carena; UV = unha do vexilo; UC-TE-UA = união do tubo
de estames com a unha das asas e das carenas; V = vexilo; • = feixes vasculares; C = espaço vazio.
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4—JLL
Fig. 83— Distribuição geográfica de M. lathyroides.

Fia. 84— Distribuição geográfica de M. gracile.
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Fig. 85 — Distribuição geográfica de
• M.

bracteatum

A M.

erythroloma

Fig. 86 — Distribuição geográfica de
• M.

monophylium

• M.

panduratum

A M.

nmstratum
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Fig. 87 — Distribuição geográfica de
• M. martii
A M. sabaraense
• M. heterophyllum
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Fig. 88 — Flor e botões de M. atropurpureum
(A.P. de Candolle) Urban.

Fig. 89 - Hábito e inflorescência de
M. lathyroides
(L.) Urban.

172

Fig. 91 -

Inflorescéncia aérea de M. qracile (Bentham) Urban.
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Fig. 92 — Lectotipo de M. bracteatum (Nees et Martius) Marechal et Baudêt.
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Fig. 93 — Holótipo de M. erythroloma (Bentham) Urban.
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Fig. 94 — M. monophyllum (Benthaml Marechal et Baudet.
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Fig. 95 - Holótipo de M. panduratum (Bentham) Marechal et Baudet.
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Fig. 96 — Holótipo de M. martii (Bentham) Marechal et Baudet.
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Hcrb. Brasil. Repeli. Mutei to. StMkholn.
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Fig. 99 — M. heterophyllum (Willdenow) Marechal et Baudet (holótipo de Phaseolus psammodes
Lindman).
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NOVAS ESPÉCIES DE OCOTEA AUBL. (LAURACEAE) DO PARÁ
Ida de Vattimo-Gil111
RESUMO
São descritas duas novas espécies de Ocotea Aubl. (Lauraceae) do Estado do
Pará, região do Rio Jari: O. albescens Vattimo e O. duplocolorata Vattimo, coletadas por N. T. Silva. Os holótipos se acham depositados no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB). Ambas as espécies são dióicas e pertencem ao Subgênero Oreodaphne Nees.
ABSTRACT
The Author describes two new species of Ocotea Aubl. (Lauraceae) from the
Brazilian State of Pará, Jari River region: O. albescens and O. duplocolorata, collected by N. T. Silva. The holotypes are deposited in the Jardim Botânico of Rio de
Janeiro Herbarium (RB). Both species are dioecious and belong to the Subgenus
Oreodaphne Nees.
INTRODUÇÃO
Identificando material botânico coletado no Pará, região do Jari, por N. T Silva, a autora encontrou as duas espécies novas de Ocotea Aubl. (Lauracea), pertencentes ao Subgênero Oreodaphne Nees, que engloba espécies de flores dióicas:
O. albescens e O. duplocolorata.
O. albescens, da qual só se conhecem as flores femininas, e enquadrada na
Chave de Mez Cl.c. 221) no grupo das espécies de flores muito parcamente pilosas,
de gineceu glabro, de estames de filetes mais curtos que as anteras, mas conspícuos, sendo afim de O. canaliculata (Rich.) Mez, da qual difere principalmente por
apresentar na face ventral das folhas aréolas nigro-punctuladas. Seu epíteto específico se refere à face dorsal da folha albescente.
O. duplocolorata, da qual só são conhecidas as flores masculinas, enquadra-se
na Chave de Mez no grupo de espécies de gineceu estéril e anteras e filetes subequilongos, às vezes os filetes mais longos. É afim de O. multiglandulosa (R. et P.)
Mez pelas anteras externas emarginadas, diferindo de imediato pela ausência de
estaminódios. O epíteto específico se refere à diferença de tonalidade entre as duas
faces das folhas, na maioria dos exemplares.
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MATERIAL E MÉTODOS
Foi estudado material herborizado, que foi submetido a exame ao microscópio
estereoscópico para identificação por meio de chave (foi usada a de Mez 1.c.) e
descrição.
As flores foram previamente fervidas para amolecimento a fim de que pudessem ser abertas para estudo de seus órgãos, em detalhe.
Descrição das Espécies Novas
Ocotea albescens

Id. Vattimo sp. n.

Arbor circa 22 m de alta, trunco cylindrico, DAP 30cm; gemmis circa 2mm longis, stricte ovoideis vel oblongis, fulvo-brunneo-tomentellis ramulis junierihus teretibus cinereis ad apicem flavido-ferrugineo-sericeis, saepe basi transverse lenticellatis, adultis longitudinaliter striatis, cinereis. Folia alterna, petialis canaliculatis brunneis 1-1,5 cm longis subglabris, ad basin transverse lenticellatis, lamina chartaceocoriacea, elliptica, stricte elliptica vel lanceolata, (5-7,5) 8,5 cm-11,5 cm longa, (1,5
- 1,8) 2,2 cm-3 cm lata, ad basin subabrupte acuta, ad apicem breve obtuseque acuminata, margine ad basin recurvula ad apicem undulata, penninervia, costis ubique
conspicuis; supra praeter costis, flavis, flavo-ferrugineis vel aurantiacis viridia subnitida vel opaca, preminule-subdepresso-costata, prominule-reticulata, in areolis nigro-punctulata; subtus pauci-sparse-pilosa, albescentia, subrubiginosa, prominenti-costata; costis subconspicuis 7-8paribus, 30-50° divergentibus a costa mediana,
ad apicem marginem prope curvantibus, subconspicue prominulo-reticulata; margine ad basin recurvula. Inflorescentia paniculato-racemosa terminalis apice ramulerum, ad apicem luteo-ferrugineo-tomentella vel
luteo-fulvo-rubiginoso-tomentella,
feliisbrevier vel eis subaequalis, circa 7cm longa, 2,5cm lata, pedunculis circa 2cm
longis ferrugineo-pubescentibus. Flores dioici; masculi ignoti, feminei flavi, lobis externis viridibus, flavo-ferrugineo-tementellis,
circa 2mm longi, perianthii tubo sensim in lobis transiente et lobis extus pilosis breviere; lobis externis subovoideis ápice obtusis, internis subellipticis saepe apice truncatis. Antherae externae steriles
quadrilocellatae, lacellis ellipticis minimis, subquadraticae vel subtrapezoideae ápice subrotundato, filamentis valde brevibus ad basin latieribus; seriei III subquadraticae, locellis infimis sublateralibus, superis lateralibus, basi glandulis binis subglobosis sessilibus auctae. Staminodia nulla. Ovarium ellipsoideum crassum, style valde
brevier, stigmate subplano nigro. Fructus baccaceus.
Ad Ocoteam canaliculatam (Rich.) Mez affinis, sed differt praecipue foliis super nigro-puntulatis. Speciei epithetum ad albescentem dorsalem faciem folierum
relatum est.
Holotypus — Brasil: Pará, Mens Dourado, Jari regione, solo argiloso-arenoso, "louro caraxié" vulgo nuncupatur, arbor 22mm alta, trunco cylindrico DAP 30cm, cuppa Wm, foliis alternis, supra opacis, infra albescentibus, floribus periantho flavo in
paniculis, fructu baccaceo, alburno cremeo, cerni flavo, collectionis loco "área caracaru"in vegetatione ubi "castanheira", "ang. vermelho", "uxi" et "acapu" reperti sunt, relevo undulato, N. T. Silva 5244 leg., martio 1980 (RB).
Árvore cerca de 22m alta, de tronco cilíndrico, DAP 30cm, gemas cerca de 2mm
longas, estreitamente ovóideas ou oblongas, fulvo-brúneo-tomentelas. Râmulos mais
jovens cilíndricos cinéreos, para o ápice flávido-ferrugíneo-seríceos, muitas vezes
transversalmente lenticelados, os adultos longitudinalmente estriados, cinéreos. Pecíolos canaliculados castanhos 1-1,5 cm longos subglabros, para a base transver-
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salmente lenticelados. Folhas alternas de limbo cartáceo-coriáceo elítico, estreitamente elítico ou lanceolado, (5-7, 5) 8,5 cm-11,5 cm longo e (1,5-1,8) 2,2 cm 3cm largo, para a base subabruptamente agudo, para o ápice curta e obtusamente
acuminado, na margem para a base um tanto recurvo, para o ápice ondulado, peninérveo, com as nervuras secundárias conspícuas; na face ventral com as nervuras
secundárias amarelas ou amarelo-ferrugíneas ou aurancíacas, no resto verde, subnítido ou opaco, promínulo-subdepresso-costado, promínulo-reticulado, nas aréolas nigro-punctulado; na face dorsal parca e esparsamente piloso, albescente, subrubiginoso, prominenti-costado, com as nervuras secundárias subconspícuas, em
7-8 pares, divergindo da nervura mediana 30-50°, curvadas no ápice próximo à
margem, subconspicuamente promínulo-reticulado, na margem para a base um tanto
recurvo. Inflorescência paniculado-racemosa terminal, no ápice dos ramos, para o
ápice lúteo-ferrugíneo-tomentela ou lúteo-fulvo-rubiginoso-tomentela, mais curta
que as folhas ou quase da mesma altura, cerca de 7cm longa e 2,5cm larga, com
os pedúnculos cerca de2cm longos ferrugíneo-pubescentes. Flores dióicas, as masculinas desconhecidas, as femininas amarelas, com os lobos externos do perianto
verdes, amarelo-ferrugíneo-tomentelos, cerca de 2mm longos; tubo do perianto aos
poucos passando para os lobos externamente pilosos e mais curto que eles; lobos
externos subovóideos no ápice obtusos, os internos subeliticos muitas vezes truncados no ápice. Anteras externas estéreis, quadrilaceladas, com os locelos elíticos
mínimos, subquadráticos ou subtrapezóideos de ápice subarredondado; filetes bastante curtos mais longos para a base; anteras da série III subquadráticas, com os
locelos inferiores sublaterais, os superiores laterais, com duas glândulas subglobosas sésseis na base. Estaminódios nulos. Ovário elipsóideo, crasso, com estilete bastante mais curto. Estigma subplano, negro. Fruto bacáceo.
Afim de Ocotea canaliculata (Rich.) Mez, diferindo, principalmente, pelas folhas na face ventral nigro-punctuladas.
Holótipo — Brasil: Pará, Monte Dourado, região do Jari, solo argilo-arenoso, nome vulgar "louro caraxie", árvore 22m alta, tronco cilíndrico DAP 30cm, copa 10m,
folhas alternas, na face superior opacas, na inferior albescentes, flores de perianto
amarelo em panículas, fruto bacáceo, alburno creme, cerne amarelo, local de coleta "área do caracaru" na vegetação onde se encontram a "castanheira", o "ang.
vermelho", o " u x i " e o "acapu", relevo ondulado, N. T. Silva 5244 leg., março 1980
(RB).
O epíteto específico se relaciona com a face dorsal da folha albescente.
Ocotea duplocolorata

Id. Vattimo sp. n.

Arbor circa 23m alta, ramulis ápice minute sparseque pilosis, subglabratis vel
glabratis, brunneo-rubiginosis, ad apicem angulatis, costulatis, lenVcellatis. Folia petiolis usque ad 0,8cm longis, canaliculatis, aurantiaco-rubiginosis, alterna, chartacea, supra glabra, in sicco citrino-vel glauco-viridia, opaca,
impresso-punctulata,
costis aurantiacis, subtus costarum axillis babellata, flavo-viridia; elliptica vel subobovata, circa 10,5 - 12cm longa et 4 - 5cm lata, basiacuta, ápice obtusiuscule acuminata, acumine circa 0,5 - 0,7cm longo, penninervia supra prominulo-immersocostata, prominulo-reticulata; subtus prominulo-costata etprominulo-reticulata, costis aurantiacis et nervo medio sub angulo 34 - 45° prodeuntibus, margine subplano
crispulo. Inflorescentia multiflora in ramulis ápice orta, panniculata, circa Wcm alta, ramulis rubiginosis minutissime flavo-cinereo-tomentellis, foliis subaequans, pedunculis circa 0,6cm longis. Flores dioici, feminei ignoti, extus flavo-cinereotomentelli, intus basi pilosi, circa 4mm longi. Perianthii tubus lobis brevier, lobis evatis
ápice subacutis trinervíis, extus pilosis, externis latioribus. Antherae externae (se-
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ríei I et II) subovat vel subquadraticae vel sub-rectangulares, ápice emarginatae, glandulis translucidis punctatae, filamentis glabris eas subaequantibus vel longioribus.
Antherae seriei III ovatae vel sub-rectangulares, filamenti médio strictioribus, dorso
pilosis, basi glandulis magnis binis reniformibus sessilibus extus atris auctis. Staminodia nulla. Gynaeceum sterile stricte ellipseideum pilosulum, style late, stigmate
atro. Fructu ignotus.
Ad Oceteam multiglandulosam (R. etp.) Mez affinis ob antheras emarginatas,
sed differt staminodiis nullis, glandulis reniformibus, felii supra impresso-punctulatis
et subtus axillis costarum barbellatis.
Holotypus — Brasil: Pará, Jari regione, Mons Dourado, "louro tamanco" nuncupatur, arbor circa 23m alta, DAP36cm, cuppa 9m, foliis simplicibus alternis, viridibus, opacis, floribus calyce viridi, corolla brunnea in paniculis, fructu baccaceo, alburno cremeo, cerni brunneo, loco cellectionis área "cova da onça" (área covae
lyncisi, solo argiloso-arenoso, in vegetatione ubi "castanheira", "maçaranduba", "ang.
vermelho" et "acapu" reperti sunt, relevo plano, N. T. Silva 5209 leg., novembro
1979 (RB).
Speciei epithetum ad colorem diversam in faciebus foliorum, quae supra citrinis vel glaucis et subtus flavo-viridibus sunt.
Árvore cerca de 23m alta, de râmulos no ápice diminuta e esparsamente pilosos, subglabrados ou glabrados, castanho-rubinosos, para o ápice angulados, costulados, lenticelados. Folhas de pecíolos até 0,8cm de comprimento, canaliculados,
aurancíaco-rubinosos, alternas, cartáceas, na face ventral glabras, secas verde-citrinas
ou verde-glaucas, opacas, impresso-punctuladas, nervuras secundárias aurancíacas; na face dorsal barbeladas, nas axilas das nervuras primárias com as secundárias, verde-amareladas; elíticas ou subobovadas, cerca de 10,5-12 cm longas e 4
-5cm largas, de base aguda e ápice pouco obtusamente acuminado, com acúmen
cerca de 0,5-0,7 cm longo, peninérveas, na face central promínulo-imerso-costadas,
promínulo-reticuladas; na dorsal promínulo-costadas e promínulo-reticuladas, de nervuras secundárias aurancíacas, saindo da nervura mediana num ângulo de 34-45°,
de margem subplana críspula. Inflorescência multiflora no ápice dos ramos, paniculada, cerca de 10cm longa, de râmulos rubiginosos muito diminutamente flavocinéreo-tomentelos subigualando o comprimento das folhas, com pedúnculos cerca de 0,6cm longos. Flores dióicas, as femininas desconhecidas, externamente
cinéreo-tomentelas, internamente pilosas na base, cerca de 4mm longas. Tubo do
perianto mais curto que os lobos, estes ovados de ápice subagudo, trinérveos, externamente pilosos, os exteriores mais largos. Anteras externas (das séries I e II)
subovadas, sub-retangulares ou subquadráticas, de ápice emarginado, pontuadas
por glândulas translúcidas; filetes glabros subiguais ou mais lungos que as anteras.
Anteras da série III ovadas ou sub-retangulares, com filetes mais estreitos na parte
mediana, pilosos no dorso, na base com duas glândulas grandes reniformes sésseis, externamente atrás. Estaminódios nulos. Gineceu estéril, estreitamente elipsóideo, um tanto piloso; estilete largo; estigma negro. Fruto desconhecido.
Afim de Ocotea multiglandulosa (R. et P.) Mez devido às anteras emarginadas,
diferindo pelos estaminóidios nulos, glândulas florais reniformes, folhas na face ventral impresso-punctuladas e com as axilas das nervuras secundárias barbeladas na
face dorsal.
Holótipo — Brasil: Pará, região do Jari, Monte Dourado, "louro tamanco", árvore
cerca de 23m alta, DAP 36cm, copa 9m, folhas simples alternas, verdes opacas,
flores de cálice verde, corola castanha, em panículas, fruto bacáceo, alburno creme, cerne castanho, local de coleta na área "cova da onça", solo argiloso-arenoso,
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em vegetação onde a "castanheira", a "maçaranduba", o "ang. vermelho" e o "acapu" são encontrados, relevo plano, N. T. Silva 5209, novembro 1979 (RB).
O epíteto da espécie se relaciona com a coloração diversa entre a face superior
(glauca) e a inferior (verde-amarelada) da folha.
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Fig. I - Ocotea albescens Vattimo n. sp.: 1 - Folha; 2 - Ramo florifero; 3 - Ovário, estilete, estigma; 4,
5, 6 - Estames externos estéreis; 7 - Estame da série III, com glândulas basais, estéril.
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Fig. II - Ocotea duplocolorata Vattimo n. sp.: 1 - Ramo florífero; 2 - Folha; 3 - Gineceu piloso; 4, 6 e
7 - Estames das séries exteriores; 5 - Estames da série III, com as glândulas basais.

189

IN M E M O R I A M - APPARÍCIO PEREIRA DUARTE

C. T. Rizzini e A . de M a t t o s Filho
Como justa homenagem a um botânico cuja atividade foi multifária, desenvolvida basicamente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e deste irradiada em várias
direções, apresentamos os fatos relevantes da sua vida e obra.
Nasceu Apparício Pereira Duarte em Carandaí, MG, a 7 de dezembro de 1910.
Entre 26.07.26 e 30.07.30, estudou no então chamado Aprendizado Agrícola, hoje
Escola Agrotécnica Diaulas Abreu, situada em Barbacena, MG, onde recebeu o diploma de Chefe de Culturas — escola tradicional à qual, na idade provecta, doou
sua valiosa biblioteca.
Em 18.09.33, foi admitido, por Ângelo da Costa Lima, no Instituto de Biologia
Vegetal (atual Jardim Botânico), com a atribuição de organizar o campo experimental
da Seção de Fitopatologia. Como fosse intenso o labor cotidiano ali, aproveitava
a primeira parte da noite para cursar o Ginasial e o Científico, nos quais se graduou.
No Serviço Florestal, órgão que sucedeu àquele Instituto, entre 1940 e 1944, atuou
como Chefe de Culturas.
Em 1943, foi aberto o concurso para Naturalista Auxiliar do Museu Nacional,
no qual o distinto fitólogo se viu aprovado; nesse grêmio científico labutou no período compreendido entre 1945 e 1946. Nesse ano, contudo, passou ao Jardim Botânico, após concurso de provas e defesa de tese, onde permaneceu de 1946 a 1967,
época da sua aposentadoria para, indefeso, desempenhar outras atividades botânicas alhures.
Durante sua permanência no Jardim Botânico, nessa vintena de anos, auxiliado por uma bolsa de pesquisa do CNPq, o técnico em tela deu sua cooperação
à Seção de Botânica Sistemática, até março de 1951, posto que, desta efeméride
até 1954, desempenhou o cargo de Superintendente do mesmo Jardim. Neste tempo,
teve de zelar pelas coleções vivas, de vasta importância para a investigação científica, além de administrar o parque. Depois, a seu pedido, voltou para a mencionada
Seção de Sistemática. No transcurso do seu estágio nesta, Apparício, soube ser
diligente coletor de espécimes para o herbário, dedicou-se ao estudo das Moraceae,
Proteaceae, Begoniaceae e Vochysiaceae, com especial consideração a certos gêneros de tais famílias.
Importa, contudo, referir particularmente a prolongada e minuciosa atenção
que ofertou ao gênero Aspidosperma, das Apocynaceae. Operando em conjunção
com um grupo de fitoquímicos destacados, viajou estenuadamente objetivando a
coleta de amostras do mesmo, tanto para metas botânicas quanto químicas. Ao

Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Vol XXVIII
1986/198?

190
longo desse labor, descobriu diversas espécies novas, a par do achado de algumas
entidades ainda não relacionadas. Lauráceas e Leguminosas, do mesmo passo, foram por ele prospeccionadas tendo em vista pesquisas químicas.
Quanto ao Jardim Botânico, mediante os seus esforços, a instituição recebeu
cerca de dez mil amostras herborizadas e umas duas mil plantas vivas, montantes
merecedores de admiração. Mais ainda, no Museu Nacional fez inserir perto de duas
mil exsicatas, no diminuto lapso em que ali laborou.
Apparício Pereira Duarte, a 1 de abril de 1968, já aposentado no Jardim Botânico, ingressou na Universidade Federal de Minas Gerais para fundar o Museu de História Natural e dar início à arborização do campus, com o cargo de professor adjunto. O antigo Museu Mello Barreto, em péssimo estado nesse tempo, foi por ele reorganizado, coleção essa de subido valor científico. Paralelamente, colheu tanto quanto
quatro mil exemplares de vegetais para começar o herbário da referida universidade. Pelo que concerne ao campus, um belo trabalho chegou a adiantar-se visivelmente, conforme observamos de visu; o ajardinamento da enorme área, então desnuda, teve início mediante a criação, com material trazido das respectivas localidades natais, de ambientes próximos dos naturais, sobre os quais Apparício assentava as espécies apropriadas. Desta sorte, deu condições para os primeiros estudos
experimentais de Ecologia, com referência aos seguintes habitats: canga, gnaissegranito, calcário e arenito-quartzito. Eis, pois, que durante quejando período teve
de viajar muito através de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, recolhendo o citado material, mineral e vegetal. Recriou, em suma, grupos ecológicos, transportandoos ex natura para o campus universitário. Após esse princípio auspicioso, o dito pesquisador deixou o cargo em março de 1971, sendo a arborização do campus continuada competentemente por Camilo de Assis Fonseca Filho, hoje em franco progresso. Por fim foi sócio fundador da Sociedade Botânica do Brasil, tendo comparecido a várias reuniões.
Percorrendo o País, ao longo de 30 anos (conquanto labutasse, deveras, por
mais de quatro décadas), do Sul ao Nordeste e do Leste ao Norte, o botânico em
foco esteve presente em vários conclaves científicos, tal o Simpósio sobre a Biota
Amazônica (Belém, PA, 6 a 11 de junho de 1966) na companhia de um de nós (C.
T. R.), no qual apresentou trabaiho, notando-se que era orador fluente, grande amigo do vernáculo, cuja literatura clássica conhecia altamente. Ao demais, ocupouse, em 1973, com o estudo da vegetação do Pará ao Espírito Santo, colaborando
com uma equipe de pedólogos, encarregados de realizar o Levantamento da Carta
de Solos dos mesmos Estados. Já em 1974-75, erigiu vasto criadouro de mudas
de plantas nativas, o chamado Horto de Patamares, em Salvador, BA, que chegou
a englobar perto de 35.000 espécimes pertencentes a cerca de 50 espécies botânicas, cuja finalidade era distribuir mudas para os compradores de lotes de uma companhia urbanizadora, de modo que a área do loteamento não quedasse nua. Finalmente, em outubro de 1977, cessaram suas impertéritas atividades, no município
de São Sebastião, Baixada Santista, SP, ocasião em que tiveram início os achaques que o prenderam no lar até o decesso.
Apparício Pereira Duarte, em 1947, consorciou-se com a meiga e dedicada funcionária do Jardim Botânico, Yvone Wanderley Duarte, a qual deixou viúva a
30.03.84, data de seu desenlace, aos 73 anos, no Rio de Janeiro.
Seus trabalhos publicados montam a 28, como ver-se-á adiante. No curso de
sua vida ativa, uma série de espécies novas foram por ele reveladas à Ciência, várias levando o seu nome, como: Schinus apparicianus L. Barroso, Diodia appariciana Rizz., Begonia apparicioi Brade e Euphorbia appariciana Rizz. Tendo a cooperação dele, no capítulo da coleta e identificação de espécies de Aspidosperma para
investigações fitoquímicas, se revelado de primacial relevância, um dos alcalóides
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recém-descobertos foi denominado em sua homenagem. Trata-se da apparicina,
isolada da casca de cinco estirpes daquele gênero, a saber: A. olivaceum M. Arg.,
A. eburneum Fr. Ali., A. multiflorum D C , A. gomezianum DC. e A. dasycarpon
DC. (Journal of the Chemical Society, setembro de 1965, n. 886: 4773-4780).
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CALEA SADDIANA

-

UMA ESPÉCIE NOVA DA FLORA DE MATO GROSSO
Graziela Maciel Barroso' 1 '
RESUMO

Durante excursão realizada à região de São Vicente, Município de Santo Antônio de Leverger em Mato Grosso, encontrou-se próximo a um riacho uma formação
arbustiva com aproximadamente 1m de altura que despertou atenção. Tal formação consistia de exemplares de uma Compositae do gênero Calea, com folhas opostas, trinérvias, com forte odor e apresentando ainda capítulos homógamos dispostos em corimbos terminais.
A característica de um invólucro duplo não é comum às espécies de Calea mas,
características florais e os aquênios negros, prismáticos com papus de escamas linearlanceoladas, escariosas, ultrapassando o seu comprimento e apresentadas pela planta, tornaram evidente que se tratava de um representante do gênero, subordinado
à Seção Leontophthalmum, que considerada nova é descrita e ilustrada no presente trabalho.
ABSTRACT
Calea saddiana sp. nov. from São Vicente, Mato Grosso State is described and
illustrated. The new taxon belongs to the Leontophthalmum Section and it is characterized by its double involucre.

Calea saddiana G. M . Barroso, sp. nov.
Frutex ca. 1-1.5 m altus. Folia opposita, viscosa, odorifera, breve petiolata, coriacea, 4-5 cm longa, 2.5-3 cm lata, ápice acuta, base rotundata, trinervata, margine leviter crenulatamulti glandulosa, glabra. Capitulescentia terminalis, corymbosa; involucrum duplum, externum bracteis involucralibus ca. 6, uniseriatis, foliaceis,
membranaceis, oblongis, viscosis, trinervatis, ca. 1.5cm longis, 0.6cm latis, internumampanulatum, 2-seriatum, bracteis striatis, obtusis, ca. 0.6-0.8 cm longis, 0.3-0.4
cm latis: capitula homogama, flosculis ca. 18; corolla 0.6-0.7 cm longa, luteola, tubo cylindrico 1.8-0.2 cm longo, limbo ca. 0.4cm longo; lobis ca. 0.15cm longis; styli
rami ca. 0.3cm longi; paleae lanceolatae, leviter concavae non cymbiformes ca. 0.8cm
longae. Achaenia ca. 0.3cm longa, atra, glabra; pappis squamae ca. 10, scariosae,
lanceolatae, acutae ca. 0.4cm longae.
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Typus: Brasil, Mato Grosso, Município de Santo Antônio de Leverger, região da
Gruta (Casa de Pedra) de São Vicente; 13 Jan. 1987, Saddi et ai., 7920 (Holotypus
CH; isotypi CH, RB).
O novo táxon descrito é caracterizado pelo invólucro duplo de brácteas constituído por uma série externa de 5 a 6 filárias foliáceas, viscosas, membranáceas, oblongas, de cor verde pálido, com ca. de 1,5cm de comprimento e 0,6cm de largura
e que cerca o verdadeiro invólucro campanulado, com filárias dispostas em duas
séries, com ca. de 0,6 a 0,8cm de comprimento e 0,3 a 0,4cm de largura.
Dedicou-se a espécie ao botânico Dr. Nagib Saddi, que está realizando trabalho de levantamento da flora do Estado de Mato Grosso, além de dirigir o Herbário
Central da Universidade Federal de Mato Grosso (CH).
Material Examinado
BRASIL, Mato Grosso, Santo Antônio de Leverger, Gruta de São Vicente, ca. 1 km córrego abaixo;
subarbusto ca. 80cm, cerrado, solo argiloso-arenoso; flores em botões esverdeados, odoríferas e com
brácteas amarelo-esverdeadas; 13 Jan. 1987, Saddi et ai., 7891 (CH); Gruta de São Vicente, imediações
do final da mata, entre a Sede da Fazenda e a Gruta; subarbusto ca. 70cm, entre mata ciliar e campo
úmido, beira de córrego, solo argiloso-arenoso enegrecido; folhas odoriferas; flores amarelas; 13 Jan.
1987, Saddi et ai., 7920 (CH, RB); Cuiabá, BR-364, entre São Vicente e Jaciara, Rio das Mortes, lado
esquerdo da Ponte, ao longo da Cascata; subarbusto ca. 70cm, campo de gramíneas, solo argilosoarenoso úmido; flores amarelas odoríferas; 13 Jan. 1987, Saddi et ai., 7949 (CH).
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Fig. 1 — (a) capítulo com invólucro duplo; (b) capítulo com uma das brácteas do invólucro externo distendida; (c) flor e pálea; e (d) aquênio de Calea saddiana G.M. Barroso.
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Fig. 2 - Hábito de Calea saddiana G.M. Barroso.

Publicado no último mês
do ano de mil novecentos e oitenta e oito,
pela Editora Expressão e Cultura,
sediada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.
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