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O gênero Rhynchosia esta incluso na subtribo Cajaninae a qual pertence à tribo Phaseoleae, se
distingue das demais subtribos por apresentar folha e cálice com glândulas que podem ser
observadas a olho nu, denominadas de glândulas punctiformes. No Brasil foram citadas a
ocorrência de 18 espécies de Rhynchosia e para Mato Grosso do Sul, é citada em cerca de sete
espécies deste gênero, R. balansae var balansae, R. balansae var psilantha, R. corylifolia, R.
edulis, R. leucophila, R melanocarpa e R. minima. Os folíolos destas foram re-hidratados,
emblocados em historesina, seccionados em micrótomo rotativo  e corados com azul de toluidina para a
caracterização das estruturas secretoras e o estabelecimento de critérios consistentes para
diferenciá-las. Em todas as espécies analisadas foram observadas as glândulas punctiformes,que
são grandes tricomas secretores com célula apical secretora hipertrofiada, e célula basal inserida
no mesofilo pela formação de uma concavidade. A presença de tricomas glandulares, tricomas de
base bulbosa, tricomas captados e pontos avermelhados no mesofilo podem ser utilizados para
separar as espécies analisadas. R. balansae var balansae pode ser confundida com a espécie R.
balansae var psilantha devido hábito volúvel nas porções apicais de alguns indivíduos, porém em
análise anatômica foi observado que a segunda apresenta pontos avermelhados no mesofilo. R.
corylifolia e R. leucophila possuem seus folíolos elípticos, porém as espécies se distinguem
anatomicamente devido o tricoma glandular de base bulbosa estar presente somente na primeira.
As espécies R. edulis e R. minima apresentam hábito trepador e tricomas glandulares castanhos,
porém a primeira tem abundantes tricomas de base bulbosa dispersos por todo o folíolo. R. edulis
possui tricomas e estipelas filiformes semelhantes a R. melanocarpa, contudo pode ser distinta
desta pela presença de pontos avermelhados no mesofilo dos folíolos da mesma. As estruturas
secretoras foram consistentes para separar as espécies em questão e esclarece as relações deste
grupo interessante dentre as leguminosas. (PIBIC-CNPq )
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