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RESUMO

 

Novos Registros de Sete Espécies da Tribo Heliantheae (Asteraceae) para
 estados da Amazônia brasileira (1)
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Asteraceae Martinov. compreende cerca de 23.000 espécies, 1.535 gêneros,
 sendo então, a família mais numerosa do reino vegetal. A tribo Heliantheae
 possui cerca de 200 a 300 gêneros e aproximadamente 4.000 espécies, com
 distribuição parcialmente americana. Cerca de 60 gêneros e 374 espécies estão
 representadas na flora brasileira, portanto é também a tribo de maior
 representatividade no Brasil. O material botânico foi obtido por meio de
 empréstimos nos herbários MG, IAN, HAMAB, INPA, RB e R. As descrições
 foram baseadas em observações do material herborizado. Para a análise das
 estruturas reprodutivas foi efetuada hidratação do material em água fervente. Os
 dados de distribuição geográfica, hábitat e etnobotânicos foram obtidos da
 literatura pertinente às espécies, e dos registros contidos nas etiquetas do
 material examinado nas coleções. Com base nos exemplares analisados
 confirmaram-se sete novos registros de espécies da subtribo Ecliptinae (tribo
 Heliantheae) ocorrentes nos estados da Amazônia brasileira: Acmella uliginosa
 (Sw.) Cass., cujo material examinado constitui a primeira referência desta espécie
 para o Pará; Aspilia camporum Chodat, é citada pela primeira vez para o estado
 de Rondônia; Aspilia ulei Hieron., tem seu primeiro registro para o Amapá;
 Melanthera latifolia (Gardn.) Cabrera é citada para estados do nordeste, centro-
oeste e sul do Brasil, inclui-se neste trabalho sua ocorrência em Rondônia;
 Melanthera nivea (L.) Small., no Brasil é mencionada pela primeira vez, neste
 trabalho, para os estados do Amapá, Amazonas e Pará; Spilanthes nervosa
 Chod., primeiro registro para a Amazônia Oriental (Pará); Wedelia calycina Rich.,
 primeiro registro da espécie para o Acre e Roraima. São apresentadas descrições
 e ilustrações das espécies, dados sobre a distribuição geográfica, hábitat, época
 de floração e frutificação. Os novos registros evidenciam a importância de
 estudos sobre a flora amazônica e demonstram a necessidade de coletas mais
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 intensas na região.

 

Palavras-chave: Taxonomia, Compositae, Ecliptinae.[1]
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