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RESUMO

Piptocarpha R. Br.(Asteraceae) PARA FLORA DA BAHIA, BRASIL (1)

Maria Zugaib CAVALCANTI (2)
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Piptocarpha é um gênero de Asteraceae facilmente reconhecível pelo hábito
 escandente, filotaxia alterna, capítulos dispostos nas axilas das folhas e brácteas
 involucrais internas decíduas. No Brasil, são reconhecidas 29 espécies, a maioria
 delas presentes nas formações florestais na costa leste. O objetivo da pesquisa
 foi identificar as espécies de Piptocarpha na Bahia, analisando a morfologia e a
 distribuição dos táxons. O levantamento foi realizado com base na observação
 morfológica dos espécimes dos herbários ALCB, CEPEC e HUESC e as
 descrições da morfologia de cada espécie foram feitas de acordo com as normas
 estabelecidas pelo Projeto Flora da Bahia, utilizando-se também, literaturas
 específicas. Foi detectada a ocorrência de onze espécies, das quais quatro são
 arbustos escandentes e endêmicas da Floresta Atlântica: Piptocarpha pyrifolia
 (DC.) Baker, P. riedelii (Sch. Bip.) Baker, P. lundiana (Less.) Baker e P. gustavo-
valerioana G. Lom. Sm; e uma é arbórea: Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker
 subsp. rotundifolia, que é a única espécie ocorrente em áreas de cerrado e
 apresenta folhas orbiculares bem reticuladas, cipsela robusta e brácteas
 involucrais compactamente imbricadas, o que facilita sua identificação.
 Piptocarpha gustavo-valerioana é reconhecida pelas suas folhas fortemente
 discolores. Esta espécie era documentada apenas da coleção tipo, no entanto as
 consultas feitas no CEPEC permitiram o reconhecimento de mais espécimes,
 proporcionando um detalhamento das análises morfológicas, como por exemplo,
 a descrição das cipselas maduras, as quais possuem 3-angulosos, 10-costadas e
 glândulas ferrugíneas. O presente levantamento indicou um número de espécies
 maior do que foi apresentado na mais recente revisão e contribuiu para o
 enriquecimento na compreensão morfológica e geográfica do gênero.
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