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RESUMO

 

Scrophulariaceae é uma família que foi desmembrada, com base em estudos
 moleculares, em três famílias: Calceolariaceae Olmstead, Orobanchaceae Vent. e
 Plantaginaceae Juss. Uma vez que Orobanchaceae Vent. e Plantaginaceae Juss.
 são comumente encontradas em levantamentos florísticos no Cerrado, este
 trabalho tem por objetivo realizar um tratamento sistemático para a Reserva
 Ecológica do Panga, uma unidade de conservação no município de Uberlândia,
 MG. Os exemplares examinados estão depositados no Herbarium Uberlandense
 (HUFU). As análises morfológicas foram feitas com o auxílio de
 estereomicroscópio. As identificações foram feitas com base na revisão da família
 de Scrophulariaceae do Brasil. Orobanchaceae Vent. possui distribuição
 cosmopolita, com cerca de 60 gêneros e 1700 espécies, hemiparasitas ou
 holoparasitas de raízes, com cálice gamossépalo e corola pentâmera, geralmente
 bilabiada. Plantaginaceae Juss. possui distribuição cosmopolita, com cerca de
 200 gêneros de 2500 espécies, com cálice dialissépalo, prefloração imbricada e
 ovário com placentação axial. Para a família Orobanchaceae ocorrem as
 espécies: Buchnera juncea Cham. & Schltdl reconhecida por apresentar folhas
 opostas cruzadas, cálice glabro ou com lacínios ciliados; Buchnera rosea
 Kunth por apresentar folhas opostas e alternas no ápice do caule, cálice
 pubescente e brácteas estrigosas com tricomas não apressos; Esterhazya
 splendida J.C.Mikan por possuir folhas opostas, sésseis a curtamente pecioladas,
 cálice glabro com lacínios geralmente ciliados, corola vilosa exceto na base, que
 é glabra. Para a família Plantaginaceae ocorrem duas espécies: Bacopa
 scabra (Benth.) Descole & Borsini var. scabra que possui folhas opostas, sésseis,
 glabras a densamente híspido-esccabras na face dorsal e nas nervuras da face
 ventral, flores axilares com pedicelo esparsamente glanduloso-pontuado, cálice
 esparsamente glanduloso-pontuado e sépalas externas ovais; e Scoparia dulcis
 L. que apresenta folhas verticiladas, flores solitárias ou geminadas, quatro
 sépalas glabras com margem geralmente ciliada próximo ao ápice.
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