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Os nectários extraflorais (NEFs) ocorrem, quando presentes, em órgãos vegetativos 
das plantas, secretam principalmente açúcares e aminoácidos e estão envolvidos com 
a proteção da planta contra herbivoria. Tais estruturas são comuns em Chamaecrista e 
utilizadas na delimitação de táxons. Com base na sua importância na delimitação de 
espécies no gênero, o objetivo desse trabalho foi descrever a morfologia dessas 
estruturas em cinco espécies (seis táxons) de Chamaecrista: C. burchellii (Benth.) 
H.S. Irwin & Barneby; C. diphylla (L.) Greene; C. kunthiana (Schltdl. & Cham.) 
H.S.Irwin & Barneby; C. nictitans (L.) Moench subsp. patellaria (Collad.) H.S. Irwin 
& Barneby var. ramosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby; C. ramosa var. mollissima 
(Benth.) H.S.Irwin & Barneby e C. ramosa var. parvifoliola (H.S.Irwin) H.S.Irwin & 
Barneby provenientes de diferentes áreas de Cerrado do estado de Goiás. A análise 
morfológica dos NEFs consistiu de descrições abordando a localização, o número, a 
forma, o comprimento dessas estruturas e suas micromorfologias. As amostras foram 
analisadas em microscópio estereoscópico e eletrônico de varredura. Em todas as 
espécies os nectários são elevados e peciolares, dispostos na face superior do pecíolo. 
C. burckelli possui 1-2 NEFs elevado-côncavos, sésseis, alaranjados com 0,4-0,8 mm 
de comprimento. Diferencia-se das demais espécies pela ausência de estipe e presença 
de tricomas tectores na base. C. dyphyla apresenta NEFs pateliformes, estipitados, 
verdes, com 0,4-0,8 mm de comprimento, C. kunthiana tem NEFs cupuliformes, 
estipitados e de coloração vinácea, medindo em média 1 mm de comprimento. Em C. 
nictitans var. ramosa ocorrem 1-3 NEFs pateliformes, sésseis a subsésseis, verdes e 
com 0,5 mm de comprimento, C. ramosa var. molissima possui NEF globoso-
côncavo, séssil, verde e comprimento de 0,3-0,5 mm., enquanto que C. ramosa var. 
parvifoliola apresenta NEF pateliforme, estipitado, coloração vinácea e com 0,3 mm 
de comprimento. Considerando que os NEFs se mostraram diversificados, conclui-se 
que sua morfologia pode contribuir na delimitação dos táxons de Chamaecrista, 
podendo ser utilizados como caracteres diagnósticos adicionais em estudos 
taxonômicos. 
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