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Turnera L. reúne 143 espécies de ervas e arbustos com distribuição na América e na 
África. Piriqueta Aubl. é um gênero Neotropical com 46 espécies. Ambos os gêneros 
possuem centro de diversidade localizado no Brasil, onde ocorrem 158 espécies. O 
objetivo deste estudo é apresentar um tratamento taxonômico para as espécies de 
Turnera e Piriqueta existentes em Pernambuco, incluindo uma chave de 
identificação, descrições morfológicas, ilustrações e comentários sobre distribuição 
geográfica, habitat e fenologia. Expedições de campo foram realizadas mensalmente 
de março de 2015 a abril de 2016. O material coletado foi herborizado de acordo com 
os métodos usuais em taxonomia e depositado no herbário UFP. Também foram 
analisadas as coleções dos herbários IPA, UFP, HST, PEUFR, HVASF, HTSA, 
MAC, UFRN, ASE, RB e MBM. O gênero Turnera está representado na área de 
estudo por 14 espécies e Piriqueta por seis espécies. Das 11 séries propostas para 
Turnera, sete ocorrem em Pernambuco. Seis espécies de Turnera foram encontradas 
somente na Caatinga e duas na Floresta Atlântica; esses domínios compartilham seis 
espécies. Todas as espécies de Piriqueta ocorrem na Caatinga, sendo três delas 
exclusivas desse domínio. Representantes de ambos os gêneros predominam em tipos 
de vegetação estacional, como a savana-estépica e a floresta estacional semidecidual. 
Em afloramentos rochosos foram encontradas 12 espécies, sendo P. guianensis N.E. 
Br., P. racemosa (Jacq.) Sweet e T. subulata Sm. as mais comuns. Muitas espécies 
crescem naturalmente em áreas antropizadas. O Parque Nacional do Catimbau é a 
localidade com a maior riqueza específica registrada no estado. A maioria das 
espécies possuem populações protegidas dentro de unidades de conservação em 
Pernambuco, exceto T. annularis Urb. e T. blanchetiana Urb. Pernambuco abriga uma 
considerável riqueza de espécies dos dois gêneros, com representantes em todos os 
tipos de vegetação, incluindo endemismo. Esses resultados apontam a necessidade de 
intensificar os estudos florísticos no estado, a fim de ampliar o conhecimento sobre a 
flora da região Nordeste do Brasil. (CAPES) 
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