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Piptocarpha R.Br. é um gênero neotropical representado por 46 espécies e possui dois 
centros de diversidade, um ao norte da América do Sul, na amazônia e outro ao sudeste 
da América do Sul, no cerrado e na Floresta Atlântica. As caraterísticas que delimitam 
o gênero são as inflorescências axilares, capítulos com brácteas involucrais internas 
caducas e a base da antera estéril, contudo algumas espécies não são bem 
caracterizadas. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo contribuir para o 
conhecimento da família Asteraceae no estado de São Paulo, caracterizando e 
delimitando as espécies do gênero. A metodologia desse estudo consiste em 
levantamento bibliográfico sobre o gênero e a família, observações de campo, assim 
como de coleções botânicas de diversos herbários nacionais, provendo os estudos 
morfológicos e taxonômicos. Foi confirmada para o estado de São Paulo a ocorrência 
de dezesseis espécies, das quais sete são arbóreas: Piptocarpha axillaris (Less.) Baker, 
P. rotundifolia (Less.) Baker, P. regnellii (Sch. Bip.) Cabrera, P. angustifolia Dusén ex 
Malme, P. macropoda (DC.) Baker, P. densifolia Dusén ex G.L. Smith. e P. organensis 
Cabrera. As demais nove são arbustos escandentes: P. leprosa (Less.) Baker, P. notata 
(Less.) Baker, P. quadrangularis (Vell.) Baker, P. lucida (Spreng) Benth. ex Baker, P. 
oblonga (Gardner) Baker, P. sellowii (Sch. Bip.) Baker, P. lundiana (Less.) Baker, P. 
pyrifolia (DC.) Bake e P. reitziana Cabrera. Das espécies confirmadas para o estado, 
somente P. rotundifolia é componente da vegetação do cerrado, as demais ocorrem em 
áreas de floresta atlântica nas encostas da Serra do Mar de norte a sul do estado e nas 
florestas estacionais do interior. (CNPq, Capes). 
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