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A Tribo Heliantheae sensu stricto, com 113 gêneros e ca. 1416 espécies, ocorre 

principalmente no continente americano e possui centro de diversidade no México, 

América Central e América do Sul. Atualmente possui 14 subtribos, sendo 

Helianthinae, com 19 gêneros e 357 espécies, a segunda mais diversa. No Brasil a 

subtribo está representada por cinco gêneros e 39 espécies. Sclerocarpus, um dos 

gêneros desta subtribo, é reconhecido por possuir páleas que envolvem completamente 

as flores e que, ao amadurecer, se espessam e enrijecem, desenvolvendo geralmente 

protuberâncias na superfície. O gênero possui oito espécies com sete distribuídas nos 

Estados Unidos, México, América Central e apenas uma na África tropical. 

Sclerocarpus africanus Jacq. é uma espécie nativa da África e é utilizada na medicina 

popular no tratamento de doenças venéreas na Nigéria, tendo registros de ocorrência na 

China, África do Sul, Estados Unidos e agora no estado da Bahia, nordeste do Brasil. 

A espécie foi identificada através da utilização de literatura especializada e de análise 

dos e-tipos. Foi encontrada nas coleções dos herbários ALCB, HRB e HUEFS. 

Sclerocarpus africanus pode ser reconhecida por possuir folhas pecioladas e uma a 

várias brácteas involucrais similares às folhas. Estas características podem associá-la a 

espécies de Dimerostemma, contudo a presença das páleas enrijecidas que envolvem 

completamente a cipsela em Sclerocarpus (vs. páleas membranáceas ou cartáceas, 

conduplicadas) a distingue facilmente deste gênero. A espécie também possui grande 

similaridade morfológica com Sclerocarpus phyllocephalus S.F. Blake, sendo 

necessários estudos futuros para corroborar a identidade dos mesmos. Deste modo, o 

trabalho optou pelo nome mais antigo e mais amplamente distribuído. Sclerocarpus 

africanus foi coletada na cidade de Bom Jesus da Lapa onde se concentra a terceira 



 

maior romaria do Brasil e que atrai milhares de fiéis todos os anos. Acredita-se, então, 

que a espécie tenha sido introduzida na região devido ao seu poder medicinal e tenha 

se propagado durante a festa religiosa. São apresentados neste trabalho mapa de 

distribuição e ilustração da espécie. (REFLORA-CNPq 563541/2010-5; PRONEM-

PNE0020/2011; Coleções Biológicas-Cnpq 504208/2012-8; PROTAX: FLORA DA 

BAHIA-CNPq 562278/2010-9) 
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