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O gênero Fritzschia Cham. é endêmico do Brasil e atualmente é representado por 
nove espécies, sendo oito delas endêmicas de Minas Gerais, exceto F. lanceiflora 
(DC.) M.J.R.Rocha & P.J.F.Guim. que também ocorre no Distrito Federal e Goiás. A 
partir de análises filogenéticas recentes, Fritzschia foi alocado na tribo Marcetieae 
M.J.R.Rocha, P.J.F.Guim. & Michelang. e ampliado a partir da transferência de cinco 
espécies do gênero Comolia DC.. O presente trabalho visa fornecer uma revisão 
taxonômica do gênero, baseada na morfologia, apresentando uma descrição 
morfológica e diagnóstica de todas as espécies de Fritzschia, além do estado de 
conservação e contribuir para a monografia do gênero na Flora do Brasil 2020. Mais 
de 200 exsicatas de 21 herbários (nacionais e internacionais) foram analisadas. Todo 
material foi analisado sob o microscópio estereoscópio Leica L2. A nomenclatura 
morfológica segue a literatura especializada. Para a avaliação do estado de 
conservação estamos utilizando o software GeoCAT e seguindo as indicações da 
IUCN. Como resultados, até o presente momento do estudo, três espécies novas foram 
descorbetas. Fritzschia sp. nov. 1 (submetida para publicação) se diferencia das 
demais espécies por apresentar entrenós alongados, ausência de tricomas, folhas com 
margem serrulada e flores com um longo pedicelo; seu estado de conservação é EN. 
Fritzschia sp. nov. 2 é caracterizada pelas folhas diminutas (lembrando uma escama), 
cordiformes, sésseis ou curtamente pediceladas e flores isoladas. Fritzschia sp. nov. 3 
é prontamente identificada pelos tricomas setosos glandulares por todo o indivíduo, 
folhas membranáceas com a face abaxial atropurpúrea e uma ou duas flores terminais. 
As principais características do gênero são: os caules e folhas com tricomas 
glandulares, flores 4-meras, pétalas lilases a roxas. As espécies de Fritzschia podem 
ser confundidas com àquelas do gênero Marcetia DC., mas o pendoconectivo 
totalmente fundido na base das anteras e a ausência de apêndices estaminais nas 
espécies desse último, são boas características para a diferenciação entre esses dois 
gêneros. Ao fim do estudo, no mínimo, 12 espécies estarão descritas, todas ocorrendo 
em MG (11 endêmicas desse estado). O gênero será novamente ampliado, uma 
descrição detalhada para todas as espécies será finalizada e seus estados de 
conservação avaliados. (CNPq/PIBIC-JBRJ) 
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