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Chamaecrista Moench. é um gênero Pantropical com mais de 330 espécies, a maioria 
(254) presente no Brasil, sendo 206 endêmicas, sobretudo, das áreas savânicas da 
porção central do país. O gênero é monofilético e circunscreve seis seções, incluindo 
Absus, a mais diversa, com cerca de 180 espécies alocadas nas subseções Absus, 
Adenophyllum, Baseophyllum e Otophyllum. A subseção Absus engloba 31 séries, entre 
as quais, se destaca Paniculatae, por ser uma série com espécies polimórficas, algumas 
das quais com infracategorias, problemas de tipificação, escassamente ilustradas e 
pouco conhecidas taxonomicamente. A série é reconhecida principalmente por seus 
ramos jovens, eixos da inflorescência, cálices e, ou frutos viscosos, flores em panículas, 
flores com distintos padrões de assimetrias, folhas com 2–11 pares de folíolos, grandes 
(1,5–9,3 × 1,2–9,5 cm compr.), divaricados e coriáceos com nervuras secundárias e 
terciárias proeminentes em ambas as faces. Diante disse, os autores deste resumo 
recuperaram a filogenia de Paniculatae e revisaram a taxonomia da mesma, esta última 
feita a partir da consulta de literatura específica, análise de mais de 500 coleções de 
herbários nacionais e estrangeiros, e em coletas mensais desde 2010. Como resultados 
são apresentados o ranqueamento de C. claussenii var. cyclophylla (Benth.) H.S. Irwin 
& Barneby, C. clausseni var. megacycla (Benth.) H.S. Irwin & Barneby, C. orbiculata 
var. cercidifolia (Benth.) H.S. Irwin & Barneby, C. orbiculatata var. trichortyrsus 
(Harms.) H.S. Irwin & Barneby, C. orbiculata var. ustulata (Benth.) H.S. Irwin & 
Barneby e C. rigidifolia var. veadeirana (Benth.) H.S. Irwin & Barneby ao nível de 
espécie, sob os binômios C. cyclophylla (H.S. Irwin & Barneby) T.P. Mendes & M.J. 
Silva, C. megacycla e C. cercidifolia (H.S. Irwin & Barneby) T.P. Mendes & M.J. Silva, 
C. trichortyrsus (H.S. Irwin & Barneby) T.P. Mendes & M.J. Silva. C. ustulata (H.S. 
Irwin & Barneby) T.P. Mendes & M.J. Silva e C. veadeirana (H.S. Irwin & Barneby) 
T.P. Mendes & M.J. Silva, respectivamente, bem como seis lectotipificações. Os novos 
status foram respaldados por evidências biogeográficas e filogenéticas e os táxons 
correspondentes a eles seguem descritos, representados por imagens, comentados 
quanto às suas relações morfológicas, épocas de floração e frutificação, status de 
conservação, distribuição geográfica, incluindo mapas e preferencias ambientais.  
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