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Chamaecrista Moench constitui uma das linhagens mais promissoras para estudos 
taxonômicos e filogenéticos pela riqueza que possui (ca. 350 espécies) e explosiva 
irradiação no Brasil Central, onde representa-se por mais de 200 espécies. O gênero 
inclui seis seções, entre as quais se destaca Absus com quatro subseções, 180 espécies 
em 31 séries entre as quais Paniculatae, que por sua vez compreende seis espécies (12 
táxons) principalmente encontradas na região central do Brasil com extrema variação 
morfológica intra e interpopulacional, o que tem acarretado a criação de variedades e 
problemas de delimitação. A representatividade de Paniculatae em estudos 
filogenéticos é limitada a duas espécies (C. claussenii (Benth) Irwin & Barneby e C.  
pachyclada (Harms) Irwin & Barneby), as quais formaram um grupo parafilético com 
membros de C. ser. Catharticae e C. ser. Rigidulae. Objetivou-se a reconstrução 
filogenética de Paniculatae a partir de uma maior amostragem visando averiguar seu 
monofiletismo, suas relações com demais congêneres e posição sistemática em 
Chamacerista. Para tanto, foram extraídos, amplificados e sequenciadas paras as regiões  
trnL-trnF e ITS, DNA de todos táxons de Paniculatae, bem como sequencias de 
Chamaecrista baixadas do GenBank. A partir disso foram construídas matrizes isoladas e 
combinadas, as quais foram alinhadas e analisadas pelos métodos de Máxima Parcimônia 
(MP) e Inferência Bayesiana (IB), incluindo datação molecular. A amostragem contemplou 
75 espécies, sendo 69 de Chamaecrista (todas da ser. Paniculatae), seis e uma dos gêneros 
Senna e Cassia, respectivamente. As análises de MP e IB combinadas recuperaram 
Paniculatae como tradicionalmente circunscrita como parafilética e subsidiaram o 
ranqueamento de suas variedades ao status de espécies. Nesse sentido, redefinimos 
Paniculatae que passa a ser um táxon monofilético (0,99 PP, 52,36% boostratp) com a 
transferência de C. lundii (Benth.) Irwin & Barneby para C. ser. Ochnaceae e com inclusão 
de C. crenulata (Benth.) Irwin & Barneby em sua circunscrição. Portanto, C. ser. 
Paniculatae passa a incluir 13 espécies e tem como prováveis sinapomorfias os folíolos 
grandes (1,5–9,3 × 1,2–9,5 cm compr.) divaricados e coriáceos, flores com a pétala interna 
semelhante a um estandarte e as panículas verdadeiras e em geral amplas. Em Paniculatae, 
reconhecemos dois subclados genética e geograficamente estruturados, e, em parte 
robustamente suportados. A datação molecular sugere que Paniculatae se originou por 
volta de 4,1 Ma com dois principais eventos de diversificação condizentes com os 
subclados recuperados.  
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