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Estudos Taxonômicos em Asclepiadoideae (Apocynaceae) 
do Novo Mundo 

 
 
Rapini, A. (Departament of Botany, Universidade de São Paulo, Caixa Postal 11461, CEP 05422-970, São 
Paulo, SP, Brazil). Taxonomic Studies in New World Asclepiadoideae (Apocynaceae). —Asclepiadoideae, 
traditionally known as Asclepiadaceae, is a subfamily of Apocynaceae with many taxonomic problems, at 
least in New World groups. Generic delimitation is mainly based on the corona morphology and closely 
related species are often assigned to distinct genera. In the course of studies in Asclepiadoideae of Espinhaço 
Range, Minas Gerais, Brazil, some inconsistencies in the taxonomy of the subfamily were observed. 
Asclepiadoideae taxonomy is briefly discussed with special attention to the classification and circumscription 
of some Brazilian genera. Seven new species, all probably endemic to small areas of Espinhaço Range, Minas 
Gerais, two new status, one new name, and 11 new combinations in Asclepiadoideae are proposed. 
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Novo Mundo. —Asclepiadoideae, tradicionalmente conhecida como Asclepiadaceae, é uma subfamília de 
Apocynaceae com vários problemas taxonômicos, ao menos nos grupos do Novo Mundo. A delimitação dos 
gêneros está baseada principalmente na morfologia da corona e, com freqüência, espécies próximas são 
classificadas em gêneros distintos. Durante os estudos em Asclepiadoideae na Cadeia do Espinhaço de Minas 
Gerais, foram observadas algumas inconsistências na taxonomia da subfamília. A taxonomia de 
Asclepiadoideae é brevemente discutida com atenção especial para a classificação e circunscrição de alguns 
gêneros brasileiros. São propostas sete espécies novas, todas provavelmente endêmicas de pequenas regiões 
da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, dois status novos, um nome novo e 11 combinações novas em 
Asclepiadoideae. 
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 As Asclepiadoideae (ou Asclepiadaceae) destacam-se pela diversidade morfológica 
e estrutura floral única. Seus polínios e mecanismos de polinização são mais especializados 
do que aqueles encontrados em Orchidaceae (Holm, 1950) e a subfamília está entre os 
grupos mais complexos de angiospermas (e.g. Woodson, 1941; Sundell, 1984; Endress, 
1994). Desde o tratamento de Schumann (1895), a subfamília não tem sido estudada 
integralmente e os limites entre gêneros são pouco conhecidos. Como Holm (1950: 504) 
bem colocou: “...[a] descrição de muitos gêneros pequenos e mal correlacionados tem 
criado uma situação caótica”.1 O grande número de espécies, a ampla distribuição e o 
conhecimento incompleto das relações filogenéticas na subfamília também ajudam a 
explicar a artificialidade da atual classificação e a desorganização nomenclatória 
encontrada em Asclepiadoideae. 
 A Flora brasiliensis (Fournier, 1885) ainda é a única revisão tratando todas as 
espécies brasileiras. A maioria das contribuições taxonômicas posteriores restringiram-se 
ao nível específico e a delimitação da maioria dos gêneros brasileiros permanece artificial. 
A classificação dos grupos de Asclepiadoideae do Novo Mundo precisa ser reorganizada; 

                                                 
1 ...description of many small, ill-correlated genera has created a chaotic situation. 
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no entanto, a ausência de uma proposição ampla e bem fundamentada tem desencorajado 
esforços nesse sentido. 
 As considerações e propostas aqui apresentadas estão especialmente baseadas nas 
Asclepiadoideae da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, Brasil (Fig. 1), mas coleções 
representativas de muitas espécies – depositadas em herbários e observadas no campo – 
foram examinadas. A Cadeia do Espinhaço é conhecida pelo grande número de espécies 
endêmicas (Giulietti et al., 1997) e estudos florísticos na região de Minas Gerais (Fontella-
Pereira et al., 1984, 1995) já apontaram a importância das Asclepiadoideae em número de 
espécies. Esses tratamentos e outros estudos na Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais têm 
demonstrado a inconsistência da circunscrição e classificação dos grupos de 
Asclepiadoideae do Novo Mundo. 
 O objetivo deste capítulo é ressaltar os problemas taxonômicos em Asclepiadoideae, 
com ênfase em gêneros brasileiros, particularmente aqueles que ocorrem na Cadeia do 
Espinhaço. Ele está dividido em duas partes: I) uma discussão sobre delimitação dos 
gêneros de Asclepiadoideae do Novo Mundo e II) propostas de espécies novas da Cadeia 
do Espinhaço de Minas Gerais e outras novidades taxonômicas em Asclepiadoideae do 
Novo Mundo. 
 
 

I – Delimitação de Gêneros de Asclepiadoideae do Novo Mundo 
 
Circunscrição e classificação de gêneros 
 A circunscrição dos gêneros de Asclepiadoideae e sua classificação é muito 
controversa. A subfamília possui muitos gêneros, muitos deles monoespecíficos ou com 
poucas espécies e, em muitos casos, não há consenso na delimitação dos gêneros (Liede & 
Albers, 1994). O número de gêneros pode variar notavelmente conforme a classificação 
adotada (Sundell, 1980; Rosatti, 1989) e a instabilidade nomenclatória é enorme. 
 A corona é um dos caracteres mais utilizados na definição de subtribos e gêneros. 
Em outro grupos, a corona é usada como critério para delimitar táxons no nível de gênero 
(Woodson, 1941), mas em Asclepiadoideae ela é extremamente variável e essa plasticidade 
dificulta seu uso na delimitação de táxons acima do nível de espécie (Woodson, 1941; 
Good, 1952, 1956). 
 As subtribos de Asclepiadoideae baseadas em caracteres da corona (Schumann, 
1895) são, em geral, consideradas artificiais (Rosatti, 1989). Diferenças significativas na 
forma da corona são freqüentes em plantas da mesma espécie e também na mesma 
população. Extremos dessa variação seriam classificados em gêneros freqüentemente não 
relacionados taxonomicamente. A morfologia da corona pode ajudar a elucidar relações em 
níveis hierárquicos pouco inclusivos (Liede & Kunze, 1993), mas alguns autores (e.g. 
Kunze, 1997) ainda consideram-na um importante caráter na delimitação de subtribos. 
 A especialização da interação entre planta e polinizador não é muito estrita em 
muitos grupos de Asclepiadoideae (Wyatt & Broyles, 1994; Meve & Liede, 1994), situação 
ainda mais evidente no sistema de polinização das plantas do Novo Mundo (Ollerton & 
Liede, 1997). Além disso, experimentos e observações (Kephart & Heiser, 1980; Kunze, 
1991) não têm sustentado o mecanismo “chave e fechadura” sugerido por Holm (1950). 
Assim, a morfologia floral dessas plantas deve estar sob uma pressão seletiva menor do que 
previamente suposta, o que poderia explicar a variabilidade das estruturas florais. Em 
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muitos casos, a morfologia vegetativa parece oferecer caracteres mais conservativos do que 
os florais e, embora desprezados na atual classificação, podem representar caracteres 
diagnósticos significativos em futuros arranjos. 
 Recentemente, Liede (1997a) propôs uma classificação para Asclepiadeae, a tribo 
mais diversa da subfamília e também a melhor representada na Cadeia do Espinhaço, 
reconhecendo seis subtribos. Embora semelhante à classificação de Schumann (1895), os 
gêneros que compõem as subtribos propostas por Liede (1997a) são distintos e, segundo a 
autora, definidos por sinapomorfias. Todavia, nessa classificação vários gêneros sul-
americanos foram omitidos. Por exemplo, Nephradenia Decne. e Barjonia Decne. são 
gêneros relacionados com Blepharodon Decne. (e.g. Marquete, 1979), o qual foi incluído 
em Metastelmatinae por Liede (1997a), e Jobinia E. Fourn. é um gênero com polínios 
pendentes (e.g. Schwarz & Fontella-Pereira, 1995), um caráter de Asclepiadeae (Liede, 
1997a). Embora Nephradenia, Barjonia e Jobinia sejam usualmente incluídas em 
Marsdenieae (e.g. Liede & Albers, 1994), Omlor (1998) excluiu-as dessa subtribo e 
reafirmou sua relação com Asclepiadeae. Esses gêneros, entretanto, não foram 
considerados na classificação de Liede (1997a). 
 
Inconsistências nas definições dos gêneros 
 Neste século, vários sinônimos foram propostos nos estudos taxonômicos em 
desenvolvimento na América do Sul, especialmente no nível de espécie e uns poucos 
gêneros monotípicos foram posicionados em outros mais inclusivos. Essas contribuições 
têm ajudado a eliminar táxons supérfluos, mas não têm solucionado o problema de 
delimitação de gêneros. A definição genérica que tem sido usada, ao menos na América do 
Sul, oferece principalmente uma classificação prática e fácil das espécies; porém, continua 
artificial e não oferece informações filogenéticas dos seus membros. Durante a preparação 
do tratamento das Asclepiadoideae da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais (capítulo V), a 
artificialidade de muitos gêneros da subfamília foi claramente notada. Essa situação pode 
ser exemplificada com casos particulares: 
 
 1. Astephanus R. Br. é definido pela ausência de corona (e.g. Fournier, 1885; 
Fontella-Pereira, 1987) e é incluído em Astephaninae (e.g. Fournier, 1885; Liede, 1997a). 
No Brasil, o gênero inclui sete espécies (Fontella-Pereira, 1987), que podem ser facilmente 
divididas em dois grupos não relacionados: um, compreendendo A. grazielae Fontella e A. 
semirii Fontella, composto por subarbustos cespitosos com folhas cordadas, diminutas, 
menores que 3,5 mm compr.; e outro, incluindo A. carassensis Malme, A. furlanii Fontella, 
A. luteus (E. Fourn.) Malme, A. piranii Fontella e A. sprucei (E. Fourn.) Fontella, formado 
por trepadeiras (exc. A. sprucei, freqüentemente herbácea) com folhas lineares, pelo menos 
2 cm compr. Exceto pela ausência de corona, um caráter compartilhado com outros gêneros 
(e.g. Hemipogon Decne. e Nautonia Decne.), a morfologia floral desses dois grupos 
também é bastante distinta. Fontella-Pereira (1987), embora ciente da artificialidade desse 
gênero, preferiu seguir os primeiros especialistas e manteve as espécies desses dois grupos 
em Astephanus. Liede (1994) redefiniu o gênero e claramente afirmou que Astephanus não 
ocorre no Novo Mundo, o que parece lógico quando se compara as espécies desse gênero 
com as espécies de Ditassa R. Br. e Hemipogon. O grupo de subarbustos cespitosos é 
realmente mais relacionados a Ditassa, enquanto o grupo de trepadeiras com folhas lineares 
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é mais relacionados com espécies incluídas em Hemipogon, ambos os gêneros posicionados 
na tribo Metastelmatinae (Liede, 1997a). 
 2. Ditassa é caracterizada pela corona com lobos formados por dois segmentos; 
porém, em algumas espécies, e.g. D. tomentosa (Decne.) Fontella e D. parva (Silveira) 
Fontella e espécies relacionadas, os lobos são aparentemente simples, mas com um 
segmento interno inconspícuo, o que também ocorre em D. longicaulis (E. Fourn.) Rapini. 
Essas espécies foram transferidas de Metastelma R. Br. e Barjonia, ou incluem em sua 
sinonímia espécies inicialmente classificadas naqueles gêneros (Fontella-Pereira, 1979, 
1989a). O mesmo ocorre com D. longisepala (Hua) Fontella & E. A. Schwarz, uma espécie 
com lobos da corona simples, porém, mais relacionada com D. tomentosa (Fontella-Pereira 
& Schwarz, 1981a). Essas combinações parecem apropriadas, já que esses táxons 
apresentam afinidades morfológicas com espécies tradicionalmente incluídas em Ditassa: 
D. tomentosa e D. longisepala são relacionadas com D. mucronata Mart., e D. parva e 
espécies afins são mais relacionadas a D. decussata Mart. e D. acerosa Mart. Neste caso, a 
redução ou desenvolvimento do segmento interno dos lobos da corona podem variar 
gradualmente entre organismos incluídos em diferentes espécies e não é suficiente para 
estabelecer limites entre os gêneros. 
 
 3. Metastelma hatschbachii Fontella & Marquete, M. acerosusm (Silveira) Fontella 
& E. A. Schwarz e M. abietoides (E. Fourn.) Fontella foram incluídas em Metastelma por 
causa dos lobos simples da corona; uma vez que o gênero era definido por esse caráter, essa 
classificação seria taxonomicamente mais estável (e.g. Fontella-Pereira & Schwarz, 1983, 
Fontella-Pereira, 1989b). Contudo, igualmente ao posicionamento mais adequado de 
algumas espécies com lobos da corona simples em Ditassa (caso 2), um gênero 
inicialmente definido pelos lobos da corona duplos, essas espécies de Metastelma 
apresentam características que sugerem sua afinidade com espécies de Hemipogon, um 
gênero tradicionalmente definido pela corona ausente ou reduzida. Aqui, a plasticidade dos 
lobos da corona é evidenciada pelo material polimórfico de M. hatschbachii (Furlan et al. 
CFSC 7219), que possui lobos da corona simples (SPF) ou atrofiados (SP). 
 
 4. Metastelma está entre os gêneros do Novo Mundo mais difíceis de serem 
objetivamente reconhecido em um senso filogenético. Inclui espécies que são 
proximamente relacionados com espécies usualmente designadas a outros gêneros, como 
exemplificado no caso 2 e 3; e, por outro lado, não inclui espécies ou mesmo grupos de 
espécies reconhecidos como gênero distinto, como Tassadia Decne. e Orthosia Decne., e 
que provavelmente representariam subgrupos de Metastelma. 
 A chave apresentada por Fontella-Pereira (1977) resume como Tassadia, Ditassa e 
Metastelma são distinguidas. Segundo essa chave, Tassadia diferiria de Ditassa e 
Metastelma pelas flores em pleiotirsos ou tirsos axilares, enquanto nos outros gêneros, as 
flores estariam em cimeiras subaxilares (extra-axilares), alternas e umbeliformes. Está 
sendo comparado, na verdade, um tirsóide áfilo ou bracteado de Tassadia com um ramo 
parcial cimoso do sistema de tirsóides frondosos de Ditassa e Metastelma; i.e., a diferença 
entre esses gêneros, neste caso, está baseada na comparação entre ordens de paraclados não 
homólogas. Portanto, o caráter aparentemente descontínuo da inflorescência usado no 
reconhecimento de Tassadia deve ser interpretado como uma variação entre ramos floridos 
frondosos e áfilos do padrão de ramificação em tirsóides observado em Asclepiadoideae 
(Liede & Weberling, 1995). Um tipo de variação similar também é encontrado, por 
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exemplo, em espécies de Barjonia [B. erecta (Vell.) K. Schum. e B. chloraeifolia Decne.] 
bastante relacionadas. 
 A mesma chave (Fontella-Pereira, 1977) distingue Metastelma e Ditassa baseando-
se apenas nos lobos da corona. O uso da morfologia da corona como caráter diagnóstico 
geralmente traz confusão na delimitação de gêneros de Asclepiadoideae, como discutido 
acima. A variação dessa estrutura pode ser especialmente observada em D. anomala Mart. 
Essa espécie tipicamente apresenta lobos da corona com segmentos membranáceos e 
lineares, característicos de muitas espécies incluídas em Ditassa. Ao longo de sua 
distribuição, no entanto, essa estrutura é extremamente variável (Alencastro et al., 1971) e 
alguns indivíduos possuem lobos da corona simples ou quase, trilobulados e carnosos [e.g. 
F. C. Hoehne s.n. (SP 25074), id. (SP 25081)]. Nesse extremo, a corona é mais semelhante 
àquelas encontradas em algumas espécies de Metastelma e Tassadia. Essa afinidade 
poderia ser suportada também pelo tamanho reduzido da flor, indumento adaxial da corola 
que, apesar de polimórfico, é na maioria das vezes composto de papilas alongadas próximo 
ao ápice, e pelo tamanho e forma das estruturas do polinário. 
 
 5. A dificuldade para delimitar os gêneros de Asclepiadoideae no Novo Mundo 
pode ser especialmente demonstrada em espécies de ampla distribuição. Um bom exemplo 
é Metastelma scoparium (Nutt.) Vail, espécie até então reconhecida apenas na Carolina do 
Sul, Flórida e no arquipélago das Bahamas (Nuttall, 1822; Small, 1903; Rosatti, 1989; 
Correll & Correll, 1996). Estudos de herbário revelaram a ausência de descontinuidades 
morfológicas significativas entre Metastelma scoparium e Tassadia subulata (Vell.) 
Fontella & E. A. Schwarz, uma espécie até então restrita às Regiões Sul e Sudeste do 
Brasil, ao Paraguai e Argentina (Fontella-Pereira & Schwarz, 1982) e também relatada para 
a Venezuela (Morillo & Carnevali, 1986). 
 Metastelma scoparium é facilmente reconhecida pelos ramos áfilos, ao menos os 
florais, sépalas subdeltóides, lobos da corona simples, levemente unidos na base e mais 
baixos que o ginostégio e pelo polinário característico, com caudículos delgados e 
geralmente geniculados. Ao longo da sua distribuição, apresenta flores roxo-escuras ou 
esverdeadas a amareladas, diferença reconhecida no nível de variedade por Fontella-Pereira 
& Schwarz (1982). As cimeiras são geralmente axilares e alternas, mas, em São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, também podem ser opostas (característica atribuída a outros 
gêneros, como Orthosia). 
 Este táxon, incluindo Tassadia subulata (veja Fontela-Pereira & Schwarz, 1982), foi 
posicionado em vários gêneros – Cynanchum L. (Nuttall, 1822; Vellozo, 1829; Meyer, 
1944), Vincetoxicum Wolf (Decaisne, 1844), Amphistelma Griseb. (Fournier, 1885), 
Orthosia (Malme, 1920), Metastelma (Small, 1903; Schumann, 1895) e Tassadia (Fontella-
Pereira & Schwarz, 1982) – e a sinonímia da espécie poderá incluir mais nomes, já que o 
táxon foi descrito independentemente em lugares diferentes. Metastelma scoparium ocorre 
nas ilhas do Caribe, mas não foi citada em várias floras dessa região (Grisebach, 1864, 
1866; Schlechter, 1899; Adams, 1972; Liogier, 1995). 
 
Perspectivas para os estudos taxonômicos em Asclepiadoideae 
 A classificação taxonômica resulta de um procedimento de múltiplos passos no qual 
o passo inicial é o estabelecimento de classes baseadas na similaridade de seus membros 
(gradístico) e subseqüentemente, a avaliação filogenética (cladística) das similaridades 
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utilizadas no arranjo prévio (Mayr, 1981). Por causa da classificação artificial ainda em uso 
para a maioria das espécies de Asclepiadoideae do Novo Mundo, os estudos no Brasil estão 
incluídos na primeira etapa desse processo. Há vários gêneros brasileiros de 
Asclepiadoideae com problemas de delimitação e, como demonstrado anteriormente, a 
ênfase dada à morfologia da corona e à definição inadequada de estados de caracteres da 
inflorescência parecem ser responsáveis pela maioria das interpretações equivocadas. 
 O conhecimento adicional de relações interespecíficas tem resultado em uma 
reformulação da delimitação dos gêneros. Geralmente, os taxonomistas têm acomodado 
esse tipo de informação posicionando gêneros com poucas espécies em outros mais 
inclusivos e passando a reconhecê-los como táxons infra-específicos (e.g. Woodson, 1941; 
Liede, 1997b). A delimitação de gêneros mais inclusivos é, no entanto, menos informativa 
e a manutenção das divisões em táxons infragenéricos apenas transfere o problema para 
outro nível taxonômico. Atualmente, é difícil delimitar um grupo “natural” de 
Asclepiadoideae para desenvolver estudos e a revisão de qualquer um de seus gêneros é 
uma tarefa complexa. Existe uma grande probabilidade que espécies relacionadas ao táxon 
escolhido estejam incluídas em gêneros não relacionados ou mesmo classificados em uma 
outra tribo (como no caso 1). 
 A atual classificação das Asclepiadoideae do Novo Mundo é artificial e um 
completo rearranjo de seus gêneros se faz necessário. Uma vez que o grupo inclui um 
grande número de espécies, essa tarefa exigirá tempo e esforços combinados. No momento, 
há duas opções para os estudiosos de Asclepiadoideae: 1) adotar a classificação tradicional 
e inconsistente, baseada em caracteres selecionados a priori, até que uma nova proposta 
esteja disponível ou 2) iniciar, aos poucos, a reordenação das Asclepiadoideae, 
privilegiando as relações entre as espécies. Eu estou preferindo a última opção. As 
novidades taxonômicas a seguir não tentam apresentar um novo rearranjo genérico, mas 
procuram reordenar alguns táxons conforme suas afinidades, em vez de simplesmente 
seguir a classificação convencional. 
 
 

II – Espécies Novas da Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, Brasil, e 
Outras Novidades Taxonômicas em Asclepiadoideae do Novo 

Mundo 
 
Cynanchum roulinioides (E. Fourn.) Rapini, comb. ined. 
 
Roulinia parviflora Decne. in DC., Prodr. 8: 518. 1844. Telminostelma parviflorum (Decne.) Fontella & E. A. 

Schwarz, Bol. Mus. Bot. Munic. 45: 4. 1981. Cynanchum contrapetalum Sundell, Evol. Monogr. 5: 
61. 1981. TIPO: BRASIL. Minas Gerais. Serra de Cuiabá, A. L. P. Silva Manso s.n. (HOLÓTIPO: G-
n.v., foto F, foto MO; ISÓTIPO: P-n.v.). 

Telminostelma roulinioides E. Fourn. in Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(4): 218. 1885. TIPO: BRASIL. Piauí. G. 
Gardner 2239 (HOLÓTIPO: P-n.v., foto F). 

 
 Cynanchum roulinioides pode ser reconhecida pela típica corona com lobos 
alternados às anteras e conseqüentemente opostos às lacínias, como ressalta o epíteto 
específico proposto por Sundell (1981). É encontrada no Ceará, Piauí, Mato Grosso, Bahia, 
Minas Gerais, Goiás (Fontella-Pereira & Schwarz, 1981b) e também no Paraguai. 
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A espécie foi inicialmente descrita como Roulinia parviflora (Decaisne, 1844). 
Fournier (1885) descreveu Telminostelma roulinioides, que é um sinônimo de R. parviflora 
(Fontella-Pereira & Schwarz, 1981b). Como o nome Roulinia Decne. é ilegítimo (pré-
ocupado por Roulinia Brogn.), Telminostelma E. Fourn. e o epíteto específico mais antigo 
foram utilizados, daí T. parviflorum. No mesmo ano, Sundell (1981) incluiu R. parviflora 
em Cynanchum, mas, como C. parviflorum estava pré-ocupado, um nome novo, C. 
contrapetalum, foi proposto para o táxon. Liede (1997b) concordou com o sinônimo 
proposto por Fontella-Pereira & Schwarz (1981b), mas adotou a classificação da espécie 
em Cynanchum, como sugerido por Sundell (1981): “O tipo de Telminstelma, T. 
roulinioides E. Fournier, constitui um sinônimo de Roulinia parviflora Decaisne (C. 
contrapetalum Sundell)”2 (Liede, 1997b: 178). Já que T. roulinioides é considerado 
sinônimo de R. parviflora, quando a espécie é transferida para Cynanchum, em vez de 
aceitar C. contrapetalum, o epíteto final do nome mais antigo do táxon que resulta em uma 
combinação legítima no gênero correto (Art. 11.4, ICBN) deve ser usado, daí C. 
roulinioides. 

 
Espécimens examinados: BRASIL. Bahia. 34 km de Barreiras, 2 Mar 1972 (fl), Anderson et al. 

36440 (MO, UB); estrada Ouro Verde – Catolés, 13o19'S, 41o47'W, 20 Mar 1992 (fl), Stannard et al. H 52730 
(BHCB, F, G, SPF). Abaíra: Mendonça de Daniel Abreu, 13o16'S, 41o49'W, 25 Fev 1992 (fl), Stannard et al. 
H 51607 (F, G, MBM, MO, SPF, W). Caitité: estrada para Brejinho de Ametista, 14o08'48"S, 42o32'29"W, 11 
Fev 1997 (fl), Stannard et al. PCD 5433 (SPF). Goiás. Caldas Novas: Termas do Rio Quente, 7 Jan 1976 (fl), 
Heringer 15298 (IBGE, UB). Dianópolis: ca. 10 km de Taipas, Serra do Ouro, próximo do Morro da Cabeça 
Branca, 11 Fev 1987 (fl), Pirani et al. 1942 (SPF, W). Luziânia: 15 km da cidade, 8 Mar 1981 (fl), Heringer 
18133a (IBGE). Mato Grosso. Cuiabá: Chapada dos Guimarães, 13 Fev 1975 (fl), Hatschbach et al. 36119 
(MO). Rondonópolis: Serra da Petrolina, 13 Fev 1974 (fl), Hatschbach 34114 (MO). Minas Gerais. (veja 
capítulo V). 

PARAGUAY: Amambay. Parque Nacional de Cerro Corá, 22o41'10"S, 56o00'38"W, 26 Fev 1977 
(fl), Zardini & Guerreiro 46524 (MO); ib., 22o39'S, 56o03'W, 19 Fev 1982 (fl), Solomon et al. 7062 (MO). 
 
 
Ditassa auriflora Rapini, sp. ined. (tipo, descrição, desenhos e espécimens adicionais, veja 

capítulo V). 
 
 Ditassa auriflora foi coletada em solos rochosos ou entre pedras, apenas na Serra de 
Itacambira (Fig. 1). Assemelha-se a D. cordeiroana Fontella, encontrada adjacentemente, 
no norte de Minas Gerais. Ditassa auriflora difere de D. cordeiroana pelo hábito ereto (vs. 
trepadeira ou arbusto volúvel), corola amarelo-ouro (vs. alva, creme, esverdeada ou 
amarelada), com lacínias mais longas, mais de 2,3 mm compr. (vs. menos de 2 mm compr.) 
 
 
Ditassa bifurcata Rapini, sp. ined. (tipo, descrição e desenhos, veja capítulo V). 

 
Ditassa bifurcata é conhecida apenas pela coleção tipo de Diamantina (Fig. 1). 

Assemelha-se a D. refractifolia K. Schum. no hábito e a D. micromeria Decne. no hábito e 
no indumento escabroso (com tricomas muito curtos). Difere dessas espécies, no entanto, 
pela aparência escabrosa da corola, que abaxialmente é coberta por tricomas curtos e retos 

                                                 
2 The type of Telminostelma, T. roulinioides E. Fournier, constitutes a synonym of Roulinia parviflora 
Decaisne (C. contrapetalum Sundell). 
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(vs. corola abaxialmente glabra ou quase). Pode também ser reconhecida pelos lobos da 
corona com segmentos internos e externos fundidos, bifurcando-se na metade apical. 
 
 
Ditassa cipoensis (Fontella) Rapini, stat. ined. 
 
Ditassa tomentosa var. cipoensis Fontella, Bradea 5: 478. 1991 (“cipoense”). TIPO: BRASIL. Minas Gerais. 

Santana do Riacho: Fazenda Alto Palácio, 14 Fev 1973 (fl), G. Hatschbach & Z. Ahumada 31597 
(HOLÓTIPO: MBM). 

 
 Ditassa cipoensis é endêmica da Serra do Cipó. Ela foi considerada uma variedade 
de D. tomentosa por Fontella-Pereira (1991) e Fontella-Pereira et al. (1995); porém, D. 
cipoensis é distinta de D. tomentosa pelas lacínias mais curtas e recurvadas, menos de 2,5 
mm compr. (vs. mais de 3 mm compr.) e lobos da corona sub-retangulares, mais largos que 
compridos (vs. mais compridos que largos). Esta circunscrição difere daquela originalmente 
proposta para a variedade, baseada especialmente nas características da lâmina foliar. 
 
 Espécimens examinados: (veja capítulo V). 
 
 
Ditassa grazielae (Fontella & Marquete) Rapini, comb. ined. 
 
Astephanus grazielae Fontella & Marquete, Bradea 2: 9; tab. 1, fig. A, C, E; tab. 4, fig. R. 1975. TIPO: 

BRASIL. Minas Gerais. Diamantina: Rio dos Cristais, 25 Mar 1966 (fl), A. P. Duarte 9707 
(HOLÓTIPO: RB). 

 
 Ditassa grazielae está restrita ao Planalto de Diamantina, onde é freqüentemente 
encontrada como arbusto cespitoso entre as rochas. Ela foi inicialmente descrita em 
Astephanus, gênero redefinido por Liede (1994). De acordo com a autora, Astephanus é 
reconhecido especialmente pelo látex incolor e está restrito à África do Sul. Embora 
Ditassa seja tradicionalmente caracterizada pela corona dupla e D. grazielae não possua 
corona, a espécie tem o hábito, tamanho, forma e indumento das partes vegetativas e florais 
como os daqueles encontrados em várias espécies desse gênero; contrariamente à maioria 
das espécies de Asclepiadoideae, as sementes não possuem coma, como em D. 
hemipogonoides (Fontella-Pereira et al., 1995). 
  
 Espécimens examinados (veja capítulo V). 
 
 
Ditassa inconspicua Rapini, sp. ined. (tipo, descrição, desenhos e espécimens adicionais, 

veja capítulo V) 
 
 Ditassa inconspicua é encontrada em solos arenosos de Diamantina (Fig. 1). 
Assemelha-se a D. polygaloides Silveira, endêmica da Serra do Cipó, região ao sul do 
Planalto de Diamantina. Ditassa inconspicua difere de D. polygaloides pela ausência de 
ramificações; folhas menores, dispostas laxamente na planta, eretas mas não imbricadas 
como na outra espécie; e corola geralmente creme, com um tufo denso de tricomas macios 
e involutos no terço basal das lacínias (vs. corola adaxialmente lilás com poucos tricomas 
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patentes e quase retos próximo à base das lacínias). As coleções estudadas apresentam uma 
grande variação no tamanho da planta e nas dimensões da flor, mas as plantas são 
geralmente pequenas e provavelmente inconspícuas na vegetação aberta. 
 
 
Ditassa itambensis Rapini, sp. ined. (tipo, descrição, desenhos e espécimen adicional, veja 

capítulo V). 
 
 Ditassa itambensis é conhecida apenas por representantes do Pico do Itambé, 
próximo a Diamantina (Fig. 1). Assemelha-se a D. longisepala, encontrada numa área 
disjunta, no sul de Minas Gerais, principalmente em Ouro Preto. Ditassa itambensis difere 
de D. longisepala pelo pecíolo mais longo, 5-10 mm compr. (vs. 2-5 mm compr.), base 
foliar cuneada a obtusa (vs. cordada ou subcordada) e geralmente lacínias da corola eretas, 
adaxialmente vilosas (vs. lacínias da corola patentes, adaxialmente puberulentas próximo à 
margem e híspidas a setosas na base). 
 
 
Ditassa longicaulis (E. Fourn.) Rapini, comb. ined. 
 
Metastelma longicaule E. Fourn. in Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(4): 210. 1885. TIPO: BRASIL. J. F. Widgren 

45 (HOLÓTIPO: M-n.v., foto MO). 
 
 Ditassa longicaulis foi coletada em beira de matas na Cadeia do Espinhaço, em 
Minas Gerais e na Bahia (Fontella-Pereira et al. 1989). Foi classificada em Metastelma por 
causa dos lobos da corona aparentemente simples. No entanto, a espécie assemelha-se a D. 
tomentosa e D. cipoensis, e a corona, com lobos lineares e exclusos, ocasionalmente possui 
segmentos inconspícuos sob o dorso das anteras (e.g. Hatschbach 30151). 
 
 Espécimens examinados: (veja capítulo V). 
 
 
Ditassa magisteriana Rapini, sp. ined. (tipo, descrição e desenhos, veja capítulo V). 
 
 Ditassa magisteriana é conhecida apenas pelo material tipo, coletado em rochas no 
flanco oeste da Serra do Cipó (Fig. 1). É uma espécie intermediária entre D. polygaloides e 
D. hemipogonoides E. Fourn., ambas também endêmicas da Serra do Cipó. Ditassa 
magisteriana difere de D. polygaloides no hábito (arbusto cespitoso vs. erva), ramos 
escabrosos com tricomas curtos (vs. pubescentes); folhas verticiladas, opostas ou 
subalternas, mais estreitas, patentes (vs. folhas opostas, lanceoladas e eretas, geralmente 
imbricadas); flores alvas, axilares e distribuídas ao longo dos ramos (vs. flores lilases 
concentradas no ápice da planta) e segmentos externos da corona subulados, mais altos que 
o ginostégio (vs. segmentos da corona mais baixos que o ginostégio). Ditassa magisteriana 
se distingue de D. hemipogonoides pelas folhas mais longas (ca. 6 mm compr. vs. até 4 mm 
compr.), corola adaxialmente com tricomas retrorsos na base das lacínias (vs. densamente 
barbadas), segmentos externos da corona mais altos que (vs. tão altos quanto) os internos e 
asas das anteras estreitamente cuneadas (vs. triangulares). As sementes de D. magisteriana 
não possuem coma, como em D. hemipogonoides e D. grazielae. 
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 O epíteto específico, além de menção ao Espigão Mestre, nome alternativo para a 
Cadeia do Espinhaço, homenageia meu amigo e orientador Renato de Mello-Silva e minha 
amiga e mentora M. Lúcia Kawasaki, mestres cujos auxílio e apoio têm sido grandes 
responsáveis pelo meu progresso na botânica. 
 
 
Ditassa monocoronata Rapini, sp. ined. (tipo, descrição, desenhos e espécimen adicional, 

veja capítulo V) 
 
 Ditassa monocoronata foi coletada em canga, no Pico do Itabirito e na Serra do 
Rola-Moça, sul da Cadeia do Espinhaço (Fig. 1). Representa, provavelmente, uma 
população fortemente ameaçada, já que as duas localidades onde é encontrada têm sido 
intensivamente exploradas por mineradoras. Ditassa monocoronata assemelha-se a D. 
hemipogonoides pela disposição das folhas e a D. refractifolia pelos ramos pubescentes. 
Está incluída em Ditassa especialmente por causa do hábito, tipo de inflorescência, 
tamanho das estruturas florais e indumento adaxial da corola; porém, difere da maioria das 
espécies do gênero, incluindo D. hemipogonoides e D. refractifolia, pelos lobos da corona 
simples, em vez de lobos da corona com dois segmentos. 
 
 
Ditassa semirii (Fontella) Rapini, comb. ined. 
 
Astephanus semirii Fontella, Bradea 4: 379; tab. 1, figs. B, D, F; tab. 4, fig. Q. 1987 (“Semiri”). TIPO: 

BRASIL. Minas Gerais. Santana do Riacho: estrada Lagoa Santa – Conceição do Mato Dentro – 
Diamantina, km 115, 15 Dez 1971 (fl, fr), J. Semir & M. Sazima CFSC 609 (HOLÓTIPO: RB; 
ISÓTIPOS: MBM, NY, SP, UEC). 

 
 Ditassa semirii está restrita à Serra do Cipó. Assemelha-se a D. grazielae e está 
sendo transferida para Ditassa pelos mesmos motivos apresentados na discussão daquela 
espécie. 
 
 Espécimens examinados: (veja capítulo V). 
 
 
Ditassa succedanea Rapini, nom. ined. 
 
Ditassa subulata Silveira, Fl. serr. Min.: 19. 1908, nom. illeg. (non D. subulata J. R. Johnst., Proc. Amer. 

Acad. Arts 40: 694. 1905.). TIPO: BRASIL. Minas Gerais. Serra de Treituba, entre Serraria e Ubá, 
Abr 1897 (fl), A. Silveira 278 (HOLÓTIPO: R). 

 
 Ditassa succedanea é um nome novo para D. subulata. O nome usado por Silveira 
(1908) é um homônimo posterior de uma espécie venezuelana previamente publicada por 
Jonhston (1905). Foi coletada no sul de Minas Gerais, próximo a Ubá e em São Tomé da 
Letras, e na Cadeia do Espinhaço, onde ocorre desde o nordeste da Serra do Cipó até Rio 
Pardo de Minas, norte de Minas Gerais. Ditassa succedanea assemelha-se a D. eximia 
Decne., distinguindo-se daquela espécie pela corola adaxialmente com tricomas esparsos, 
na base das lacínias (vs. densamente barbada) e segmentos internos da corona estreitos e 
planos (vs. largos e cuculados). 
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 Na Cadeia do Espinhaço, podem ser reconhecidos dois padrões em D. succedanea 
(veja capítulo V), mas subdivisões formais não foram efetuadas por causa dos estados de 
caracteres que se sobrepõem, observados especialmente em plantas coletadas fora da 
Cadeia do Espinhaço. 
 
 Espécimens examinados: BRASIL. Minas Gerais. São Tomé das Letras: 18 Fev 1975 (fl), 
Hatschbach et al. 36534 (MBM, MO); rua João Batista Neves, 21 Fev 1999 (fl), Mello-Silva et al. 1599 
(BHCB, K, MBM, MO, RB, SPF, W); (veja também capítulo V). 
 
 
Hemipogon carassensis (Malme) Rapini, comb. ined. 
 
Astephanus carassensis Malme, Ark. Bot. 21A(12): 5. 1927. TIPO: BRASIL. Minas Gerais. Catas Altas: 

Caraça (“carassa”), Abr 1885, E. A. Vanio (HOLÓTIPO: TUR-n.v.). 
 
 Hemipogon carassensis ocorre em campos rupestres, cerrados e bordas de mata, em 
solos arenosos ou rochosos, de São Paulo à Bahia. Foi considerada em Astephanus por 
causa da ausência de corona; no entanto, Astephanus não é representado no Novo Mundo 
(Liede, 1994). O hábito, utilizado por Fournier (1885) para distinguir Astephanus de 
Hemipogon, não é um bom caráter e pode variar, por exemplo, em H. luteus E. Fourn. e H. 
sprucei E. Fourn.; além disso, Hemipogon também é caracterizado por corona reduzida ou 
ausente e espécies incluídas nesse gênero apresentam outras similaridades com o grupo de 
trepadeiras inicialmente classificado em Astephanus. 
 

Espécimens examinados: BRASIL. Bahia. Abaíra: Campo da Pedra Grande, 13o14'S, 41o54'W, 30 
Jan 1992, Stannard et al. H 51118 (SPF). Lençóis: próximo ao Pai Inácio, 12o25'37"S, 41o29'02"W, 22 Ago 
1996 (fl), Harley & Maycoorm PCD 3757 (SPF). Piatã: estrada para Inúbia, 25 km de Piatã, Serra do Atalho, 
13o04'48"S, 41o35'59"W, 23 Fev 1994 (fl), Sano et al. CFCR 14442 (SPF). Rio de Contas: 2 km de Marcolino 
Moura, 4 Mar 1994 (fl), Sano et al. CFCR 14830 (SPF). Minas Gerais. (veja capítulo V). São Paulo. 
Altinópolis: Morro do Forno, 17 Mar 1994 (fl), Marcondes-Ferreira et al. 740 (SP, SPF). 

 
 

Hemipogon furlanii (Fontella) Rapini, comb. ined. 
 
Astephanus furlanii Fontella, Bradea 4: 380; tab. 2, fig. G; tab. 3, fig. N; tab. 4, fig. S. 1987. TIPO: BRASIL. 

Minas Gerais. 68 km de Grão-Mogol para Montes Claros, 12 Abr 1981 (fl), A. Furlan, I. Cordeiro, J. 
R. Pirani, L. Rossi, M. C. E. Amaral & N. L. Menezes CFCR 686 (HOLÓTIPO: SPF; ISÓTIPOS: 
BHCB, G, K, MBM, MO, NY, RB). 
 
Hemipogon furlanii foi coletada apenas na região da Serra do Catuni, em Minas 

Gerais. Esta espécie assemelha-se a H. luteus, mas é facilmente reconhecida pelas lacínias 
da corola longas e contorcidas. Foi transferida para Hemipogon pelas mesma razões 
apresentadas na discussão de H. carassensis. 

 
Espécimens examinados: (veja capítulo V). 
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Hemipogon hatschbachii (Fontella & Marquete) Rapini, comb. ined. 
 
Metastelma hatschbachii Fontella & Marquete, Bol. Mus. Bot. Munic. 29: 1. 1977. TIPO: BRASIL. Minas 

Gerais. Santana do Riacho: Serra do Cipó, ca. km 145, 15 Fev 1962 (fl), H. S. Irwin, H. Maxweel, & 
D. C. Wasshausen 20127 (HOLÓTIPO: UB; ISÓTIPOS: F, MO, NY?-n.v.). 
 
Hemipogon hatschbachii foi coletado em solos pedregosos e parece estar restrito à 

Serra do Cipó, em Minas Gerais. Inclui ervas com folhas estreitas, cimeiras pedunculadas, 
flores vináceas, com lobos da corona simples ou atrofiados. Pode ser considerada uma 
espécie intermediária entre espécies antes incluídas em três gêneros distintos: Metastelma, 
Astephanus e Nephradenia. O indumento adaxial da corola, a forma das asas das anteras e 
os polinários são similares àqueles encontrados em espécies do grupo formado por 
trepadeiras: Hemipogon carassensis, H. luteus, H. piranii (Fontella) Rapini e H. furlanii, 
primeiramente incluídos em Astephanus. A forma e a cor da corola e a corona quando 
reduzida [Furlan et al. CFSC 7219 (SP)] assemelham-se àquelas de Nephradenia acerosa 
Decne., enquanto o tamanho da corola e a forma da corona quando regular [Furlan et al. 
CFSC 7219 (SPF)] são como os de Hemipogon hemipogonoides (Malme) Rapini 
[Metastelma acerosum (Silveira) Fontella & E. A. Schwarz]. Embora as estruturas florais 
apresentem uma ampla variação entre seus representantes, essas espécies parecem formar 
um grupo coeso, facilmente reconhecido pelas folhas lineares, e que pode incluir também 
algumas espécies de Ditassa (e.g. D. cordeiroana e D. auriflora). 

 
Espécimens examinados: (veja capítulo V). 
 
 

Hemipogon hemipogonoides (Malme) Rapini, comb. ined. 
 
Barjonia acerosa Silveira, Fl. serr. Min.: 2, tab. 2. 1908. Ditassa silveirae Fontella, Arch. Jar. Bot. Rio de 

Janeiro 18: 179. 1965. Metastelma acerosum (Silveira) Fontella & E. A. Schwarz, Atas Soc. Bot. 
Brasil, secç. Rio Janeiro 1: 44. 1983. TIPO: BRASIL. Minas Gerais. Serra do Cipó, Abr 1905 (fl), A. 
Silveira 383 (HOLÓTIPO: R). 

Metastelma hemipogonoides Malme, Ark. Bot. 29A(3): 4. 1937. TIPO: BRASIL. Minas Gerais. Serra do Cipó, 
km 122, 14 Abr 1935 (fl), H. M. Barreto 1121 & A. C. Brade 14896 (ISÓTIPOS: F, HB, R, RB?-n.v.). 

 
 Hemipogon hemipogonoides geralmente ocorre em solos arenosos ou pedregosos, 
nos campos rupestres de Ouro Preto, Serra do Cipó e Diamantina e, recentemente, foi 
encontrado também na Serra do Cabral e na Serra Nova. Esta espécie foi primeiramente 
descrita como Barjonia acerosa. Fontella-Pereira (1965) a transferiu para Ditassa, mas, já 
que D. acerosa estava pré-ocupada, o autor propôs D. silveirae como um nome novo para o 
táxon. Posteriormente, Fontella-Pereira & Schwarz (1983) transferiram a espécie para 
Metastelma e utilizaram o epíteto final mais antigo, daí M. acerosum. Embora este táxon 
seja caracterizado por lobos da corona simples, ele assemelha-se às espécies eretas de 
Hemipogon, um gênero tradicionalmente definido pela corona ausente ou reduzida. Por 
causa da existência do homônimo anterior, H. acerosus Decne., o epíteto final que resulta 
em um nome legítimo neste gênero foi utilizado, daí H. hemipogonoides, confirmando a 
similaridade enfatizada por Malme (1937). 
 
 Espécimens examinados: (veja capítulo V). 
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Hemipogon piranii (Fontella) Rapini 
 
Astephanus piranii Fontella, Bradea 4: 381; tab. 2, fig. K; tab. 3, fig. M; tab. 4, fig. V. 1987. TIPO: BRAZIL. 

Minas Gerais: Santana do Pirapama, 18o55'S, 43o54'W, fazenda Inhame (Serra Mineira), 20 Mar 
1982 (fl), J. R. Pirani, H. M. Longhi-Wagner, I. Cordeiro & N. Hensold CFSC 7696 (HOLÓTIPO: 
SPF; ISÓTIPO: SP). 

 
 Hemipogon piranii foi coletado apenas duas vezes, em Santana do Pirapama. 
Externamente, não pode ser distinta de H. carassensis; mesmo o parátipo (Longhi-Wagner 
et al. CFSC 9540) pertence a H. carassensis. O indumento adaxial, no entanto, é diferente e 
as asas das anteras e os polinários são mais semelhantes aos de H. luteus. Como H. 
carassensis e H. furlanii, este táxon também precisa ser transferido para Hemipogon. 
 
 Espécimens examinado: (veja capítulo V). 
 
 
Macroditassa melantha (Silveira) Rapini, comb. ined. 
 
Ditassa melantha Silveira, Fl. serr. Min.: 18, tab. 5. 1908. TIPO: BRASIL. Minas Gerais. Serra do Cipó, Abr 

1905 (fl), A. Silveira 388 (HOLÓTIPO: R; ISÓTIPO: B-n.v., foto F, foto MO). 
 
 Macroditassa melantha é endêmica da Cadeia do Espinhaço; sendo encontrada 
ocasionalmente, desde a Serra do Cipó, em Minas Gerais, até Catolés, na Bahia. O holótipo 
tem apenas ramos e uma única flor, mas, a partir da descrição e ilustração apresentadas por 
Silveira (1908), não há dúvidas sobre sua identidade. Ela pode ser prontamente reconhecida 
pelas inflorescências opostas e indumento setoso na base das lacínias da corola, 
características de Macroditassa Malme, e pelas flores vináceas. Assemelha-se a Ditassa 
crassifolia Decne., uma espécie geralmente encontrada em restingas, da Bahia até a Paraíba 
(Fontella-Pereira et al., 1989) e que também deveria ser transferida para Macroditassa. 
Difere daquela espécie principalmente pelas flores escuras (vs. alvas), os lobos da corona 
com segmentos internos e externos mais altos que (vs. quase tão altos quanto) o ginostégio 
e polinários mais delicados. 

 
Espécimens examinados: BRASIL. Bahia. Abaíra: Catolés, Mata do Bem Querer, 13o16'S, 41o53'W, 

14 Maio 1992 (fl), Ganev 263 (HB, MO, SPF). Minas Gerais. (veja capítulo V). 
 
 
Metastelma burchellii (Hook. & Arn.) Rapini, comb. ined. 
 
Ditassa burchellii Hook. & Arn., J. Bot. (Hooker) 1: 295. 1834. TIPO: BRASIL. Rio Grande do Sul. J. 

Tweedie 224 (K?-n.v.). 
Ditassa anomala Mart., Flora 20(2): 99. 1837. TIPO: BRASIL. C. F. P. Martius 107 (HOLÓTIPO: M-n.v., foto 

F; ISÓTIPOS: F, G-n.v., MO, P-n.v.). 
Madarosperma confusum E. Fourn. in Mart. & Eichler, Fl. bras. 6(4): 214. 1885. TIPO: BRASIL. C. F. P. 

Martius (HOLÓTIPO: M-n.v.). 
 
 Metastelma burchellii é uma trepadeira composta de ramos florais com numerosas 
cimeiras de pequenas flores com corola adaxialmente papilosa (papilas conspicuamente 
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alongadas próximo à margem e à região subapical). Fontella-Pereira (1977) considerou 
Madarosperma confusum um sinônimo de Ditassa anomala e, recentemente, o mesmo 
autor (e.g. Fontella-Pereira, 1998) tem tratado D. anomala como D. burchellii. Ocorre 
desde a Argentina e Paraguai até Minas Gerais e Rio de Janeiro (Alencastro et al., 1971; 
Fontella-Pereira et al., 1985) e varia no tamanho das papilas da corola e na forma da 
corona. A última variação deve ser responsável pela complexidade taxonômica desta 
espécie, evidente nos epítetos de sinônimos deste táxon: D. anomala e M. confusum. 
 Por causa da corona geralmente bissegmentada, esta espécie foi usualmente incluída 
em Ditassa. Todavia, o tamanho das flores, as papilas alongadas da corola (como em 
Tassadia cordata Malme, uma espécie peruana), os ramos florais, que podem ser áfilos no 
ápice, o tamanho dos polinários, os caudículos delgados e mesmo a corona, que, nos 
indivíduos da Cadeia do Espinhaço, tem lobos relativamente carnosos, trilobulados e 
eventualmente simples, sugerem que este táxon represente uma forma intermediária entre 
Metastelma, Tassadia e algumas espécies de Ditassa, principalmente D. hispida (Vell.) 
Fontella, enfatizando a fragilidade entre os limites definidos para esses gêneros. 
 
 Espécimens examinados: BRASIL. Riedel s.n. (MO 4607860). Espírito Santo. Muniz Freire: 6 Abr 
1984 (fl), Hatschbach 47681 (MO). Mato Grosso do Sul. Cel. Sapucaia: 13 Fev 1982 (fl), Hatschbach 46205 
(MO). Minas Gerais. São Tomé das Letras: estrada para Três Corações, 28 Fev 1975 (bt), Hatschbach et al. 
36527 (MO); (veja também capítulo V). Paraná. Bocaiúva do Sul: Sesmaria, rio Capivari, 24 Mar 1970 (fl), 
Hatschbach 24051 (MO). Campina Grande do Sul: Ribeirão Grande, 19 Mar 1967 (fl), Hatschbach 16190 
(MO). Cerro Azul: Rio Santa Ana, 27 Mar 1979 (fl), Hatschbach 42218 (MO, SPF). Santa Catarina. 
Laguna: Morro da Glória, 26 Jan 1973 (fl), Hatschbach et al. 31184 (MO). São Paulo. Mamparra: Reserva 
Florestal Carlos Botelho, 2 km para "Sedinha", 15 Fev 1995 (fl), Miyagi et al. 486 (SP, SPF). Monte Alegre 
do Sul: estação experimental IAC , 16 Mar 1995 (fl), Bernacci et al. 1314 (SP, SPF). São Paulo: Parque do 
Estado, 8 Mar 1932 (fl), F. C. Hoehne s.n. (BHCB, CEPEC, R, SPF 17062); Jaraguá, 3 Mar 1942 (fl), W. 
Hoehne s.n. (G, K, NY, SPF 11052, UB, W). 
 PARAGUAY. Hassler 3903 (MO). Caaguazú: Fev 1905 (fl), Hassler 9010 (MO); Arroio Yakareí, 8 
Fev 1989 (fl), Zardini & Velásques 10760 (MO). Central: Sapucay, 1913 (fl), Hassler 9010 (MO). 
 ARGENTINA. Corrientes. Dep. Ituzaingó: Ea Santa Rita, próximo ao rio Paraná, 27o03'S, 56o04'W, 
5 Mar 1987 (fl), Kaprovickas et al. 41170 (F, MO, SPF). Dep. São Cosme: 4 km E de Paso de la Patria, 20 
Fev 1969 (fl), Kaprovickas & Cristóbal 14912 (MO). Formosa. Dez 1918 (fl), Jorgensen 3118 (MO). 
Posadas. 14 Fev 1908 (fl), Ekman 407 (MO). 
 
 
Oxypetalum polyanthum (Hoehne) Rapini, stat. ined. 
 
Oxypetalum strictum subsp. polyanthum Hoehne, Comiss. Linhas Telegr. Estrateg. Mato Grosso-Amazonas 

38(1): 103; tab. 9, fig. 3; tab. 52. 1916. TIPO: BRASIL. s.c., no 8183 in Herb. L. Damazio 
(HOLÓTIPO: OUPR?-n.v.). 

 
 Oxypetalum polyanthum foi tratada por Hoehne (1916) como subespécie de O. 
strictum Mart. O autor considerou as características dos espécimens estudados 
suficientemente distintas para o reconhecimento de uma nova espécie, não o fazendo por 
causa das similaridades dos polinários, especialmente na forma; uma possível origem 
híbrida para esta espécie também foi considerada. Mais recentemente, Fontella-Pereira et 
al. (1995) incluíram Pereira 2929 & Pabst 3765 [O. warmingii (E. Fourn.) Fontella & 
Marquete] em O. strictum ssp. polyanthum, obtendo, portanto, uma circunscrição distinta 
desta. O reconhecimento de O. polyanthum é realmente difícil por causa dos caracteres 
compartilhados com O. strictum e O. warmingii e de sua plasticidade fenotípica. 
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 Oxypetalum polyanthum parece estar restrita à Serra do Cipó e ao Planalto de 
Diamantina e ocorre simpatridamente com O. strictum e O. warmingii. Geralmente inclui 
plantas eretas, com flores do tamanho de O. strictum; porém, as lacínias não são reflexas e 
o indumento é menos denso na face adaxial, como em O. warmingii. Por outro lado, os 
lobos da corona são mais semelhantes aos encontrados em O. warmingii, mas as flores são 
menores e o apêndice do ginostégio é bífido apenas na metade distal ou acima dela, como 
em O. strictum. Na Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais, porém, O. polyanthum pode ser 
distinta de ambas as espécies pelo tamanho do corpúsculo, com menos de 1,5 mm compr. 
(vs. mais de 1,8 mm compr.). 
  
 Espécimens examinados: (veja capítulo V). 
 
 
Oxypetalum rusticum Rapini, sp. ined. (tipo, descrição, desenhos e espécimens 

adicionais, veja capítulo V). 
 
 Oxypetalum rusticum está restrita ao Planalto de Diamantina (Fig. 1). Assemelha-se 
a O. insigne (Decne.) Malme, encontrada principalmente ao sul da distribuição de O. 
rusticum. Difere de O. insigne pelo indumento lanoso (vs. híspido), folhas geralmente 
maiores, especialmente mais largas, e retináculo maior (2,5-2,6 mm compr. vs. até 2,1 mm 
compr.). Pode ser reconhecida pela aparência rústica, principalmente dos ramos lanosos, 
quando comparada com espécies relacionadas, como O. insigne e O. glabrum (Decne.) 
Malme, daí o epíteto específico. 
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