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RESUMO: Marsypianthes Mart. ex Benth. é um gênero neotropical que ocorre desde o sul do México até o 

nordeste da Argentina. O gênero compõe-se de seis espécies: M. arenosa Brandegee, M. burchellii Epling, M. 

chamaedrys (Vahl) Kuntze, M. foliolosa Benth., M. hassleri Briq. e M. montana Benth. Destas, cinco (M. burchellii, 

M. chamaedrys, M. foliolosa, M. hassleri e M. montana), objeto deste estudo, ocorrem no Brasil, sendo três 

espécies (M. burchellii, M. foliolosa e M. montana) endêmicas do país. Goiás é o centro de diversidade do gênero 

com quatro espécies: M. burchellii, M. chamaedrys, M. foliolosa e M. montana. Essas espécies distribuem-se 

principalmente nas formações rupestres dos Cerrados, às margens de rios, em locais abertos com maior 

intensidade luminosa e estão associadas a solos arenosos, arenoso-pedregosos, argilosos e úmidos. M. hassleri 

ocorre na Argentina, Paraguai e sul do Brasil e M. chamaedrys, de ampla distribuição, ocorre desde o sul do México 

até a Argentina. Dentre as espécies, Marsypianthes burchellii é endêmica da Chapada dos Veadeiros e apresenta 

corola amarela e cálice fortemente vináceo, enquanto que, M. chamaedrys, de hábito prostrado ou decumbente, 

ocorre em solo perturbado, é a única que não tem xilopódio. As espécies, M. burchellii, M. foliolosa, M. hassleri e 

M. montana apresentam xilopódio. M. foliolosa é facilmente reconhecida em campo pelas folhas nitidamente 

menores, pelo menor número de bractéolas e flores por cimeira.  Marsypianthes hassleri apresenta posição do 

estigma acima das anteras, diferenciando das outras espécies citadas e ocorre no sul do Brasil. Marsypianthes 

montana é erva de crescimento cespitoso. Este trabalho apresenta as descrições, chave de identificação, 

ilustrações, mapas de distribuição do gênero e das espécies, citações de nomes vulgares e habitats de cada espécie. 
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