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Embora Tageteae seja uma tribo reconhecida desde a época de Cassini 

(1819), alguns tratamentos taxonômicos, com base em características mor-

fológicas e micromorfológicas (KARIS; RYDING, 1994; ROBINSON, 1981), 

divergiram quanto ao reconhecimento do grupo como tribo. Mesmo assim, 

esses autores mantiveram a ideia de que Tageteae seria um grupo natu-

ral, já que a maioria dos gêneros atualmente reconhecidos para a tribo 

estava inserida na subtribo Pectidinae de Heliantheae (ROBINSON, 1981) 

ou em Helenieae (KARIS; RYDING, 1994). Somente a partir das filogenias 

com base em dados moleculares de DNA nuclear ribossomal (BALDWIN; 

WESSA; PANERO, 2002) e de cloroplasto (PANERO; FUNK, 2002), a aceitação 

de Tageteae como tribo distinta foi consolidada.

A presença de cavidades secretoras (chamadas por alguns autores 

de glândulas pelúcidas) nas folhas e brácteas involucrais era uma carac-

terística comumente utilizada para reconhecer Tageteae (ou Pectidinae) 

(BARROSO et al., 1991; ROBINSON, 1981; STROTHER, 1977). No entanto, 

dados moleculares em estudos filogenéticos (BALDWIN; WESSA; PANERO, 

2002) indicaram, embora com suporte estatístico não muito robusto, que a 

circunscrição da tribo deveria ser expandida, o que englobaria gêneros que 

não apresentam tais características. Os gêneros atualmente inseridos em 

Tageteae que não apresentam cavidades secretoras ou glândulas podem, 

em sua maioria, ser reconhecidos por apresentarem apêndice basal das an-

teras glabro, fortemente esclerificado, cipselas estriadas com carpopódio 
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bem desenvolvido e, geralmente, pápus formado por cerdas ou escamas 

livres (PANERO, 2007).

Atualmente, Tageteae apresenta 32 gêneros e aproximadamente 270 

espécies (BALDWIN, 2009; PANERO, 2007). Ocorre de forma predominante 

no México e porção sudoeste dos Estados Unidos, com representantes tam-

bém na América do Sul e Caribe (BALDWIN, 2009, PANERO, 2007).

Descrição 

Ervas a arbustos, raramente arvoretas, monoicas ou ginomonoicas. 

Folhas inteiras, pinadas ou bipinadas, alternas ou opostas, margem frequen-

temente com cavidade secretora (glândulas pelúcidas). Capitulescência 

cimosa, às vezes paniculiforme ou capítulos solitários. Capítulos geralmen-

te radiados ou, de forma menos frequente, discoides; brácteas involucrais 

1-4 séries, subiguais a gradativamente desiguais, livres ou conatas, frequen-

temente (apenas em Pectidinae) com cavidades secretoras ou glândulas 

infladas, às vezes com calículo 1-seriado; receptáculo plano ou cônico, epa-

leáceo ou raramente com pequenas escamas, cerdas ou faveolado. Flores 

do raio, quando presentes, pistiladas; flores do disco bissexuais, raramente 

funcionalmente estaminadas; corola actinomorfa, raramente zigomorfa, 5 

lobos, raramente 4 ou 6 lobos; antera com apêndice do conectivo oval, 

deltoide, lanceolado ou inconspícuo, geralmente glabro e esclerificado, cé-

lulas do endotécio com espessamento polarizado, 0-2, 2-4 ou radialmente 

espessadas; ramos do estilete com ápice agudo ou atenuado, às vezes ar-

redondado (em Pectis), linhas estigmáticas geralmente não confluentes no 

ápice, apêndices estéreis presentes ou não. Cipselas enegrecidas ou rara-

mente marrons, cilíndricas a estreito-fusiformes ou piramidais, raramente 

comprimidas, estriadas, variadamente pubescentes; pápus formado por 

cerdas e/ou escamas livres, ocasionalmente escamas formando uma reduzi-

da estrutura coroniforme, ou pápus ausente.

No Brasil, são encontrados 5 gêneros e 30 espécies: Flaveria Juss. 

(Flaveriinae), Jaumea Pers. (Jaumeinae), Pectis L., Porophyllum Guett. (Figuras 

19A-B) e Tagetes L. (Figura 19C) (Pectidinae).
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Chave de identificação para os gêneros de Tageteae no Brasil

1. Plantas sem cavidades secretoras nas folhas e brácteas involucrais  ....... 2

1’. Plantas com cavidades secretoras nas folhas ou nas brácteas involucrais  

..................................................................................................................................... 3

2. Capitulescência com capítulos discoides e radiados, frequentemente com 

apenas uma flor do raio; brácteas involucrais em 2 séries  ................ Flaveria

2’. Capitulescências apenas com capítulos discoides; brácteas involucrais 

em 3-4 séries .................................................................................................. Jaumea

3. Lâmina foliar com cerdas setosas nas margens; apêndice do conectivo da 

antera truncado; ramos do estilete curtos, de ápice arredondado .......  Pectis

3’. Lâmina foliar desprovida de cerdas nas margens; apêndice do conectivo 

da antera oval a lanceolado; ramos do estilete longos, de ápice agudo ou 

acuminado  ............................................................................................................... 4

4. Lâmina foliar geralmente pinatissecta; pápus formado por escamas 

(Figura 17G) ...................................................................................................  Tagetes

4’. Lâmina foliar inteira; pápus formado por cerdas (Figura 17H) ...................  

................................................................................................................. Porophyllum
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