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Stuessy (1977) redelimitou a subtribo Bahiinae da tribo Heliantheae 

na tentativa de reconhecer um grupo natural. Seu conceito de Bahiinae 

englobava 11 gêneros, dos quais apenas 2 não estão inseridos na atual tri-

bo Bahieae (BALDWIN, 2009; BALDWIN; WESSA; PANERO, 2002, PANERO, 

2007). Tratamentos sistemáticos subsequentes ao de Stuessy (1977) para 

as tribos Heliantheae-Helenieae não consideraram Bahiinae como subtri-

bo formal (KARIS; RYDING 1994, ROBINSON,1981). Apesar disso, Robinson 

(1981) reconheceu, dentro da subtribo Chaenactidinae, um grupo informal 

composto por 9 gêneros, que apresentam, em sua maior parte, células do 

endotécio curtas, dispostas em linhas regulares e com paredes transversais 

bem definidas. Todos esses gêneros estão atualmente inseridos em Bahieae 

(BALDWIN, 2009, PANERO, 2007), que teve seu reconhecimento consolida-

do como tribo a partir de estudos filogenéticos com dados moleculares de 

DNA (BALDWIN; WESSA; PANERO, 2002, PANERO; FUNK, 2002).

A maioria dos gêneros de Bahieae apresenta receptáculo epaleáceo, tri-

comas glandulares no apêndice do conectivo das anteras e corola, e cipselas 

de paredes estriadas (PANERO, 2007). A tribo também é bem caracterizada 

pela morfologia do pápus, que pode apresentar escamas com uma nervura 

central e a base espessada ou também cerdas ou aristas fasciculadas, às ve-

zes de ápice uncinado (BALDWIN, 2009).

Bahieae está representada por 20 gêneros e 83 espécies, sendo a maio-

ria distribuída na porção sudoeste dos Estados Unidos até a parte central 
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do México (BALDWIN, 2009; PANERO, 2007). Poucos gêneros ocorrem na 

América do Sul e Índias Ocidentais (PANERO, 2007). Os únicos gêneros não 

americanos aceitos em Bahieae são Apostates N. S. Lander, endêmico da 

Polinésia Francesa, e Hypericophyllum Steetz, encontrado na África tropical, 

o que sugere eventos de longa dispersão (BALDWIN, 2009;  PANERO, 2007).

Descrição 

Ervas anuais a perenes, raramente arbustos. Folhas em rosetas ou 

ao longo dos ramos, alternas ou opostas, pecioladas ou sésseis, lâmina in-

teira ou 1-4-pinada, desprovidas de cavidades secretoras. Capitulescência 

corimbiforme, paniculiforme, ou capítulos solitários. Capítulos radiados, 

heterógamos ou discoides, homógamos, raramente disciformes, heteróga-

mos (em Thymopsis); brácteas involucrais em 1-4 séries, muito semelhantes 

ou desiguais, imbricadas; receptáculo convexo ou plano, geralmente epaleá-

ceo. Flores do raio pistiladas; flores do disco bissexuais, corola 4-5-lobada, 

actinomorfa, raramente zigomorfa; anteras de coloração pálida, averme-

lhada ou arroxeada; apêndice do conectivo geralmente oval, com ou sem 

tricomas glandulares; células do endotécio com espessamento polariza-

do (1-4) ou radial; estilete de base glabra, papilosa ou pubescente, ramos 

obtusos a acuminados, com ou sem apêndice. Cipselas enegrecidas, sub-

cilíndricas a obpiramidais, 4-5 costas evidentes ou inconspícuas, paredes 

estriadas (exceto em Hymenopappus L’ Hér. e Loxothysanus B. L. Rob.); pápus 

formado por escamas com ou sem nervura central, ocasionalmente esca-

mas espessadas na base, cerdas ou aristas.

No Brasil, Bahieae é representada apenas pela espécie ruderal Schkuhria 

pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell., que apresenta grande variação morfológica 

e pode ser dividida em 3 variedades. O táxon encontrado no país é Schkuhria 

pinnata var. pinnata, caracterizada por apresentar flores do raio de limbo 

linear (2-4 mm de comprimento) e cipselas de costas esparsamente pubes-

centes (TURNER, 1995). Foi coletada apenas no Distrito Federal e no estado 

de São Paulo.
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