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Resumo 
 

O presente trabalho consta de uma analise geral dos representantes da tribo 
Heliantheae Cass. (Asteraceae) encontrados no Estado de Pernambuco.  
Estudou-se as espécies nativas e as exóticas cosmopolitas, com exceçao dos 
gêneros essencialmente cultivados. A pesquisa foi efetuada através da 
investigaçao de material fresco, coletado em vários locais do Estado, e da analise 
de exsicatas. No tratamento taxonômico da tribo apresenta-se única chave para 
identificação dos gêneros e outras para separação das espécies. Incluem-se 
descrições de cada representante e informações sobre distribuição geográfica, 
importância econômica, nomes vulgares, entre outras, além de ilustrações, 
pormenorizadas das espécies.  Foram registrados 26 gêneros e 33 espécies com 
ocorrência desde as regiões mais secas das caatingas até as mais úmidas da 
zona da mata.  Na zona da mata e zona das caatingas, sub-zonas do agreste e 
sertão foram identificadas as seguintes espécies: Acanthospermum hispidum DC; 
Melanthera latifolia (Gardn.) Cabr.; Wulffia baccata (L. f.) Kuntz.; Eclipta prostrata 
(L.) L.; Blainvillea rhomboidea Cass.; Verbesina macrophylla (Cass.) Blake;  
Bidens pilosa L. e B. bipinnata L.; Cosmos sulphureos Cav.;   Chrysanthellum 
americanum (L.) Vatke; Spílanthes acmella (L.) Murr.; Delilia biflora (L.) Kuntz. e 
Wedelia villosa Gardn. Na zona da mata e sub-zona do agreste foi encontrada 
Wedelia trilobata (L.)Hitchc. Citam-se para as sub-zonas do agreste e sertão 
Lagascea mollis Cav.; Enhydra rivularis Gardn.; Simsia dombeyana DC. ; 
Galinsoga parviflora Cav.; Isocarpha megacephala Matt. e Wedelia alagoensis 
Baker. Verificou-se a presença em áreas da mata e sertão de Ambrósia elatior L. e 
Aspilia martii Baker. Com desenvolvimento exclusivo na zona da mata observou-
se: Acanthospermum australe (Loefl.) 0. Kuntz.; Melampodiun divaricatum 
(L.C.Rich.) DC.; Eleutheranthera ruderalis (Swartz) Schultz-Bip.; Synedrella 
nodiflora (L.) Gaerth.; Ichthyothere cunabi Mart. e Ambrosia microcephala DC. 
Enquanto na sub-zona do agreste citam-se Zexmenia aff. scaberrima Benth.;  
Baltimora recta L. e Parthenium hysterophorus L. Unicamente na sub-zona do 
sertão encontrou-se Blainvillea lanceolata Baker e Wedelia goyazensis Gardn. 
Constituem primeira referência para este Estado as espécies Blainvillea 
lanceolata; Eleutheranthera ruderalis, Zexmenia aff. scaberrima; Galinsoga 
parviflora; Simsia dombeyana. Ambrósia microcephala; Parthenium  
hysterophorus; Baltimora recta; Wedelia alagoensis; Wedelia goyazensis; Wedelia 
villosa. 
 


