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DO CIPó DE PAINA

Mart., Consp. 51. 1835; Endl. Gen. 1080. 1840.

INFLORESCÊNCIA
em cachos ou panículas
cam brácteas
e
bractéolas. FLôRES hermafroditas,
irregulares;
perianta dupla; cálice geralmente gamo-sépalo (não sempre), de 5 segmentas desiguais
írnbrícados:
pétalas 5 ou raramente
3, hipo ou subperiginos,
geralmente
irregulares
e desiguais, a posterior muitas vêzes muita
grande e gíboso-sacciforrne na base, muitas vêzes também acompanhada na frente por 1-2 glândulas;
3-12 estames geralmente em
parte estéreis;
filetes concrescídos na base em tubo geralmente
fendida;
anteras de 1-2 lojas, abrindo. pela comprimento ; ovário
súpero, peluda, de 3 lojas; placentação
axilar;
óvulos umas vêzes
numerosos nas lojas, outras vêzes reduzidos a 2 (Lightia) au mesmo a 1 CTrigoniastrum);
1 estilete com estigma truncado ou geralmente entumescida.
tri1obada, septiFRUTO cápsula mais ou menas profundamente
cida, raramente
os earpelos alado-samaróides
(Trigoniastrum)
se separam no fim abrindo na costa interior. SEMENTES (não. descritas
num gênero)
em número variável até 1 só, comprimidas,
envolvidas em paína pardacenta,
albúmen O.
LIANAS, arbustos ou árvores. FôLHAS geralmente opostas ou
mais freqüentemente
alternas, simples geralmente peludo-aracnóídeas.
ESTiPULAS a miúde presentes, pequenas, tôdas caducas.
tôdas

Area de dispersão brasileiras,
sendo

3 gêneros oom cêrca de 30 espécies
poucas espécies extra-brasileiras.
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