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Microlepis, posicionado na tribo Melastomeae, caracteriza-se pelo hipanto e
 lacínias do cálice com indumento estrelado, inflorescências terminais e axilares,
 flores pentâmeras, púrpuras, androceu diplostêmone, estames dimorfos,
 apêndice do conectivo biauriculado, ápice do ovário piloso, sementes cocleadas e
 folhas opostas, raramente verticiladas. No último tratamento taxonômico feito
 para o gênero foram reconhecidas as espécies Microlepis oleifolia (Schr. et Mart.
 ex DC.) Triana, Microlepis quaternifolia (Schr. et Mart. ex DC.) Miq., Microlepis
 trianii Cogn. e Microlepis mosenii Cogn. e quatro variedades, com base,
 principalmente, na filotaxia, número de nervuras e densidade de tricomas nos
 ramos e folhas. Estudos recentes já apontavam a dificuldade em reconhecer
 estes táxons e, assim, o presente estudo teve como objetivo revisar o gênero
 Microlepis, fornecendo o número correto de espécies, dados de distribuição
 geográfica, floração e frutificação, bem como comentários taxonômicos. Cerca de
 150 espécimes foram analisados e seus caracteres reprodutivos e vegetativos
 observados em esteromicroscópio. Dados de floração, frutificação e distribuição
 geográfica foram retirados das etiquetas dos espécimes analisados e, estes
 últimos plotados em um mapa. Análise dos espécimes e das coleções-tipo,
 mostrou que os caracteres utilizados para delimitar as espécies são tênues e
 variáveis, e, muitas vezes, se sobrepõem, não sustentando a separação em
 espécies e variedades. No presente estudo Microlepis é considerado monotípico
 e a única espécie aceita Microlepis oleifolia (Schr. et Mart. ex DC.) Triana, com os
 demais biônimos e trinômios sendo sinônimos. Distribui-se pelos estados do
 Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, ocorrendo principalmente em
 beira de pequenos córregos e locais úmidos ou brejosos associados aos campos
 rupestres, cerrados e mata atlântica. Flores são encontradas de dezembro a
 outubro, e frutos de fevereiro a maio e nos meses de outubro e dezembro.
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