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Seção: Coleções - Herbários e Informática

Verbenaceae J. ST.-HIL. NA COLEÇÃO DO HERBÁRIO LEOPOLDO KRIEGER (CESJ): 
PROGRAMA BIOTA MINAS.
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Verbenaceae reúne 34 gêneros e cerca de 1200 espécies distribuídas no Novo Mundo, com poucos repre-
sentantes na Europa, Ásia e África. No Brasil ocorrem 16 gêneros e 304 espécies, com 206 endêmicas. 
Os gêneros Lippia e Stachytarpheta são os mais diversos, representados por 98 e 79 espécies, respecti-
vamente, sendo a maioria endêmicas. Ambos apresentam dois centros de diversidade: o México e o Brasil, 
sendo a Cadeia do Espinhaço o centro de diversidade destes gêneros, concentrando mais da metade das 
espécies. Este trabalho teve como objetvo a revisão da coleção de Verbenaceae depositada no Herbário 
Leopoldo Krieger (CESJ) da Universidade Federal de Juiz de Fora, como parte integrante da construção de 
um herbário virtual e a formação do banco de dados, visando contribuir para a consolidação de um sistema 
integrado de informações sobre a biodiversidade no estado de Minas Gerais, através da inclusão do acervo 
informatizado na plataforma Rede Biota Minas, gerenciada pela Fundação Biodiversitas. Na coleção do Her-
bário Leopoldo Krieger (CESJ), a família Verbenaceae está representada por 2346 registros reunidos em 
17 gêneros, dos quais destacam-se Lippia (1167 spp.), Lantana (378 spp.) e Stachytarpheta (371 spp.). As 
espécies com maior número de registros são: Lippia origanoides Kunth (162),  Lippia alba (Mill.)N.E.Br. ex P. 
Wilson (141), Lantana fucata Lindl. (100) e Lippia lupulina Cham. (78). A maioria das espécies é procedente 
dos cerrados e campos rupestres destacando-se o estado de Minas Gerais, totalizando 1222 registros, se-
guido pela Bahia que detém 235 registros e Distrito Federal, com 93 registros. São apresentados o banco 
de dados da família Verbenaceae na coleção do Herbário CESJ e comentários sobre espécies ameaçadas 
e raras na flora brasileira.
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