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O presente trabalho é parte do projeto "Flora dos estados de Goiás e Tocantins: 
Coleção Rizzo" que tem como finalidade documentar e descrever a flora destes 
estados, contribuindo para o conhecimento e conservação das espécies dos campos 
rupestres e cerrados desta região. Verbenaceae reúne 34 gêneros e cerca de 1.200 
espécies com distribuição nos neotrópicos, com poucos representantes na Europa, 
Ásia e África. O Brasil representa um importante centro de diversidade da família 
Verbenaceae, onde são conhecidos 16 gêneros e 285 espécies, sendo 186 endêmicas. 
Para a preparação da monografia de Verbenaceae para este projeto, foram analisadas 
as coleções depositadas nos herbários: B, BR, BHCB, CEN, CESJ, G, HEPH, HUEG, 
HTO, IBGE, K, M, MBM, NY, P, R, RB, SPF, UB, UFG e W. O objetivo deste 
trabalho é apresentar endemismos e novas ocorrências da família Verbenaceae para a 
flora de Goiás e Tocantins, contribuindo para o melhor conhecimento dos cerrados 
brasileiros. Nesses estados Verbenaceae apresenta sua maior riqueza, sendo Goiás o 
estado com a maior representatividade da família na flora brasileira. São apresentados 
cinco novos registros da família Verbenaceae para o estado de Goiás: Lippia hirta 
(Cham.) Schauer, L. turneraefolia Cham., Phyla nodiflora var. minor Gillies & 
Hook., Priva lappulacea Pers. e  Stachytarpheta gesnerioides var. glabra S. Atkins. e 
sete para o Tocantins: Lantana achyrantifolia Desf., Lippia eupatorium Schauer, L. 
horridula (Epling) Salimena, Múlgura & Harley, L. lacunosa Mart. & Schauer, L. 
vernonioides Cham., Stachytarpheta gesnerioides var. glabra S. Atkins e S. sessilis 
Moldenke. Foram reconhecidos novos endemismos para Goiás: Lippia macedoi 
Moldenke, L. possensis Moldenke, Stachytarpheta atriflora S. Atkins, S. candida 
Moldenke, S. glazioviana S. Atkins e S. integrifolia (Pohl) Walp.,  e para o Tocantins: 
Lippia ciliata Salimena. Estes resultados vêm confirmar a importância das coleções 
botânicas para o estudo da biodiversidade e riqueza da flora regional. As coleções de 
herbário atuam como verdadeiros bancos de informações sobre a flora e são as bases 
do conhecimento sobre sua composição, distribuição e conservação contribuindo de 
maneira decisiva para a criação de áreas de proteção para conservação de espécies sob 
diferentes graus de ameaça. (CNPq, FAPEMIG) 
 
 
Palavras-chave: coleções, conservação, cerrado 
 


