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O Distrito Federal com área de 5.783 km² representa uma importante região para 
conservação do cerrado brasileiro localizado no Planalto Central. O Projeto Flora do 
Distrito Federal tem como objetivo documentar e descrever a flora desta região 
contribuindo para o conhecimento e conservação de suas espécies. A família 
Verbenaceae inclui 34 gêneros e aproximadamente 1.200 espécies, amplamente 
distribuída na região tropical, com poucas espécies ocorrendo nas regiões temperadas. 
No Brasil ocorrem 285 espécies e 16 gêneros, destacando-se Lantana L., Lippia L. e 
Stachytarpheta Vahl. com maior diversidade e alto índice de endemismo. Para a 
preparação da monografia de Verbenaceae no projeto, foram analisadas as coleções 
dos herbários BHCB, CEN, CESJ, IBGE, HEPH, HUEFS, K, NY, P, RB, SI, SP, 
SPF, UB e TEX/LL. No Distrito Federal são registrados sete gêneros e 33 espécies: 
Aloysia Palau (1sp.), Casselia Nees & Mart. (1 sp.), Lantana L. (6 spp.), Lippia L. (15 
spp.), Petrea L. (1 sp.), Stachytarpheta Vahl. (7 spp.) e Verbena L. (2 spp.). Lippia L. 
é o gênero que apresenta maior riqueza tendo o cerrado brasileiro como principal 
centro de diversidade, seguido de Stachytarpheta Vahl. Como novo registro para o 
Brasil destaca-se Lippia recolletae Morong descrita para o Paraguai, com distribuição 
conhecida apenas para a Argentina e Bolívia, sendo confirmada sua ocorrência no 
Distrito Federal. Novos registros para o Distrito Federal são representados por: 
Stachytarpheta rhomboidalis (Pohl) Walp., S. sericea S. Atkins, e o gênero Verbena 
L. com as espécies V. litoralis Kunth e V. gracilecens (Cham.) Herter. Como espécie 
endêmica destaca-se Stachytarpheta longispicata var. ratteri (Pohl) S. Atkins, bem 
representada em coleções dos arredores de Brasília, região hoje altamente impactada 
pela expansão urbana, representando um táxon com séria ameaça de extinção.  
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