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Melastomataceae é quinta mais rica família da flora brasileira com 1373 espécies e 67 
gêneros, o que corresponde a 30% e 44,6%, respectivamente de sua riqueza no 
mundo. Compreende as subfamílias (Olisbeoideae Burnett e Melastomatoideae 
Seringe) e dez tribos, sendo Microlicieae Naudin, principalmente brasileira, e 
composta pelos gêneros Chaetostoma DC., Lavoisiera DC., Microlicia D. Don., 
Poteranthera Bongard, Rhynchanthera DC., Stenodon Naudin e Trembleya DC., os 
quais compartilham, androceu com estames usualmente dimorfos com conectivos 
formando apêndices ventrais, anteras rostradas e sementes com testa foveolada a 
lacunosa-reticulada. Microlicieae precisa ser estudada em termos taxonômicos, 
sobretudo, nas áreas savânicas do estado de Goiás, onde informações sobre a riqueza 
da mesma são escassas e plantas da tribo são comumente encontradas. Objetivou-se o 
estudo taxonômico de Microlicieae no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, que 
apesar de ser uma das maiores Unidades de Conservação do Brasil Central com 
67,000 ha, possui flora pouco conhecida e com elevado número de espécies 
endêmicas e ou raras. Foram estudadas coleções dos herbários UFG, UB, CEN, 
IBGE, HUFU, COR, BHCB e HEPH e também provenientes de coletas mensais 
desde 2010. Foram reconhecidas 30 espécies distribuídas em seis gêneros, sendo 
Microlicia D. Don. e Trembleya DC. os mais representativos com 18 e 4 espécies, 
respectivamente, seguidos por Chaetostoma DC. (3 spp.), Lavoisiera DC. e Stenodon 
Naudin, (2), cada, e Rhynchanthera DC (1 sp.). Das espécies encontradas, quatro são 
novas para a ciência, uma é nova ocorrência para Goiás e pertencem ao gênero 
Microlicia, três (M. crebropunctata Pilg., M. melanostagma Pilg e T. debilis Glaz.) 
podem ser consideradas raras e as demais comuns ao estado de Goiás. Os táxons 
estudados crescem em Cerrado senso stricto ou rupestre, próximos a cursos d’água ou 
campos limpos e úmidos. Nossos resultados corroboram com a riqueza florística da 
Flora do PNCV e com a importância da Conservação deste último, haja vista os 
táxons de Microlicieae, presentes no mesmo, corresponderem a 70% do total daqueles 
citados para o estado de Goiás. Este estudo é parte do projeto “Levantamento 
Florístico do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros”. (FAPEG, CNPq). 
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