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Cuphea é o maior dos 28 gêneros das Lythraceae com 240-260 espécies, principalmente 
do bioma errado, caracterizado pelo hábito subarbustivo-arbustivo, cálice de tubo floral 
alongado e calcarado, corola zigomorfa, pétalas livres, 11 estames e ovário séssil com 
glândula nectarífera na base, inflorescências do tipo racemo e flores bibracteoladas. O 
gênero tem potencial econômico, graças aos óleos ricos em ácidos graxos de cadeias 
média-curtas de carbono, utilizados nas indústrias alimentícias, biocombustíveis e 
farmacêutica, propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. O Brasil é o país mais 
rico em espécies de Cuphea com ca. 71 espécies endêmicas dentro de um total de ca. 
104. Os estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, contém a maior diversidade, onde 
Minas Gerais apresenta 53 espécies, 2 subespécies e 5 variedades. A Chapada 
Diamantina, Bahia, o principal maciço montanhoso do nordeste brasileiro, formada por 
24 municípios, desses, seis fazem parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 
Destaca-se pelo alto grau de endemismo, indicando importância biológica, a qual 
estimulou estudos florísticos e ecológicos dos afloramentos rochosos. Com o objetivo 
de aprimorar o conhecimento sobre as Cuphea brasileiras e sobre a flora na Chapada 
Diamantina, preconiza-se a elaboração de uma lista das espécies, ilustrações e dados 
fenológicos. Foi conduzido um estudo florístico para a região, pelo levantamento de 
exsicatas depositadas em herbários, como da Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia (Herbário CEN), detentor do maior acervo de Cuphea do país, 
Universidade de Brasília (UB), e em herbários da Bahia, através da solicitação de 
empréstimos. Ademais, foi realizada coleta própria na região (09-17/05/2016), sendo 
possível observar seis espécies na natureza. Foi obtido um total de 19 espécies e duas 
variedades: C. acinifolia A. St-Hill, C.acinos A.St-Hill,C. antisyphilitica Kunth, C. 
bahiensis (Lourteig) T.B Cavalc. & S.A. Graham, C. brachypoda T.B. Cavalc., C. 
carthagenensis (Jacq.) Macbr., C. circaeoides Sm., C. ericoides Cham. & Schltld., C. 
glareosa T.B. Cavalc., C.glutinosa Cham. & Schltdl., C. hyssopoides A.St-Hill., C. 
lutescens Koehne, C. micrantha  Kunth, C. pulchra  Moric., C.pulchra var. pulchra,  
C. pulchra var. corollata  T.B Cavalc. & S.A Graham, C. rubescens Koehne, C. 
sessilifolia Mart., C. sincorana T.B. Cavalc., C. strigulosa Kunth. As espécies 
pertencem ao subgênero Bracteolatae e a cinco diferentes seções, segundo a 
classificação de Koehne. 
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