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Eupatorieae Cass., conta com 182 gêneros e 2.200 espécies, distribuídos no 
hemisfério Ocidental e alguns gêneros pantropicais. Com 604 espécies e 83 gêneros 
configura-se como a tribo mais rica em número de espécies no Brasil. Apesar dessa 
grande diversidade de espécies a maioria dos trabalhos com a tribo Eupatorieae foram 
realizados para as espécies ocorrentes na região Sudeste.  Por outro, lado existe uma 
escassez de trabalhos para os táxons ocorrentes na região Centro-Oeste, podendo-se 
citar para o estado de Goiás os tratamentos taxonômicos para as espécies da tribo 
ocorrentes na Serra dos Pireneus e no Parque Estadual da Serra Dourada. Diante deste 
cenário objetivou-se aqui apresentar o estudo taxonômico para tribo Eupatorieae no 
Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), através de descrições dos táxons, 
comentários taxonômicos e de distribuição, chave de identificação e ilustrações. O 
PESCAN situa-se entre as coordenadas 17º43′ - 17º51′S e 48º40′ - 48º44′W, e abrange 
uma área de 125 km², com altitude máxima de 1043 m, com desníveis de 150 m em 
relação às áreas do entorno. O Parque abrange algumas fitofisionomias como floresta 
de galeria na base da serra, campos limpos, campos úmidos na porção intermediária e 
cerrado rupestre no topo. Foram feitas coletas mensais de fevereiro de 2015 a 
fevereiro de 2016, com duração de um dia no final de cada mês.  Todo material 
coletado foi herborizado segundo as técnicas usuais, posteriormente identificado por 
meio de literaturas específicas e incorporado ao acervo do herbário UFG. Foram 
registradas na área de estudo 13 espécies agrupadas em oito gêneros. O gênero que 
apresentou maior número de espécies foi Chromolaena DC. (5 spp.), seguido 
por  Mikania  F.W. Schmidt. (2 spp.), Ayapana Spach., Disynaphia Hook. & Arn. ex 
DC. , Campuloclinium DC., Praxelis Cass., Stomatanthes R.M. King & H. Rob., 
Trichogonia (DC.) Gardner (todos com 1 spp. cada). (CAPES, Cnpq). 
 
Palavras chave: Cerrado, Compositae, Taxonomia. 
 
 


