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 Eupatorieae Cass. compreende 2.200 espécies reunidas em 182 gêneros, e 
agrupadas em 17 subtribos, distribuídas essencialmente na região neotropical. No 
Brasil existem 609 espécies ordenadas em 82 gêneros, sendo que em Goiás é 
representada por 146 espécies e 34 gêneros. A tribo é caracterizada pelas folhas 
opostas, raramente alternas, capítulos discoides, corola branca ou lilás, ramos do 
estilete longos e geralmente clavados. Existe uma escassez de trabalhos de taxonomia 
de Eupatorieae para o estado de Goiás, podendo-se citar para os trabalhos realizados 
na Serra dos Pireneus e no Parque Estadual da Serra Dourada. Diante deste cenário 
objetivamos aqui apresentar o estudo taxonômico da tribo Eupatorieae no Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV). O PNCV localiza-se entre as 
coordenadas 13°50′ − 14°12′S, 47°24′ − 47°58′W e abrange uma área de 65.514 
hectares, e sua altimetria situam-se entre 400 e 1.676 m. A área compreende um 
mosaico vegetacional composto por fitofisionomias campestres, savânicas e florestais.  
Para a realização do trabalho foram feitas coletas mensais de março de 2015 a 
setembro de 2016, com duração de quatro dias no final de cada mês.  Todo material 
coletado foi herborizado segundo as técnicas usuais, identificado e incorporado ao 
acervo do herbário UFG. Também foram utilizadas coleções provenientes de 
herbários CEN, HEPH, IBGE, NY, UB e UFG. Foram registradas 40 espécies 
agrupadas em 17 gêneros. Destes os mais ricos em número de espécies foram 
Chromolaena DC. e Mikania F.W. Schmidt. (7 spp. cada), Praxelis Cass., (5), 
seguidos de Stevia Cav. e Trichogonia (DC.) Gardner, (3) e Ageratum L. e Planaltoa 
Taub. (2) e os demais com uma espécie cada. Das 40 espécies oito configuram-se 
como endêmicas para Goiás sendo elas: Chromolaena arrayana (Gardner) R.M. King 
& H. Rob.; C. myriadenia R.M. King & H. Rob.; C. pseudoinsignis R.M. King & H. 
Rob.; Mikania goyazensis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.; Planaltoa 
lycnophoroides G.M. Barroso; P. salviifolia Taub.; Praxelis splettii H. Rob. Também 
foi descoberta uma nova espécie de Praxelis. (CAPES, Cnpq)  
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