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Chromolaena DC. é o maior gênero segregado de Eupatorium L. a ocorrer no Brasil, 
sendo o segundo mais rico em espécies da tribo Eupatorieae encontrado em território 
nacional, atrás apenas de Mikania Willd. Até recentemente, o gênero era conhecido 
no Rio Grande do Sul apenas sob um conceito amplo de Eupatorium, com as 
estimativas mais recentes apontando a ocorrência de entre 12 a 14 espécies no estado. 
Entretanto, inconsistências entre as listas de espécies produzidas e diversos problemas 
de identificação apontavam a necessidade de um estudo taxonômico envolvendo as 
espécies de Chromolaena no estado. Após o desenvolvimento de um tratamento 
taxonômico para o gênero, o qual envolveu revisões de herbários e expedições às 
diferentes regiões fisiográficas do Rio Grande do Sul, o número de espécies 
encontrado subiu para 16, incluindo novas ocorrências, recircunscriçõs de taxa, novas 
sinonímias e o reestabelecimento de nomes até então em desuso. São citados pela 
primeira vez para a flora do estado os binômios C. callilepis (Sch. Bip.) R. M. King & 
H. Rob., C. paraguariensis (Hieron.) R. M. King & H. Rob. e C. squarroso-ramosa 
(Hieron.) R. M. King & H. Rob., enquanto os nomes C. elliptica (Hook. & Arn.) R. 
M. King & H. Rob. e C. latisquamulosa (Hieron.) R. M. King & H. Rob. foram 
resgatados após passarem décadas em desuso. C. rhinanthacea (DC.) R. M. King & 
H. Rob., conhecida para o estado apenas através de uma coleta identificada até gênero 
realizada em 1978, foi recoletada, confirmando sua ocorrência no Rio Grande do Sul. 
C. angusticeps (Malme) R. M. King & H. Rob. e C. umbelliformis (Dusén) R. M. 
King & H. Rob., citadas por autores anteriores, foram sinonimizadas, 
respectivamente, sob C. paraguariensis e C. elliptica. Por fim, C. paraguariensis, até 
então considerada extinta, foi confirmada como ainda ocorrente no estado. Os 
resultados encontrados evidenciam a importância de estudos taxonômicos na 
atualização e ampliação do conhecimento sobre floras regionais e confirmam 
Chromolaena como o segundo gênero mais rico de Eupatorieae a ocorrer no Rio 
Grande do Sul. (CNPq, CAPES) 
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