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Como parte de um estudo taxonômico em andamento envolvendo o gênero 
Chromolaena DC. (Asteraceae – Eupatorieae) no estado do Rio Grande do Sul, foi 
possível confirmar a ocorrência de C. rhinanthacea (Hieron.) R. M. King & H. Rob. 
na área de estudo, a qual foi coletada pela segunda vez no estado, 40 anos após o 
primeiro registro. A espécie é característica de formações campestres de altitude do 
bioma Mata Atlântica e distribui-se de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, onde é 
conhecida apenas nas proximidades das bordas dos cânions do Parque Nacional dos 
Aparados da Serra, no município de Cambará do Sul. O registro mais recente da 
distribuição de C. rhinanthacea em outros estados data de 1969, no município de 
Guarapuava, Paraná. Apesar de sua faixa de distribuição, não são conhecidas coletas 
de C. rhinanthacea para o estado de Santa Catarina, e as coletas mais recentes da 
mesma em São Paulo e Minas Gerais datam, respectivamente, de 1912 e 1845. 
Considerada por alguns autores como provavelmente extinta, a espécie é aqui 
reclassificada como Criticamente em Perigo (CR) segundo os critérios da IUCN 
(B2abiii,D). C. rhinanthacea pode ser facilmente reconhecida pelas suas folhas 
elípticas a oblanceoladas, opostas na metade inferior do caule e alternas ou 
subalternas na superior; pelo seu indumento glabro no caule e esparsamente 
pubescente nos ramos férteis; e pela total ausência de tricomas glandulares no caule, 
na face abaxial das folhas e nas brácteas involucrais. Esta espécie foi ocasionalmente 
confundida nos herbários visitados com C. oinopolepis (Malme) R. M. King & H. 
Rob., espécie também típica de campos de altitude e conhecida, até o momento, 
apenas nos estados do Paraná e Santa Catarina. Ambas compartilham diversas 
características morfológicas, sobretudo do corpo vegetativo, mas podem ser 
facilmente diferenciadas pelos capítulos: C. oinopolepis possui todas as brácteas 
involucrais violáceas com ápices conspicuamente agudos, características ausentes em 
C. rhinanthacea. Este novo registro reitera a importância de estudos de florística e 
taxonomia no conhecimento da biodiversidade das formações campestres brasileiras e 
na conservação de espécies ameaçadas de extinção. (CNPq, CAPES).  
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