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O Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC) está localizado no sudoeste do 
estado de Minas Gerais, abrangendo parte dos municípios de Sacramento, São Roque 
de Minas e Delfinópolis, com 71.525 hectares e altitudes que variam de 800 a 1.496 
m s.n.m. Inserido no domínio fitogeográfico do Cerrado, apresenta fitofisionomias 
savânicas (cerrado sentido restrito, cerrado rupestre), campestres (campo limpo, 
campo sujo, campo rupestre) e florestais (floresta mesófila, florestas ciliares, mata de 
encosta e cerradão) representando a segunda maior Unidade de Conservação do 
estado, com alta taxa de visitação turística. A família Verbenaceae J.St.-Hil. inclui 34 
gêneros e cerca de 1.200 espécies, distribuídas principalmente na região tropical, com 
poucos representantes nas regiões temperadas. No Brasil são registrados 16 gêneros e 
277 espécies, destacando-se Lippia L. e Stachytarpheta Vahl. com maior diversidade, 
alto índice de endemismo e maior riqueza no Cerrado. O estudo da família nesta 
importante Unidade de Conservação foi realizado através da análise das coleções 
depositadas nos herbários CESJ, HUFU e SPF, além de observação das espécies em 
campo. Verbenaceae está representada no PNSC por oito táxons reunidos em três 
gêneros: Lippia filifolia Mart. & Schauer, Lippia lupulina Cham., Lippia pumila 
Cham., Lippia rotundifolia Cham., Lippia sericea Cham., Petrea volubilis L., 
Stachytarpheta longispicata subsp. brevibracteata (Moldenke) S. Atkins e 
Stachytarpheta sp., sendo esta, provavelmente, uma nova espécie. Os representantes 
de Lippia e Stachytarpheta são encontrados, na área de estudo, em campo rupestre, 
campo limpo e campo sujo, enquanto Petrea volubilis L. ocorre em borda de floresta. 
Os principais caracteres para o reconhecimento das espécies são encontrados nas 
inflorescências, flores e frutos. (FAPEMIG)  
 
 


