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As plantas distribuem-se na natureza de formas diversas, influenciadas por características 
particulares de cada espécie, assim como pelo tipo de ambiente. Sua freqüência também é 
variável e pode ser afetada por diversos fatores, como a presença de polinizadores e 
herbívoros e fatores abióticos. A família Malpighiaceae é facilmente encontrada no Brasil, 
com flores que oferecem pólem e óleo aos visitantes e um grande conjunto de herbívoros 
associados. Dessa forma, essa família vem sendo considerada em vários ambientes como 
possuidora de espécies-chave nos estudos de interações com animais, especialmente insetos 
polinizadores e herbívoros. Nosso objetivo foi investigar a freqüência e o tipo de distribuição 
de espécies da família Malpighiaceae no Cerrado. Para isso escolhemos Peixotoa tomentosa
A. Juss., Banisteriopsis malifolia (Ness & Martius) B. Gates, Banisteriopsis laevifolia (A. 
Juss.) B. Gates, Banisteriopsis campestris (A. Juss.) Little, Byrsonima intermedia A. Juss. e 
Heteropteris pteropetala A. Juss. (HBK). O trabalho de campo ocorreu de março a maio de 
2008 no cerrado stricto sensu da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Clube Caça e 
Pesca Itororó de Uberlândia, Minas Gerais. Quatorze (14) áreas de 100m² (quadrados de 10m 
de lado), totalizando 1.400m², foram demarcadas ao longo de uma trilha pré-existente e 
paralela à vereda. As áreas foram distribuídas a intervalos de 20m nos dois lados da trilha, 
alternadamente, portanto sete foram localizadas no lado da vereda (mais próximas) e sete no 
lado contrário. Apresentamos as espécies por ordem decrescente de freqüência: B. intermedia
(33,07%), B. malifolia (23,28%), H. pteropetala (19,76%), B. campestris (14,67%), P. 
tomentosa (7,43%) e por último B. laevifolia (1,76%). B. intermedia e B. malifolia foram mais 
abundantes, com presença tendendo a regularidade. H. pteropetala teve presença irregular, 
ausente em apenas um quadrante. B. campestris esteve ausente em três quadrantes, nos outros 
sua presença foi irregular tendendo ao agrupamento. P. tomentosa teve presença baixa, porém 
constante, de distribuição aleatória. B. laevifolia foi considerada rara com distribuição 
aleatória. Não houve diferença estatística entre a proporção de arbustos no lado mais próximo 
da vereda (52,05%) e no mais distante (47,94%). Concluímos que o padrão de distribuição de 
cada espécie foi semelhante dentro nos 1.400m² observados. (¹CAPES, ³FAPEMIG). 
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