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A família Melastomataceae possui mais de 4.800 espécies, sendo o gênero Miconia Ruiz & 
Pav. um dos maiores gêneros no Brasil,  ocorrendo principalmente, em áreas secundárias, 
bordas ou clareiras naturais no interior de florestas, podendo ser considerado um gênero com 
a maioria das espécies pioneiras. Miconia ferruginata DC. é uma espécie arbustiva, com 
dispersão principalmente zoocórica, podendo também ser autocórica (barocórica). O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a estrutura populacional e a distribuição espacial de Miconia 
ferruginata em uma área de cerrado em regeneração, considerando a hipótese de que a 
distribuição espacial dos indivíduos ocorre de forma aleatória. O estudo foi realizado no 
município de Lavras, MG, nas coordenadas de 21o17’46”S e 44º59’40”W a uma altitude em 
torno de 950m. A área total amostrada foi de aproximadamente 0,6ha. Foram registrados a 
altura, o diâmetro à altura do peito (DAP) e as coordenadas geográficas (posições x e y) de 90 
indivíduos adultos. O padrão de distribuição espacial dos indivíduos foi analisado por meio da 
função univariada de segunda ordem da densidade de vizinhos ou NDF (Neighbourhood 
Density Function). Os valores da estatística NDF (t) foram plotados no correlograma em 
função da distância t e comparados a “envelopes” de completa aleatoriedade, obtidos a partir 
de 499 simulações randômicas de Monte Carlo ( álises foram realizadas por 
meio do programa SpPack 1.38. A área basal total de todos os indivíduos amostrados foi de 
9,64m2 e a altura média foi de 3,0 m. O padrão de distribuição espacial observado foi 
agregado até um raio de 20m, sendo que, em distâncias superiores, o padrão de distribuição 
foi aleatório. A diferença observada nos padrões de distribuição, em função da distância, pode 
ser, provavelmente, devido ao fato da dispersão desta espécie variar entre autocoria e 
zoocoria. Apesar de, em ambos os casos de dispersão, grande parte dos frutos e sementes 
serem depositados, geralmente, próximos à planta-mãe, como Miconia ferruginata apresenta 
frutos atrativos à avifauna, as sementes podem estar sendo dispersas pelas aves para longe da 
planta-mãe, o que pode estar levando à colonização de novas áreas. Estes resultados podem 
colaborar para melhor entendimento da dinâmica desta espécie, auxiliando em propostas que 
visem sua conservação. (FAPEMIG)
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