
LEVANTAMENTO DA FAMÍLIA MELASTOMATACEAE
DE ÁREAS EM RECOMPOSIÇÃO NATURAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA

REGIÃO NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

1Maria Do Ó Mendes Neta, 2Marissol Alves Baricala Dantas, 3Valéria Maria Melleiro Gimenez

1,2,3 Faculdade de Biologia, área de concentração Botânica, Centro Universitário Claretiano de
Batatais, SP, Brasil. vmmgimenez@yahoo.com.br.

A família Melastomataceae apresenta distribuição pantropical e é mais diversa nos neotrópicos. No
Brasil, é a sexta maior família de Angiospermas ocupando preferencialmente os campos rupestres,
campos de altitude e campos limpos associados a cerrado, concentrando-se principalmente, nas
regiões centro-oeste e sudeste onde, na maioria das vezes, formam grandes populações em áreas
antropicamente alteradas. No Estado de São Paulo têm ampla distribuição. O presente trabalho
realizou um levantamento florístico dessa família em algumas áreas originalmente de cerrado e, em
processo de recomposição natural de três Unidades de Conservação sob direção do Instituto
Florestal de São Paulo, localizadas na região nordeste do estado e distantes entre si 126km. Foram
realizadas doze visitas entre 2007 e 2008, à Floresta Estadual de Batatais, no município de
Batatais; Estação Ecológica de Jataí, em Luiz Antônio e, ao Parque Estadual Furnas do Bom Jesus,
no município de Pedregulho. Nessas unidades de conservação observou-se o predomínio de
fisionomias de cerrado stricto sensu, cerradão, matas de transição e fragmentos de mata ombrófila.
No Parque Furnas do Bom Jesus encontra-se ainda, fragmentos de campos de altitude, onde
espécies típicas de campos rupestres, como Vellozia, são abundantes. Foram identificadas 16
espécies, entre as quais onze do gênero Miconia, e um representante dos gêneros Leandra,
Macairea, Pterolepis, Rhynchanthera e Trembleya. Entre as espécies observadas, Miconia albicans
(Sw.) Triana teve a maior distribuição em áreas abertas de todas as Unidades de Conservação,
enquanto Miconia Chamissois Naudin é frequente em matas de galeria, na Estação Ecológica de
Jataí; Trembleya parviflora está presente em extensas populações em locais mais úmidos e
sombreados na Floresta Estadual de Batatais. No Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, Miconia
calvescens DC. forma pequenos agrupamentos em locais sombreados e úmidos frente a paredões de
pedra, enquanto inúmeros grupos de Macairea radula (Bonpl.) DC. ocupam áreas abertas e
ensolaradas. A localização geográfica das Unidades de Conservação e, principalmente a diferença
de altitudes, sugerem ser fatores ambientais significantes na compreensão da distribuição e
abundância das espécies  identificadas.
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