
 

MALVACEAE JUSS. NA SERRA DO LENHEIRO, MINAS GERAIS: 
COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA 

 
Maria Tereza Rodrigues Costa¹*; Marcos Sobral¹; Aluisio José Fernandes-Júnior²; 

Marcelo Augusto Dias Costa¹; Gislene Carvalho de Castro¹ 
 
1Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, Departamento de Ciências 
Naturais, São João del-Rei, MG, Brasil. ²Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG, 
Campus de Pesquisa, Programa de Capacitação Institucional, Belém, PA, Brasil. 
*mariaterezarcosta@yahoo.com.br  
 
A flora de Minas Gerais e, em especial, das serras mineiras tem grande destaque 
nacional e Malvaceae como uma das 10 famílias com maior importância e 
representatividade no Brasil merece atenção e enfoque na pesquisa científica. Como 
contribuição ao conhecimento da flora de Minas Gerais e das Malvaceae, foi realizado 
o levantamento florístico desta família na Serra do Lenheiro. A Serra do Lenheiro está 
localizada no município de São João del-Rei, na região da Serra da Mantiqueira, em 
Minas Gerais, e, juntamente com a Serra de São José, é citada como uma das áreas de 
conservação prioritária de extrema importância biológica regional. É formada por um 
agrupamento de elevações próximas cujas formações vegetacionais (campestres, 
savânicas e florestais) crescem sobre solo do tipo quartzito em altitude que variam de 
900 até 1246 m. O levantamento florístico foi realizado através de 13 expedições de 
coleta durante os meses de março a outubro de 2015, além de revista da coleção do 
HUFSJ. Os espécimes férteis coletados durante o trabalho de campo foram 
herborizados e depositados no acervo do HUFSJ. Obteve-se como resultado, a 
listagem de 25 espécies distribuídas em 10 gêneros: Krapovickasia macrodon (DC.) 
Fryxell, Luehea grandiflora Mart. & Zucc., Malvastrum coromandelianum (L.) 
Garcke, Melochia villosa (Mill.) Fawc. & Rendle, Pavonia communis A.St.-Hil., P. 
sagittata A.St.-Hil., P. viscosa A.St.-Hil., Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & 
Cristóbal, P. polymorpha (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal, P. speciosa (Kunth) 
Standl., Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns, Sida acrantha Link, 
S. cerradoensis Krapov., S. cordifolia L., S. glaziovii K.Schum., S. linearifolia A.St.-
Hil., S. linifolia Cav., S. martiana A.St.-Hil., S. planicaulis Cav., S. plumosa Cav., S. 
rhombifolia L., S. urens L., Triumfetta rhomboidea Jacq., T. semitriloba Jacq. e 
Waltheria indica L. Dentre os resultados, destacam-se as coletas de P. sagittata cujo 
tipo da espécie foi coletado há quase 200 anos por Saint-Hilaire em São João del-Rei; 
de S. linearifolia que foi descrita por Saint-Hilaire baseado em uma coleta 
proveniente de Minas Gerais e cuja ocorrência para a espécie não encontra-se na Lista 
de Espécies da Flora do Brasil; e de P. viscosa endêmica dos campos rupestres da 
Cadeia do Espinhaço. Além disso, o levantamento florístico ainda incluiu cinco 
espécies para a flora de Malvaceae do município de São João del-Rei realizado em 
2014. (FAPEMIG) 
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