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Minas Gerais está entre os estados que possuem a maior biodiversidade e graus de 
endemismos do Brasil e grande parte dessa riqueza biológica é encontrada nas serras 
mineiras. Mas o conhecimento da sua flora ainda é muito pequeno visto a sua 
extensão e potencial, e Malvaceae como uma das 10 famílias com maior importância 
e representatividade do país merece atenção e enfoque de pesquisa científica. Como 
contribuição ao conhecimento da flora de Minas Gerais, foi realizada a caracterização 
fitogeográfica da Serra do Lenheiro através da investigação das relações de 
similaridade dessa serra com outras áreas já amostradas em Minas Gerais utilizando-
se listagens de espécies para a família Malvaceae. A Serra do Lenheiro, localizada no 
município de São João del-Rei, Minas Gerais, é considerada área de conservação 
prioritária de extrema importância biológica, abrigando em sua extensão 
fitofisionomias dos domínios Atlântico e Cerrado.  O trabalho foi feito através do 
programa PAST 3.10, onde foram realizadas uma análise de agrupamento cluster, 
segundo o método UPGMA, e outra análise de correspondência distendida (DCA). As 
áreas escolhidas para serem comparadas com a Serra do Lenheiro foram 8 áreas de 
ambiente campestre e/ou florestal na extensão de alguma formação de serra do Estado 
que já possuíam listagem realizada para a família Malvaceae s.l.: Serra do Cipó, Serra 
Negra, Serra de São José, Serra de Grão-Mogol, Parque Estadual do Ibitipoca, Serra 
da Pedra Branca, Serra do Papagaio e Toca dos Urubus. As análises multivariadas 
indicaram, no geral, que a Serra do Lenheiro é mais relacionada a Serra de São José, o 
que é explicado pela pequena distância entre ambas, cerca de 6 km, e presença das 
mesmas formações vegetacionais; da Serra do Cipó, pelo compartilhamento de fatores 
bióticos e abióticos; da Serra Negra e de Ibitipoca, já que possuem algumas 
fitofisionomias semelhantes. Algumas das causas que podem justificar a menor 
similaridade da Serra do Lenheiro com as outras quatro áreas são a Caatinga na Serra 
de Grão-Mogol e listagens muito pequenas como a Serra do Papagaio, com 5 
espécies. O exercício de comparação de listas florísticas atentou para o 
compartilhamento de grande número de espécies ruderais, o que indica fator de 
impacto antrópico, que em grande escala pode causar a descaracterização 
vegetacional. Assim, a presença e ação humana no meio ambiente devem ser 
avaliadas e minimizadas, pensando-se na conservação da rica biodiversidade 
encontrada. (FAPEMIG) 
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