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Descrita por Antoine Laurent de Jussieu, a família Malvaceae Juss., pertencente a 
ordem Malvales e tendo como gênero tipo, Malva L., é composta por ervas, arbustos, 
lianas e árvores de folhas simples ou compostas. Ainda existem divergências quanto à 
sua organização taxonômica. Em sistemas de classificação mais recentes como o APG 
III, as famílias Bombacaceae Kunth, Sterculiaceae Vent. e Tiliaceae Juss. foram 
incorporadas à Malvaceae. Segundo este sistema, a família é constituída por nove 
subfamílias, que compõem cerca de 250 gêneros e, aproximadamente, 4200 espécies 
distribuídas pantropicalmente. No Brasil, existem cerca de 750 espécies nativas 
distribuídas em 72 gêneros, sendo o Cerrado, o bioma de maior diversidade, com 337 
espécies.  A fim de se conhecer a estrutura da família Malvaceae em ambiente de 
Cerradão no subpantanal de Cáceres, Mato Grosso, instalou-se, ao longo de um 
fragmento de 69 ha, 15 unidades amostrais (UA) permanentes de 20x50 m 
distribuídas aleatoriamente, totalizando 1,5 ha. Foram amostrados 2368 indivíduos 
lenhosos, com diâmetro ≥ 10 cm a 30 cm do solo. As espécies foram classificadas 
conforme as famílias reconhecidas pelo APG III, e aquelas pertencentes à Malvaceae 
foram analisadas a parte, quanto aos parâmetros fitossociológicos e o Índice de 
diversidade de Shannon-Wiener (H’). Foram levantadas 85 espécies, 63 gêneros e 30 
famílias, das quais Fabaceae foi a mais abundante (19), seguida de Bignoniaceae (7) e 
Rubiaceae (6). Malvaceae apresentou 5 espécies, dentre elas Pseudobombax 
tomentosum (Mart. & Zucc.) A. Robyns foi representada por 28 indivíduos 
distribuídos em 12 UA, com Índice de Valor de Importância (IVI%) igual a 3,07; 
Luehea paniculata Mart. & Zucc.  com 10 indivíduos em 7 UA e IVI de 0,72; 
Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) K. Schum. obteve 6 indivíduos em 3 UA e IVI 
de 0,27; Luehea divaricata Mart. & Zucc. com 2 indivíduos em 2 UA e IVI de 0,24; e 
Guazuma ulmifolia Lam. representada por apenas um indivíduo e IVI igual a 0,08. 
Malvaceae refere-se a 1,98% dos indivíduos, 5,88% das espécies, 6,35% dos gêneros 
e a 3,33% das famílias, sendo seu IVI total igual a 4,38%. Representa, ainda, 2,95% 
da diversidade de famílias e 2,93% da diversidade de espécies da área, que possui H’ 
igual a 3,41 nats ind-1, o que significa alta diversidade da área estudada. Os resultados 
referentes à diversidade das espécies de Malvaceae apresentam baixa 
representatividade em relação às espécies de outras famílias levantadas neste estudo. 
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