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No estado do Rio de Janeiro, Melastomataceae é representada por 27 gêneros e cerca 
de 340 espécies, se destacando como a quinta família de Angiospermae mais rica. 
Diversos trabalhos etnobotânicos registraram os conhecimentos populares de espécies 
desse grupo que é tão rico na flora do estado do Rio de Janeiro. Desta forma, 
objetivou-se compilar os dados referentes aos usos das espécies de Melastomataceae 
citadas em publicações etnobotânicas no estado do Rio de Janeiro. Foram feitas 
buscas no Portal de Periódicos CAPES, na Biblioteca Barbosa Rodrigues e no Google 
Scholar, por artigos, teses e dissertações, a partir de palavras-chave previamente 
determinadas. Dos 39 trabalhos de etnobotânica inventariados, 17 indicaram usos 
populares de plantas da família, resultando num total de 21 espécies úteis, distribuídas 
em 6 gêneros: Clidemia D.Don (2 espécies), Leandra Raddi (1 sp.), Marcetia DC. (1 
sp.), Miconia Ruiz & Pav. (9 spp.), Pleroma D.Don (7 spp.) e Pterolepis (DC.) Miq. 
(1 sp.). Todas as espécies levantadas são nativas, sendo 11 delas endêmicas do Brasil. 
Os táxons citados nos estudos analisados foram agrupados em nove categorias de uso: 
ornamental (8 spp.), seguida de medicinal (6 spp.), construção e combustível (5 spp. 
cada), ritualística (4 spp.), tecnológica (3 spp.), veterinária e outros (2 spp. cada), e 
alimentícia (1 sp.). Constatou-se que o número de espécies que possuem indicações 
de usos populares apresentadas para o Rio de Janeiro é baixo quando comparado com 
outras famílias (e.g. Fabaceae Lindl. e Lamiaceae Martinov) presentes nos demais 
estudos etnobotânicos que abrangem o estado. O maior número de espécies de 
Melastomataceae na categoria ornamental pode estar relacionado a importância dada 
às flores chamativas das plantas. Melastomataceae apresentou uma diversidade 
considerável de categorias de uso, mesmo com um baixo número de espécies, quando 
comparada com as demais famílias em outros estudos. Novos estudos, enfocando os 
conhecimentos populares de Melastomateceae em diferentes estados devem ser feitos, 
para se conhecer a dimensão da importância dessa família em diferentes grupos 
sociais do território brasileiro. Ter mais dados sobre o estado de conservação das 
espécies que vêm sendo utilizadas em diversas comunidades é fundamental para a 
preservação dessas, para que se apresente formas sustentáveis de manejo para 
espécies que podem ser consideradas ameaçadas de extinção. 
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