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Melastomataceae inclui ervas, arbustos, árvores e, menos frequentemente, epífitas ou 
lianas. São facilmente reconhecidas pelas folhas decussadas, estames geralmente 
falciformes com anteras poricidas e sementes pequenas e numerosas. Esta família está 
presente em praticamente todas as formações vegetacionais com um número variável 
de espécies, e é uma das que possui maior diversidade nas veredas. Assim, o objetivo 
desta pesquisa foi realizar o levantamento florístico de Melastomataceae em veredas 
da região sul de Goiás e do Triângulo Mineiro. As coletas foram realizadas por meio 
do método de caminhamento, mensalmente, de fevereiro de 2014 a outubro de 2015, 
em quatro áreas de veredas: uma em Gouvelândia, duas em Quirinópolis (Goiás) e 
uma no município de Monte Alegre de Minas (Minas Gerais). O material coletado 
está incorporado ao acervo do Herbário José Ângelo Rizzo (JAR), da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), Câmpus Quirinópolis, e Herbário HUFU, da Universidade 
Federal de Uberlândia. A semelhança florística entre as veredas e as zonas (borda, 
meio e fundo), de cada vereda, foi analisada por meio do índice de similaridade 
qualitativo de Jaccard. Foram amostradas 26 espécies distribuídas em 15 gêneros. Os 
gêneros com maior riqueza foram Rhynchanthera com cinco espécies, seguido por 
Acisanthera, Miconia e Microlicia, com quatro espécies cada. Entre as espécies 
amostradas são endêmicas do Brasil Acisanthera alsinaefolia, Miconia elegans, 
Microlicia helvola, M. serpyllifolia, M. vestita, Pterolepis glomerata, Rhynchanthera 
ursina, Siphanthera subtilis e Trembleya phlogiformis. Não existe similaridade ou 
esta é baixa quando se compara os diferentes ambientes de cada vereda. Portanto, 
pode se inferir que existe uma alta heterogeneidade ambiental nas áreas de vereda 
estudadas e entre estas áreas. Tibouchina herbacea na literatura tinha sua distribuição 
apenas no estado de Minas gerais, sendo um novo registro para o estado de Goiás. 
(*Bolsista do PROBIP/UEG, **Bolsista de pós-graduação stricto sensu – nível 
mestrado, UEG). 


