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Malpighiaceae compreende cerca de 77 gêneros e 1.300 espécies, incluindo 
trepadeiras, árvores, arbustos e subarbustos. No Brasil esta família está representada 
por 45 gêneros (4 endêmicos) e aproximadamente 550 espécies (318 endêmicas), 
sendo uma das mais comuns na maioria das formações vegetais naturais. É de suma 
importância para o conhecimento da diversidade florística o estudo dessas formações 
vegetais, principalmente as pouco estudadas como a Amazônia. Em se tratando da 
família Malpighiaceae, sua relevância é ainda maior, pois além de ser uma família de 
complexa identificação, com poucos estudos sobre ela no estado de Rondônia. Este 
Estado abrange uma área de 237.576 km2, em sua extensão apresenta predominância 
de Floresta Amazônica, porém na porção sul do estado há presença de floresta de 
transição entre Floresta Amazônica e Cerrado, além de manchas de Campinarana.  
Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a família em questão e também 
conhecer um pouco da flora local, no presente estudo propôs-se investigar por meio 
de um levantamento florístico-taxonômico as espécies de Malpighiaceae no Cone Sul 
de Rondônia. As coletas estão sendo realizadas nos municípios de Colorado do Oeste, 
Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Vilhena. Todas as amostras foram 
depositadas no Herbário COOE, do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado 
do Oeste e duplicatas serão enviadas para os herbários RON e BHCB. Até o momento 
foram registrados 8 gêneros e 23 espécies de Malpighiaceae para o Cone Sul do 
estado. O gênero com maior número de espécies é Banisteriopsis spp. (7 espécies), 
seguido por Byrsonima spp. (6 espécies), Stigmaphyllon spp. (4 espécies) e 
Diplopterys spp. (2 espécies), com os demais gêneros apresentando, até o presente, 
somente uma espécie cada (Bronwenia sp., Dicella sp., Heteropterys sp. e Hiraea 
sp.). Do total de espécies coletadas, 12 permanecem sem identificação devido a 
escassez de trabalhos sobre Malpighiaceae para a Amazônia e a complexidade de suas 
espécies (formação de complexos taxonômicos). Dessa maneira, o presente estudo 
poderá contribuir para solucionar esses complexos taxonômicos, ampliando o número 
de amostras nas coleções dos herbários, além de contribuir com novos registros e/ou 
novas espécies para a ciência. (Agradeço ao Herbário de Colorado do Oeste - COOE, 
e ao Instituto Federal de Rondônia – IFRO e CNPq, pelo apoio e auxilio na 
consecução deste trabalho). 

 

mailto:gmj993@gmail.com

	ESTUDO FLORISTICO-TAXONÔMICO DE MALPIGHIACEAE JUSS. DO CONE SUL DE RONDÔNIA, BRASIL

