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Malpighiaceae é composta por 45 gêneros e aproximadamente 572 espécies no Brasil, 
sendo uma das mais representativas famílias do Cerrado e a maior de flores de óleo do 
mundo. Em Minas Gerais, a riqueza da flora está diretamente associada ao seu relevo 
acidentado, onde as formações serranas guardam grande parte da diversidade biológica 
do estado. Assim, como contribuição ao conhecimento da diversidade e distribuição da 
família Malpighiaceae em Minas Gerais, foi realizado o levantamento florístico desta 
família na serra do Lenheiro. Esta serra localiza-se aproximadamente a 5 km do sítio 
urbano de São João del-Rei, em seus limites norte e noroeste. Ela abriga representantes 
de dois domínios fitogeográficos importantes: o domínio da Floresta Atlântica e o 
domínio do Cerrado. Apresenta fisionomias florestais, savânicas e campestres, e apesar 
de ser considerada pequena com aproximadamente 4.973,13 ha, possui potencial de 
guardar uma grande biodiversidade.  O levantamento florístico foi realizado através de 
expedições a serra entre 2015 a 2017, além de consultas ao banco de dados da rede 
brasileira de herbários disponibilizada pela plataforma speciesLink. Obteve-se como 
resultado 18 espécies distribuídas em 6 gêneros: Banisteriopsis campestris (A.Juss.) 
Little, Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates, Banisteriopsis 
malifolia (Nees & Mart.) B.Gates, Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec., Byrsonima 
coccolobifolia Kunth, Byrsonima intermedia A.Juss., Byrsonima sericea DC., 
Byrsonima subterranea  Brade & Markgr., Byrsonima vacciniifolia A.Juss., Byrsonima 
variabilis A.Juss., Byrsonima verbascifolia (L.) DC., Camarea affinis A.St.-Hil., 
Camarea ericoides A.St.-Hil., Heteropterys bysonimifolia A.Juss., Heteropterys 
umbellata A.Juss., Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb., Peixotoa reticulata Griseb. e 
Peixotoa tomentosa A.Juss. Descrições morfológicas, uma chave de identificação e 
pranchas de fotos são apresentadas para todas as espécies. 
 
Palavras chaves: Campos Rupestres, Cerrado, Flora neotropical, Malpighiales. 
 


