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2. Título do projeto : Uso da família Melastomataceae juss. como indicadora 

de estágio de regeneração, na região fitoecológica da Mata Atlântica 

3. Código: 2050, processo 23007.009920/2018-66 

4. Data de aprovação: 08/05/2018 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 2: Biodiversidade 
6. Resumo 
 
A Mata Atlântica é um bioma importante por conta da sua biodiversidade, é 

composta por diversas formações vegetacionais, rico em espécies endêmicas, 

que é alvo de debate em meio científico, pois este bioma engloba tanto a 

abundância de espécies vegetais quanto animais, atraindo atenção para a sua 

conservação e preservação. A literatura não traz muitas informações sobre 

algumas famílias botânicas específicas como indicadoras de estágio de 

conservação/regeneração, tendo como agravante o fato de que as famílias 

bontânicas podem se desenvolver de diferentes formas de acordo com a 

fitofisionomia da floresta, ou seja, em cada floresta uma família botânica pode 

se destacar como indicadora de estágio de conservação/regeneração. A família 

Melastomataceae compreende 166 gêneros e 4500 espécies e é bem 

representada em ecossistemas tropicais e subtropicais das Américas, onde são 

encontradas cerca de 3000 espécies, esta família apresenta um alto número de 

espécies na Mata Atlântica e taxonomia complexa do grupo, representando 

uma das famílias com grande necessidade de estudos botânicos. A realização 
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de floras regionais, revisões taxonômicas, estudos fitogeográficos, genéticos, 

entre outros, sem dúvida podem contribuir para o acréscimo de informações a 

respeito desta família, o que valida a importância de iniciativas semelhantes ao 

presente trabalho. A metanálise é uma técnica estatística especialmente 

desenvolvida para integrar os resultados de dois ou mais estudos 

independentes, sobre uma mesma questão de pesquisa, combinando, em uma 

medida resumo, os resultados de tais estudos. 7. Prazo de execução  

7.1. Início: 01/04/2018             7.2. Término: 01/04/2021 
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