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Myrtaceae é uma família de ampla distribuição nas regiões tropicais, contando com mais de 
3.000 espécies distribuídas em aproximadamente 100 gêneros. A taxonomia da família é bem 
conservadora na maioria dos seus caracteres e suas espécies são reconhecidas principalmente 
pela presença de glândulas oleíferas nas folhas, peças florais e frutos, folhas com nervura 
coletora, flores hermafroditas, polistêmones, alvas e de simetria radial. Myrcia, um dos 
gêneros mais numerosos da família, com cerca de 400 espécies é prontamente identificado por 
suas inflorescências em panículas, flores pentâmeras com os lobos do cálice individualizados 
e persistentes no fruto. O presente estudo tem como objetivo realizar o levantamento das 
espécies de Myrcia que ocorrem nos campos rupestres de Minas Gerais. O campo rupestre é 
uma fitofisionomia peculiar do Cerrado, ocorrendo acima de 900 metros de altitude, em 
afloramentos rochosos, cujo solo é pobre, raso e com pouca disponibilidade de água. Esse 
conjunto de características permite a esta fitofisionomia abrigar uma gama de espécies raras e 
endêmicas. O levantamento de dados foi conduzido através de consultas às coleções dos 
herbários BHCB, MBM, OUPR, RB, SP, SPF e UEC, os quais mantêm coleções importantes 
da flora de campos rupestres de Minas Gerais. Todos os exemplares de Myrcia analisados 
tiveram os dados das etiquetas anotados para a criação de um banco de dados com 
informações sobre as espécies. Expedições de coleta foram realizadas para as regiões de Grão 
Mogol, Cristália, Botumirim, Joaquim Felício, Diamantina, Ouro Branco e Ouro Preto, a fim 
de ampliar as informações sobre as espécies. Os campos rupestres de Minas Gerais abrigam 
48 espécies de Myrcia. Deste total 22 espécies apresentam distribuição endêmica, ou seja, são 
espécies com populações registradas apenas para uma localidade de Minas Gerais, 18 espécies 
apresentam um padrão de distribuição disjunta, com populações distribuídas de forma 
descontínua no estado e oito apresentam padrão de distribuição ampla, ocorrendo tanto nos 
campos rupestres mineiros, como em outros estados. Do total de espécies de Myrcia 
encontradas nos campos rupestres de Minas Gerais, 17 espécies são novos registros para a 
flora do bioma Cerrado No presente trabalho será apresentada a relação das espécies de 
Myrcia e de seus locais de ocorrência no estado de Minas Gerais, bem como uma discussão 
sobre os padrões de distribuição geográfica encontrados. 
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