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O Herbário do Museu Paraense Emilio Goeldi é o terceiro herbário mais antigo do Brasil, e
é também, o herbário mais antigo da Amazônia contando atualmente com uma ferramenta
adicional de pesquisa, que é o “Herbário virtual” (Herbarium on line). Hoje a coleção de
amostras botânicas soma um total de cerca 200.000 exemplares, destacando-se 2.788 tipos
nomenclaturais.  O  presente  estudo  enfatizou  a  família  Myrtaceae,  da  qual  constam  43
exemplares-tipo.  O  acervo  inclui  amostras  coletadas  pelos  maiores  nomes  da  botânica
mundial,  como Adolpho Ducke, Jacques Huber,  Ghillean Prance,  Richard Spruce,  Murça
Pires, Paulo Cavalcante, Bassett Maguire, entre tantos outros. O diagnóstico das coleções
de Myrtaceae revelou que a família está entre as cinco melhor representadas na Amazônia
brasileira.  Tomando-se  como  exemplos  os  gêneros  Calyptranthes  Sw.,  Marlierea
Cambess. e Myrcia DC. ex Guill., os quais compõem a Subtribo Myrciinae, tal diagnóstico
revela  os  Estados  do  Amazonas  e  o  Pará,  mais  importantes  em número  de  espécies.  Foi
possível  observar  ainda  que  o  banco  de  dados  das  coleções  do  Herbário  MG  precisa  de
correções  urgentes,  haja  vista  que  na  consulta  prévia  realizada  apenas  em  Calyptranthes
para a Amazônia brasileira foram levantadas 32 espécies, e após a filtragem/correção dos
dados esse número é reduzido para 15 espécies. Desse total, 11 ocorrem no Estado do Pará,
porém, 24 são de espécimes sem identidade determinada. Além da identificação confusa, a
coleção  conta  com  exemplares  deteriorados  e  em  muitos  casos  sem  procedência,  o  que
dificulta a confecção de mapas de distribuição geográfica das espécies estudadas. A falha
mais comum ocorria durante o processo de informatização das coleções do MG. Portanto,
os  diagnósticos  de coleções botânicas  são importantes  para conhecer  a  biodiversidade da
Amazônia,  especialmente  no  Estado  do  Pará,  bem  como  para  subsidiar  estudos
taxonômicos, biológicos, etnobotânicos e de conservação da flora regional, entre outros.
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