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Seção: Coleções - Herbários e Informática
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Rosaceae reúne aproximadamente 3.000 espécies em 100 gêneros, com maior diversidade no Hemisfério 
Norte. No Brasil ocorrem 16 gêneros e 34 espécies nativas, sendo sete endêmicas, distribuídas em todos 
os domínios fitogeográficos. A família apresenta gêneros de grande importância alimentar, ornamental, eco-
nômica e também algumas de uso medicinal, como Rosa L. (roseira), Malus Mill. (maçã), Pyrus L. (pêra), 
Prunus L. (pêssego, nectarina, ameixa e damasco), Fragaria L. (morango) e Rubus L. (amoras e framboe-
sas). O objetivo deste trabalho foi a revisão nomenclatural e  informatização da família Rosaceae na coleção 
do Herbário CESJ, visando a construção de um herbário virtual e a formação do banco de dados, para a 
consolidação de um sistema integrado de informações sobre a biodiversidade no estado de Minas Gerais, 
na plataforma Rede Biota Minas, gerenciada pela Fundação Biodiversitas. Na coleção do Herbário CESJ 
Rosaceae está representada por 265 registros, distribuídos em 106 espécies pertencentes a 39 gêneros, 
sendo o gênero Rubus com 75 exemplares o mais representativo. O estado de Minas Gerais é o mais repre-
sentativo na coleção com 91 registros, seguido pelos estados do Paraná e de São Paulo. São encontrados 
64 registros de espécies exóticas procedentes da Alemanha, sendo uma das coleções mais representativas 
do exterior, seguida de Portugal, Áustria e Argentina. As com maior número de registros na coleção são: 
Rubus urticifolius Poir. (9%), Prunus myrtifolia (L.)Urb. (9%), Rubus rosifolius Sm. (8%) e Prunus prunus (L.) 
Stokes (6%). 
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