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As coleções botânicas amazônicas agregam um valor imensurável ao estudo da 
biodiversidade da Amazônia Oriental e encontram-se representadas principalmente 
pelos acervos dos Herbários da Embrapa Amazônia Oriental (IAN) e do Museu 
Paraense Emílio Goeldi (MG). Neles estão documentadas parte da história natural, 
particularmente da flora, permitindo avaliar a diversidade de grupos de plantas em 
áreas de preservação permanente, mas que vem passando por constantes modificações 
devido à ocupação humana. O presente estudo teve como objetivo apresentar um 
diagnóstico das coleções de Myrtaceae procedentes da FLONA Tapajós depositadas 
nos Herbários IAN e MG, tendo-se em vista quantificar a diversidade de suas espécies 
naquela Unidade de Conservação (UC), bem como contribuir para o avanço do 
conhecimento da família no estado do Pará. Myrtaceae Adans. é uma família 
pantropical, com 132 gêneros e cerca de 5.671 espécies. No Brasil, o número de 
representantes desta família situa-se em torno de 1000 espécies e na Amazônia 
brasileira apresenta cerca de 232 espécies, distribuídas em 15 gêneros, ocorrendo em 
diversas formações florestais.  O estudo foi baseado nos bancos de dados 
informatizados pelos herbários IAN e MG, bem como inventários florísticos 
realizados nos municípios (Aveiro, Belterra, Placas e Rurópolis) que fazem parte da 
Flona do Tapajós (FNT) e de área de influência (Santarém). Também contou com 
literatura especializada e o pelo inventário florístico realizado pelo IBAMA (2004), 
que apresenta um CheckList das espécies da família Myrtaceae ocorrente na referida 
UC/FNT. As coleções foram analisadas em caráter quali-quantitativo, considerando 
dados numéricos relativos ao total de exsicatas e representatividade de coletas por 
espécies. Inicialmente, o diagnóstico dos acervos das coleções consultadas revelou 
um total de aproximadamente 64 espécies de Myrtaceae. Entretanto, a diversidade de 
táxons dessa família foi reduzida para 32 espécies válidas procedentes da FNT, já que 
parte dos táxons considerados atualmente como sinônimos permaneciam no banco de 
dados com a nomenclatura desatualizada. O maior número de representantes foi 
registrado para Myrcia (12 spp), seguido por Eugenia (10 spp), Psidium (2 spp), 
Myrciaria (2 spp) e outros. Desse modo, torna-se evidente a necessidade de se 
proceder estudos sobre as coleções botânicas de Myrtaceae, visando contribuir para o 
conhecimento da flora na Amazônia Oriental.  
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