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Myrtaceae é a oitava maior família de plantas do planeta, com ampla distribuição, 
bom conhecimento taxonômico e filogenético, espécies-chaves de papel crítico na 
manutenção da estrutura de uma comunidade e representam um bom modelo para 
estudos ecológico-evolutivos. De acordo com histórico de ocupação e exploração 
sofrido pela Mata Atlântica algumas áreas serranas ainda se encontram como relictos 
preservados. Dentre elas, pode-se citar o Complexo Serra Negra, situado na Zona da 
Mata mineira, limitado pelos municípios de Lima Duarte, Rio Preto, Santa Bárbara do 
Monte Verde e Olaria. O presente trabalho teve como objetivo ampliar o 
conhecimento sobre a Flora de Minas Gerais com ênfase na taxonomia, 
distribuição geográfica e conservação da família Myrtaceae. Foi realizado um 
levantamento florístico e fitossociológico, o qual se baseou no método Braun-
Blanquet e é pioneiro na fitofisionomia de Arbustal Nebular, onde foram 
estabelecidas em  cada uma das 9 áreas amostradas 10 parcelas (10m x 10m), 
totalizando (0,9 ha). Duas matrizes de composição de espécies (presença/ausência) 
foram estruturadas: uma considerando as 90 parcelas, outra considerando 15 floras 
serranas dos estados de MG, RJ E BA. Análises de agrupamentos foram empregadas 
(UPGMA). As relações entre a riqueza de espécies e as variáveis ambientais foram 
avaliadas pelos modelos aditivos generalizados (GAM) utilizando o programa R. 
Foram encontradas 56 espécies distribuídas em 12 gêneros. Uma redescoberta foi 
diagnosticada com o registro da espécie Myrcia brunea Cambess após a descrição 
original do material tipo coletado por Saint-Hilaire. Duas novas espécies foram 
descritas (Plinia delicata Antunes et al. e Calyptranthes solitaria Sobral, Aguiar & 
Antunes). Os agrupamentos encontrados não só estão relacionados com as variáveis 
ambientais como podem estar sofrendo influência de distúrbios antrópicos. O 
incremento de espécies tem relação significativa com as seguintes variáveis testadas: 
exposição solar; inclinação; percentagem de afloramento rochoso e altitude. A maior 
similaridade do Complexo Serra Negra deu-se com o Parque Estadual do Ibitipoca, 
Lima Duarte - MG. O presente trabalho é importante no viés taxonômico e 
conservacionista por revelar novidades para a família Myrtaceae. Todas as relações 
avaliadas não são diretas, ou seja, lineares, mostrando que há outros fatores que 
influenciam no incremento de espécies, os quais estimulam trabalhos futuros. (CNPq, 
simpósio “Atualidades em Botânica: dissertações e teses”) 
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