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Myrtaceae está representada no Brasil por 23 gêneros e 974 espécies, 
ocorrendo principalmente em florestas úmidas como a Mata atlântica, porém também 
encontrada no cerrado, caatinga, campos rupestres e considerada uma das famílias 
mais representativas na Cadeia do Espinhaço. A Serra Geral situa-se no Espinhaço 
Setentrional, localizado a sudoeste da Bahia e em uma pequena área ao norte de 
Minas Gerais, apesar da extrema relevância ecológica, a vegetação do Espinhaço 
Setentrional representa uma lacuna florística na Cadeia do Espinhaço. Estudos 
florísticos com Myrtaceae no Espinhaço vêm sendo tratados principalmente na 
Chapada Diamantina e no Espinhaço Meridional, porém o Espinhaço Setentrional 
conta com apenas um levantamento no estado de Minas Gerais, portanto este trabalho 
teve como objetivo realizar a primeira flora para a família na porção baiana do 
Espinhaço setentrional (Serra Geral). Foram realizadas nove excursões de campo 
entre 2012 e 2015 e os materiais, processados e depositados nos Herbários HUEFS e 
ALCB. Materiais de referência foram também analisados nos herbários AJU, ALCB, 
ASE, BHCB, CEN, CEPEC, HEPH, HUEFS, HRB, IBGE, R, RB, SPF, UB. A área 
apresentou ocorrência de oito gêneros e 43 espécies de Myrtaceae, sendo Psidium o 
gênero mais diverso na área (14 spp.), divergindo dos resultados de estudos florísticos 
para a região, onde Eugenia e Myrcia são comumente associados como mais diversos. 
Neste caso, Eugenia  e Myrcia são representados por 10 e 8 spp., respectivamente, 
seguidos de Myrciaria (5 spp.) e Campomanesia (3 spp.). Blepharocalyx, 
Calyptranthes e Plinia estão representados por apenas uma espécie cada. Psidium 
rhombeum e Psidium ganevii são endêmicas da Bahia, Calyptranthes clusiifolia é 
uma nova ocorrência para o estado. Aproximadamente 95% das espécies de 
Myrtaceae foram coletadas em áreas de cerrado e florestas estacionais. Nove espécies 
se mostraram raras, ocorrendo apenas uma vez na área de estudo (Calyptranthes 
clusiifolia, Campomanesia grandiflora, Campomanesia guaviroba, Eugenia 
angustissima, Myrcia mutabilis, Psidium catleyanum, Psidium firmum, Psidium 
rhombeum, Psidium salutare var. pohlianum). Além de reconhecer o complexo 
morfológico de Eugenia vetula. Os resultados desse trabalho trouxeram contribuições 
importantes para as Myrtaceae no Brasil, gerando dados inéditos, apresentando chave 
de identificação específica, descrições e comentários para todas as espécies, além de 
fotos e ilustrações. (CAPES)  
(O trabalho faz parte do simpósio “Atualidades em botânica: dissertações e teses”). 
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