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A família Myrtaceae é composta por cerca de 142 gêneros e mais de 5.500 espécies, 
ocorrendo em dois principais centros de diversidade, América e Austrália. No Brasil, 
abrange 23 gêneros e cerca de 1.000 espécies, as quais estão entre as mais importantes 
na maioria das formações vegetacionais, ocupando a oitava posição em diversidade na 
região Nordeste. Desse modo, o presente trabalho teve como objetivo realizar o 
levantamento de Myrtaceae no acervo do Herbário da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Os dados para a elaboração deste trabalho foram obtidos 
no Banco de Dados da Flora Brasileira (JABOT versão 2.0). No banco de dados do 
Herbário da UFRN, foram encontrados 705 registros de exsicatas para a família 
Myrtaceae, das quais 71,63% são identificadas ao nível de espécie, 16,74% ao nível 
de gênero e 11,63% ao nível de família. A coleção é representada por 15 gêneros, 
sendo 13 nativos (Blepharocalyx, Calycolpus, Calyptranthes, Campomanesia, 
Eugenia, Gomidesia, Marlierea, Myrceugenia, Myrcia, Myrciaria, Pimenta, Plinia e 
Psidium), 2 exóticos (Eucalyptus e Syzygium) e 92 espécies.  Os gêneros mais 
representativos em exsicatas foram Eugenia (39,81%), Myrcia (27,93%), 
Campomanesia (10,75) e Psidium (10,27%). As espécies com o maior número de 
registros de exsicatas foram Eugenia punicifolia (Kunth) DC. (7,52%), Myrcia 
guianensis (Aubl.) DC. (7,52%), Campomanesia dichotoma (O.Berg) Mattos 
(6,53%), Eugenia ligustrina (Sw.) Willd. (6,33%), Eugenia luschnathiana (O.Berg) 
Klotzsch ex B.D.Jacks. (5,94%) e Psidium oligospermum Mart. ex DC. (5,54%).  Os 
exemplares são oriundos, principalmente, do estado do Rio Grande do Norte (RN) 
(66,67%), sendo os munícipios de Natal (25,53%), Parnamirim (11,91%), Extremoz 
(10,43%) e Nísia Floresta (7,87%), os mais representados. No entanto, apesar da 
coleção do Herbário da UFRN ser composta, principalmente, por exemplares 
provenientes do RN, nota-se que 55,54% são representados por 4 municípios. 
Enquanto que 11,13%, são oriundos de 35 municípios, sobretudo, localizados 
próximo ao litoral do RN, os quais representam apenas 21,47% do território do RN. 
Os dados analisados indicam que o acervo do Herbário da UFRN, possui uma 
importante coleção de Myrtaceae. No entanto, é notória a escassez de coletas 
realizadas nos demais municípios do RN, principalmente nos que estão localizados no 
interior, tornando-se necessário a realização de estudos, os quais poderão subsidiar 
informações sobre a riqueza e conservação da flora. 
 
 


