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Introdução
O Brasil é um país que detém grande biodiversidade, com
diferentes formas de vida, as quais podem ser
encontradas nos diversos biomas existentes. O
conhecimento sobre a dinâmica e características se
tornou importante para a utilização e conservação das
espécies. O Cerrado é um bioma típico da zona tropical,
caracterizado por uma vegetação de fisionomia e flora
próprias [3]. A família Myrtaceae é, sem dúvida, uma das
mais
importantes
nas
diferentes
comunidades
neotropicais e tem sido frequentemente citada em
estudos florísticos e fitossociológicos realizados nas
diversas formações florestais do sudeste e em quase
todas as formações vegetais relacionadas ao bioma
Cerrado. Em estudos taxonômicos, a descrição dos
caracteres morfológicos de indivíduos reprodutivos é a
base para uma correta identificação de espécies. O
estudo da distribuição geográfica é de suma importância
para detecção de endemismo e locais de ocorrência da
espécie para posterior estudo em domesticação e
utilização das espécies a nível econômico-comercial.
Este trabalho faz parte do projeto Biologia de
Campomanesia Juss ocorrentes no Sudoeste goiano que
se baseou na revisão bibliográfica da família Myrtaceae,
com a finalidade de estudo sobre a distribuição da família
Myrtaceae no Brasil e no bioma Cerrado, com enfoque ao
estado de Goiás.

Metodologia
Foram utilizados artigos acadêmicos, publicações,
citações e livros para a realização deste trabalho, além de
dados sobre a flora brasileira disponíveis em sites de
instituição federal, estadual e privada.

Resultados e Discussão
Myrtaceae possui distribuição predominantemente
pantropical e subtropical, concentrada na região
neotropical e na Austrália [4]. Segundo [4], a família inclui
no total cerca de 130 gêneros e 4000 espécies,
representando uma das maiores famílias da flora
brasileira, com 26 gêneros e aproximadamente 1000
espécies. Segundo [6] Goiás inclui 20 gêneros e 202
espécies, sendo 9 gêneros de ocorrência na região
sudoeste do estado. As espécies da família Myrtaceae
assemelham-se em muitos caracteres, tornando-se difícil
sua identificação [2]. Um dos motivos que contribuem
para esta situação é o fato de que a maiorias das
descrições datam de mais de um século [1]. As espécies
desta família apresentam hábito lenhoso, raramente são

arbustos, folhas com presença de glândulas translúcidas
produtoras de terpenos e outras substâncias aromáticas
[5].
A família Myrtaceae apresenta valor intrínseco à riqueza
da flora brasileira, tornando-se uma dificuldade em
identificar todos os gêneros e espécies, tanto para família
Myrtaceae quanto para um dos principais gêneros que
ocorre no Brasil, em foco o estado de Goiás,
Campomanesia. É perceptível a grande ocorrência da
família Myrtaceae no país e com maior concentração no
bioma Cerrado. No website do Centro de Referência em
Informação Ambiental (CRIA) é possível encontrar
informações detalhadas sobre a distribuição e taxonomia
da família Myrtaceae no Brasil.

Conclusões
A família Myrtaceae apresenta espécies nativas e
exóticas de grande importância para o país, as quais se
distribuem em todas as formações brasileiras. O estudo
da distribuição geográfica e a classificação taxonômica
são de fundamental importância para ser utilizado como
base em estudos científicos. O website Florescer dispõe
de um banco de dados sobre a ocorrência da família na
região Centro-oeste do país sendo um fator positivo que
permite identificar os locais de ocorrência, gerar chaves
taxonômicas e facilitar a coleta em campo de espécies
para criação de coleções de referências em herbários.
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