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Introdução

Florestas montanas ou brejos de altitude são 
fragmentos florestais remanescentes, ilhados sobre o 
topo e encostas de serras, a uma altitude superior a 780 
m, dispersas ao longo da região semi-árida do estado de 
Pernambuco, a nordeste do Brasil [1]. De acordo com 
Sales et al. [1], as florestas montanas em Pernambuco 
estão localizadas principalmente na subzona do 
Agreste, na zona das Caatingas, ocorrendo, menos 
frequentemente na subzona do Sertão. 

Dentre as vegetações Montanas encontradas no 
estado, destacam-se as de Buíque e Floresta por
apresentarem uma flora bastante diversificada, onde a 
vegetação predominante é a caatinga, sendo menos 
frequentes florestas perenifólias e semi-decíduas [1].

Myrtaceae Juss. compreende 144 gêneros e cerca de 
4630 espécies, com distribuição predominantemente 
pantropical em grande diversidade de hábitts [2]. O 
Brasil representa um dos centros de diversidade da 
família apresentando uma tribo e três subtribos: 
Eugeniinae, Myrciinae e Myrtinae, com 
aproximadamente 1000 espécies alocadas em 23 
gêneros [3]. Nos brejos de altitude está representada 
por 38 espécies locadas em 7 gêneros [1]. Os 
representantes da família são árvores ou arbustos; 
folhas opostas, inteiras, com pontuações translúcidas; 
Inflorescências racemosas, paniculares ou solitárias; 
Flores andróginas, actinomorfas, diclamídeas, estames 
numerosos; Fruto tipo baga [4]. 

Material e métodos

A. Área de estudo
Buíque localiza-se nas coordenadas latitude

08º37'23" Sul e à longitude de 37º09'21" Oeste, 
apresentando altitude de 798 metros, localizado na 
microrregião do Vale do Ipanema. O município de 
Floresta (08°35’38’’ Sul e 38°02’04’’ Oeste)  localiza-
se na microrregião de Itaparica, em altitudes que 
variam de 300 a 1050 m. A vegetação predominante na 
área de estudo é a Caatinga, sendo encontradas também 
as Florestas Montanas em altitudes superiores a 780m, 
no município de Floresta, e na base da chapada de São 
José, em Buíque. 

B. Estudo Taxonômico

Para coleta do material botânico e observação das 
populações em campo foram realizadas excursões mensais 
à área de estudo, acordo com a metodologia de Mori et al.
[5]. Após o processamento, o material coletado foi 
depositado no acervo do Herbário Professor Vasconcelos 
Sobrinho (PEUFR) da Universidade federal Rural de 
Pernambuco. A identificação foi realizada no laboratório de 
Taxonomia de Fanerógamos da UFRPE, utilizando-se 
microscópio estereoscópio e bibliografias especializadas, 
principalmente revisões de gêneros e obras clássicas. As 
descrições das espécies, bem como a chave para gênero,
foram fundamentadas nas variações morfológicas 
observadas nos representantes dos municípios de Buíque e 
Floresta, enquanto que as descrições dos gêneros, no 
material bibliográfico. A nomenclatura adotada para a 
morfologia foliar foi baseada em Radford et al. [6].

Resultados e Discussão

Constataram-se dezessete espécies distribuídas em cinco 
gêneros representando 3 subtribos: Eugeniinae: Eugenia 
candolleana DC., Eugenia citrifolia  Poir., Eugenia 
flavescens DC., Eugenia florida DC., Eugenia mimus
McVaugh, Eugenia pseudopsidium Jacquin, Eugenia 
punicifolia (Humboldt, Bompland, Kunth.) DC., Eugenia 
tapacumensis Berg.; Myrciinae: Calyptranthes dardanoi 
Mattos,  Myrcia fallax (Rich.) DC., Myrcia multiflora 
(Lam.) DC., Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.; e Myrtinae: 
Campomanesia aromatica (Aubl.) Grisebach, 
Campomanesia dardanoilimai Mattos & D. Legrand, 
Campomanesia dichotoma (Berg.) Mattos, Psidium 
luridum (Spreng.) Burret, Psidium persoonii McVaugh.

Chave analítica para a determinação dos gêneros de 
Myrtaceae em Buíque e Floresta: 

1. Cálice completamente fechado no botão floral, 
caliptriforme ou rompendo-se irregularmente na antese, 
decíduo; frutos geralmente coroados por cicatriz circular ou 
vestígios do cálice.............................................................. 2



     2. Ramos dicotômicos; cálice caliptriforme, 
ocasionalmente persistente;    frutos coroados por 
cicatriz circular; sementes 1-2
...................................................... 1 Calyptranthes

     2’. Ramos não dicotômicos; cálice completamente 
fechado no botão, rompendo-se irregularmente na 
antese, eventualmente decíduos; frutos coroados 
por vestígios do cálice ou cicatriz circular; 
sementes numerosas ............................... 5 Psidium

1’. Cálice aberto no botão floral, lobos 4-5, distintos e 
persistentes; frutos geralmente coroados por lobos do 
cálice............................................................................ 3
    3. Inflorescências em panículas, raramente racemos 

ou espigas ................................................ 4 Myrcia
    3’. Inflorescências em fascículos ou flores isoladas 

.............................................................................. 4
        4. Ovário bilocular................................. 3 Eugenia
        4’. Ovário 6-18- locular ............ 2 Campomanesia

Descrição dos gêneros

1. Calyptranthes Sw. Gênero com cerca de 100 
espécies [3,7] de arbustos ou árvores com ramos 
dicotômicos. Flores em panículas terminais pareadas; 
bractéolas decíduas ou persistentes após a antese; 
cálice completamente fechado no botão, abrindo-se na 
antese através de uma caliptra ocasionalmente presente 
no fruto; pétalas abortivas, geralmente ausentes; ovário 
bilocular com 2 óvulos por lóculo; hipanto presente; 
frutos 1-2 seminados, globosos, coroados por cicatriz 
circular, negros quando maduros; sementes  1-2, com 
testa membranácea; embrião mircióide. 
2. Campomanesia Ruiz et Pavon. Subarbustos ou 
árvores. Folhas com nervuras laterais formando arcos 
irregulares de modo a não apresentar nervura marginal 
distinta. Flores solitárias, axilares ou sobre ramos 
novos, surgindo junto com as folhas jovens; bractéolas 
decíduas na antese; cálice geralmente aberto, com 5 
lobos individualizados, persistentes no fruto ou 
completamente fechados, rompendo-se em lobos 
irregulares e decíduos; pétalas presentes; ovário 6-18-
locular, com muitos óvulos por lóculos, dispostos em 
duas fileiras com placentação central; hipanto não 
prolongado sobre o ápice do ovário. Frutos 
plurisseminados; sementes 1-várias, parede locular 
(testa) glandulosa; embrião mirtóide. Está representado 
por 30 espécies [3].
3. Eugenia L. O número de representantes de Eugenia
é incerto, estima-se que ultrapasse as 500 espécies na 
América do Sul [8]. Os representantes deste gênero são 
subarbustos ou árvores com inflorescências axilares ou 
em partes dos ramos sem folhas, dicásios, com o eixo 
principal reduzido e aparentemente fasciculadas ou
aglomeradas ou flores isoladas; bractéolas geralmente 
persistentes após a antese. Cálice aberto no botão, com 
4 lobos do cálice individualizados e persistentes nos 
frutos; pétalas presentes; ovário 1-2-locular com 
numerosos óvulos por lóculo; hipanto ausente. Frutos
1-2 seminados; testa membranácea a cartácea; embrião 
eugenóide.

4. Myrcia DC. Subarbustos a árvores. Panículas, raramente 
racemos ou espigas. Bractéolas decíduas ou persistentes na 
antese. Flores pentâmeras, com lobos do cálice 
individualizados, persistentes no fruto; pétalas geralmente 
5; ovário 2-3(4)-locular, com dois óvulos por lóculo; 
hipanto presente ou não. Frutos 1-3(4) seminados, negros 
quando maduros; sementes 1-2; testa membranácea; 
embrião mircióide. Existem mais de 300 espécies de 
Myrcia [9].
5. Psidium L. Subarbustos a árvores; ramos não 
dicotômicos. Flores solitárias, axilares ou em partes dos 
ramos sem folhas ou dicásios 3-7 floros. Bractéolas 
decíduas ou persistentes após a antese. Cálice 
completamente fechado no botão, rompendo-se na antese 
em 3-5(6) lobos irregulares, eventualmente decíduo; pétalas 
presentes; ovário 3-10-locular, com muitos óvulos por 
lóculo; hipanto presente. Frutos plurisseminados, coroados 
por vestígios do cálice ou cicatriz circular; sementes 
numerosas, com testa óssea e embrião mirtóide. São 
estimadas mais de 100 espécies para este gênero [9].
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