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RESUMO

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DE
 ESPÉCIES DE Campomanesia (Myrtaceae) (1)

Érica Virgínia Estêfane de Jesus AMARAL (2)

Edésio Fialho dos REIS (2)

Kaila RESSEL (2)

 

Os desmatamentos indiscriminados ameaçam cada vez mais as espécies nativas,
 inúmeras dessas com alto potencial para introdução ao cultivo. Dentre essas
 destaca-se a gabirobeira, planta pertencente à família Myrtaceae, gênero
 Campomanesia, cujos frutos são bastante apreciados in natura ou na forma de
 doces, sucos, licores e sorvetes. A família Myrtaceae possui uma grande
 representatividade nas diferentes formações vegetais brasileiras, sendo de
 taxonomia complexa e suas espécies de difícil identificação. Neste contexto, o
 atual estudo teve como objetivo fazer a descrição morfológica de duas espécies
 de Campomanesia. O trabalho foi desenvolvido no viveiro experimental da
 Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. As coletas foram realizadas no
 período fértil das espécies, sendo feita a herborização do material em herbário e,
 coleta de propágulos para plantio. A descrição morfológica foi realizada em
 diferentes estágios de desenvolvimento das plantas utilizando-se um
 estereoscópio Zeizz, modelo Stemi DV4, com câmera acoplada. As estruturas
 descritas e fotografadas foram: folhas, flores, frutos, ramos, pecíolos, pedúnculos
 e gemas dos indivíduos adultos e, hipocótilo, epicótilo, cotilédones, eófilos,
 metafilos, pecíolos, internós e gemas das plântulas. Foi possível destacar
 algumas características como descritores essenciais para a diferenciação das
 espécies. Com a análise dessas e dos demais caracteres morfológicos pôde-se
 chegar a uma correta identificação taxonômica das espécies.
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