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Myrtaceae é uma das maiores famílias botânicas e tem grande representatividade na 
Restinga cearense. Seus representantes produzem frutos comestíveis com elevada 
atividade antioxidante, produtores de óleos essenciais, os quais têm propriedades 
antibacterianas, antifúngicas, antiúlcera, anti-Alzheimer, adstringentes, diurética e 
antidiarreica, podendo ser consumidos in natura ou utilizados na fabricação de suco, 
geleia, polpa, fármacos e cosméticos. No entanto, existem poucos estudos de 
fenologia e requerimento térmico com as espécies desta família. Neste sentido, o 
presente trabalho objetivou determinar a fenologia e o requerimento térmico 
reprodutivo (floração à frutificação) de quatro espécies de Myrtaceae nativas da 
Restinga cearense, Campomanesia aromatica (Aubl) Griseb. (guabiraba), Eugenia 
punicifolia (Kunth) DC. (murta), Eugenia tinctoria Gagnep. (mapirunga) e Myrcia 
splendens (Sw.) DC. (viuvinha). O estudo foi realizado no Parque Estadual Botânico 
do Ceará, Caucaia-CE, e no Jardim Botânico de São Gonçalo, São Gonçalo do 
Amarante-CE. Foram selecionadas 10 plantas por espécie e marcados até quatro 
ramos florais por planta. Após a marcação, observou-se as fenofases da floração à 
frutificação, caracterizou-se em dias cada fenofase e fez-se o calculo do requerimento 
térmico através da formula UC = Σ (Tmáx + Tmín/2) – Tbase, sendo: UC = unidades de 
calor, ºC; Tmáx = temperatura máxima do ar, ºC; Tmín = temperatura mínima do ar, ºC; 
Tbase = temperatura base para a planta, ºC. Para o cálculo foi adotado a temperatura 
base de 10°C. Os resultados indicaram que a energia requerida do botão floral até a 
flor em antese, foi de 57,85 unidades de calor (UC) para M. splendens, 73,90 UC para 
C. aromatica, 202,25 UC para E. punicifolia e 275,55 UC para E. tinctoria. Para a 
frutificação, a partir da flor em antese até o estádio de fruto maduro foi de 1.469,50 
UC para E. tinctoria, 1.553,50 UC para C. aromatica e 2.325,40 UC para M. 
splendens. Para E. punicifolia, devido à baixa precipitação no período da pesquisa, só 
foi possível caracterizar o requerimento térmico da floração, já que ela emitiu botões 
florais, mas após a fecundação todos foram abortados. Conclui-se que utilizando 10ºC 
como a temperatura base (Tbase) para as Myrtaceae nativas da Restinga cearense, o 
requerimento térmico reprodutivo (floração à frutificação) para E. tinctoria, C. 
aromatica e M. splendens, foram crescentes, respectivamente. (FUNCAP) 
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