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“Quando  K.   se   voltou   casualmente   para   trás   viu   a   pouca   distância   dele   outro   círio   igualmente  

aceso, posto em uma coluna alta e poderosa. Por formosa que fosse essa luz, era de todos os 

modos inteiramente insuficiente para iluminar as imagens dos altares laterais; aquela luz antes 

aumentava  as  trevas.” 

 

(Franz  Kafka  em  “O  processo”,  tradução  de  Torrieri  Guimarães) 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

INTRODUÇÃO  AOS  TEMAS  ABORDADOS 

 

Myrtaceae, Myrteae e Myrcia s.l.: visão geral 

 

Myrtaceae (Myrtales, APG 2009) engloba 3800-5600 espécies divididas entre ca. 140 

gêneros (Wilson et al. 2001, Govaerts et al. 2014), com diversidade concentrada na Austrália, no 

Sudeste Asiático e na região Neotropical, além de uma pequena representação na África (Wilson 

et al. 2001). A família é caracterizada por apresentar folhas inteiras com glândulas de óleo, 

ovário semi-ínfero a ínfero, estames geralmente numerosos, floema interno e pontuações 

guarnecidas nos vasos xilemáticos (Wilson et al. 2001). Durante muito tempo, a família foi 

dividida em duas subfamílias: Myrtoideae, com fruto bacóide, e Leptospermoideae, com fruto 

capsular. Diversos trabalhos mostraram que estes grupos não são monofiléticos (Johnson & 

Briggs 1984, Wilson et al. 1994, 2001, 2005) e a classificação mais atual, baseada na análise de 

dois conjuntos de dados do gene matK (Wilson et al. 2005), dividiu Myrtaceae em duas 

subfamílias: Psiloxyloideae e Myrtoideae, contendo 2 e 15 tribos, respectivamente. 

Myrteae é uma das 15 tribos de Myrtoideae e ela engloba todas as espécies neotropicais da 

família, exceção feita ao gênero monoespecífico Tepualia Griseb. (McVaugh 1968, Landrum & 

Kawasaki 1997, Lucas et al. 2005). Myrteae conta com 49 gêneros, ca. de 2500 espécies e 

apresenta distribuição pantropical (Govaerts et al. 2014), mas sua diversidade é concentrada na 

América tropical, principalmente na porção leste (Mata Atlântica e Cerrado), no Planalto das 

Guianas e no Caribe (McVaugh 1968). A tribo distingui-se por apresentar fruto bacóide 

indeiscente, sistema vascular transeptal e, muitas vezes, tricomas uni e multicelulares (Schmid 

1972, Wilson et al. 2001). 
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A classificação de Myrteae mais amplamente utilizada foi feita por Berg (1855-56, 1857-

59), baseada nos três tipos básicos de embrião encontrados no grupo (subtribos Myrciinae, 

Eugeniinae e Myrtinae). Outras classificações também foram propostas, como aquelas feitas por 

McVaugh (1968) e Kausel (1956, 1966). Estudos efetuados por Lucas et al. (2005, 2007), 

baseados em dados moleculares combinados, mostraram que tais classificações não refletem 

grupos monofiléticos. Lucas et al. (2007) propuseram sete grupos dentro de Myrteae, sem 

estabelecer categorias supra-genéricas formais. 

Dentre os grupos propostos no estudo de Lucas et al. (2007) sobre a tribo Myrteae, há um 

clado,   informalmente   denominado   “Myrcia Group”   (=Myrcia s.l.), agregando os seguintes 

gêneros: Calyptranthes Sw., Gomidesia O.Berg, Marlierea Cambess. e Myrcia DC. ex Guill., os 

4 gêneros nucleares  de  Myrciinae.   “Myrcia group”,   restrito  aos neotrópicos, apresenta ca. 700 

spp. e mais de 1.000 nomes específicos (IPNI 2014), sendo caracterizado pela combinação dos 

seguintes caracteres: cotilédone foliáceo; semente com testa membranácea; média de 5 óvulos 

por ovário; óvulos originados em um único ponto do septo da placenta, geralmente o ponto-

médio; e pontuações escalariformes ausentes (Lucas et al. 2007). Neste grupo, é comum também 

a ocorrência de inflorescências em panículas (McVaugh 1968, Briggs & Johnson 1979, Landrum 

& Kawasaki 1997). 

Tradicionalmente, a distinção entre estes gêneros é feita com base em caracteres do cálice 

e da antera: Calyptranthes apresenta os lobos do cálice fusionados no botão floral, abrindo-se 

como uma caliptra na antese; Marlierea apresenta os lobos do cálice fusionados no botão floral, 

abrindo-se irregularmente na antese; Myrcia apresenta os lobos do cálice separados no botão 

floral, abrindo-se regularmente na antese; Gomidesia diferencia-se de Myrcia por apresentar 

anteras com sacos polínicos em diferentes alturas (McVaugh 1968, Landrum & Kawasaki 1997, 

Nic Lughadha 1997). 

Destes gêneros, o único grupo revisado até o momento é Gomidesia (Nic Lughadha 1997), 

que tem sido tratado como sinônimo de Myrcia (Landrum & Kawasaki 1997, Sobral 2003, 
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Govaerts et al. 2014), inclusive com as combinações necessárias para os nomes específicos já 

feitas (Govaerts et al. 2014). Os outros grupos têm sido estudados apenas por meio de 

tratamentos taxonômicos regionais (Legrand 1962a, 1962b, Kawasaki 1989, 2004, Perón 1994). 

Diversas categorias infra-genéricas têm sido propostas para estes gêneros, especialmente Myrcia 

(Berg 1855-56, 1857-59, Grisebach 1864, Kiaerskou 1893, Niedenzu 1893, McVaugh 1968, 

Legrand 1962a, Legrand 1962b), mas estas têm sido pouco funcionais na identificação de táxons 

e não têm sido corroboradas, de maneira geral, por análises filogenéticas (Lucas et al. 2011). 

Lucas et al. (2011) realizaram um estudo filogenético com ênfase nestes gêneros, baseado 

na análise combinada de caracteres moleculares e morfológicos. Nove clados emergiram dentro 

de Myrcia s.l. na análise feita, com níveis de sustentação relativamente altos, mas sem grande 

resolução entre eles. Entre estes grupos, um deles, o clado 7 (Lucas et al. 2011), emergiu com 

forte   suporte   (“bootstrap”   de   100   e   Probabilidade   Posterior   de   100%). Este clado englobou 

espécies de Myrcia e Marlierea com ramificação vegetativa simpodial e inflorescência cimosa, 

característica partilhada também com espécies dos clados 1 e 2 (Lucas et al. 2011), que incluem 

espécies de Calyptranthes e Marlierea/Myrcia, respectivamente. Tal grupo, que não havia sido 

reconhecido em nenhuma classificação prévia de Myrcia s.l, envolve ca. de 30 espécies 

distribuídas predominantemente nos domínios da Mata Atlântica e do Cerrado. O clado 7, 

denominado aqui Sympodiomyrcia (Capítulo 1), é alvo de estudos taxonômicos e filogenéticos 

nesta tese . 

 

Myrtaceae e Myrcia s.l. na região Neotropical e na flora brasileira 

 

Os neotrópicos possuem uma das floras mais diversificadas do planeta, riqueza que 

engloba desde suas formações campestres até seus vastos domínios florestais (Gentry 1982a, 

1982b, 1988, Giulietti et al. 1987,  Peixoto & Gentry  1990, Myers et al. 2000, Phillips & Miller 

2002, Zappi et al. 2003, Martini et al. 2007). Como citado anteriormente, a diversidade de 
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Myrtaceae nessa região é encontrada principalmente na porção leste da América do Sul, no 

Planalto das Guianas e no Caribe (McVaugh 1968). 

As Myrtaceae neotropicais são conhecidas pela grande complexidade taxonômica, 

resultando em dificuldade na delimitação e reconhecimento de gêneros e espécies, o que é 

exacerbado pelo baixo número de estudos com a família (Nic Lughadha & Snow 2000). Por 

exemplo, Landrum & Kawasaki (1997) estimaram que menos da metade das espécies brasileiras 

foram tratadas por estudos recentes. Até o momento, foram revisados, no Neotrópico, apenas 

gêneros de menor diversidade, como aqueles estudados por Landrum (1981a, 1986, 1988, 1991), 

Proença (1990), Sobral (1991, 1993), Grifo (1992), Salywon (2003) e Landrum & Salywon 

(2004). Por enquanto, os maiores gêneros, Eugenia s.l. e Myrcia s.l. (com ca. 1.000 spp. e 700 

spp., respectivamente) (Govaerts et al. 2014), permanecem sem um estudo taxonômico 

abrangente, sendo enfocados principalmente em floras regionais (Kawasaki 1989, 2004, Peron 

1994, Nic Lughadha 1995, Sobral 2003, entre outros). São poucos, também, estudos analisando 

aspectos anatômicos e ontogenéticos de espécies deste grupo, exceção àqueles efetuados por 

Briggs & Johnson (1979), Dias-Leme et al. (1995) e Belsham (2003). 

Os estudos filogenéticos e biogeográficos avançaram apenas nos últimos anos (Landrum 

1981b, Salywon et al. 2002, Lucas et al. 2005, 2007, 2011, Murillo et al. 2012, Mazine et al. 

2014). A lacuna de estudos em um dos grupos mais diversificados da região Neotropical 

depaupera a análise de seus padrões evolutivos e biogeográficos. Por exemplo, os estudos 

biogeográficos têm sido baseados principalmente em dados de fauna ou análises da composição 

florística geral das áreas (Brown 1982, Ivanauskas et al. 2000, Oliveira-Filho & Fontes 2000, 

Oliveira-Filho et al. 2005, 2006, Pellegrino et al. 2005, Pinto-da-Rocha et al. 2005, Santos et al. 

2007). Certamente, mais estudos baseados em grupos vegetais monofiléticos trariam uma grande 

contribuição às análises biogeográficas, especialmente nos táxons mais representativos, como 

Myrcia s.l. 
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Entre as diversas fitofisionomias encontradas na Região Neotropical, é destaque a grande 

diversidade da família na Mata Atlântica, representada principalmente por Myrcia s.l. e Eugenia 

s.l. (Mori et al. 1983, Leitão-Filho 1987, Oliveira-Filho & Fontes 2000, Oliveira-Filho et al. 

2006). A dominância de Myrtaceae (em termos de número de espécies, número de indivíduos e 

área basal total) nas áreas de terras baixas da Mata Atlântica é, inclusive, um fato único nas 

florestas ombrófilas de terras baixas de toda a região Neotropical (Mori et al. 1983). No Cerrado 

e no Campo Rupestre, formações de grande diversidade vegetal, Myrtaceae é também uma das 

famílias mais importantes em número de espécies, especialmente nas áreas florestais (Giulietti et 

al. 1987, Giulietti & Pirani 1988, Oliveira-Filho & Fontes 2000, Pirani et al. 2003, Ratter et al. 

2003. Zappi et al. 2003). 

A Mata Atlântica e o Cerrado respondem por grande parte da área e da diversidade da 

vegetação neotropical e, especialmente, da vegetação brasileira, mas encontram-se, como um 

todo, bastante ameaçados por impactos antrópicos e necessitam de estudos de sua biodiversidade 

para sustentar atividades de conservação (Ratter et al. 1997, Myers et al. 2000). Assim, nota-se a 

importância de um dos grupos mais diversos  da  flora  neotropical,  incluindo  os  “hotspots”  Mata  

Atlântica e Cerrado (Myers et al. 2000), mas que ainda não recebeu atenção proporcional em 

termos de estudos taxonômicos, filogenéticos e biogeográficos. 

 

Objetivos Gerais 

 

Diante de tal realidade, este trabalho tem como objetivos gerais: 

 contribuir para o estudo filogenético de Myrcia s.l., com ênfase nas relações internas de 

Sympodiomyrcia (=clado 7) e suas relações com outros clados de Myrcia s.l., especialmente os 

grupos de inflorescências corimbosas: clado 1 (=Calyptranthes) e clado 2 (sensu Lucas et al. 

2011); 
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 realizar a revisão taxonômica e as atualizações nomenclaturais das espécies 

pertencentes ao clado Sympodiomyrcia; 

 estudar padrões biogeográficos na região Neotropical baseados em Myrcia s.l. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

CONCLUSÃO  SOBRE  OS  TEMAS  ABORDADOS 

 

Lucas et al. (2011) iniciaram os estudos filogenéticos focados em Myrcia s.l. e, ao 

diagnosticarem nove subgrupos, forneceram a base para o desenvolvimento de novos estudos 

sistemáticos no grupo. Assim, o estudo filogenético apresentado aqui (Capítulo 1) se encaixa em 

uma linha contínua a este estudo. O presente estudo confirma o monofiletismo do clado 7, agora 

chamado de Sympodiomyrcia, aperfeiçoa sua circunscrição e fornece uma lista de espécies do 

grupo. Enquanto as relações internas ficaram pouco esclarecidas, as relações com os outros 

clados de Myrcia s.l. mostraram um resultado instigante ao posicionar Calyptranthes como seu 

grupo-irmão, já que ambos grupos partilham características morfológicas distintivas. Uma breve 

inspeção geral de Myrcia s.l. foi também feita, já que novas amostras foram incluídas e há novos 

relacionamentos com alto suporte entre os grupos diagnosticados por Lucas et al. (2011). 

A circunscrição do grupo e a listagem de suas espécies feitas no estudo filogenético foram 

a base para as atualizações nomenclaturais e a revisão taxonômica apresentadas (Capítulos 2 e 

3). Uma ampla revisão da bibliografia relacionada e da coleção de diversos herbários, 

juntamente com um extenso trabalho de campo, permitiu organizar satisfatoriamente a 

taxonomia do grupo, apesar das dificuldades impostas por limitações conceituais e 

metodológicas e por sua própria complexidade morfológica, que é notória nas Myrtaceae 

neotropicais como um todo. Tal complexidade tem desencorajado pesquisadores a estudar a 

família, tornando mais inacessível a taxonomia do grupo, já que, além de menos estudos, menos 

espécimes são coletados e identificados corretamente nos herbários.  

Especificamente com relação à parte nomenclatural, trata-se de um levantamento bastante 

completo dos materiais-tipo do grupo, já que, entre os 147 materiais-tipo relatados aqui, apenas 



    

304 

 

14 foram analisados apenas por fotos, além de dois materiais que não foram vistos. Ao todo, 

foram apresentadas 20 lectotipificações, 12 sinônimos novos e duas combinações novas, em um 

grupo que conta com 21 espécies (seis inéditas), 32 basiônimos e 55 nomes. Além disso, foram 

apresentados diversos dados relativos aos materiais-tipo e à história relacionada a cada um dos 

nomes. 

A intenção inicial desta tese era produzir um estudo biogeográfico de Sympodiomyrcia, 

porém a baixa resolução interna impediu que tal estudo fosse levado adiante. Então, optou-se por 

conduzir um estudo biogeográfico sobre Myrcia s.l., já que o grupo apresenta diversos clados 

com alto suporte. O estudo apresentado (Capítulo 4) é o primeiro estudo biogeográfico de 

Myrcia s.l. baseado em uma hipótese filogenética com datação molecular e uma análise 

biogeográfica  “model-based”.  Apesar  de  suas   limitações, são introduzidas importantes ideias a 

respeito dos padrões biogeográficos do grupo e tais padrões, quando contrapostos com a história 

geológica e climática da região e com as hipóteses biogeográficas de outros grupos, levaram a 

conclusões interessantes. Os mais destacados resultados obtidos foram a diversificação de 

diversas linhagens, principalmente os grupos diagnosticados por Lucas et al. (2011), quase 

exclusivamente no Mioceno e o surgimento da Mata Atlântica Montana como área fundamental 

na diversificação de Myrcia s.l., o que destaca o seu caráter predominantemente montano. 

Porém, o Planalto das Guianas e o Caribe, regiões em que Myrtaceae apresenta grande 

diversidade (McVaugh 1968), também foram importantes na diversificação de algumas 

linhagens de Myrcia s.l. 

Desde os trabalhos de Otto K. Berg em meados do século XIX (Berg 1855-1856, 1857-

1859), uma revisão taxonômica completa de um grupo de Myrcia s.l. havia sido feita apenas por 

Lughadha (1997). Porém, o número de espécies tratadas ainda é menor que 100, uma pequena 

parte das mais de 700 espécies de Myrcia s.l.. Assim, mais estudos são necessários e, como a 

maioria das fitofisionomias habitadas pelas espécies de Myrcia s.l. tem sofrido forte pressão 

antrópica, estes estudos devem ser efetuados o mais rápido possível antes que parte considerável 
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da diversidade do grupo seja perdida. Como um todo, os estudos filogenéticos e biogeográficos 

efetuados mostram que é necessário avançar em algumas frentes, incluindo a ampliação da 

amostragem do grupo (especialmente de táxons com morfologia e distribuição incomuns), o 

aumento do número de marcadores moleculares e, o que é essencial em qualquer estudo de 

sistemática, o aprofundamento do conhecimento sobre a morfologia e a biologia de Myrcia s.l. 
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RESUMO  GERAL   

 

As espécies neotropicais de Myrtaceae pertencem à tribo Myrteae e a região neotropical 

concentra a maior diversidade da tribo. Enquanto os estudos sistemáticos do grupo têm 

avançado, os estudos biogeográficos na região ainda são escassos. Dentre os sete grupos de 

Myrteae, encontra-se  “Myrcia group”  (=Myrcia s.l.), de distribuição exclusivamente neotropical. 

O grupo conta com mais de 700 espécies nos três gêneros reconhecidos – Calyptranthes, 

Marlierea e Myrcia, porém, a sinonimização dos dois primeiros em Myrcia é necessária. Em 

estudo filogenético recente, foram definidos nove grupos em Myrcia s.l., um deles o clado 7. Os 

objetivos deste trabalho foram realizar uma análise filogenética do clado 7, concluir a revisão 

taxonômica e as atualizações nomenclaturais desse mesmo grupo e estudar os padrões 

biogeográficos de Myrcia s.l. O estudo filogenético do clado 7 conta com 18 dentre as 22 

espécies inferidas, somando 105 amostras; as análises de parcimônia e bayesiana foram baseadas 

nos marcadores ITS, ndhF, psbA-trnH, trnL e trnQ, e a hipótese filogenética foi contraposta com 

dados morfológicos. Para a revisão taxonômica e as atualizações nomenclaturais, a coleção de 49 

herbários foi analisada e 15 expedições de coleta foram realizadas. Para o estudo biogeográfico 

de Myrcia s.l., a região Neotropical foi dividida em oito unidades; na análise filogenética de 

Myrcia s.l., incluindo cinco marcadores de 182 amostras, o fóssil Paleomyrtinaea (56 Ma) foi 

posicionado no crown node de Myrteae e a diversificação das linhagens foi estimada pelo 

“lognormal   relaxed   clock”;;   na   análise   biogeográfica   (“DEC  model”),   os   valores   de   “dispersal  

constraints”   foram baseados na distância e nas evidências de ligações florísticas entre as 

unidades. As análises filogenéticas corroboraram o monofiletismo do clado 7, que foi 

circunscrito morfologicamente e chamado informalmente de Sympodiomyrcia, nome que faz 

alusão à ramificação simpodial encontrada nas ramificações vegetativas e, principalmente, nas 

ramificações basais da inflorescência. As relações internas mostram em geral pouca resolução. 

Calyptranthes emerge como o grupo-irmão de Sympodiomyrcia e a morfologia corrobora tal 
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relacionamento. Na revisão taxonômica, a caracterização da morfologia de órgãos e estruturas do 

grupo é fornecida, bem como uma chave de identificação para as espécies. O tratamento 

taxonômico inclui dados nomenclaturais, morfológicos, geográficos, biológicos e de conservação 

sobre cada espécie. Até o momento, são reconhecidas 21 espécies em Sympodiomyrcia, seis 

delas inéditas. Com relação ao estudo biogeográfico de Myrcia s.l., a Mata Atlântica Montana 

aparece como área ancestral em diversas linhagens. Já a diversificação inicial de Calyptranthes 

provavelmente se deu do Caribe e, subsequentemente, houve uma expansão para o Sul. O 

Planalto das Guianas e a Mata Atlântica de Terras Baixas também aparecem como áreas 

ancestrais de grupos de Myrcia s.l. Os principais eventos de diversificação ocorreram ao longo 

do Mioceno. Apesar dos resultados, verifica-se que ainda é necessário adensar a amostragem, 

aumentar o número de marcadores e realizar estudos sobre a morfologia e a biologia de Myrcia 

s.l., o que será fundamental para melhorar a compreensão da história filogenética e biogeográfica 

deste grande grupo. 
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ABSTRACT 

 

The Neotropical species of Myrtaceae belong to the tribe Myrteae, which is most diverse in 

this region. While the systematics studies of the group have experienced gradual progress, the 

biogeographic  studies  are  still  scanty.    “Myrcia group”  (=Myrcia s.l.), exclusively Neotropical, is 

one of the seven groups of Myrteae. This group comprises about 700 species in the three 

recognized genera – Calyptranthes, Marlierea e Myrcia, but the synonymization of the two 

former in Myrcia is needed. In a recent phylogenetic study, nine groups were proposed in Myrcia 

s.l., one of them been the clade 7. The aims of this study are to carry out phylogenetic analysis 

and to conclude the taxonomic revision and nomenclatural updates of the clade 7, and to study 

the biogeographic patterns of Myrcia s.l. The phylogenetic study of the clade 7 includes 18 of the 

22 species inferred for the group, totalizing 105 samples; the parsimony and bayesian analyses 

were based in the ITS, ndhF, psbA-trnH, trnL and trnQ markers, and the results were compared 

with the morphology. The collections of 49 herbaria were checked and 15 field expeditions were 

carried out for the taxonomic revision and nomenclatural updates. In the biogeographic study, 

the Neotropical region was divided in eight units; in the phylogenetic analysis of Myrcia s.l., 

which includes five markers and 182 samples, the Paleomyrtinaea fossil (56 Ma) was placed at 

the crown node of Myrteae and the lineage divergence times were estimated by the lognormal 

relaxed clock; the DEC model was used for the biogeographic analysis, in which the dispersal 

constraints were based in the distance and floristic links between the units. The phylogenetic 

analysis confirm that the clade 7 is monophyletic; the group was morphologically defined and 

informally named Sympodiomyrcia, which alludes to the sympodial branching found in the 

vegetative branches and mainly in the basal branching of the inflorescence. The internal 

relationships show low resolution. Calyptranthes is the sister group of Sympodiomyrcia and the 

morphology reinforces this relationship. A morphological characterization and an identification 

key for the species are provided in the taxonomic revision. The taxonomic treatment includes 
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nomenclatural, morphological, geographical, biological and conservational data about each 

species. Until now, Sympodiomyrcia contains 21 species, which six are undescribed. Concerning 

the biogeographic study of Myrcia s.l., the Montane Atlantic Forest appears as the ancestral area 

of several lineages. In contrast, the initial diversification of Calyptranthes probably occurred in 

the Caribbean region and then the group expanded to the south. The Guiana Shield and the 

Lowland Atlantic Forest also appear as the ancestral area of Myrcia s.l lineages. The main 

diversification events occurred during the Miocene. It is still necessary to expand the sampling, 

to increase the number of markers and to carry out morphological and biological studies of 

Myrcia s.l., what will be essential to improve the knowledge of the phylogenetic and 

biogeographic histories of this big group. 

 


