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Introdução

Myrtaceae Juss. é uma das maiores famílias de 
angiospermas, com cerca de 4630 espécies inseridas 
em 144 gêneros com distribuição predominantemente
pantropical [1]. São reconhecidas duas subfamílias, 
Myrtoideae e Leptospermoideae, distintas pelas 
características das folhas e frutos. As mirtáceas 
brasileiras fazem parte da primeira, que apresenta uma 
tribo (Myrtae) e três subtribos: Eugeniinae, Myrciinae e 
Myrtinae, distinguidas por características embrionárias 
[2].

Eugenia L., com aproximadamente 1000 espécies, é 
um dos maiores gêneros da família, com distribuição 
principalmente nas Américas central e do Sul [3], está 
inserido na subtribo Eugeniinae, cujos representantes 
apresentam embriões com cotilédones carnosos e
radícula inconspícua [2]. Seus representantes são 
subarbustos ou árvores com inflorescências axilares ou 
em partes dos ramos sem folhas, em dicásios, 
fascículos ou flores isoladas e com bractéolas 
geralmente persistentes após a antese. Cálice aberto, 
com 4 lobos do cálice individualizados e persistentes 
nos frutos, pétalas presentes e ovário 1-2-locular. Os 
frutos são 1-2 seminados, com testa membranácea a 
cartácea e embrião eugenóide.

O estado de Pernambuco apresenta encraves de 
Floresta Atlântica, em municípios onde a Caatinga é o
tipo vegetacional predominante. Estes enclaves são
caracterizados, principalmente, pela maior precipitação 
e umidade em relação a vegetação circunvizinha, sendo
denominados de Florestas Montanas ou Brejos de 
Altitude [4].

Material e métodos

A. área de estudo

O estado de Pernambuco localiza-se no nordeste 
brasileiro, entre os paralelos de 7°15’45” e 9°28’18” 
Sul e os meridianos de 34°48’35” e 41°19’54” Oeste. 
A vegetação predominante na área é de Caatinga, sendo 
menos frequentes florestas perenifólias e semi-decíduas
[4].

As áreas de florestas montanas do estado estão 
situadas, em sua maioria, entre as coordenadas de 7°30’ 
a 9°00’ de latitude sul e 36°00’ a 39°00’ de longitude 

sul. Abrangem a zona fitogeográfica das Caatingas, em 
maior parte a subzona do Agreste, sendo menos 
freqüente na subzona do Sertão [5]. Os municípios 
escolhidos para a realização do trabalho foram Buíque, 
Floresta (subzona do Sertão), Bezerros e Caruaru 
(subzona do Agreste).

B. estudo taxonômico

Para coleta do material botânico e observação das 
populações em campo foram realizadas excursões à 
área de estudo, de acordo com a metodologia de Mori 
et al. [6], bem como levantamento bibliográfico 
baseado em Sales et al. [1] e consulta no Herbário 
Professor Vasconcelos Sobrinho (PEUFR) do 
Departamento de Biologia da UFRPE. Após o 
processamento, o material coletado foi depositado no 
acervo do referido herbário. 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
identificação dos gêneros, foram fundamentadas nas 
variações morfológicas observadas nos representantes 
dos municípios supracitados, enquanto que as 
descrições dos gêneros, no material bibliográfico. A 
nomenclatura adotada para a morfologia foliar foi 
baseada em Radford et al. [7]. Dados como autores de 
espécies, bem como informações sobre distribuição 
geográfica, foram obtidos na página online do Jardim 
Botânico de Missouri [8].

Resultados e Discussão

Foram registradas 8 espécies pertencentes ao gênero 
Eugenia na área de estudo: Eugenia candolleana DC., 
Eugenia citrifolia Poiret, Eugenia flavescens DC., 
Eugenia florida DC., Eugenia mimus McVaugh, 
Eugenia pseudopsidium Jacquin, Eugenia punicifolia
(Humboldt, Bonpland & Kunth) DC., Eugenia 
tapacumensis Berg. As espécies distribuíram-se em 
meio à floresta úmida e vegetação arbustiva perenifólia.

Chave analítica para a determinação das espécies 
de Eugenia nas florestas montanas: 



1. Folhas cartáceas, amarelo-pálidas a esverdeadas 
............................................................ 3 E. flavescens
1’ Folhas coriáceas, discolores ................................. 2 
   2. Flores solitárias ou em racemos ......................... 3
      3. Flores solitárias; folhas não onduladas quando 

secas           ......................... 7 Eugenia punicifolia
      3’. Flores em racemos; folhas  onduladas quando 

secas ................................................................... 4
           4. Flores em racemos terminais; folha com 

margem revoluta ....................1 E. candolleana
4. Flores em racemos axilares; folha sem 
margem revoluta ........................................... 5
      5. Folhas 2,5-7,4 x 1,8-3,3 cm, elípticas a 

estreitamente elípticas ............. 4 E. florida
      5’.Folhas 3,8-11 x 2,1-3,8 cm, 
oblanceoladas................................. 5 E. mimus

   2’. Flores fasciculadas ........................................... 6
                   6. Nervura central sulcada na superfície 

adaxial e saliente na abaxial; folhas ovais
................................ 6 E. pseudopsidium

                   6’. Nervura central plana na superfície 
adaxial e saliente na adaxial; folhas 
elípticas ............................................... 7

                         7. Folhas elípticas ou ovais; frutos 
subglobosos ................ 2 E. citrifolia

                  7’. Folhas na maioria elípticas, 
obovadas ou oblanceoladas; frutos 
elípticos .............. 8 E. tapacumensis

Descrição das espécies

1. Eugenia candolleana DC. Arbusto ou arvoreta 1,6-4 
m de altura, caule acinzentado; ramos castanho –
avermelhados, mais jovens pubescentes. Folhas 3,2-8 x 
1-2,7 cm, obovadas, coriáceas, discolores, pubescentes 
em ambas as faces, revolutas; ápice agudo ou obtuso; 
base aguda; pecíolo 0,4-0,8 cm; pontuações 
distinguíveis em ambas as faces, melhor visualizadas na 
face abaxial; nervura central sulcada na superfície 
adaxial e saliente na abaxial; nervuras laterais salientes 
em ambas as faces; nervura marginal com distância de 
1-3 mm da margem. Inflorescência racemosa, 1,3-3,2 
cm, pubescente, axilar ou terminal; pedicelo 0,3-3 cm, 
pubescente; botões ovais, 0,6-1 cm, pubescente; 
bractéolas ovais, ca. 2 mm, persistentes após a antese; 
lobos do cálice 4, ovais, desiguais entre si, verde claro; 
Frutos oblongos, 1-1,5 x 0,5-0,7 cm, pubescente.
Material selecionado: BRASIL. Pernambuco: Buíque, 
Sítio Pititi, 03/III/1997, bf., Laurênio et al. 431 
(PEUFR); Idem, 05/XII/1996, bf., Gomes et al. 356 
(PEUFR); Idem, 03/III/1997,bf., Laurênio et al. 427 
(PEUFR); Idem, 10/IV/1997, fr., Laurênio et al. 447 
(PEUFR); Catimbau, 11/II/1995, bf.fl., Silva et al. 760 
(PEUFR); 

Eugenia candolleana está registrada apenas para o 
Brasil.
2. Eugenia citrifolia Poiret. Subarbusto ou arbusto, 1-
1,8 m de altura, caule cinza com pontuações negras, 
pubérulo a glabro. Folhas coriáceas, 1 x 0,6-2,7 cm, 
lustrosas, elípticas ou ovais, discolores, marcadamente 

mais claras na superfície abaxial ou, quando secas, 
superfície adaxial amarelada, glabras, ápice acuminado,
base arredondada; pecíolo 0,4-1 cm, pubérulo; 
pontuações salientes em ambas as faces; nervuras 
central e laterais salientes em ambas as faces; nervura 
intramarginal com distância de 1-3,2 mm da margem. 
Flores fasciculadas, geralmente nos nós sem folhas; 
bractéolas ca. 1 mm, oval-triangulares, obtusas, 
persistentes após a antese; botões piriformes, 0,3-0,7 
cm; lobos do cálice membranáceos, mais curtos do que 
o globo das pétalas no botão. Fruto ca. 1 cm, 
subgloboso com cálice persistente.
Material selecionado: BRASIL. Pernambuco: Buíque,
serra do Catimbau, 04/VII/1995, bf., Lucena & 
Figueiredo 49 (PEUFR); Idem, 12/I/1996 , bf., Freire 
et al.36 (PEUFR);  Fazenda Laranjeiras, 24/II/1996, 
fr., Campelo et al. 75 (PEUFR). 

Eugenia citrifolia ocorre também na Guiana, 
Suriname e Venezuela. 
3. Eugenia flavescens DC. Arbusto ca. 3,5 m de altura, 
caule acinzentado, glabro. Folhas 2,5-7 x 1,8-4,3 cm, 
elípticas ou obovadas, cartáceas, amarelo-esverdeadas 
pálidas, glabras a pubérulas em ambas as faces; 
pontuações salientes em ambas as faces, ápice cuneado 
ou emarginado, base redonda; pecíolo 1-4 mm; 
nervuras central plana na superfície adaxial e saliente 
na abaxial; nervuras laterais salientes em ambas as 
faces; nervura intramarginal com distância de 2,5-4,6 
mm de distância da margem. Flores em fascículos 
axilares; bractéolas ca. 1,5 mm, ovadas, persistentes 
após a antese; lobos do cálice ovados, desiguais entre 
si; Fruto 0,6-0,75 x 1-1,2 cm, depresso-globoso, 
glabros, com pontuações em sua superfície. 
Material selecionado: BRASIL. Pernambuco: Buíque, 
trilha das torres, 16/III/1995, fr., Cisneiros et al. 01 
(PEUFR).

Esta espécie tem registros na Bolívia, Guiana, 
Guiana Francesa, Suriname e Venezuela e para o Brasil 
no estado do Amapá. 
4. Eugenia florida DC. Árvore ca. 5 m de altura; caule 
cinéreo, pubérulo; ramos castanhos, achatados. Folhas 
2,5-7,4 x 1,8-3,3, elípticas a estreitamente elípticas, 
glabras, discolores, cartáceas, pontuadas por glândulas 
em ambas as faces visíveis, onduladas quando secas; 
nervuras central e marginais sulcadas na face adaxial e 
saliente na face abaxial; nervura intramarginal dista 
0,1-0,3 da margem, ápice acuminado, base aguda a 
obtusa; pecíolo 0,2-0,7 cm, pubérulo. Racemos 
axilares, 2,2-3,2 cm; bractéolas agudas, ciliadas; lobos 
do cálice ca. 2 mm, agudos a obtusos, ciliados. Fruto 
1,2-2 x 0,7-2,1 globoso, verrucoso-glandular.
Material selecionado: Brasil. Pernambuco: Floresta,
Reserva Biológica de Serra Negra, 21/VII/1995, fr., E. 
Ferraz et al. 274 (PEUFR).

Está registrada para Bolívia, Colômbia, Costa Rica, 
Equador, Guiana Francesa, Guiana, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Venezuela e no 
Brasil, também ocorre na região Norte e em Minas 
Gerais.
5. Eugenia mimus McVaugh. Árvore 4-12 m de altura; 
caule cinéreo, glabro. Folhas 3,8-11 x 2,1-3,8 cm, 



oblanceoladas, membranáceas, discolores, glabras em 
ambas as faces, onduladas quando secas; pontuações 
perceptíveis em ambas as superfícies, ápice acuminado,
base aguda ou arredondada; pecíolos 0,4-0,7 cm, 
glabros; nervura central impressa na face adaxial e 
saliente na abaxial; nervuras laterais sulcadas na 
superfície adaxial e salientes na abaxial; nervura 
intramarginal dista 2-4 mm da margem. Flores em 
racemos pubérulos, axilar, 2-10 flores, pedicelo 0,6-1 
mm; bractéolas ca. 1 mm, ovadas, persistentes após a 
antese; ovário bilocular, lóculos 6-7 óvulos. Frutos 1,4-
2 x 0,9-1,3 cm, oblongos, roxos quando maduros.
Material selecionado: Brasil. Pernambuco: Floresta, 
Reserva Biológica de Serra Negra, 20/VII/1995, fr., E. 
Ferraz et al. 270 (PEUFR). Caruaru, Brejo dos 
Cavalos, fazenda Caruaru, 08/X/1994, fr., S. Mayo et 
al. 1006 (PEUFR); Brejo da Madre de Deus, Mata do
Malhada, 28/IV/2000, fl., A.G.Silva 299 (PEUFR).

É registrada no Equador, Guiana, Guiana Francesa e 
Brasil, ocorrendo no Amapá. 
6. Eugenia pseudopsidium Jacquin. Árvore ca. 3,5 m 
de altura, glabra. Folhas 1-5,3 x 0,5-3,1 cm, coriáceas, 
ovais, discolores, glabras; pontuações perceptíveis em 
ambas as faces; nervura central sulcada na superfície 
adaxial e saliente na face abaxial; nervuras laterais 
salientes em ambas as faces; nervura intramarginal ca. 
1 mm de distância da margem; ápice acuminado; base 
cuneada; pecíolo 2-5 mm, glabro. Flores em fascículos 
axilares; bractéolas triangulares, distintas e persistentes, 
pubescentes; pedicelo pubescente; lobos do cálice 
oblongos.
Material selecionado: Brasil. Pernambuco: Buíque, 
veg., Andrade 316 (PEUFR). 

Eugenia pseudopsidium tem registros no Caribe, 
Guiana, Guiana Francesa, Estados unidos, Suriname e 
venezuela. No Brasil ocorre também no Amapá.

7. Eugenia punicifolia (HBK) DC. Subarbusto ou 
arbusto ca. 1,5 m de altura; caule amarronzado 
esfoliante; ramos pubérulos. Folhas 1-5,2 x 0,5-2,3 cm, 
coriáceas, quebradiças, maioria elípticas, oblanceoladas 
ou obovadas, discolores, pubérulas em ambas as 
superfícies; pontuações perceptíveis em ambas as faces, 
sendo salientes na face abaxial; ápice agudo ou, mais 
comumente obtuso; base  cuneada; pecíolo 1,5-5 mm, 
pubérulo; nervura central plana na superfície adaxial e 
saliente na face abaxial; nervura laterais salientes em 
ambas as faces; nervuras laterais salientes em ambas as 
faces; nervura intramarginal com 0,2-1 mm de distância 
da margem. Flores solitárias 1,5-2,3 cm, pubérulas, 
esbranquiçados ou avermelhados; pedicelo 0,4-1,3 cm, 
glabros a pubérulos; bractéolas ovadas 0,3-1 mm, 
avermelhadas, persistentes após a antese; botões ca. 5 
mm, pubérulos; lobos do cálice ovados, obtusos, 
pubérulos. Frutos 1,3-1,7 cm, glabros, elípticos, 
imaturos verdes, maduros amarelados.
Material selecionado: BRASIL. Pernambuco: Buíque, 
estrada Buíque-Catimbau, 08/VII/1995, fl., Andrade & 

Figueiredo 108 (PEUFR); Idem, 06/V/1995, fl., Rodal 
& Laurênio 546 (PEUFR); serra do Catimbau, 
19/IV/1994, fl., Miranda et al. 1810 (PEUFR); 
Floresta/Inajá: Reserva Biológica de Serra Negra, 
26/VIII/1994, fr., Sales 316 (PEUFR); Idem, 
26/VIII/1995, fr., Rodal et al. 341 (PEUFR). BRASIL. 
Pernambuco: Ibimirim, estrada Ibimirim-Petrolândia, 
11/XII/1995, fl., Laurênio 284 (PEUFR).

Amplamente distribuída na América do Sul e, no 
Brasil, está amplamente distribuída em todas as 
regiões. 
8. Eugenia tapacumensis Berg. Arbusto ou árvore, 
1,5-5 m de altura, caule esbranquiçado com pontuações 
negras; ramos glabros. Folhas 3-7,6 x 1,8-5,2 cm, 
coriáceas, brilhantes, maior parte elípticas, obovadas 
ou oblanceoladas, discolores, glabras; pontuações 
negras ou discolores perceptíveis em ambas as faces; 
ápice redondo ou obtuso; base redonda ou obtusa; 
pecíolo 0,3-0,7 cm; nervura central sulcada na face 
adaxial e saliente na abaxial; nervuras laterais salientes 
em ambas as faces; nervura intramarginal com 2-3,5 
mm de distância da margem. Flores (2)3, ca. 1 cm, 
axilares, fasciculadas, glabras; bractéolas ca. 1 mm, 
ovais, persistente após a antese; botão 2-2,5 cm, oval, 
esverdeado, glabros; lobos do cálice ca. 2 mm, obtusos, 
desiguais entre si, ciliados. Frutos 2,1 x 3,4 cm, 
elípticos, achatados no ápice e na base, glabro.
Material examinado: BRASIL. Pernambuco: Buíque, 
Serra do Catimbau, 17/IX/1994, fl., Rodal 387 
(PEUFR); Floresta: Reserva Biológica de Serra Negra, 
08/III/1995 fr., Sales et al. 542 (PEUFR).

Bolívia, Caribe, Costa Rica e Guiana e, no Brasil, 
está registrada também para os estados do Amapá, Pará 
e Piauí.
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