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Myrtaceae da restinga no norte do espírito Santo, Brasil

Augusto giaretta1,* & Ariane Luna Peixoto2

RESUMo: Myrtaceae está entre as famílias mais ricas em espécies nas restingas 
do Espírito Santo. Este estudo objetivou fazer o inventário e a caracterização 
das espécies de Myrtaceae ocorrentes na vegetação de restinga no norte do 
Espírito Santo. Foram registradas 52 espécies distribuídas em 10 gêneros. o 
gênero mais representado foi Eugenia (19 espécies), seguido de Myrcia (12), 
Marlierea (6), Psidium (4), Myrciaria (3), Calyptranthes (2), Campomanesia 
(2), Neomitranthes (2), Blepharocalyx (1) e Plinia (1). Foram registradas duas 
espécies endêmicas (Eugenia inversa e Myrcia limae). As formações vegetais 
com maior número de espécies foram a florestal não inundável (40 espécies), 
seguida da arbustiva fechada não inundável (19) e florestal inundável (19). São 
apresentadas chave para identificação das espécies, descrições, comentários, 
distribuição geográfica e ilustrações dos caracteres diagnósticos. 
palavras-chave: Mata Atlântica, inventário florístico, taxonomia, flora do 
Brasil.

ABSTRACT: (restinga Myrtaceae of espírito Santo) Myrtaceae is among 
the most richness families of restingas of the state of Espírito Santo. This 
study aimed to inventory and characterization of Myrtaceae species occurring 
in the restinga vegetation in northern Espírito Santo. There were recorded 52 
species belonging to 10 genera. The most represented genus was Eugenia (19 
species), followed by Myrcia (12), Marlierea (6), Psidium (4), Myrciaria (3), 
Calyptranthes (2), Campomanesia (2), Neomitranthes (2), Blepharocalyx (1) 
and Plinia (1). There were recorded two endemic species (Eugenia inversa and 
Myrcia limae). The richest vegetation formations of restinga were non-flooded 
forest (40 species), followed by non-flooded close scrub (19) and flooded 
forest (19). Identification key, species descriptions, comments, geographical 
distribution and illustrations of diagnostic characters were presented.
Key words: Atlantic Forest, floristic inventory, plant taxonomy, Brazil flora.
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introdução

As estimativas de espécies de Myrtaceae para o mundo variam de 
4.600 a mais de 5.800 (Lughadha & Snow, 2000) com um número de gêneros 
que varia entre 100 (Barroso et al., 1991) a 142 (Wilson, 2011). Myrtaceae 
apresenta ampla distribuição geográfica, ocupando preferencialmente a região 
Neotropical (Wilson et al. 2001; 2005). Todos os representantes neotropicais de 
Myrtaceae encontram-se circunscritos à subfamília Myrtoideae, tribo Myrteae 
(exceto Tepualia stipularis (Hook. & Arn.) griseb.). Landrum & Kawasaki 
(1997) estimaram em 1.000 o número de espécies que ocorrem no Brasil. Esta 
estimativa de espécies estava bem próxima do que foi apontado pelo extenso 
levantamento da flora brasileira que catalogou 976 espécies (749 endêmicas do 
Brasil) subordinadas a 23 gêneros (Sobral et al., 2014). No Brasil, Myrtaceae é 
uma das dez famílias de angiospermas mais ricas, com seu centro de diversidade 
na Mata Atlântica totalizando 642 espécies (Sobral et al., 2014).

Myrtaceae está entre as famílias mais ricas da vegetação de restinga 
(Pereira & Araujo, 2000), aparentemente adaptada a solos com baixa fertilidade 
(Asthon, 1988). A vegetação de restinga é bastante diversificada, com 
comunidades desde herbáceas até arbóreas, estreitamente ligadas à variação 
topográfica do terreno, condicionando diferentes regimes do lençol freático 
(Pereira, 1990; Magnago et al., 2011). Levantamentos florísticos associados 
a tratamentos taxonômicos dessa família no Espírito Santo restringem-se à 
Floresta Atlântica de Encosta (Sobral, 2007). Estudos similares em restingas no 
Espírito Santo ainda não foram realizados. Sendo assim, este estudo objetivou 
fazer o tratamento taxonômico das espécies de Myrtaceae ocorrentes na 
vegetação de restinga dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, 
norte do Espírito Santo, sendo apresentados chave dicotômica para identificação 
das espécies, descrições, ilustrações, comentários e distribuição geográfica das 
espécies no Estado.

Material e Métodos

A região de estudo compreende a vegetação de restinga dos municípios 
de Conceição da Barra e São Mateus, localizados no extremo norte do Espírito 
Santo, com uma extensão de costa de cerca de 80 km (Fig. 1). A área de 
estudo está enquadrada como de extrema prioridade de conservação (MMA, 
2002), compreendendo três Unidades de Conservação. os dados climáticos 
foram cedidos pelo Incaper, medidos na estação do município de São Mateus. 
As temperaturas médias totais anuais máximas registradas foram de 26,7ºC 
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e mínimas de 21,7ºC e precipitação média total anual de 1308 mm. Pela 
classificação de Köppen, a região está enquadrada no grupo Aw (clima tropical 
úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno).

As formações vegetais de restinga foram denominadas de acordo com 
a terminologia de caráter mais genérico adotado pelo Atlas de Ecossistemas 
do Espírito Santo (Pereira, 2008). A denominação da vegetação que compõe 
a distribuição geográfica das espécies seguiu o Manual Técnico da Vegetação 
Brasileiro (IBGE, 2012), adotando-se como forma de simplificação para Floresta 
Estacional Semidecidual de Terras Baixa o termo floresta de Tabuleiro e para 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana e/ou Montana adotando o termo 
floresta de encosta. As ocorrências das espécies nos municípios do Espírito 
Santo foram extraídas da rede SpeciesLink (http://www.splink.org.br/index/).

Foram realizadas coletas no período de 2011 a 2012 de material em 
estágio de floração ou frutificação e consultas às coleções dos herbários CVRD, 
gUA, MBML, R, RB e vIES. o material fértil foi herborizado de acordo 

Figura 1. Divisão do litoral do Espírito Santo, em destaque os municípios de Conceição 
da Barra e São Mateus.
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com Fidalgo & Bononi (1984) e incorporado ao acervo do herbário RB com 
duplicatas para o herbário VIES. Para estabelecer a distribuição geográfica 
das espécies ao longo do Estado do Espírito Santo, além dos herbários citados, 
foram consultadas informações dos herbários BHCB, CEPEC, HUEFS, MBM, 
SP, SPSF, UB e UPCB e da Lista da Flora do Brasil (Sobral et al., 2014). os 
acrônimos dos herbários são citados segundo Thiers et al.  (2014).

As identificações foram realizadas com auxílio de bibliografia 
taxonômica de Myrtaceae, consulta a coleções de herbários e fotografias de 
tipos. A terminologia dos aspectos dendrológicos seguiu as recomendações 
de Ribeiro et al. (1999). os tricomas e indumento foram descritos segundo 
Payne (1978) e a terminologia da morfologia foliar seguiu Hickey (1973). 
Para as estruturas que integram a inflorescência foram utilizados Landrum 
& Kawasaki (1997) e Briggs & Johnson (1979). Para o conceito de racemo 
stenocalyx seguiu-se Barroso et al. (1991). os tipos de frutos foram descritos 
segundo Barroso et al. (1999) e a para a morfologia dos embriões seguiu-se 
Barroso et al. (1991). As descrições da família, gênero e espécie foram feitas 
com base nos espécimes da área de estudo. Suprimiu-se a descrição genérica de 
Blepharocalyx e Plinia por serem representados por apenas uma espécie cada.

resultados

Na área de estudo foram encontradas 52 espécies distribuídas em 
10 gêneros. os gêneros mais representativos foram Eugenia (19 espécies), 
Myrcia (12), Marlierea (6), Psidium (4), Myrciaria (3), Calyptranthes (2), 
Campomanesia (2), Neomitranthes (2), Blepharocalyx (1) e Plinia (1). Foram 
registradas duas espécies endêmicas (Eugenia inversa e Myrcia limae) e pela 
primeira vez a ocorrência de Myrcia littoralis para o Espírito Santo.

As 52 espécies ocorrem em sete das dez formações vegetais identificadas 
na região. As formações vegetais que apresentaram maior número de espécies 
foram a florestal não inundável (40 espécies), seguida da arbustiva fechada 
não inundável (19), florestal inundável (19), arbustiva aberta não inundável 
(16), florestal inundada (13), arbustiva aberta inundável (6) e arbustiva fechada 
inundável (4).

Realizando um levantamento preliminar das Myrtaceae ocorrentes 
nas restingas do Espírito Santo com base nos dados online dos herbários mais 
representativos em exsicatas dessa região (RB e VIES) e verificando-se as 
sinonímias, gerou-se uma lista com cerca de 100 espécies, ou seja, o dobro 
de espécies inventariadas por Pereira & Araujo (2000) que assinalaram 50 
espécies. Somente este estudo, que trata da porção norte do Estado alcançou 
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esse quantitativo, revelando que estudos que tratam de grupos específicos, como 
famílias ou gêneros, são de grande importância para que se possa chegar mais 
próximo do conhecimento real da biodiversidade capixaba.

tratamento taxonômico. Myrtaceae Juss., genera Plantarum: 322-323. 1979.
Arbustos, arvoretas ou árvores. Caule cilíndrico, raro acanalado, casca áspera 
ou lisa, geralmente ritidoma se desprendendo em placas ou lâminas. Coléteres 
filiformes na axila da folha, bráctea e bractéola, caducos. Plantas glabras 
ou com indumentos geralmente pubérulos ou pubescentes. Folhas opostas, 
simples, broquidódromas, nervura principal saliente na face abaxial, margem 
inteira, revoluta ou não, glândulas oleíferas em forma de pontos translúcidos 
por toda a planta, salientes ou imersos no tecido. Inflorescências cimosas ou 
racemosas, axilares ou terminais, em nós áfilos ou caulifloras; flores com hipanto 
campanulado ou em forma de disco, bissexuadas, actinomorfas, cálice 3-5 
lobado ou caliptriforme; corola 4-5-mera, ocasionalmente reduzidas ou ausentes, 
alvas; androceu polistêmone, anteras rimosas com abertura longitudinal, raro 
apical; estigma capitado ou punctiforme, raro bilobado ou navicular; ovário 
ínfero, 2-13-locular, 1-80 óvulos por lóculo. Fruto bacoide, cálice persistente ou 
caduco, sementes 1 a numerosas, embriões mircioide, pimentoide ou eugenioide 
com cotilédones conferruminados ou distintos.

Chave para identificação das espécies de Myrtaceae da restinga dos 
municípios de Conceição da Barra e São Mateus

1. Inflorescência em fascículo, racemo simples, racemo stenocalyx ou racemo 
com nós basais férteis não protegidos por invóluvro de catáfilos e a porção 
superior frequentemente constituída de folhas em crescimento normal.
2. Inflorescência em fascículo.
3. Inflorescência cauliflora ............................................. 48. Plinia grandifolia
3’. Inflorescência axilar, ramiflora ou em nós áfilos.
4. Cálice deiscente por caliptra .................................... 47. Neomitranthes obtusa
4’. Cálice deiscente por lobos distintos.
5. Hipanto decíduo após a antese; fruto bacídio com cicatriz circular deixada 
pela cisão do hipanto.
6. Folhas adpresso-pubescentes na face abaxial; cálice fusionado rasgando-se 
em 4 lobos irregulares; hipanto viloso-esbranquiçado .....................................
...................................................................................... 44. Myrciaria strigipes
6’. Folhas glabras ou glabrescentes; lobos do cálice 4, livres no botão; hipanto 
glabro ou pubérulo.
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7. Lâminas foliares 3-12 × 1-5 cm; lobos do cálice iguais .....................................
....................................................................................... 43. Myrciaria floribunda
7’. Lâminas foliares 1-2,5 × 0,4-0,8 cm; lobos do cálice desiguais  ...................
........................................................................................... 45. Myrciaria tenella
5’. Hipanto não decíduo; fruto bacáceo com cálice persistente.
8. Cálice com lobos desiguais, 2 maiores e 2 menores.
9. Cálice com lobos externos maiores, lanceolados, internos menores, ovados; 
folhas com face abaxial ereto-pubescente ............................ 14. Eugenia inversa
9’. Cálice com lobos externos menores, internos maiores; folhas glabras.
10. Bractéolas caducas antes ou depois da antese, nunca persistentes no fruto.
11. Flores e frutos curto-velutinos; folhas com nervura principal sulcada na face 
adaxial ................................................................................. 8. Eugenia bahiensis
11’. Planta glabra; folhas com nervura principal plana ou saliente na face adaxial.
12. Lobos do cálice 4-6,5 mm compr. com nervura mediana saliente na face 
interna; pecíolos 9-16 mm compr.; planta associada a solos mal drenados ......
................................................................................................ 23. Eugenia sp.3 
12’. Lobos do cálice 2-3,5 mm compr., sem nervura mediana saliente; pecíolos 
5-7 mm compr.; planta associada a solos bem drenados ............... 6. Eugenia sp.1
10’. Bractéolas persistentes no fruto.
13. Hipanto denso-pubérulo contrastando com o restante da flor; frutos esparso-
pubérulos ...................................................................... 21. Eugenia aff. ilhensis
13’. Planta glabra.
14. Folhas com nervura principal sulcada na face adaxial; frutos 5-10 mm 
compr. ............................................................................  18. Eugenia punicifolia
14’. Folhas com nervura principal plana ou saliente da face adaxial; frutos 
maiores que 10 mm compr.
15. Folhas 6-9 pares de nervuras secundárias; botão 6-7 × 6-7 mm, globoso; 
frutos oblongos .........................................................................  24. Eugenia sp.4
15’. Folhas 10-18 pares de nervuras secundárias; botão 9-11 × 5,5-7 mm, 
obovado; frutos piriformes ...................................................  22. Eugenia sp.2
8’. Cálice com lobos iguais.
16. Cálice com lobos até 1 mm compr.; caule sem desprendimento de ritidoma 
......................................................................................... 7. Eugenia astringens
16’. Cálice com lobos maiores que 1 mm compr.; caule com desprendimento 
de ritidoma.
17. Planta glabra; disco estaminal glabro ......................... 12. Eugenia excelsa
17’. Folhas, flores e frutos com indumento; disco estaminal hirsuto ou pubérulo.
18. Flores, frutos e face abaxial das folhas hirsutos; 1-2 flores por fascículo; 
pecíolos 1-1,5 mm compr. ........................................................ 13. Eugenia hirta
18’. Flores, frutos e face abaxial das folhas pubérulos; 2-6 flores por fascículo; 
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pecíolos 4-7 mm compr. ................................................... 16. Eugenia pisiformis
2’. Inflorescência em racemo simples, racemo stenocalyx ou racemo com nós 
basais férteis não protegidos por invólucro de catáfilos e a porção superior 
frequentemente constituída de folhas em crescimento normal.
19. Inflorescência em racemo stenocalyx.
20. Hipanto e frutos 8-costados.
21. Nervura marginal 0,8-1,5 mm do bordo; eixo principal do racemo 3-10 mm 
compr.; frutos atropurpúreos ............................................... 19. Eugenia sulcata
21’. Nervura marginal 1,5-3 mm do bordo; eixo principal do racemo 1-1,5 mm 
compr.; frutos vermelhos ................................................ 20. Eugenia uniflora
20’. Hipanto e frutos não costados.
22. Lâminas foliares 2,5-5,5 × 1,3-2,2 cm; nervura marginal 0,5-0,7 mm do 
bordo; hipanto com indumento viloso-esbranquiçado denso ............................
................................................................................... 15. Eugenia neosilvestris
22’. Lâminas foliares 5,5-14 × 2,5-6,5 cm; nervura marginal 2-4,5 mm do bordo; 
hipanto glabro ou esparso-pubérulo ............................. 9. Eugenia brasiliensis
19’. Racemo simples ou racemo com nós basais férteis não protegidos por 
invólucro de catáfilos e a porção superior frequentemente constituída de folhas 
em crescimento normal.
23. Cálice parcialmente fusionado aberto no ápice do botão, lobos irregulares; 
sementes 6 ou mais.
24. Ramos novos e eixo de inserção das flores esparso-pubérulo; bractéolas 
caducas; frutos globosos com 6 sementes ...................... 52. Psidum myrtoides
24’. Planta glabra; bractéolas persistentes; frutos geralmente elípticos com 12 
sementes ................................................................... 49. Psidium brownianum
23’. Cálice com lobos livres no botão, regulares; sementes 1-2.
25. Cálice com lobos iguais, constritos na porção mediana; folha com margem 
hialina, amarelada ............................................................. 11. Eugenia dichroma
25’. Cálice com lobos desiguais, não constritos; folhas com margem opaca.
26. Racemo e flores pubérulo-cúpreo; folhas glabras ..... 17. Eugenia pruniformis
26’. Racemo e flores pubérulo-esbranquiçado; folhas pubérulas......................
...................................................................................... 10. Eugenia brejoensis
1’. Inflorescência em panícula, tirsoide, dicásio simples ou flor solitária.
27. Inflorescência em dicásio simples ou flor solitária; estigma capitado.
28. Cálice com 5 lobos livres no botão, iguais; folha com domáceas na face 
abaxial ................................................................ 4. Campomanesia guaviroba
28’. Cálice fusionado, rasgando-se em 3-5 lobos irregulares; folha sem 
domáceas.
29. Botão constrito imediatamente acima do ovário; folha pubescente na face 
abaxial .............................................................................. 51. Psidium guineense
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29’. Botão obovado ou globoso, sem constrição; folha glabra ou glabrescente 
na face abaxial.
30. Folhas elípticas, pecíolos 2,5-6 mm compr.; hipanto denso-pubérulo; fruto 
campomanesoídeo ............................................. 5. Campomanesia guazumifolia
30’. Folhas obovadas, pecíolos 10-15 mm compr.; hipanto glabro; fruto 
solanídeo .................................................................... 50. Psidium cattleianum
27’. Inflorescência em panícula ou tirsoide; estigma punctiforme.
31. Cálice concrescido no botão, deiscente por caliptra ou por lobos irregulares.
32. Cálice deiscente por caliptra.
33. Folhas com 8-12 nervuras secundárias; tirsoide com ramificações terminadas 
por dicásio trifloro; embrião eugenioide, conferruminado ................................ 
.......................................................................... 46. Neomitranthes langsdorffii
33’. Folhas com 13 ou mais nervuras secundárias; tirsoide com ramificações 
terminadas por 2-7 flores; embrião mircioide.
34. Folhas com 13-20 pares de nervuras secundárias, face abaxial pubescente-
ferrugíneo; tirsoide 2-3 ramificações opostas ...... 2. Calyptranthes brasiliensis
34’. Folhas com 24-32 pares de nervuras secundárias, face abaxial pubérula ou 
glabrescente, indumento castanho-claro; tirsoide 2-6 ramificações geralmente 
alternas, a primeira oposta .......................................... 3. Calyptranthes lucida
32’. Cálice deiscente por lobos irregulares.
35. Botão de ápice acuminado; folhas com nervura principal sulcada na face 
adaxial ........................................................................ 25. Marlierea excoriata
35’. Botão de ápice não acuminado; folhas com nervura principal plana ou 
saliente na face adaxial.
36. Brácteas bem desenvolvidas envolvendo o botão, bractéolas persistentes; 
inflorescência com 2-10 ramificações; antopódio ausente ...............................
. ............................................................................. 26. Marlierea neuwiedeana
36’. Brácteas não envolvendo o botão, bractéolas caducas antes da antese; 
inflorescência com 1-2 ramificações ou racemiforme; flores com antopódio 
1-1,5 mm compr. ........................................................ 29. Marlierea regeliana
31’. Cálice com lobos livres no botão, regulares.
37. Cálice com 4 lobos.
38. Cálice com lobos desiguais, decíduos; inflorescência com ramificações 
em dicásio de dicásios; folha com apículo 0,5-1 mm compr. ........................... 
.............................................................................. 1. Blepharocalyx salicifolius
38’. Cálice com lobos iguais, persistentes; inflorescência com ramificações 
opostas; folha não apiculada.
39. Folha pubérula, tricomas dibraquiados; frutos 7-8 mm diâm......................
.................................................................................... 28. Marlierea polygama
39’. Folha tomentosa com dois tipos de tricomas: simples com 1 mm, 
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glabrescentes, e tricomas menores com ápice farpado, persistentes; frutos 15-20 
mm diâm. ........................................................................ 30. Marlierea sylvatica
37’. Cálice com 5 lobos.
40. Cálice com lobos iguais.
41. Antera com tecas posicionadas em alturas ligeiramente diferentes.
42. Antera com abertura apical, inflorescência em tirsoide com uma ramificação 
oposta próximo ao ápice do eixo principal ................... 33. Myrcia cerqueiria
42’. Anteras de abertura longitudinal; inflorescência em panícula com 2-6 
ramificações opostas.
43. Lâminas foliares 4-7,5 × 2-4,5 cm, ápice obtuso; folha com indumento 
pubescente de textura não áspera; ovário 3-4 locular .......................................
....................................................................................... 34. Myrcia ilheosensis
43’. Lâminas foliares 8-23 × 3-7 cm, ápice agudo ou acuminado; folha com 
indumento farinoso de textura áspera; ovário 2-locular ....................................
......................................................................................... 42. Myrcia vittoriana
41’. Anteras com tecas posicionadas na mesma altura.
44. Lâminas foliares 120-270 mm compr., estreito-oblongas; cálice com lobos 
de mais de 1 mm compr.; frutos 15-17 mm diâm. ........ 27. Marlierea obversa
44’. Lâminas foliares até 110 mm compr., ovadas ou elípticas; cálice com lobos 
de até 1 mm compr.; frutos 5-6 mm diâm.
45. Cálice com lobos de 0,4-0,6 mm compr., ovados ou suborbiculares, glabros; 
nervura marginal 0,5 mm do bordo ................................ 38. Myrcia multiflora
45’. Cálice com lobos de 0,8-1 mm compr., triangulares, pubescentes em ambas 
as faces; nervura marginal 1-1,5 mm do bordo ................... 39. Myrcia racemosa
40’. Cálice com lobos desiguais.
46. Cálice com 3 lobos maiores e 2 menores.
47. Folhas elípticas, às vezes ovadas; disco estaminal glabro; hipanto glabro ....
........................................................................................... 31. Myrcia amazonica
47’. Folhas obovadas; disco estaminal pubérulo; hipanto denso-pubérulo ......
........................................................................................... 37. Myrcia littoralis
46’. Cálice com 2 lobos maiores e 3 menores.
48. Disco estaminal e estilete glabros.
49. Lâminas foliares 15-25 × 3-6 cm, estreito-oblongas, nervura principal 
saliente na face adaxial; ramificações da inflorescência ultrapassando o ápice do 
eixo principal ....... .................................................................... 35. Myrcia limae
49’. Lâminas foliares 10-14 × 5-7 cm, elíptica ou oblonga, nervura principal 
sulcada na face adaxial; ramificações da inflorescência menores que o eixo 
principal .............................................................................. 36. Myrcia lineata
48’. Disco estaminal e região basal do estilete pubescentes ou pubérulos.
50. Inflorescência e face abaxial da folha tomentoso-ferrugíneo ...................... 
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.......................................................................................... 32. Myrcia bergiana
50’. Inflorescência e face abaxial da folha glabra ou esparso-pubescente, 
castanho-claro ou esbranquiçado.
51. Folhas de ápice obtuso, raro retuso, nervuras secundárias 8-14 pares; hipanto 
glabrescente .................................................................... 41. Myrcia thyrsoidea
51’. Folhas de ápice acuminado ou longo-acuminado, nervuras secundárias 18-
26 pares, hipanto denso-pubérulo ou pubescente ............. 40. Myrcia splendens

1. Blepharocalyx salicifolius (Kunth) o.Berg, Linnaea 27: 413. 1856. 
Fig. 3d, 5a
Árvores 6-16 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em placas irregulares, 
casca interna silicosa. Indumento esparso-pubescente, adpresso, esbranquiçado 
nas folhas jovens e flores, depois glabrescente. Lâminas foliares 2,5-6,5 × 
1,2-2 cm, elípticas, discolores, cartáceas; ápice longo acuminado ou atenuado, 
frequente com apículo 0,5-1 mm compr.; base cuneada; nervura principal plana 
ou sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 18-26 pares, visíveis na face 
abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 0,4-0,5 mm do bordo, margem 
plana; glândulas translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 4,5-7,5 
mm compr. Tirsoide axilar, terminal ou subterminal, eixo principal 1,2-2,5 
cm compr., 2-4 ramificações em dicásio de dicásios, 3-7 flores; brácteas não 
vistas; bractéolas 1-1,2 × 0,2 mm, lanceoladas, não conadas, caducas antes da 
antese; botão 3-4 × 2,2-2,5 mm, obovado; cálice com 4 lobos livres no botão, 
desiguais, 2 externos menores 1,2-1,5 × 1-1,3 mm, ovados, 2 internos maiores 
1,8-2,2 × 1,5-1,8 mm, orbiculares, glabros, lobos decíduos após a antese; pétalas 
4, 2-2,5 × 1,3-2 mm, obovadas, glabras; estames até 4 mm compr.; estilete 6 
mm compr., glabro, estigma punctiforme; ovário 2-locular, óvulos 4 por lóculo. 
Bacáceo 4-6 mm diâm., globoso, vermelho quando maduro, com cicatriz do 
hipanto, sementes 2, testa membranácea, embrião pimentoide.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: São Mateus, bairro Liberdade, 
floresta inundável, 18.X.2012, fl., A. Giaretta 1349 (RB).
Material adicional examinado: SÃO PAULO: São Sebastião, floresta de 
restinga, 29.v.1990, fr., M. Kirizawa & J. Angelo 2305 (RB).

Comentários: gênero com três espécies para o Brasil (Sobral et al., 2014). A 
espécie pode ser reconhecida pela folha com ápice longo acuminado, apiculado, 
inflorescência constituída por dicásios de dicásio e casca interna com textura 
arenosa. Espécie ocorrente nas regiões sudeste, centro-oeste e sul, além de ser 
registrada na Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi encontrada nas 
formações florestais inundável e inundada, o que sugere que a sua ocorrência 
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esteja associada à condição mal drenada do solo. Na formação inundada foram 
registrados indivíduos com as maiores alturas. Foi registrada na restinga de São 
Mateus e Guarapari, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Linhares 
e floresta de encosta em Santa Teresa. 

Calyptranthes Sw. Prodr. 5: 79. 1788.
Arbusto ou árvore. Planta com tricomas dibraquiados. Casca lisa ou áspera. 
Terminação dos ramos crescendo em organização dicotômica. Lâmina discolor; 
nervura principal sulcada na face adaxial; margem discretamente revoluta; 
glândulas translúcidas pouco visíveis em ambas as faces, às vezes inconspícuas 
na abaxial. Tirsoide axilar, terminal ou ramiflora, flores às vezes sésseis; 
bractéolas não conadas; cálice concrescido no botão, deiscente por caliptra de 
1,5-2 mm diâm., ápice acuminado; pétalas 4 ou ausentes; estames adnados ao 
ápice do hipanto; estigma punctiforme, glabro; ovário 2-locular, óvulos 2 por 
lóculo. Bacáceo, globoso, hipanto persistente formando tubo de 1 mm compr., às 
vezes com caliptra persistente, sementes 1-2, testa cartácea, embrião mircioide.

gênero com 250 espécies no Brasil, sendo 42 espécies ocorrentes na 
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014).

2. Calyptranthes brasiliensis Spreng., Syst. veg. 2: 499. 1825.
Fig. 5b
Arbustos ou árvores 3-12 m. Casca áspera, sem desprendimento do ritidoma. 
Indumento pubescente-ferrugíneo nos ramos novos, face abaxial da folha, 
inflorescência, flores e frutos. Lâminas foliares 3-9,5 × 1,3-5 cm, elípticas, às 
vezes ovadas ou arredondadas, cartáceas a coriáceas; ápice curto-acuminado, 
agudo ou obtuso; base obtusa, às vezes aguda; nervuras secundárias 13-20 pares, 
visíveis na face adaxial, pouco aparente na abaxial, às vezes inconspícuas; 
nervura marginal 1,2-3 mm do bordo, intramarginal 0,3-1 mm do bordo; pecíolos 
2-7 mm compr. Tirsoide com eixo principal 3-8 cm compr., 2-3 ramificações 
opostas terminadas por 3-7 flores sésseis, aglomeradas; brácteas 2-3,5 × 1,6-2 
mm, ovadas; bractéolas 1-2 × 0,5-1,2 mm, ovadas, caducas antes ou depois da 
antese; botão 2,5-3 × 2 mm, obovado; pétalas 4, 1,2-1,5 × 0,4-0,6 mm, estreito-
obovadas, glabras; estames até 5 mm compr.; estilete 5,5-7 mm compr. Frutos 
3-4 × 3-5,5 mm, globosos discretamente achatados nos pólos.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, Trilha das Borboletas, restinga arbustiva aberta inundável, 
20.Iv.2009, fr., A.G. Oliveira et al. 512 (RB, vIES); 28.III.2010, fr., M.M. 
Monteiro 15 (RB, VIES); restinga arbórea 15.I.2010, fl., M. Ribeiro et al. 58 
(RB, vIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 27.II.2007, fl., M.B. 
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Faria 23 (RB, VIES); 14.III.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1616 (RB, vIES); 
28.II.2012, fl., A. Giaretta (RB); bairro Guriri, restinga arbórea, 2.II.2012, fl., 
A. Giaretta 1239 (RB). 

Comentário: a espécie se caracteriza pela folha encoberta por indumento 
ferrugíneo de tricomas dibraquiados na face abaxial. Espécie endêmica da 
Floresta Atlântica distribuindo-se na região nordeste, sudeste e sul, ocorrendo 
também em goiás (Sobral et al., 2014). Frequente principalmente na formação 
arbustiva aberta inundável, porém, ocorre também na formação arbustiva 
fechada não inundável e florestal inundável e não inundável. Distribui-se ao 
longo de todo o litoral capixaba.

3. Calyptranthes lucida Mart. ex DC., Prodr. 3 258. 1828.
Fig. 4d , 5c
Árvores 5-8 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas 
irregulares. Planta glabrescente ou com indumento pubérulo, castanho-claro 
nos ramos novos, pecíolo, face abaxial da folha, inflorescência e indumento 
denso no hipanto e esparso nos frutos. Lâminas foliares 7,5-11 × 3,5-5 cm, 
elípticas, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; base cuneada, 
às vezes atenuada; nervuras secundárias 24-32 pares, tênues em ambas as 
faces; nervura marginal 1-1,2 mm do bordo, intramarginal 0,3 mm do bordo; 
pecíolos 4-10 mm compr. Tirsoide terminal, eixo principal 4-8 cm compr., 
2-6 ramificações geralmente alternas, a primeira oposta, terminadas por 
2-3 flores, às vezes sésseis; brácteas 1-2,5 × 0,2-0,5 mm, lineares, às vezes 
espatuladas; antopódio 0,5-2 × 0,4 mm; bractéolas não vistas; botão 3-3,5 × 
1,5 mm, oblongo; estames até 4 mm compr.; estilete 6-6,5 mm compr. Frutos 
7-10 mm diâm., globosos.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, área 157 da 
Aracruz Celulose [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga 
arbórea, 15.XII.1993, fl., O.J. Pereira et al. 5223 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Reserva Natural 
vale, estrada Farinha Seca, mata alta, 7.v.1987, fr., D.A. Folli 644 (CvRD, RB).

Comentário: a espécie pode ser confundida com Myrcia lineata principalmente 
pelas características foliares e pela terminação dicotômica dos ramos, diferindo 
pela abertura caliptriforme do botão e tricomas dibraquiados. Espécie ocorrente 
nas regiões sudeste e sul, distribuindo-se também na Bahia e Amapá (Sobral et 
al., 2014). Na vegetação de restinga sua ocorrência é incomum, sendo registrada 
apenas em Conceição da Barra na formação florestal inundável. Ocorre também 
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na floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Domingos 
Martins e Piúma.

Campomanesia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 72, pl. 13. 1794.
Arbusto ou árvore. Lâminas foliares discolores a concolores, membranáceas 
ou cartáceas; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 
evidentes em ambas as faces; intramarginal 0,5-1 mm do bordo; glândulas 
translúcidas visíveis na face abaxial, menos aparentes a inconspícuas na adaxial. 
Flor solitária axilar, terminal ou ramiflora; bractéola não conada, caduca 
antes da antese; cálice com lobos iguais livres no botão ou fusionado; corola 
4-5-mera; estigma capitado, ovário 8-10-locular, óvulos 10-16 por lóculo. 
Campomanesoideo, globoso achatado nos pólos, cálice persistente, muitas 
sementes, testa lenhosa, embrião pimentoide.

gênero com 33 espécies no Brasil, sendo 29 ocorrentes na Mata 
Altântica (Sobral et al., 2014).

4. Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 8. 1893.
Fig. 5d 
Arbustos ou árvores 4-10 m. Casca áspera. Indumento pubérulo, castanho-
avermelhado ou acinzentado nos ramos jovens, folhas novas, antopódio, frutos 
e indumento denso no hipanto. Lâminas foliares 5-12 × 3-5,5 cm, elípticas ou 
obovadas, raro ovadas; ápice agudo, atenuado, curto-acuminado ou obtuso; 
base cuneada ou obtusa; nervuras secundárias 7-10 pares, domáceas em tufos de 
tricomas nas axilas das nervuras secundárias na face abaxial; nervura marginal 
2-3 mm do bordo, margem ligeiramente irregular e revoluta; pecíolos 5-19 
mm compr. Flores axilares, raro entre nós foliares; antopódio 10-15 × 0,6 mm; 
bractéolas 2,5-3 × 0,2 mm, lineares; botão 7-7,5 × 5-6 mm, obovado; cálice com 
5 lobos iguais, 2-2,5 × 2,5-3 mm, largo-ovados, pubérulos em ambas as faces; 
pétalas 5, 6-7 × 4,5-6 mm, orbiculadas ou obovadas, a mais interna unguiculada, 
esparso-pubérulo na face externa, glabrescente na interna; estames até 9 mm 
compr., disco estaminal esparso-pubérulo; estilete 5-5,5 compr., pubérulo na 
base. Frutos 4,5-5 × 5-6 mm.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 135 
da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 9.XII.1992, fr., O.J. Pereira & J.M.L. 
Gomes 4358 (RB, VIES); Itaúnas, restinga, 27.XII.1997, fl. e fr., O.J. Pereira 
7758 (VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 9.IX.2011, fl., A. 
Giaretta 1043 (RB).

Comentário: É a única espécie da área de estudo com domáceas em tufo de 
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tricomas na axilas das nervuras secundárias. Distribui-se nas regiões sudeste e 
sul, ocorrendo também no Amazonas, Bahia e goiás (Sobral et al., 2014). Nas 
restingas do Espírito Santo foi registrada em Conceição da Barra, Aracruz e 
Guarapari, ocorrendo apenas na formação florestal não-inundável. Foi registrada 
também sobre o Tabuleiro e mata de encosta. 

5. Campomanesia guazumifolia (Cambess.) o.Berg, Linnaea 27: 434. 
1856.  
Fig. 2e, 6a
Arbustos ou árvores 2-12 m. Caule acanalado, casca lisa, ritidoma se 
desprendendo em lâminas papiráceas irregulares. Indumento pubérulo, 
ocasionalmente dourado no hipanto, acinzentado nos ramos jovens, pecíolo, 
antopódio, frutos e mais denso no hipanto, folhas glabrescentes. Lâminas 
foliares 5,5-10 × 2-6 cm, elípticas, raro ovadas ou obovadas; ápice agudo a 
curto-acuminado; base decurrente, aguda ou obtusa; nervuras secundárias 8-11 
pares, fortemente proeminentes na abaxial; nervura marginal 1,5-5 mm do 
bordo, margem plana a moderadamente revoluta; pecíolos 2,5-6 mm compr. 
Flores solitárias axilares; antopódio 2-5 × 0,8-1 mm; bractéolas 2,5-5 × 1 
mm, lanceoladas; botão 9-11 × 6,5-8,5 mm, obovado, ápice acuminado; cálice 
fusionado, rasgando-se em 3-4 lobos irregulares, 6-8 × 4-7 mm, pubescentes na 
face externa, glabros a glabrescentes na interna; pétalas 4, 11-13 × 10-12 mm, 
obovadas, margem erosa, glabras; estames até 8 mm compr., disco estaminal 
pubescente; estilete 8,5-13,5 mm compr., esparso-pubescente. Frutos 13-16 × 
21-23 mm.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, fazenda 
Jequitaia, 27.IX.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 643 (RB, VIES); 11.IV.2010, fl., 
A.G. Oliveira 782 (RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, 7.X.2007, fl., L.F.T. 
Menezes et al. 1749 (RB, vIES). São Mateus, bairro Liberdade, 22.XI.2008, 
fl., A.G. Oliveira et al. 402 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Povoação, 
14.vII.2010, fr., L.F.T. Menezes et al. 1947 (RB, vIES).

Comentário: A espécie pode ser diferenciada de C. guaviroba pelo caule 
acanalado, cálice fusionado no botão rasgando-se em 3-4 lobos irregulares e 
folhas com nervuras bem marcadas. Distribui-se pelas regiões sudeste e sul, 
ocorrendo também na Bahia (Sobral et al., 2014). Frequente na restinga, sua 
ocorrência foi registrada para as formações arbustiva aberta, arbustiva fechada 
e florestal não-inundável ao longo de todo litoral do Espírito Santo, mas ocorre 
também sobre o Tabuleiro e floresta de encosta.
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Eugenia L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.
Subarbusto, arbusto ou árvore. Planta glabra ou com indumento. Inflorescências 
em fascículo, racemo simples, racemo stenocalyx ou racemo com nós basais 
férteis não protegido por invólucro de catáfilos e porção superior frequentemente 
constituída de folhas em crescimento normal, axilar ou em nós áfilos, terminal 
ou ramiflora; brácteas ou catáfilos basais protegendo primórdios foliares; flores 
4-meras com hipanto não prolongado em forma de disco; bractéola não conada, 
raro conada na base, persistente ou caduca; cálice com lobos regulares, livres no 
botão, não decíduos, iguais ou quando desiguais, 2 externos menores, 2 internos 
maiores; estigma punctiforme; hipanto 8-costado ou não, ovário 2-locular, 
óvulos 1-45 por lóculo. Bacáceo, geralmente globoso, cálice persistente, 
sementes 1-2, embrião eugenioide conferruminado. 

A inflorescia tratada como racemo stenocalyx é aquela caracterizada 
por um ramo cujos nós férteis basais são protegidos por invólucro de catáfilos 
organizados imbricadamente e porção superior constituída de folhas normais 
se desenvolvendo tardiamente (esquema em Souza & Morim, 2008 – Figura 
1). Os catáfilos podem ser decíduos dependendo do nível de desenvolvimento 
do racemo, dificultando a identificação deste tipo de inflorescência, entretanto, 
cicatrizes deixadas pela queda dos catáfilos podem ser reconhecidas (Barroso 
et al., 1991). 

gênero com 381 espécies para o Brasil, sendo 251 ocorrentes na Mata 
Altântica (Sobral et al. 2014).

6. Eugenia astringens Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 361. 1832.
Fig. 6b 
Arbustos ou árvores 2-15 m. Casca áspera, estriada, sem desprendimento de 
ritidoma. Planta glabra ou indumento pubérulo adpresso grisalho ou castanho-
claro denso no hipanto e esparso no fruto. Lâminas foliares 3,5-10 × 2,5-5,5 cm, 
elípticas, às vezes orbiculares ou ovadas, discretamente discolores, cartáceas 
a coriáceas; ápice agudo, obtuso ou curto-acuminado; base aguda, obtusa 
ou arredondada; nervura principal sulcada ou plana na face adaxial, saliente 
na abaxial; nervuras secundárias 7-14 pares evidentes em ambas as faces; 
nervura marginal 1,5-4,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, 
margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas visíveis em ambas 
as faces; pecíolos 5-8 mm compr. Fascículos em nós áfilos, menos frequente 
axilares, eixo principal 1-4 mm compr., 2-6(10) flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm, 
orbiculares; antopódio 4-11 × 0,4-0,6 mm; bractéolas 0,8-1 × 0,5-0,7 mm, 
ovadas, persistentes; botão 4-5 × 2-4 mm, globoso ou obovado; cálice com 
lobos iguais, 0,6-1 × 1-1,4 mm, largo-ovados; pétalas 3,5-4 × 2,5-3,5, elípticas 
ou obovadas, glândulas bem aparentes; estames até 4,5 mm compr., disco 
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estaminal glabro; estilete 5-6 mm compr., glabro; ovário 10-13 óvulos por 
lóculo. Frutos 7-8,5 × 6-8,5 mm, globosos ou elípticos, atropurpúreos quando 
maduros, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 3.II.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 437a 
(RB, VIES); 1.V.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 521 (RB, VIES); 1.V.2009, fl., 
A.G. Oliveira et al. 521 (RB, vIES); 2.v.2009, fr., A.G. Oliveira 527 (RB, 
vIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 15.vI.2008, fr., M.M. 
Monteiro et al. 37 (RB, vIES). São Mateus, bairro guriri, restinga arbustiva, 
2.IX.2006, fr., L.F.T. Menezes 1511 (RB, VIES); 2.III.2007, fl., F.C. Teotônio 
& A.G. Oliveira 30 (RB, VIES); 20.III.2008, fl., M.B. Faria et al. 141 (RB, 
vIES); bairro Liberdade, restinga arbórea, 27.II.2007, fr., A.G. Oliveira 12 
(RB, VIES); 25.XI.2006, fl., F.C. Teotônio 27 (RB, vIES).

Comentário: Na área de estudo foi observada grande plasticidade na morfologia 
dessa espécie. A variação quanto à presença ou ausência de indumento que 
recobre o hipanto não foi relatada nas várias descrições desta espécie (Casaretto 
1842 e Souza & Morim 2008 como E. rotundifolia; o.Berg 1857 como E. 
umbelliflora, E. cassinoides e E. cyclophylla) sendo esta uma variação frequente 
na área de estudo onde um pouco menos da metade das coletas apresentam 
pilosidade no hipanto. Difere das outras espécies pelos lobos das sépalas com 
até 1 mm compr. persistentes no fruto que, ao olhar desatento, podem ser 
confundidos com cicatrizes. Quando apresenta o hipanto pubérulo, pode ser 
confundida com E. aff. ilhensis, diferindo pela presença de fascículos axilares 
(vs. em nós áfilos, raro axilar) e antopódio glabro (vs. pubérulo). A espécie 
ocorre nas regiões sudeste e sul, além da Bahia (Sobral et al., 2014). Comum 
na restinga ao longo de todo litoral capixaba, inclusive em áreas antropizadas. 
Sua ocorrência foi registrada para as formações arbustiva aberta inundável e 
não inudável, fechada não inundável e florestal não-inundável. Ocorre também 
na floresta de Tabuleiro.

7. Eugenia bahiensis DC., Prodr. 3: 271 (1828).
Fig. 4c, 6c
Arbustos ou árvores 3-15 m. Casca escamosa, ritidoma se desprendendo em 
placas rígidas. Indumento curto-velutino nos ramos novos, antopódio, flores e 
frutos. Lâminas foliares 4,5-9,5 × 3-4,5 cm, elípticas a ligeiramente obovadas, 
discolores, às vezes concolores em material herborizado, cartáceas ou coriáceas; 
ápice obtuso, curto-acuminado, às vezes agudo, raro emarginado; base obtusa a 
cuneada; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 8-11 
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pares, evidentes na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 3-5 mm 
do bordo, intramarginal 0,8-2,1 mm do bordo, frequentemente inconspícua, 
margem ondulada e levemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face 
abaxial, menos na adaxial; pecíolos 4-7 mm compr. Fascículos axilares ou em 
nós áfilos, eixo principal 1-2 mm compr., 2-6 flores; brácteas 0,6-0,7 × 0,4-0,5 
mm, ovadas ou orbiculares; antopódio 5-9 × 0,5-0,9 mm; bractéolas 0,5-1,2 
× 0,5-0,8 mm, ovadas, às vezes triangulares, não conadas, caducas depois da 
antese; botão 5,5-7 × 5,5-6,5 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2 
menores 4-5,5 × 4,5-5,5 mm, suborbiculares a oblongos, 2 maiores 3-3,5 × 3-6 
mm, orbiculares a ovados, velutinos em ambas as faces, raro glabros; pétalas 
6,5-9 × 4,5-6,5 mm, obovadas, crassas, moderadamente coberto por indumento 
curto-velutino na face externa, esparsamente na interna; estames até 10 mm 
compr., disco estaminal pubérulo; estilete 11-12 mm compr., glabro; ovário 
12-14 óvulos por lóculo. Frutos 11,5-15,5 × 8,5-11 mm, elípticos ou obovados, 
coloração atropurpúreos quando maduros, sementes com testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 29.III.2009, fr., A.G. Oliveira et al. 500 
(RB, VIES); 23.III.2009, fl., A.G. Oliveira s.n. (RB, vIES); 13.XII.2008, 
fl., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 412 (RB, vIES); Riacho Doce, restinga 
arbustiva, 14.XII.2007, fl., R.F.A. Martins 221 (RB, VIES); 14.XII.2007, fl., 
R.F.A. Martins 223 (RB, vIES). São Mateus, bairro guriri, restinga arbustiva, 
10.X.2012, fl., A. Giaretta 1318 (RB).

Comentário: A espécie se caracteriza pelo indumento curto-velutino recobrindo 
as flores e os frutos. Morfologicamente se assemelha a Eugenia sp.4, 
diferenciando-se pelo indumento curto-velutino em estruturas jovens como 
ramos novos, pecíolo e bordo da lâmina de folhas novas (vs. glabras). Em 
material herborizado, geralmente suas folhas adquirem coloração mais escura 
na face adaxial. Distribui-se na Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Sobral 
et al., 2014). Frequente na restinga distribuindo-se ao longo de todo litoral 
capixaba, foi registrada para as formações arbustiva aberta não inundável, 
arbustiva fechada e florestal não inundáveis, ocorrendo também na floresta de 
Tabuleiro e floresta de encosta.

8. Eugenia brasiliensis Lam., Encycl. 3: 203. 1789.
Fig. 4e, 6d
Arbustos ou árvores 3-14 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas 
papiráceas irregulares. Planta glabra ou com indumento esparso-pubérulo 
nos ramos jovens e folhas novas, catáfilos, antopódio e hipanto. Lâminas 
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foliares 5,5-14 × 2,5-6,5 cm, obovadas ou elípticas, às vezes suborbiculares, 
discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso ou arredondado, às vezes 
agudo; base cuneada ou obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial; 
nervuras secundárias 8-14 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial; 
nervura marginal 2-4,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1,5 mm do bordo, 
frequentemente inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas 
translúcidas pouco visíveis em ambas as faces; pecíolos 5-13 mm compr. 
Racemo stenocalyx axilar, eixo principal 1,5-3,5 cm compr., 2-6 flores; catáfilos 
basais 1,5-8 × 2-3 mm, ovados; catáfilos terminais 4-8 × 2-3 mm, espatulados; 
antopódios 15-30 × 0,6-1 mm; bractéolas 1-1,5 × 1,5-1,8 mm, não conadas, 
caducas antes da antese; botão 7-8 × 4,5-5 mm, elíptico; cálice com lobos iguais, 
4-7 × 3-4 mm, oblongos ou ovados, glabros; pétalas 7-9 × 4-5 mm, obovadas, 
glabras; estames até 10 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 6-7 mm 
compr.; ovário 42-45 óvulos por lóculo. Frutos 13-15 mm diâm., globosos, 
atropurpúreos quando maduros, sementes com testa membranácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: São Mateus, bairro guriri, estrada 
para Barra Nova, restinga arbórea, 2.II.2012, est., A. Giaretta s.n. (vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Reserva 
Biológica de Comboios, restinga, 13.XI.1991, fr., O.J. Pereira et al. 2423 
(RB, VIES); 27.VII.1992, fl., O.J. Pereira & J.M.L. Gomes 3585 (RB, vIES); 
28.X.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4016 (RB, vIES).

Comentário: A espécie se caracteriza pela inflorescência do tipo racemo 
stenocalyx, carácter também compartilhado com E. neosilvestris, E. sulcata e 
E. uniflora. Difere da primeira pelo fruto glabro e das duas ultimas pelo fruto 
não costado. Distribui-se nas regiões sudeste e sul, além da Bahia (Sobral et al., 
2014). É uma espécie pouco frequente na área de estudo, encontrada somente 
na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz e 
Conceição da Barra, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Linhares 
e floresta de encosta em Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

9. Eugenia brejoensis Mazine, Bot. J. Linn. Soc. 158: 776. 2008.
Fig. 7a 
Arbusto ou arvoreta 1-4 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em pequenas 
lâminas papiráceas irregulares. Indumento pubérulo-esbranquiçado nos ramos 
novos, folhas, inflorescência, antopódio, flores e frutos. Lâminas foliares 4,5-10 
× 2,5-5,5 cm, elípticas ou ovadas, discolores, cartáceas; ápice acuminado, longo-
acuminado ou agudo-atenuado; base aguda ou obtusa, raro arredondada; nervura 
principal plana ou discretamente sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 
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10-16 pares, visíveis na abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1,5-4 mm 
do bordo, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis 
na face adaxial, inconspícuas na abaxial; pecíolos 3,5-6,5 mm compr. Racemo 
simples axilar, eixo principal 2-6 mm compr., 2-6 flores; brácteas 0,8-1,2 × 
1-1,4 mm, suborbiculares; antopódio 2,5-7,5 mm; bractéolas 1-1,5 × 1,5-1,9 
mm, ovadas, conadas na base, persistentes; botão 2-3 × 2-2,5 mm, globoso; 
cálice com lobos desiguais, 2 menores 1,8-2,1 × 2,2-2,5 mm, suborbiculares, 2 
maiores 2,3-3 × 1,4-2 mm, oblongos, pubérulos em ambas as faces; pétalas 2-3 
× 1,5-2 mm, ovadas, glabrescentes na face externa; estames até 7 mm compr., 
disco estaminal pubérulo; estilete 6,5-7,5 mm compr.; ovário 10-12 óvulos por 
lóculo. Frutos 5-6 × 6-8 mm, globosos, discretamente achatados nos pólos, 
purpúreos quando maduros, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.II.2011, fl., A.G. Olveira & T.L. Rocha 
954 (RB, VIES); 1.V.2010, fl., A.G. Oliveira et al. 789 (RB, vIES); 7.III.2009, 
fr., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 477 (RB, vIES); Parque Estadual de 
Itaúnas, Trilha do Buraco do Bicho, restinga arbustiva fechada, 26.I.2012, fr., 
A. Giaretta & M. Ribeiro 1214 (RB, vIES). São Mateus, bairro Liberdade, 
restinga arbórea, 14.Iv.2007, fr., A.G. Oliveira & M.B. Faria 46 (RB, vIES); 
21.IX.2006, fr., L.F.T. Menezes 1563 (RB, VIES); 16.I.2008, fl. e fr., A.G. 
Oliveira et al. 189 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Reserva 
Biológica de Comboios, restinga, 13.XI.1991, fr., O.J. Pereira et al. 2423 
(RB, VIES); 27.VII.1992, fl., O.J. Pereira & J.M.L. Gomes 3585 (RB, vIES); 
28.X.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4016 (RB, vIES).

Comentário: a espécie apresenta indumento pubérulo, macio ao tato, em toda 
a planta. o indumento esbranquiçado contrasta com a coloração escura do 
fruto maduro, sendo um caráter valioso para a identificação. Geralmente de 
porte arbustivo, na natureza seus ramos apresentam folhas pendentes, dando 
a impressão que a planta está passando por um processo de desidratação. 
Distribui-se nos estados da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Espírito 
Santo (giaretta & Peixoto no prelo; Sobral et al., 2014). Na área de estudo, 
geralmente é encontrada em formações onde há boa penetração de luz, sendo 
registrada para as formações florestal não inundável e arbustiva fechada não 
inundável. Foi registrada também para a floresta de Tabuleiro em Linhares.

10. Eugenia dichroma o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 290. 1857.
Fig. 2c; 4b; 7b
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Arbustos ou árvores 2-15 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
coriáceas retorcidas. Indumento pubérulo-esbranquiçado ou castanho-claro 
nos ramos jovens e folhas novas, glabrescente no antopódio e hipanto. 
Lâminas foliares 5-16 × 2,5-7 cm, elípticas, fortemente discolores em 
material herborizado, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso ou arredondado, 
às vezes curto-acuminado; base obtusa, às vezes cuneada; nervura principal 
sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 8-14 pares, evidentes na face 
abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 3-5 mm do bordo, intramarginais 
1,5-2 mm e 0,5-1 mm do bordo, esta frequentemente inconspícua, margem 
plana ou discretamente revoluta, ondulada, hialina, amarelada; glândulas 
translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 7-13 mm compr. Racemo 
axilar com 1-5 nós basais férteis não protegidos por invólucro de catáfilos 
e porção superior frequentemente constituída de folhas em crescimento 
normal, 2-10 flores, eixo entre as flores 4-20 mm compr.; brácteas 1 × 1 
mm, orbiculares; antopódios 6-18 × 0,5-1 mm; bractéolas 3-3,5 × 1 mm, 
laceoladas, não conadas, caducas antes da antese; botão 5-7 × 4-6 mm, 
globoso; cálice com lobos iguais, 4-7 × 1,5-2 mm, lanceolados ou estreito 
ovados, dotados de constrição na porção mediana, reflexos, glabros; pétalas 
4-7 × 4-5 mm, suborbiculadas ou elípticas, base pubérula em ambas as faces; 
estames até 6 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 6-7 mm compr., 
glabro, ovário 8-19 óvulos por lóculo. Frutos 20-32 × 18-23 mm, elípticos 
ou piriformes, alaranjados quando maduros, cálice deflexo, sementes com 
testa membranácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 13.XII.2008, fr., A.G. Oliveira & M.M. 
Monteiro 410 (RB, vIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 
7.X.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1748 (RB, vIES); Área de Proteção 
Ambiental de Conceição da Barra, restinga arbustiva, 5.IX.2011, fl., A. Giaretta 
& M.C. Souza 1021 (RB). São Mateus, bairro guriri, restinga arbustiva, 
10.X.2012, fl., A. Giaretta 1312 (RB).

Comentário: a espécie é caracterizada pelo bordo foliar hialino e amarelado, 
sépalas com constrição mediana e fruto alaranjado com glândulas bem 
marcadas, quando maduro, assemelhando-se a uma pequena laranja. Em material 
herborizado geralmente a face adaxial da folha adquire coloração escura. 
Distribui-se pelo nordeste, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Sobral et al., 2014). 
Possui ampla distribuição nas formações de restinga e em áreas antropizadas, 
sendo registrada para as formações arbustiva fechada e florestal inundáveis e 
não-inundáveis. Foi registrada nas restingas de Aracruz, Conceição da Barra, 
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Guarapari, Linhares e São Mateus, sendo encontrada também na floresta de 
Tabuleiro em Linhares.

11. Eugenia excelsa o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 277. 1857.
Fig. 4i
Arbustos ou árvores 5-10 m. Casca lisa com depressões, ritidoma se desprendendo 
em placas irregulares de bordas arredondadas. Planta glabra. Lâminas foliares 
5-11,5 × 1,3-4,5 cm, elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice longo-
acuminado ou agudo-atenuado; base decurrente ou cuneada; nervura principal 
saliente ou plana na face adaxial; nervuras secundárias 11-16 pares, pouco 
visíveis na abaxial, frequentemente inconspícuas na adaxial; nervura marginal 
1-3 mm do bordo, margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas 
translúcidas pouco visíveis na adaxial, inconspícuas na abaxial; pecíolos 6-10 
mm compr. Fascículo axilar ou em nós áfilos, eixo principal 1-3 mm compr., 
2-6 flores; brácteas 0,8-2,5 × 0,8-1 mm, ovadas ou orbiculadas; antopódios 
3-18 × 0,5-0,7 mm; bractéolas 0,8-1 × 0,3 mm, lineares ou lanceoladas, não 
conadas, caducas depois da antese; botão 2,5-3,5 × 3 mm, globoso; cálice com 
lobos iguais, 2-2,5 × 1,3-1,7 mm, triangulares ou ovados; pétalas 3-5 × 3-3,5 
mm, obovadas; estames até 5 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 3,5-5 
mm, glabro, estigma punctiforme; ovário 7-9 óvulos por lóculo. Frutos 5-7 mm 
diâm, globosos, atropurpúreos quando maduros, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 28.VIII.2009, fl., M. Ribeiro et al. 23 (RB, 
VIES); 26.IX.2009, fl., M. Ribeiro & A.G. Oliveira 26 (RB, vIES); 12.X.2009, 
fr., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 670 (RB, vIES); 22.XI.2009, fr., A.G. 
Oliveira 679 (RB, vIES); 7.IX.2011, fr., A. Giaretta et al. 1036 (RB, vIES). 
Área 157 da Aracruz Celulose [APA de Conceição da Barra], 25.X.1993, fl., 
O.J. Pereira et al. 5164 (RB, vIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga 
arbórea, 5.IX.2011, fl., A. Giaretta & M.C. Souza 1019 (RB).

Comentário: pode ser reconhecida pela folha com nervura principal saliente na 
face adaxial, ápice longo-acuminado e epiderme com depressões visíveis por 
manchas translúcidas claras, mais evidentes em material herborizado e lobos do 
cálice geralmente triangulares. Tem distribuição nos estados litorâneos das regiões 
nordeste, sudeste e sul, ocorrendo também no Amazonas e Pará. Espécie comum na 
restinga, mais frequente no interior da floresta, sendo registrada para as formações 
arbustiva fechada e florestal não-inundável. Para a restinga foi registrada em 
Aracruz, Conceição da Barra, guarapari, Linhares e vila velha, sendo encontrada 
na floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Santa Teresa.



74

12. Eugenia hirta o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 574. 1859.
Fig. 7c
Subarbustos ou arbustos 1-4 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
papiráceas. Indumento hirsuto nos ramos, face abaxial das folhas, pecíolo, 
antopódio, mais denso no hipanto e fruto. Lâminas foliares 2-6 × 1,2-3 cm, 
ovadas, raro elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice agudo a curto-
acuminado; base obtusa a cordada; nervura principal plana ou sulcada na face 
adaxial; nervuras secundárias 6-11 pares, evidentes na abaxial, menos na face 
adaxial; nervura marginal 2-2,5 mm do bordo, margem ondulada e levemente 
revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face abaxial, pouco aparentes 
ou inconspícua na adaxial; pecíolos 1-1,5 mm compr. Fascículo axilar, eixo 
principal até 0,5 mm compr., 1-2 flores; brácteas 0,5 × 0,5-0,8 mm, ovadas 
ou suborbiculares; antopódios 3,5-9,5 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 0,5-0,7 × 0,6 
mm, ovadas, não conadas, persistentes; botão 3,5-4 × 2,5-3,5 mm, globoso; 
cálice com lobos iguais, 2-3 × 1,5-2 mm, ovados, hirsuto em ambas as faces; 
pétalas 3 × 1,5 mm, obovadas, deflexas, glabras; estames até 4 mm compr., 
disco estaminal hirsuto; estilete 4 mm compr., pubescente na base; ovário 6-8 
óvulos por lóculo. Frutos 8-10 × 6-8 mm, globosos ou piriformes, alaranjados 
a avermelhados quando maduros, sementes com testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 22.VIII.2009, fl., A.G. Oliveira & M. Ribeiro 
565 (RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 4.VII.2007, fl., 
L.F.T. Menezes et al. 1692 (RB, VIES); 4.VII.2007, fl. e fr., L.F.T. Menezes et 
al. 1693 (RB, vIES); 6.X.2007, fr., A.G. Oliveira et al. 127 (RB, vIES). São 
Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva, 1.IX.2007, fl., M.B. Faria & A.G. 
Oliveira 71 (RB, vIES); 20.III.2008, fr., R.F.A. Martins et al. 201 (RB, vIES).

Comentário: caracteriza-se por tricomas eretos de cerca de 1 mm nos ramos 
e folhas novas, flores e frutos. Geralmente subarbusto habitando o interior 
da mata, mas também comum em áreas antropizadas onde também ocorre 
Pisidium brownianum de hábito similar diferenciando-se, entretanto, por ser 
glabro. Registrada para as regiões nordeste e sudeste (Sobral et al., 2014). A 
ocorrência da espécie foi registrada para as formações arbustiva aberta não 
inundável, arbustiva fechada inundável e não inundável, florestal inundável e 
não-inundável. No Estado foi registrada somente na restinga de Conceição da 
Barra e São Mateus.

13. Eugenia aff. ilhensis o.Berg, Linnaea 27: 212. 1857.
Fig. 4f, 7d
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Arbustos ou árvores 1,5-7 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em 
placas retangulares. Indumento pubérulo-esbranquiçado ou castanho-claro no 
antopódio, mais denso no hipanto e esparso no fruto. Lâminas foliares 5,5-10 
× 2-6 cm, elípticas, raro ovadas, discolores, às vezes concolores em material 
herborizado, cartáceas ou coriáceas, glabras; ápice obtuso, às vezes agudo, 
raro arredondado; base obtusa ou cuneada, raro arredondado; nervura principal 
plana ou saliente, raro sulcado na face adaxial; nervuras secundárias 8-10 
pares, visíveis na face abaxial, menos na adaxial, nervura marginal 2-4(6) mm 
do bordo, intramarginal 0,5-1,5 mm do bordo, frequentemente inconspícua, 
margem plana a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis 
em ambas as faces, abaxial frequentemente inconspícua; pecíolos 4-8 mm 
compr. Fascículo em nós áfilos, raro axilar, ramiflora, eixo principal 1-3 mm 
compr., 2-6 flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm, orbiculars; antopódios 1-8 × 0,4-
0,5 mm, ocasionalmente sésseis; bractéolas 1,2-1,5 × 1-1,5 mm, ovadas, não 
conadas, persistentes; botão 4-6 × 3-4 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 
2 menores 1,5-2 ×2,7-4 mm, ovados, 2 maiores 2,3-3 × 2,5-4 mm, ovados ou 
oblongos, glabros; pétalas 3-6 × 3-4 mm, suborbiculares ou obovadas, glabras; 
estames até 7 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 6,5-8 mm compr., 
glabro; ovário 15-21 óvulos por lóculo. Frutos 10-12 × 7-8,5 mm, elípticos, 
vermelhos quando maduros, sementes com testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Pontal do 
Sul, restinga arbustiva, 12.III.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1598 (RB, vIES); 
Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.II.2011, fl., A.G. Oliveira & T.L. 
Rocha 952 (RB, VIES); 17.I.2012, fl., A. Giaretta 1158 (RB); Área de Proteção 
Ambiental de Conceição da Barra, 24.I.2012, fl., A. Giaretta 1167 (RB). São 
Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 5.v.2007, fr., M.B. Faria & A.G. 
Oliveira 50 (RB, VIES); bairro Guriri, restinga arbustiva, 2.II.2012, fl., A. 
Giaretta 1237 (RB).

Comentário: espécie caracterizada pelos fascículos em nós áfilos e hipanto 
denso pubérulo, que após herborizado, adquire aspecto esbranquiçado visível 
a olho nu, contrastando com o restante da flor. Pode ser confundida com E. 
astringens, diferindo pelas sépalas maiores (vs. até 1 mm compr.), inflorescência 
predominantemente em nós áfilos (vs. frequentemente axilar) e pelo antopódio, 
flor e fruto pubérulos (vs. glabro). Ocasionalmente, as sépalas podem apresentar 
coloração rósea em material fresco. Esta espécie pode ser encontrada na 
floresta de Terras Baixas sobre o Tabuleiro, apresentando um fenótipo em 
que os fascículos axilares se tornam predominantes, apesar de ser observado 
também em nós áfilos, um menor número de óvulos por lóculo (9-15) e folhas 
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predominantemente com ápice agudo e base cuneada. Sua ocorrência foi 
registrada nas formações arbustiva aberta não inundável e na borda da florestal 
não inundável. Foi registrada na restinga de Anchieta, Aracruz, Conceição 
da Barra, guarapari, Linhares, Presidente Kennedy e vila velha, mas ocorre 
também na floresta de Tabuleiro em Linhares.

14. Eugenia inversa Sobral, Sida 21: 1465. 2005.
Fig. 8a
Arbustos ou arvoretas 2-4m. Casca lisa, vermelha, ritidoma se desprendendo 
em lâminas coriáceas retorcidas. Indumento ereto-pubescente esbranquiçado 
ou castanho-claro nos ramos novos, pecíolo, face abaxial da folha, antopódio, 
flores e esparso nos frutos. Lâminas foliares 5,5-10 × 3-5 cm, elípticas, às 
vezes ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice acuminado a longo-
acuminado; base obtusa, às vezes cordada; nervura principal sulcada na face 
adaxial; nervura secundária 8-12 pares, evidentes na face adaxial, menos na 
abaxial; nervura marginal 3-5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, 
margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na 
face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 2-3 mm compr. Fascículo axilar, eixo 
principal 2-10 mm compr., 2-6 flores, ocasionalmente flor solitária; brácteas 
0,6-1 × 0,4-0,8 mm, ovadas; antopódios 2,5-14 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 0,5-1,5 
× 0,8-1 mm, ovadas, não conadas, persistentes; botão 2,5-3 × 2 mm, oblongo 
ou globoso; cálice com lobos desiguais, 2 externos maiores 2-2,5 × 0,6-0,9 
mm, lanceolados, pubescente em ambas as faces, 2 internos menores 0,8-1,5 
× 1-1,5 mm, ovados, pubescentes na face externa, glabros na interna; pétalas 
1,5-1,8 × 1,2-1,5 mm, ovada ou suborbiculada, glabras; estames até 1,5 mm 
compr., disco estaminal pubescente; estilete 1,5-2 mm compr., glabro; ovário 
1-3 óvulos por lóculo. Frutos 10-13 × 6-9 mm, elípticos, purpúreos quando 
maduros, sementes com testa papirácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 15.vI.2008, fr., M.M. Monteiro et al. 
31 (RB, VIES); 31.III.2011, fl., A. Giaretta et al. 968 (RB); 9.XII.2011, fr., 
A. Giaretta et al. 1131 (RB). Área 126 da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 
2.XII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4275 (RB, vIES); Área de Proteção Ambiental 
de Conceição da Barra, restinga arbórea, 6.VI.2007, fl., M.C. Souza et al. 528 
(RB).

Comentário: espécie endêmica do Espírito Santo de porte arbustivo cujo caule 
se destaca pela coloração vermelha. Pode ser diferenciada das demais espécies 
pelo indumento macio ao toque que recobre toda a planta e que, ao contrário 
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das outras espécies de Eugenia, as sépalas externas são maiores, enquanto as 
internas são menores. Distribui-se nas formações arbustiva fechada e florestal 
não-inundáveis. Foi registrada na restinga de Conceição da Barra e na floresta 
de Tabuleiro em Sooretama.

15. Eugenia neosilvestris Sobral, Napaea 11: 36. 1995.
Fig. 2a; 8b
Arbustos 1,5-3 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo em pequenas 
lâminas papiráceas. Indumento castanho-ferrugíneo, tomentoso a pubescente 
nos ramos jovens e folhas novas e pecíolo, indumento viloso-esbranquiçado 
no antopódio, frutos, mais denso no hipanto. Lâminas foliares 2,5-5,5 × 1,3-
2,2 cm, elípticas ou ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice agudo a 
curto-acuminado, raro retuso; base aguda ou obtusa; nervura principal sulcada 
na face adaxial; nervuras secundárias 11-13 pares pouco visíveis na face adaxial, 
frequentemente inconspícuas na abaxial; nervura marginal 0,5-0,7 mm do bordo, 
margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas as 
faces; pecíolos 1,5-3 mm compr. Racemo stenocalyx axilar, às vezes em nós 
áfilos, eixo principal 3-7 mm compr., 2-4 flores; catáfilos basais ovados, 1 × 
1,5 mm; catáfilos terminais espatulados, 6-8 × 1,5 mm; antopódios 4-12 × 0,3-
0,5 mm; bractéola 0,3-0,5 mm, ovada, não conada, caducas na antese; botão, 
4-4,5 × 2-2,5 mm, elíptico; cálice com lobos iguais, 1,5-3 × 1,5 mm, ovados 
ou estreito-ovados, glabros; pétalas 6,5-7 × 3-3,5 mm, elípticas ou obovadas, 
glabras; estames até 8 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 4-6 
mm compr., glabro; ovário 4-7 (11) óvulos. Frutos globosos, 6-7 mm diâm., 
purpúreos quando maduros, sementes com testa membranácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área de 
Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga arbustiva, 16.X.2012, 
fr., A. Giaretta 1347 (RB). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 
22.XI.2008, fr., A.G. Oliveira et al. 392 (RB, VIES); 15.X.2011, fl. e fr., A. 
Giaretta 1056 (RB); 15.X.2011, fl. e fr., A. Giaretta 1057 (RB).

Comentário: a espécie é morfologicamente similar a E. sulcata, diferindo pelo 
indumento pubescente a tomentoso nos ramos novos e folhas (vs. pubérulo 
a glabro) e densamente viloso-esbranquiçado no hipanto (vs. glabrescente) e 
forma do fruto globoso (vs. 8-sulcado). Distribui-se pela região sudeste e Santa 
Catarina (Sobral et al., 2014). Na área de estudo sua ocorrência foi registrada 
para as formações arbustiva aberta não inundável e florestal não inundável. Foi 
registrada na restinga de Conceição da Barra e São Mateus, mas ocorre também 
na floresta de encosta em São Roque do Canaã.
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16. Eugenia pisiformis Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 356. 1832.
Fig. 2f, 8c
Arbustos ou árvores 2-12 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
papiráceas irregulares. Indumento pubérulo-esbranquiçado na face abaxial da 
lâmina e castanho-claro nos ramos jovens, pecíolo, nervura central da face abaxial, 
antopódio, mais denso no hipanto e esparso nos frutos. Lâminas foliares 5-12,5 × 
2-5,5 cm, elípticas, raro obovadas, discolores, cartáceas; ápice agudo acuminado 
a longo-acuminado; base decurrente ou aguda; nervura principal sulcada na face 
adaxial; nervura secundária 8-15 pares, evidentes em ambas as faces; nervura 
marginal 0,5-2 mm do bordo, margem discreta a moderadamente revoluta, 
glândulas translúcidas evidentes na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 4-7 
mm compr. Fascículo axilar, eixo principal 1-6 mm compr., 2-6 flores; brácteas 
0,7-1 × 0,5-1 mm, suborbiculares; antopódios 2,5-6 × 0,6-0,8 mm; bractéolas 
1,5-2,5 ×1-2 mm, ovadas, não conadas, caducas depois da antese; botão 5-5,5 
× 3-4 mm, globoso; cálice com lobos iguais, 1,5-2 × 2,5-3 mm, suborbiculares, 
pubérulo na face externa, glabro na interna; pétalas 4-5 × 3-4,5 mm, obovadas, 
glabras; estames até 5 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 4,5-5 mm 
compr., glabro; ovário 8-10 óvulos por lóculo. Frutos 7-10 × 8-11 mm, globosos 
de pólos achatados, alaranjados quando maduros, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 26.IX.2009, fl., M. Ribeiro & A.G. Oliveira 
30 (RB, vIES); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga 
arbórea, 5.IX.2011, fl., A.G. Oliveira & M.C. Souza 1024 (RB); 30.XI.2011, 
fr., A. Giaretta 1103 (RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Degredo, 
restinga arbórea, 3.IX.2011, fl. e fr., A. Giaretta et al. 997 (RB).

Comentário: caracteriza-se pelas folhas de ápice acuminado, fortemente discolor 
em material fresco com a face abaxial verde-claro, com indumento pubérulo-
esbranquiçado na lâmina e nervura central castanho-claro. Assemelha-se a E. 
excelsa, que, entretanto, apresenta folhas glabras. A espécie distribui-se na região 
sudeste e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo ocorre nas formações 
arbustiva fechada e florestal inundáveis e não inundáveis, frequente na borda 
de fragmentos. Foi registrada na restinga de Conceição da Barra, Itapemirim, 
Linhares e São Mateus, sendo frequente na floresta de Tabuleiro e floresta de 
encosta do Estado.

17. Eugenia pruniformis Cambess., Fl. Bras. Merid. 2: 340. 1832.
Fig. 2b, 8d
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Arbustos ou árvores 2-4 m. Casa lisa, ritidoma se desprendendo em placas 
arredondadas irregulares. Indumento pubérulo-cúpreo nos ramos novos, 
inflorescência, antopódio, flores e mais esparso nos frutos. Lâminas foliares 
5-13,5 × 3-6,3 cm, elípticas ou oblongas, discolores, cartáceas, glabras; ápice 
curto acuminado, às vezes obtuso; base obtusa, raro aguda; nervura principal 
sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 8-11 pares, pouco visíveis em 
ambas as faces; nervura marginal 2-7 mm do bordo, intramarginal 0,5-1,5 mm, 
margem ondulada; glândulas translúcidas visíveis na face adaxial, menos na 
abaxial; pecíolos 8-16 mm compr. Racemo simples axilar, eixo principal 2-10 
mm compr., 2-6 flores; brácteas 1-2 × 0,6-1 mm, ovadas; antopódios 1-1,5 × 0,6 
mm; bractéolas 0,6-1 × 0,5-0,8 mm, ovadas, conadas na base, persistentes; botão 
3,5-4 × 2,5-3 mm, piriforme; cálice com lobos desiguais, 2 menores 1,2-1,5 × 
1,6-2 mm, 2 maiores 1,5-1,8 × 2-2,5 mm, suborbiculares, pubérulo em ambas 
as faces; pétalas 2-2,5 × 2-2,2 mm, suborbiculares, glabras; estames até 5 mm 
compr., disco estaminal pubérulo; estilete 6-7 mm compr., pubérulo na base; 
ovário 5-6 óvulos por lóculo. Frutos 16-20 × 11-13 mm, elípticos, purpúreos, 
sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: São Mateus, Brejo velho, restinga 
arbórea, 11.vIII.2012, fr., M. Ribeiro 828 (vIES); Ranchinho, restinga arbórea, 
12.X.2012, fl., A. Giaretta 1328 (RB); Estrada para Barra Nova, restinga arbórea, 
24.X.2012, fl., A. Giaretta 1362 (RB).

Comentário: pode ser caracterizada pela inflorescência em racemo simples 
pubérulo-cúpreo e folhas oblongas. Distribui-se na Bahia, Mato grosso, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo. (Sobral et al., 2014). Espécie encontrada somente 
na formação florestal não inundável, e raramente avistada. Foi registrada na 
restinga somente para São Mateus, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro 
em Linhares e na floresta de encosta em Água Doce do Norte, Castelo, Ibiraçu 
e Santa Teresa.

18. Eugenia punicifolia (Kunth) DC., Prodr. 3: 267. 1828.
Fig. 9a
Arbustos ou árvores 3-8 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo 
em lâminas papiráceas. Planta glabra. Lâminas foliares 2,5-10 × 1,7-5,5 cm, 
elípticas ou ovadas, raro suborbiculares ou obovadas, discolores, cartáceas 
ou coriáceas; ápice curto-acuminado; base obtusa, às vezes aguda; nervura 
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 6-10 pares, evidentes 
na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-3,5 mm do bordo, 
intramarginal 0,5-1 mm do bordo, margem ondulada, discretamente revoluta; 
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glândulas translúcidas pouco visíveis em ambas as faces; pecíolos 3,5-8 mm 
compr. Fascículo axilar, eixo principal 1-2,5 mm compr., 2-8 flores; brácteas 
0,7 × 0,7 mm, orbiculares; antopódios 5,5-20 × 0,5-0,6 mm; bractéolas 1-1,2 × 
0,7-0,8 mm, ovadas, não conadas, persistentes, pubescente na nervura central; 
botão 4-5,5 × 3-3,5 mm, globoso; cálice com lobos desiguais, 2 menores 2,5-3 
× 2-3 mm, suborbiculares, 2 maiores 3-4 × 2,5-3 mm, ovados ou oblongos; 
pétalas 4,5-5 × 3-3,5 mm, ovadas ou obovadas; estames até 6 mm compr., disco 
estaminal pubérulo; estilete 4,5-5,5 mm compr., glabro; ovário 22-24 óvulos 
por lóculo. Frutos 5-10 × 5-8 mm, globosos ou elípticos, vermelhos quando 
maduros, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 135 da 
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 14.X.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3938 
(RB, vIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 16.XI.2008, fr., A.G. 
Oliveira et al. 387 (RB, vIES); 25.vIII.2008, fr., M.M. Monteiro et al. 48 
(RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 6.VII.2011, fl., A. 
Giaretta & M. Ribeiro 979 (RB); Área de Proteção Ambiental de Conceição da 
Barra, restinga arbórea, 6.VI.2007, fl., M.C. Souza et al. 533 (RB). São Mateus, 
bairro Guriri, restinga arbustiva, 10.X.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1317 (RB).

Comentário: difere das demais espécies pela bractéola com nervura central 
pubescente e inflorescência axilar (não em nós áfilos). Frequente em áreas 
antropizadas e bordas de mata. Espécie de ampla distribuição no Brasil (Sobral 
et al., 2014). Na área de estudo foi registrada nas formações arbustiva aberta e 
fechada não inundáveis e florestal não inundável. Vastamente distribuída nas 
restingas capixabas, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em Linhares.

19. Eugenia sulcata Spring ex Mart., Flora 20 (2 Beibl.): 85. 1837.
Fig. 9b
Arbustos ou arvoretas 3-5 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em 
lâminas papiráceas finas. Indumento pubérulo nos ramos jovens, pecíolo e eixo 
da inflorescência e glabra a glabrescente no antopódio e flores. Lâminas foliares 
3,5-7 × 2-3,5 cm, ovadas ou elípticas, às vezes obovadas, discolores, cartáceas ou 
coriáceas; ápice agudo a acuminado; base obtusa ou cuneada; nervura principal 
sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 7-10 pares, evidentes na face 
adaxial, menos na abaxial, frequentemente inconspícuas; nervura marginal 0,8-
1,5 mm do bordo, margem levemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na 
face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 2,5-5 mm compr. Racemo stenocalyx 
axilar, eixo principal 3-10 mm compr., 2-6 flores; catáfilos basais 2-3 × 1,2-1,5 
mm, ovados; catáfilos terminais 4,5-6 × 1-1,5 mm, obovados; antopódios 10-30 
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× 0,4-0,6 mm; bractéolas 1,5-3 × 0,3-0,4 mm, estreito-oblongas ou lineares, não 
conadas, caducas na antese; botão 4-4,5 × 2-2,5, globoso ou elíptico; cálice com 
lobos iguais, 3-5,5 × 1,5-2, estreito-ovados, glabros; pétalas 7,5-8,5 × 3-3,6 mm, 
obovadas, glabras; estames até 9 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 
5,5-7,5 mm compr., glabro; hipanto 8-costado, ovário 10-12 óvulos por lóculo. 
Frutos 5-8 mm diâm., globosos 8-costados, lobos do cálice e frutos maduros 
atropurpúreos, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 7.IX.2011, fl. e fr., A. Giaretta 1042 (RB, 
VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 5.IX.2011, fl., A. 
Giaretta 1020 (RB, VIES); 15.X.2011, fl., A. Giaretta 1054 (RB, vIES); 

Comentário: a espécie se caracteriza pelo ovário 8-costado, refletindo no formato 
do fruto similar à E. uniflora, da qual difere pela coloração do fruto atropurpúreo 
(vs. vermelho) e cálice atropurpúreo (vs. verde), nervuras secundárias pouco 
evidentes e nervura marginal próxima do bordo (vs. 1,5-3 mm do bordo). 
Distribui-se pelas regiões sudeste e sul (Sobral et al., 2014). Na área de estudo 
foi registrada para áreas em regeneração natural e formações arbustiva aberta e 
fechada não inundáveis e florestal não-inundável. Espécie comum na restinga 
distribuída ao longo de toda costa do Espírito Santo, ocorrendo também na 
floresta de Tabuleiro em Linhares, floresta de encosta em Águia Branca e Santa 
Teresa e ambiente rupestre em Santa Leopoldina.

20. Eugenia uniflora L., Sp. Pl.: 470. 1828.
Fig. 9c
Arbustos ou arvoretas 1-5 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em 
lâminas papiráceas. Planta glabra. Lâminas foliares 2-4,5 × 1,5-3 cm, ovadas, 
às vezes elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice agudo a curto-
acuminado; base obtusa ou arredondada; nervura principal plana ou sulcada 
na face adaxial; nervuras secundárias 5-8 pares, evidentes em ambas as faces; 
nervura marginal 1,5-3 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, 
margem plana a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face 
adaxial, menos na abaxial; pecíolos 1-3,5 mm compr. Racemo stenocalyx axilar 
ou em nós áfilos, eixo principal 1-1,5 mm compr., 2-6 flores; catáfilos basais 
1-2 × 1,2-1,5 mm, ovados; catáfilos terminais 3-4 × 1-1,5 mm, espatulados; 
antopódios 4-18 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 1,5-2 × 0,3-0,5 mm, lanceoladas 
ou lineares, não conadas, caducas antes ou depois da antese; botão 4-4,5 × 
2,5-3 mm, elíptico ou globoso; cálice com lobos iguais, 3-3,5 × 1,5-2,5 mm, 
oblongos ou elípticos; pétalas 6-6,5 × 3,5-4 mm, obovadas; estames até 5,5 
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mm compr., disco estaminal esparso pubérulo; estilete 5-6 mm compr., glabro; 
hipanto 8-costado, ovário 8 ou 12 óvulos por lóculo. Frutos 14-23 mm diâm., 
globosos 8-costados, vermelhos quando maduros, sementes com testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 9.IX.2011, fl., A. Giaretta et al. 1047 
(RB); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga florestal, 
5.IX.2011, fr., A. Giaretta & M.C. Souza 1028 (RB). São Mateus, bairro guriri, 
restinga arbustiva, 5.IX.2008, fl., A.G. Oliveira 335 (RB, vIES); Barra Nova, 
restinga arbustiva, 5.IX.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 336 (RB, vIES).

Comentário: a espécie se caracteriza pelo ovário 8-costado, fruto vemelho e 
cálice verde. Foram observadas duas classes de número de óvulos que puderam 
ser associados à caducidade das bractéolas, ou seja: flores com lóculos com 8 
óvulos possuíam bractéolas caducas após a antese, enquanto flores com lóculos 
com 12 óvulos, bractéolas caducas antes da antese. Distribui-se pelas regiões 
sudeste, sul, Bahia e Mato grosso do Sul (Sobral et al., 2014). Na área de estudo 
foi registrada para áreas antropizadas e formações arbustiva aberta e arbustiva 
fechada não inundáveis. ocorre na restinga ao longo de todo litoral capixaba.

21. Eugenia sp.1
Fig. 9d
Arbustos ou árvores 3-8 m. Casca áspera, ritidoma sem desprendimento 
do ritidoma. Planta glabra. Lâminas foliares 7,5-12 × 3-5,5 cm, elípticas, 
discolores, cartáceas ou coriáceas, depois de herborizada, as folha adquirem 
coloração escura na face adaxial e castanho-claro na abaxial; ápice obtuso curto-
acuminado; base cuneada; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; 
nervuras secundárias 9-12 pares, pouco visíveis em ambas as faces; nervura 
marginal 2,5-5 mm do bordo, intramarginal 1-2 mm do bordo, frequentemente 
inconspícua, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas pouco 
visíveis na face adaxial, frequentemente inconspícua na abaxial; pecíolos 5-7 mm 
compr;. Fascículo em nós áfilos, ocasionalmente axilar, ramifloro, eixo principal 
1-3 mm compr., 2-6 flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm, suborbiculares; antopódios 
2-5,5 × 0,5-0,8 mm; bractéolas 1-1,5 × 1-1,7 mm, ovadas, não conadas, caducas 
após a antese; botão 4-5 × 3,5-4 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2 
menores 2-3 × 2-3,5 mm, suborbiculares ou oblongos, 2 maiores 2,5-3,5 × 2,5-
4 mm, orbiculares, glabrescentes; pétalas 2,5-6 × 2,5-4,5 mm, suborbiculares 
ou obovadas; estames até 10 mm compr., disco estaminal pubérulo castanho; 
estilete 8-9,5 mm, glabro; ovário 9-20 óvulos por lóculo. Frutos 18-23 × 12-15 
mm, elípticos, amarelos quando maduros, sementes com testa coriácea.
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Figura 2. Inflorescência. a. Eugenia neosilvestris – racemo stenocalyx; b. Eugenia 
pruniformis – racemo simples; c. Eugenia dichroma – racemo com nós basais férteis 
e porção superior com folhas em crescimento normal; d. Psidium guineense – dicásio; 
e. Campomanesia guazumifolia – flor solitária; f. Eugenia pisiformis – fascículo 
axilar; g. Myrcia littoralis – tirsoide. (a – H.C. Lima 695; b – A. Giaretta 1328; c – A. 
Giaretta 1021; d – A. Giaretta 1223; e – D.A. Folli 824; f – A. Giaretta 1024; g – A. 
Giaretta 1154).
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Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 14.vI.2008, fr., M.M. Monteiro et al. 23 
(RB, VIES); Riacho Doce, restinga arbustiva, 14.XII.2007, fl., R.F.A. Martins et 
al. 140 (RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 13.XII.2008, fl., 
A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 421 (RB, VIES); 6.IX.2009, fl., A.G. Oliveira 
et al. 612 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Reserva Natural 
vale, mata alta, 3.IX.2008, fr., L.F.T. Menezes 1860 (RB, vIES); Pinheiros, 
Reserva Biológica de Córrego do Veado, floresta de Tabuleiro, estrada em 
direção à Mata d’Água, 26.I.2011, fr., A.G. Oliveira et al. 944 (RB, vIES).

Comentários: espécie com fascículos principalmente em nós áfilos, nunca 
terminais e disco estaminal pubérulo. Foi registrada na formação arbustiva 
fechada e florestal não inundáveis. Assemelha-se a E. fusca o.Berg (conhecida 
nos Estados da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná) 
diferindo pela folha com nervura principal plana ou saliente na face adaxial, 
flores com antopódio menor, fruto maior e disco estaminal pubérulo. Na restinga 
foi registrada somente para Conceição da Barra, mas ocorre também na floresta 
de Tabuleiro em Linhares e Pinheiros.

22. Eugenia sp.2
Fig. 10a
Arbustos ou árvores 3-6 m. Casca escamosa, ritidoma se desprendendo em placas 
rígidas irregulares. Planta glabra. Lâminas foliares 7-18,5 × 4-11 cm, ovadas 
ou oblongas, às vezes elípticas, discolores, cartáceas ou coriáceas, nítidas na 
face adaxial; ápice curto-acuminado ou agudo; base obtusa, arredondada, às 
vezes cordada; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras 
secundárias 10-18 pares evidentes na face adaxial, menos visíveis na abaxial; 
nervura marginal 2-5 mm do bordo, intramarginais 1-1,5 mm e 0,5 mm do bordo, 
margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis na face 
adaxial, inconspícuas na abaxial; pecíolos 8-17 mm compr. Fascículo axilar, eixo 
principal 1-6(10) mm compr., 2-8 flores; brácteas 0,5-1 × 0,8-1,2 mm, ovadas 
ou suborbiculares; antopódios 10-23 × 1-1,5 mm; bractéolas 1-1,5 × 0,8-1 mm, 
ovadas, não conadas, persistentes; botão 9-11 × 5,5-7 mm, obovado; cálice com 
lobos desiguais, 2 menores 3-3,5 × 5,5 mm, oblatos, 2 maiores 4-5,5 × 5,5-6, 
ovados; pétalas 9-12,5 × 7-9 mm, ocasionalmente uma reduzida em relação às 
outras, 6-7 × 4-5 mm, obovadas ou suborbiculares; estames até 14 mm compr., 
disco estaminal pubescente; estilete 9-12 mm compr., glabro; ovário 14-23 óvulos 
por lóculo. Frutos 35-40 × 22-24 mm, piriformes que depois de herborizado 
adiquire aspecto rugoso com estrias longitudinais, sementes com testa cartácea.

giaretta & peixoto: Myrtaceae da restiNga No espírito saNto



85Bol. Mus. Biol. Mello leitão (N. sér.) 37. 2015

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 7.X.2007, fr., L.F.T. Menezes et al. 1757 
(RB, VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 10.III.2007, fl., 
M.B. Faria et al. 33 (RB, VIES); 27.II.2007, fl., M.B. Faria 22 (RB, vIES); 
14.III.2007, fl., C. Farney et al. 4603 (RB); 5.V.2007, fl., M.B. Faria & A.G. 
Oliveira 49 (RB, VIES); 16.I.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 190 (RB, vIES); 
5.IX.2011, fr., A. Giaretta & M.C. Souza 1018 (RB).

Comentário: fruto quando seco adquire aspecto rugoso com estrias longitudinais; 
enquanto ainda verde, a porção do tegumento do fruto exposto à luz adquire 
coloração atropurpúrea. As folhas são nítidas na face adaxial, geralmente ovadas, 
e o limbo das folhas expostas ao sol são inflexas lateralmente, tomando a forma 
de “v” (ângulo menor que 180º na face adaxial). Sua ocorrência foi registrada 
para a formação florestal não inundável em Conceição da Barra e São Mateus.

23. Eugenia sp.3
Fig. 10b 
Arbustos ou árvores 6-16 m. Casca escamosa, ritidoma se desprendendo em 
placas regulares rígidas. Planta glabra. Lâminas foliares 10-16 × 4-8,5 cm, 
oblongas, às vezes estreito-oblongas ou elípticas, discolores, cartáceas ou 
coriáceas; ápice obtuso, às vezes arredondado, raro retuso; base obtusa ou 
arredondada; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras 
secundárias 9-13 pares, visíveis na face adaxial, menos na abaxial; nervura 
marginal 2-4 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, frequentemente 
inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco 
visíveis na face adaxial, menos na abaxial, às vezes inconspícuas, pecíolos 
9-16 mm compr. Fascículo em nós áfilos, ramifloro, eixo principal 1-3 mm 
compr., 2-6 flores; brácteas 0,6-1 × 1-1,5 mm, ovadas; antopódios 7-9 × 0,5-1 
mm; bractéolas 1,5-2 × 1,8-2,5 mm, ovadas, não conadas, caducas antes da 
antese, esparso-pubérulo na nervura mediana, saliente na face externa; botão 
6,5-8 × 6-7 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2 menores 4-5 × 5-6,5 
mm, ovados, 2 maiores 5,5-6,5 × 5,5-6 mm, suborbiculares, nervura mediana 
saliente na face interna; pétalas 5-6,5 × 5-6 mm, suborbiculadas; estames até 
9 mm compr., disco estaminal pubérulo; hipanto verrucoso, estilete 10,5-12 
mm compr., glabro; ovário 21-27 óvulos por lóculo. Frutos 20-27 × 16-20 mm, 
elípticos, sementes com testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, fazenda 
Jequitaia, transição do brejo arbóreo para o herbáceo, 25.XI.2011, fl., A. 
Giaretta 1064 (RB); 13.XII.2008, fl. e fr., A.G. Oliveira & M.M. Monteiro 
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417 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Retiro, restinga 
arbórea, 6.vI.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3386 (vIES); vila velha, Reserva 
Ecológica de Jacarenema, restinga arbórea permanentemente inundada, 
11.vII.2000, fr., O.J. Pereira 6255 (RB, vIES); 25.vII.2008, fr., L.F.S. Magnago 
s.n. (RB, vIES).

Comentário: a espécie se caracteriza pelas folhas oblongas, flores ocorrendo 
somente em nós áfilos, nervura central saliente da face interna da sépala e hipanto 
de aspecto verrucoso pela presença de muitas glândulas, bractéola caduca antes 
da antese e encontrada somente em áreas alagáveis. Espécie encontrada sempre 
associada aos solos mal drenados, em floresta permanentemente inundada ou em 
áreas de transição entre a floresta inundável e o brejo herbáceo. Foi registrada 
na restinga em Aracruz, Conceição da Barra, São Mateus e vila velha.

24. Eugenia sp.4
Fig. 10c
Arbustos ou árvores 2-7 m. Casca áspera, sem desprendimento do ritidoma. 
Planta glabra. Lâminas foliares 5-9 × 2,5-5,5 cm, elípticas, raro oblongas, 
discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso, frequentemente retuso; base 
obtusa, às vezes arredondada; nervura principal plana ou saliente na face 
adaxial; nervuras secundárias 6-9 pares, evidentes em ambas as faces; nervura 
marginal 2-4 mm do bordo, às vezes inconspícua, intramarginal 0,5-1,5 mm 
do bordo, frequentemente inconspícua, margem moderadamente revoluta; 
glândulas translúcidas pouco visíveis na face adaxial, inconspícuas na abaxial; 
pecíolos 5-8 mm compr. Fascículo axilar ou em nós áfilos, eixo principal 0,5-3 
mm compr., 2-4 flores, frequentemente flores solitárias; brácteas 0,5-1 × 0,8-1 
mm, orbiculars; antopódios 11-20 × 0,6-1 mm; bractéolas 1-1,5(2) × 1,6-2 mm, 
ovadas, não conadas, persistentes; botão 6-7 × 6-7 mm, globoso; cálice com 
lobos desiguais, 2 menores 3-4,5 × 6-6,5 mm, largo-ovados, 2 maiores 5-6 × 
5,5-6 mm, suborbiculares, glabrescentes ou glabros na face interna; pétalas 6-8 
× 5,5-6,5 mm, oblongas; estames até 9 mm compr., disco estaminal pubérulo; 
estilete 8,5-9,5 mm compr., pubérulo na base; ovário 24-36 óvulos por lóculo. 
Frutos 17-23 × 14-17 mm, oblongos, amarelos quando maduros, sementes com 
testa lenhosa.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, fazenda 
Jequitaia, restinga arbórea, 27.IX.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 629 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Areal, 
14.XI.1991, fl., O.J. Pereira et al. 2444 (RB, vIES); [Aracruz], Reserva 
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Biológica de Comboios, área em recuperação, 11.IX.1994, fr., I. Weiler-Junior 
72 (RB, vIES); vila velha, Interlagos, restinga arbórea, 13.X.1995, fr., O. 
Zambom 142 (RB, vIES).

Comentário: a espécie pode ser reconhecida pelas folhas elípticas com 
base e ápice obtusos, nervura principal saliente na face adaxial, fascículos 
frequentemente reduzidos a flores solitárias, glabras, e sépalas e frutos de 
maiores dimensões que as espécies mais semelhantes que ocorrem na área de 
estudo, E. astringens, E. bahiensis e E. punicifolia, das quais difere pelo conjunto 
de caracteres citado. Foi observada na formação florestal não inundável. Foi 
registrada na restinga em Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e vila velha.

Marlierea Cambess. Fl. Bras. Mer. 2: 373. 1833.
Arbustos ou árvores. Planta glabra ou com indumento geralmente de tricomas 
simples, às vezes dibraquiados. Lâminas foliares discolores. Panícula ou tirsoide, 
axilar, terminal ou subterminal; brácteas envolvendo ou não o botão; bractéolas 
não conada, persistentes ou caducas; cálice completamente concrescido, 
rasgando-se na antese em 3-6 lobos irregulares ou lobos do cálice 4-5, livres 
no botão, iguais; corola 3-4-mera, frequentemente reduzida ou ausente; estigma 
punctiforme, ovário 2-locular, (1)2 óvulos por lóculo. Bacáceo globoso, cálice 
persistente, sementes 1-2, embrião mircioide.

gênero com 65 espécies no Brasil, sendo 50 espécies ocorrentes na 
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014).

25. Marlierea excoriata Mart., Flora 20(2 Beibl.): 88. 1837. 
Fig. 3c, 10d
Arbustos ou árvores 5-12 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em 
lâminas membranáceas irregulares. Planta glabrescente ou com indumento 
adpresso, pubérulo, castanho a castanho-claro na inflorescência e nas flores. 
Lâminas foliares 8-13 × 3,5-5,5 cm, elípticas, às vezes oblongas, discolores, 
cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; base cuneada, às vezes aguda; 
nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-18 pares, 
evidentes na face abaxial, menos na adaxial, nervura marginal 2-4 mm do 
bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, às vezes inconspícuas, margem 
plana ou discretamente revoluta, ondulada; glândulas translúcidas visíveis na 
face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 4-10 mm compr. Panícula com eixo 
principal 1,5-8,5 cm compr., 3-8 ramificações alternas ou subopostas, a primeira 
geralmente suboposta, nós bracteados frequentemente sem desenvolvimento 
de flores; brácteas 0,8-1,2 × 0,5-0,7 mm, ovadas; antopódios 1,5-3,5 × 0,4-0,5 
mm; bractéolas 0,4-0,6 × 0,5 mm, ovadas, não conadas, persistentes; botão 
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2-2,5 × 2-2,3 mm, ovado de ápice acuminado; cálice deiscente por 3-4 lobos 
irregulares, 0,8-2 × 1-1,5 mm, glabros; corola ausente ou 3-4 pétalas irregulares, 
1-1,4 × 1-1,3 mm, glabros; estames até 4 mm compr., disco estaminal glabro; 
estilete 4-5 mm compr., glabro. Frutos até 15 mm diâm., globosos, vermelhos 
quando maduros, sementes com testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 157 da 
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga 
arbórea, 25.X.1993, fl., O.J. Pereira et al. 5158 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Reserva Natural 
Vale, vegetação de “nativo”, 17.I.1975, fl., A.L. Peixoto & O.L. Peixoto 419 
(RB). PERNAMBUCo: Cabo de Santo Agostinho, Praia de Paiva, restinga 
arbustiva, 29.vI.1998, fr., A. Sacramento & R. Oliveira 429 (RB).

Comentário: a espécie pode ser reconhecida pelo caule com ritidoma se 
desprendendo em lâminas membranáceas, inflorescência em panícula com 
botões de ápice acuminado resgando-se na antese em lobos irregulares e 
frequentemente apresentando nós bracteados sem desenvolvimento de flores. 
Pode ser confundida com Myrcia amazonica pelo ritidoma se desprendendo do 
caule de maneira semelhante, entretanto, difere por 3-4 lobos irregulares (vs. 5 
lobos desiguais) e pecíolo mais desenvolvido (vs. 2-5 mm compr.). Distribui-se 
na região sudeste, sul e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo ocorre 
com baixa frequência na formação florestal não inundável. Na restinga foi 
registrada em Aracruz, Conceição da Barra e Presidente Kennedy, mas ocorre 
na floresta de Tabuleiro em Cariacica, Linhares e Pedro Canário e na floresta 
de encosta de Águia Branca, Castelo, Domingos Martins, guaçuí, Marilândia, 
Santa Teresa, Santa Maria e venda Nova do Imigrante.

26. Marlierea neuwiedeana (O.Berg) Nied., Nat. Pflanzenfam. 3(7): 77. 1893.
Fig. 3e, 11a
Arbustos ou árvores 1-6 m. Casca áspera, sem ritidoma se desprendendo. 
Indumento pubescente castanho-claro na inflorescência, denso no hipanto e 
esparso nos frutos. Terminação dos ramos crescendo em organização dicotômica. 
Lâminas foliares 5,5-12,5 × 2,5-6 cm, elípticas, raro obovadas, discolores, 
cartáceas ou coriáceas; ápice curto-acuminado, às vezes acuminado; base 
obtusa ou aguda; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras 
secundárias 10-16 pares, evidentes na face abaxial, menos na adaxial; nervura 
marginal 1-3 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, frequentemente 
inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis 
na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 5-10 mm compr. Tirsoide com eixo 
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principal 1-12 cm compr., 2-10 ramificações alternas, ocasionalmente opostas, 
terminadas por 3-4 flores sésseis aglomeradas; brácteas 3-6 × 2,5-3,5 mm, ovada, 
geralmente envolvendo todo o botão; bractéolas 2-3 × 1,5-2 mm, ovadas, não 
conadas, persistentes; botão 3-4 × 2,5-3 mm, obovado; cálice deiscente por 4-6 
lobos irregulares, 1,5-3 × 1,2 mm, pubérulo na face externa, glabro na interna; 
corola ausente; estames até 6,5 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 
6-7 mm compr., glabro. Frutos 4-10 mm diâm., globosos, purpúreos quando 
maduros, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 100 da 
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 25.XI.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4184 (RB, 
vIES); Parque Estadual de Itaúnas, Trilha das Borboletas, restinga arbustiva, 
9.IX.2011, fl., A. Giaretta et al. 1051 (RB, VIES); 11.X.2009, fl., M.M. Monteiro 
& A.G. Olivieira 184 (RB, VIES); 21.VIII.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 559 
(RB, VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 6.VII.2009, fl., L.C.M. 
Lopes 43 (RB, vIES); 11.II.2011, fr., A.G. Oliveira & T.L. Rocha 959 (RB, 
VIES). São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 18.XI.2006, fl., A.G. 
Oliveira 6 (RB, VIES); 6.XI.2007, fl., M.B. Faria & F.C. Teotônio 91 (RB, 
VIES); 22.XI.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 397 (RB, vIES).

Comentário: o crescimento dicotômico dos ramos terminais e as brácteas 
persistentes e bem desenvolvidas envolvendo geralmente todo o botão são 
características que podem diferenciar esta espécie das demais. Distribui-se no 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Espécie frequente, 
ocorrendo na formação arbustiva aberta inundável e não inundável e na borda 
de formações florestais. Ocorre na restinga ao longo de todo litoral capixaba, 
sendo registrada também na floresta de Tabuleiro em Linhares.

27. Marlierea obversa D.Legrand, Comum. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo 
3(40): 28. 1962.
Fig. 11b
Arbustos ou árvores 3-10 m. Casca áspera. Indumento pubescente, adpresso, 
brúneo a pardacento nos ramos novos e face abaxial das folhas novas, 
inflorescência, antopódio, flores, mais esparso nos frutos. Lâminas foliares 
12-27 × 4-6,5 cm compr., estreito-oblongas ou estreito-elípticas, discolores, 
coriáceas; ápice agudo atenuado ou acuminado; base cuneada; nervura principal 
saliente na face adaxial; nervuras secundárias 15-23 pares, evidentes em ambas 
as faces; nervura marginal 3-5 mm do bordo, intramarginais 1-1,5 mm e 0,5 
mm do bordo, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis 
em ambas as faces; pecíolos 7-12 mm compr. Panícula terminal, eixo principal 
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4-16 cm compr., 2-6 ramificações alternas ou subopostas, flores sésseis; 4 
brácteas, 5-6 × 4-5 mm, obovadas, ocasionalmente a porção apical da bráctea 
mais externa é dotada de um prolongamento que envolve o ápice do botão, 3-4 
× 2,5-3 mm, caducas antes da antese; botão 5-5,5 × 4-4,5 mm, obovado; cálice 
com 5 lobos iguais, lives no botão, 2-3,5 ×3-4,5 mm, ovados, pubescentes em 
ambas as faces; pétalas 4, 4-7 × 3-4 mm, obovados, pubescente em ambas as 
faces; estames até 8 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 8,5-10 mm 
compr., glabro. Frutos 15-17 mm diâm., globosos, purpúreos quando maduros, 
sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 126 da 
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 2.XII.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4305 
(RB, vIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 17.I.2012, fr., A. 
Giaretta 1159 (RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, restinga 
arbórea, 4.VI.2009, fl., A.L.S.S. Peres 339 (RB, vIES); vila velha, Reserva 
Biológica de Jacarenema, restinga arbórea, 13.VI.1989, fl., L.D. Thomaz 490 
(vIES); 28.vI.2000, fr., O.J. Pereira 6222 (vIES).

Comentário: a espécie pode ser confundida com Myrcia limae diferindo pelo 
tamanho e número de ramificações da inflorescência (vs. 3 ramificações maiores 
que o eixo principal, opostas), pecíolo mais longo (vs. 5-6 mm compr.) e 
base cuneada (vs. obtusa ou cordada). Distribui-se no Espírito Santo, Minas 
gerais e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi observada somente 
na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz, 
Conceição da Barra, guarapari, Itapemirim e vila velha, ocorrendo também 
na floresta de Tabuleiro em Linhares e floresta de encosta em Santa Leopoldina 
e venda Nova do Imigrante.

28. Marlierea polygama (o.Berg) D.Legrand, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. 
Montevideo 3(40): 30. 1962.
Fig. 11c
Arbustos ou árvores 2-14 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas 
papiráceas irregulares. Indumento pubérulo-ferrugíneo nos ramos jovens e 
folhas novas, inflorescência, antopódio e flores; tricomas dibraquiados. Lâminas 
foliares 7-13,5 × 3-4,5 cm, ovadas ou elípticas, discolores, face adaxial escura 
em material herborizado, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; 
base obtusa ou decorrente; nervura principal sulcada na face adaxial; nervura 
secundária 40-44 pares, evidentes na face abaxial, menos na adaxial, às vezes 
inconspícua; nervura marginal 1-1,5 mm do bordo, margem ondulada; glândulas 

giaretta & peixoto: Myrtaceae da restiNga No espírito saNto



91Bol. Mus. Biol. Mello leitão (N. sér.) 37. 2015

translúcidas visíveis na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 10-18 mm 
compr. Panícula com eixo principal 3-11 cm compr., 3-6 pares de ramificações 
opostas; brácteas 0,6 × 0,2 mm, lanceolada; antopódios 0,5 × 0,4 mm; bractéolas 
0,3 × 0,3 mm, orbiculares, não conadas, caducas antes da antese; botão 2,5-3 
× 1,3-1,5 mm, obovado; cálice com 4 lobos iguais, livres no botão, 0,6-0,8 × 
0,8-1 mm, ovados, pubérulos em ambas as faces; pétalas 4, 1,5-2 × 1,3-1,5 
mm, pubérulas esparso na face externa, glabras na interna; estames até 3,5 mm 
compr.; estilete 4-6 mm compr., incano; ovário 1 óvulo por lóculo. Frutos 7-8 
mm diâm., globosos, purpúreos quando maduros, hipanto persistente formando 
tubo de 1 mm compr., sementes com testa membranácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 135 da 
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 9.vI.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3427 (RB, 
VIES); 14.X.1992, fl., O.J. Pereira et al. 3921 (RB, vIES); Itaúnas, fazenda 
Jequitaia, restinga arbórea, 18.X.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 357 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Reserva 
Biológica de Comboios, 28.X.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4022 (RB, vIES). 
Presidente Kennedy, Praia das Neves, 7.VIII.1990, fl., J.M.L. Gomes 1320 
(RB, vIES).

Comentário: pode ser reconhecida pelas folhas de ápice longo acuminado, 
nervuras secundárias 40-44 pares, patentes, paralelas e superfície da face 
abaxial marcada por glândulas de 0,5 mm diâm. esparsas e 0,1 mm diâm. 
adensadas. geralmente as folhas adquirem tom escuro na face adaxial depois 
de herborizada. Distribui-se em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo 
(Sobral et al., 2014). Ocorre na formação arbustiva fechada inundável e florestal 
inundável e não inundável. Foi registrada para a restinga de Aracruz, Conceição 
da Barra, Linhares e São Mateus, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro 
em Linhares e na floresta de encosta em Santa Teresa.

29. Marlierea regeliana o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 537. 1859.
Fig. 11d
Arbustos ou árvores 4-12 m. Casca lisa. Planta glabra ou ocasionalmente 
com indumento pubérulo adpresso castanho-claro na inflorescência, flores e 
frutos. Terminação dos ramos em organização dicotômica. Lâminas foliares 
6-10 × 3-4,5 cm, elípticas, discolores, cartáceas; ápice curto-acuminado, 
ocasionalmente acuminado; base aguda ou cuneada, ocasionalmente obtusa; 
nervura principal saliente na face adaxial; nervuras secundárias 10-16 pares, 
visíveis na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1,5-3 mm do 
bordo, intramarginal 0,5-0,8 mm do bordo, frequentemente inconspícua, 
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margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face adaxial, 
menos na abaxial, adensadas; pecíolos 6-8 mm compr. Panícula terminal, eixo 
principal 2-9 cm compr., 1-2 ramificações geralmente opostas ou racemiforme 
pela redução das ramificações laterais, 3-12 flores; brácteas 2-2,5 × 1,2-1,5 mm, 
ovadas; antopódios 1-1,5 × 0,6-1 mm; bractéolas 0,5-1 × 0,5-0,8, suborbiculares, 
não conadas, caducas na antese; botão 4,5-5 × 3,5-4 mm, globoso, marcado 
pelas glândulas; cálice deiscente por 3-4 lobos irregulares, 2,5-4 × 3,5-4 mm, 
glabros; corola aderida à parede interna do hipanto, rasgando-se na antese em 
3-4 lobos irregulares, 2-3 × 1,5-2 mm, glabros; estames até 5 mm compr., disco 
estaminal glabro; estilete 6,5-7,5 mm compr., glabro. Frutos 10-15 mm diâm., 
globosos, sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 135 da 
Aracruz Celulose, restinga florestal, 21.IX.1993, fl., O.J. Pereira et al. 4892 
(RB, vIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.Iv.2010, fr., A.G. 
Oliveira et al. 781 (UFSJ, vIES).
Material adicional: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Barra do Sahy, 12.II.1992, 
fl., O.J. Peirera et al. 2639 (RB, vIES).
 
Comentário: a espécie se caracteriza pelo botão completamente fusionado 
marcado pelas glândulas, ápice agudo, rasgando-se na antese em lobos 
irregulares, com inflorescência em panícula. Ocasionalmente a redução das 
ramificações laterais a uma flor pode dar aspecto racemiforme à inflorescência. 
Pode ser confundida com M. excoriata diferindo pelo crescimento dicotômico 
dos ramos, nervura saliente na face adaxial da folha e bractéolas caducas. Foi 
encontrada na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga em 
Aracruz e Conceição da Barra, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em 
Linhares e na floresta de encosta em Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

30. Marlierea sylvatica (o.Berg) Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 51. 1893. 
Fig. 12a
Árvores 5-7 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas 
irregulares. Indumento tomentoso ferrugíneo nos ramos jovens, pecíolo, 
face abaxial da lâmina, inflorescência, flores e frutos; dois tipos de tricomas: 
simples com ca. 1 mm, glabrescentes, e tricomas menores com ápice farpado, 
persistentes. Lâminas foliares 10-18 × 4-5,5 cm, lanceoladas ou oblongas, 
discolores, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; base aguda; 
nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 26-40 pares, 
evidentes na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-2 mm do bordo, 
intramarginal 0,2-0,5 mm do bordo, margem discreta a moderadamente revoluta; 
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glândulas translúcidas visíveis na face adaxial, menos na abaxial, adensadas; 
pecíolos 3-6 mm compr. Tirsoide com eixo principal 3-8,5 cm compr., 2-3 pares 
de ramificações opostas terminadas por 3-5 flores, às vezes sésseis; brácteas 
5,5-6 × 3,5-4 mm, ovadas; antopódios 0,5-1 × 1 mm; bractéolas 4,5-5 × 2,5-3 
mm, elípticas ou ovadas, não conadas, caducas antes da antese; botão 4,5-5 × 
3-4 mm, obovado; cálice com 4 lobos iguais, livres no botão, 1,7-2 × 2-2,5 mm, 
ovados, pubescente na face externa, esparso pubérulo na interna; pétalas 4, 2-3 
× 2-2,5 mm, obovadas, glabras ou esparso pubérulo em ambas as faces; estames 
até 7 mm compr., disco estaminal pubérulo; estilete 7-7,5 mm compr., glabro. 
Frutos 15-20 mm diâm., globosos, amarelados quando maduros, sementes com 
testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 157 da 
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga 
arbórea, 26.III.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3158 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Reserva 
Natural Vale, estrada Peroba-candeia, talhão 306, mata alta, 13.II.1978, fl., J. 
Spada 47/78 (RB); córrego Pau Atravessado, várzea, 10.II.1999, fl., E.M.N. 
Lughadha 187 (RB).

Comentário: pode ser confundida com M. polygama pelo indumento ferrugíneo 
tomentoso encobrindo a inflorescência e face abaxial da folha, diferindo por 
possuir tricomas de ca. 0,5 mm compr. com ápice farpado (vs. dibraquiado), 
farinoso, áspero ao tato. Distribui-se na região sul, sudeste e Bahia (Sobral et 
al., 2014). Pouco frequente na restinga, sendo encontrada na formação florestal 
inundável e não-inundável em Conceição da Barra. Foi registrada também na 
floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Itaguaçu, Santa 
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.

Myrcia DC., Dict. Class. Hist. Nat. 11: 401. 1827.
Arbusto ou árvore. Indumento de tricomas simples ou dibraquiados. Panícula 
ou tirsoide axilar, terminal ou subterminal, raro ramiflora; flores 5-meras; 
bractéola não conada, caduca antes da antese; cálice com lobos iguais ou 
desiguais, livres no botão; antera com tecas posicionadas em alturas iguais ou 
ligeiramente diferentes, anteras de abertura longitudinal, raro apical; estigma 
punctiforme; ovário geralmente 2-locular, raro 3-4 locular, óvulos 2 por lóculo. 
Bacáceo globoso ou elíptico, cálice persistente, às vezes hipanto formando tubo, 
geralmente 1-2 sementes, raro 3-4, embrião mircioide.

gênero com cerca de 253 espécies no Brasil, sendo 162 ocorrentes na 
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014).
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31. Myrcia amazonica DC., Prodr. 3: 250. 1828.
Fig. 12b
Arbustos ou árvores 1,5-12 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
membranáceas irregulares. Indumento pubérulo, castanho-avermelhado, nos 
ramos jovens e inflorescência; tricomas dibraquiados. Lâminas foliares 3,5-9 
× 2-5 cm, elípticas, às vezes ovadas, discolores, cartáceas a coriáceas; ápice 
curto-acuminado, às vezes acuminado; base obtusa, cuneada ou aguda; nervura 
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-14 pares, visíveis 
na face abaxial, menos na adaxial, às vezes inconspícuas; nervura marginal 
1,5-3 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, às vezes inconspícua, 
margem plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas discretas, 
frequentemente inconspícuas em ambas as faces; pecíolos 2-5 mm compr. 
Panícula com eixo principal 2,5-9 cm compr., 3-6 ramificações alternas ou 
subopostas, às vezes opostas; brácteas 0,6-1 × 0,5 mm, ovadas; antopódios 
0,5-1 × 0,4 mm; bractéolas 0,5-0,7 × 0,3-0,4 mm, ovadas; botão 1,6-2 × 1-1,5 
mm, obovado ou oblongo; cálice com lobos desiguais, 2 menores 0,3-0,5 × 
0,5-0,6 mm, ovados, 3 maiores 0,7-1 ×0,7-1,4 mm, suborbiculares, glabros 
na face externa, esparso pubérulo na interna; pétalas 0,8-1 × 0,8-1,2 mm, 
obovadas, glabras ou glabrescentes na face externa; estames até 3 mm compr., 
tecas posicionadas em alturas iguais, disco estaminal glabro; hipanto glabro, 
estilete 3-3,5 mm compr., glabro. Frutos 6-7 mm diâm., globosos, purpúreos 
quando maduros, hipanto formando tubo 0,5 mm compr., sementes com testa 
coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 7.IX.2011, fr., A. Giaretta et al. 1040 
(RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, restinga 
arbórea, 14.XI.1991, fr., O.J. Pereira 2441 (RB, vIES). RIo DE JANEIRo: 
Macaé, fazenda Jurubatiba, restinga arbustiva aberta, 9.V.1987, fl., H.C. Lima 
et al. 2898 (RB). 1-2.VII.2005, fl., A. Oliveira 1132 (RB).

Comentário: foi observada frequentemente a presença de um apêndice 
semelhante a uma bractéola deslocado ao longo do hipanto, que pode estar 
próximo aos lobos das sépalas, na porção mediana e próximo da base do botão. 
A distribuição da espécie é ainda incerta pela existência de possíveis sinônimos. 
A espécie é pouco frequente, sendo observada somente na formação florestal 
não inundável. Na restinga foi registrada em Conceição da Barra, Linhares e 
Presidente Kennedy, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em Linhares 
e floresta de encosta em Santa Teresa.
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32. Myrcia bergiana o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 194. 1857.
Fig. 12c
Arbustos ou árvores 3-10 m. Casca profundamente fissurada, descamando 
em pequenas placas lenhosas, casca interna vermelha. Indumento tomentoso-
ferrugíneo nos ramos jovens, pecíolo, face abaxial da folha, inflorescência, 
antopódio, flores e frutos. Lâminas foliares 6-18 × 2,5-7 cm, elípticas, às vezes 
ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice acuminado a agudo-atenuado, 
raro retuso; base aguda a obtusa; nervura principal sulcada ou plana na face 
adaxial; nervuras secundárias 11-20 pares mais evidentes na face adaxial, 
menos na abaxial; intersecundárias reticuladas; nervura marginal 2-4 mm do 
bordo; margem levemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas 
as faces; pecíolos 8-12 mm compr. Panícula com eixo principal 2-9 cm compr., 
4-10 pares de ramificações opostas; brácteas 0,8 x 0,8 mm, suborbiculares; 
antopódios 1-3 × 0,6-0,8  mm; bractéolas 1,2-1,5 × 0,6-0,7 mm, ovadas; 
botão 4 × 3,5 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 3 menores 1,5 × 2 
mm, 2 maiores 2 × 3 mm, ovados, pubescente em ambas as faces; pétalas 3-4 
× 2-3 mm, suborbiculares, pubescentes na face externa, glabras na interna; 
estames até 6 mm compr., tecas posicionadas em alturas iguais, disco estaminal 
pubescente; estilete 5 mm compr., região basal pubescente; ovário 2(3)-locular. 
Frutos 6-7 mm diâm., globosos, amarelos quando maduros, sementes com 
testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: São Mateus, bairro Liberdade, 
restinga arbórea, 24.III.2007, fl., A.G. Oliveira et al. 89 (vIES); 11.XI.2007, 
fl., A.G. Oliveira et al. 199 (VIES); 2.III.2008, fl., A.G. Oliveira et al. 230 
(vIES); 3.III.2008, fr., L.F.T. Menezes et al. 1829 (VIES); 6.III.2008, fl., O.J. 
Pereira et al. 7609 (vIES); Fazenda Cedro, restinga arbórea, 29.III.2007, fr., 
L.F.T. Menezes et al. 1669 (VIES); 12.I.2008, fl., L.F.T. Menezes 1796 (vIES). 
Conceição da Barra, Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 17.I.2012, fl., 
A. Giaretta 1156 (RB); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, 
restinga arbustiva, 30.XI.2011, fl., A. Giaretta 1097 (RB, vIES).

Comentário: facilmente identificada em campo pela casca profundamente 
fissurada, casca interna vermelha, folha nítida na face adaxial, reticulada e 
com indumento ferrugíneo-tomentoso na face abaxial da folha, inflorescência, 
flores e frutos. Distribui-se na reigão nordeste e Espírito Santo (Sobral et al., 
2014). Na área de estudo ocorre nas formações arbustiva aberta e florestal 
não inundáveis. Foi registrada na restinga de Conceição da Barra, guarapri, 
Linhares, São Mateus e Vila Velha, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro 
em Linhares e floresta de encosta em Santa Teresa e São Roque do Canaã.



96

33. Myrcia cerqueiria (Nied.) E.Lucas & Sobral, Phytotaxa 8: 54. 2010. 
Fig. 4j, 12d
Arbusto 1-3 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas. 
Indumento pubescente ou pubérulo, adpresso, castanho-claro ou acinzentado nos 
ramos jovens, pecíolo, face abaxial da folha, inflorescência, indumento denso 
no hipanto e esparso nos frutos. Lâminas foliares 9,5-18 × 3-5 cm, elípticas ou 
estreito-elípticas, discolores, cartáceas; ápice acuminado a longo-acuminado; 
base decurrente; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 
26-38 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial; nervura marginal 
1-1,5 mm do bordo, intramarginal 0,3-0,5 mm do bordo, às vezes inconspícua, 
margem plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face 
adaxial, menos na abaxial; pecíolos 3-6 mm compr. Tirsoide com 1,5-4,5 cm 
compr., ramificação oposta emergindo próximo ao ápice da inflorescência, às 
vezes flores sésseis; brácteas 3-4 × 1-1,5 mm, estreito-ovadas; antopódios 1-2 
× 1,5-2 mm; bractéolas 1,5-3 × 0,5-0,7 mm, lanceoladas, não conadas, caducas 
antes da antese; botão 4-4,5 × 2,5-3 mm, obovado; cálice com lobos iguais, 
1,5-2 × 1,5-2 mm, elípticos de ápice mucronado, pubescentes na face externa, 
pubérulos na interna; pétalas 4-5 × 3-4 mm, suborbiculares, pubescentes na 
face externa, glabras na interna; estames até 7 mm compr., tecas posicionadas 
em alturas ligeiramente diferentes, antera com abertura apical, disco estaminal 
pubérulo; estilete 6,5-7,5 mm compr., pubérulo na região basal. Frutos 13-15 
mm diâm., globosos, amarelos quando maduros, hipanto formando tubo 1 mm 
compr, sementes com testa papirácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 4.vII.2007, fr., L.F.T. Menezes et al. 
1744 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Reserva Natural 
Vale, Tabuleiro, 31.I.1972, fl., D. Sucre 8344 (RB); 9.II.1999, fl., E.M.N. 
Lughadha et al. 182 (RB).

Comentários: a espécie se caracteriza pela presença de anteras aparentemente 
rimosas, entretanto, a abertura se limita à região apical. Ainda não existe um 
consenso sobre a origem deste tipo de abertura em Myrtaceae, sendo tratada por 
alguns autores como deiscência poricida (Berg, 1857, Barroso et al., 1991) e 
por outros como deiscência lateral de abertura apical (Legrand, 1958). A espécie 
possui uma ramificação oposta, curta, próximo ao ápice da inflorescência, 
dando a impressão de flores aglomeradas na região apical do eixo principal. 
Distribui-se nos estados da Bahia e Espírito Santo (Sobral et al., 2014). Foi 
registrada na formação arbustiva fechada em Conceição da Barra, mas ocorre 
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também na floresta de Tabuleiro em Linhares e Serra e na floresta de encosta 
em Águia Branca, Marilândia, Santa Leopoldinha e Santa Teresa.

34. Myrcia ilheosensis Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 109. 1893. 
Fig. 4l, 13a
Arbusto ou arvoreta 4-5 m. Casca áspera. Indumento pubescente castanho-
claro ou castanho-escuro nos ramos jovens, face abaxial da folha, pecíolo, 
inflorescência, antopódio, flores e frutos. Lâminas foliares 4-7,5 × 2-4,5 cm, 
elípticas ou obovadas, discretamente discolores, coriáceas; ápice obtuso, 
raro retuso; base aguda ou decurrente; nervura principal sulcada na face 
adaxial; nervura secundária 10-14 pares, evidentes na face abaxial, menos 
na adaxial; nervura marginal 1-2 mm do bordo, intramarginal 0,5 mm do 
bordo, frequentemente inconspícua, margem moderada a fortemente revoluta; 
glândulas translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 3-7 mm compr. 
Panícula terminal, eixo principal 4-9,5 cm compr., 2-4 pares de ramificações 
opostas; brácteas 4,5-5 × 2-2,5 mm, elípticas; antopódios 0,5-3 × 0,4-0,5 mm; 
bractéolas 3-3,5 × 1,5-1,8 mm, elípticas; botão 3,5-4 × 3-3,5 mm, obovado; 
cálice com lobos iguais, 1-1,5 × 1,2-1,5 mm, ovados, pubescente em ambas 
as faces; pétalas 3-3,5 × 2,5-3 mm, obovadas, pubescentes na face externa, 
glabras na interna; estames até 5 mm compr., tecas ligeiramente posicionadas 
em alturas diferentes, disco estaminal pubérulo; estilete 7,5-8 mm compr., 
pubescente na base; ovário 3-4-locular. Frutos 5-7 × 6-6,5 mm, globosos 
ligeiramente achatados nos pólos, purpúreos quando maduros, sementes 3-4 
com testa membranácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, Trilha das Borboletas, restinga arbustiva, 9.I.2008, fl., A.G 
Oliveira et al. 157 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Reserva 
Biológica de Comboios, restinga arbórea, 7.I.1992, fl., O.J. Pereira et al. 2490 
(RB, vIES); Presidente Kennedy, Três Corações, 10.Iv.1993, fr., J.M.L. Gomes 
1850 (RB, vIES).

Comentários: a espécie se caracteriza pelas folhas coriáceas, obovadas e com 
indumento pubescente na face abaxial. Pode ser confundida com M. thyrsoidea, 
diferindo pela face abaxial pubescente (vs. glabrescente) e sépalas de tamanhos 
iguais (vs. 2 maiores e 3 menores).  Distribui-se nas regiões sul, sudeste e Bahia 
(Sobral et al., 2014). A espécie é frequente em formações arbustivas abertas 
inundáveis, mas foi encontrada também na florestal inundável e não inundável 
em menor frequência. Foi registrada na restinga de Aracruz, Conceição da 
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Barra, Presidente Kennedy e São Mateus, distribuindo-se também na floresta 
de Tabuleiro em Linhares.

35. Myrcia limae g.M. Barroso & Peixoto, Acta Bot. Brasil. 4(2): 11. 1990.
Fig. 13b
Arbustos 2-4 m. Casca lisa, avermelhada, ritidoma se desprendendo em lâminas 
papiráceas irregulares. Indumento pubescente ou pubérulo castanho-claro ou 
rubro nos ramos jovens, inflorescência e indumento denso no hipanto. Lâminas 
foliares 15-25 × 3-6 cm, estreito-oblongas, discolores, cartáceas; ápice agudo 
ou curto-acuminado; base obtusa ou cordada; nervura principal saliente na face 
adaxial; nervura secundária 22-25 pares, visíveis na face abaxial, menos na 
adaxial; nervura marginal 1,5-4 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, 
margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis em 
ambas as faces; pecíolos 5-6 mm compr. Tirsoide terminal, eixo principal 7-10 
cm compr., 3 ramificações opostas frequentemente maiores que o eixo principal, 
agrupamento alternados de 3-5 flores sésseis ao longo da raque; brácteas 1-2 
× 0,5-0,8 mm, ovadas; bractéolas 0,5-1 × 0,5 mm, ovadas, adnadas à raque; 
botão 2,5-4 × 2-3,5 mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 3 menores 0,5-
1,5 × 1-2 mm, oblatos, 2 maiores 1,5-2,5 × 2-3, suborbiculares, farinoso em 
ambas as faces; pétalas 1,5-3 × 2-3 mm, oblongas ou suborbiculadas, esparso-
farinosas na face externa, glabras na interna; estames até 7 mm compr., tecas 
posicionadas em alturas iguais, disco estaminal glabro; estilete 7 mm compr., 
glabro. Frutos não vistos.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, fazenda Boa 
Vista, restinga arbórea, 29.X.1983, fl., G. Martinelli & T. Soderstrom 9716 
(RB, US).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, Pontal do 
Ipiranga, restinga arbórea, borda da mata, 20.VIII.2011, fl., Jesus, M.C.F. 310 
(RB, vIES). 

Comentários: espécie facilmente reconhecível pelas folhas oblongo-
lanceoladas de base cordada e pela inflorescência características, com ramos 
laterais longos, muitas vezes ultrapassando o eixo principal, e adensamento de 
3-5 flores que mesmo após a senescência das flores, as brácteas e bractéolas 
permanecem adnatas à raque. Espécie endêmica do Espírito Santo (Sobral et 
al., 2014) e ainda pouco conhecida até o momento por não haver descrição 
dos frutos (Barroso & Peixoto 1990). Rara na vegetação de restinga, sendo 
conhecida apenas para a formação florestal não inundável em Conceição da 
Barra e Linhares, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Linhares e 
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floresta de encosta em Nova Venécia e Santa Teresa.

36. Myrcia lineata (O.Berg) Nied., Nat. Pflanzenfam. 3(7): 76. 1893.
Fig. 13c
Arbustos ou árvores 4-10 m. Casca lisa, ritidoma de desprendendo em lâminas 
papiráceas. Indumento pubérulo-adpresso na inflorescência e antopódio, depois 
glabrescente. Terminação dos ramos crescendo em organização dicotômica. 
Lâminas foliares 10-14 × 5-7 cm, elípticas ou oblongas, discolores, cartáceas; 
ápice acuminado, às vezes agudo atenuado; base obtusa, às vezes cuneada; 
nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 20-26 pares, 
evidentes na face abaxial, menos da adaxial; nervura marginal 2-3 mm do bordo, 
intramarginais 0,5-1 mm e 0,1-0,2 mm do bordo, a última frequentemente 
inconspícua, margem plana a discretamente revoluta; glândulas translúcidas 
visíveis na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 7-12 mm compr. Tirsoide 
terminal, 2-10 eixos principais, 3,5-6 cm compr., 2-3 ramificações opostas, 
terminadas por 2-3 flores; brácteas 2 × 0,6 mm, lanceolada; antopódios 0,5-
1 × 0,6 mm; bractéolas 1,2-1,5 × 0,5-0,7 mm, ovadas; botão 3-3,5 × 2 mm, 
obovado; cálice com lobos desiguais, 3 menores 1-1,3 × 1,2-1,5 mm, ovados de 
ápice agudo, 2 maiores 1,2-1,5 × 1,5-2 mm, suborbiculares, pubérulos na face 
interna, glabros na externa; pétalas 5(6), 1,3-2 × 1,3-1,8 mm, suborbiculares, 
crassas, às vezes uma de tamanho reduzido, glabrescentes na face interna; 
estames até 3 mm compr., tecas posicionadas em alturas iguais, disco estaminal 
glabro; estilete 4 mm compr., glabro. Frutos 7-12 × 10-18 mm, globosos de 
pólos achatados, amarelos quando maduros, hipanto formando tubo 1 mm 
compr., sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 157 da 
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga 
arbórea, 9.IX.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3830 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Linhares, estrada gávea, 
mata de Tabuleiro, 7.IV.1978, fl., J. Spada 75/78 (CvRD). RIo DE JANEIRo: 
Nova Friburgo, Macaé de Cima, nascente do rio das flores, floresta costeira, 
25.v.1987, fr., G. Martinelli et al. 12074 (RB); 

Comentários: pode ser reconhecida pela folha de ápice acuminado com 20-26 
pares de nervuras secundárias paralelas e pelos tricomas simples. Difere das 
outras espécies por apresentar inflorescência terminal com 4-8 eixos principais 
emergindo do mesmo ponto. Distribui-se no Rio de Janeiro e Espírito Santo 
(Sobral et al., 2014). Sua ocorrência na restinga foi registrada para a formação 
florestal não inundável em Conceição da Barra, mas ocorre também na floresta 
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de Tabuleiro em Linhares e floresta de encosta em Santa Teresa.

37. Myrcia littoralis DC., Prodr. 3: 249. 1828. 
Fig. 2g; 4m; 13d
Arbustos ou árvores 3-12 m. Casca áspera, ritidoma se desprendendo em placas 
rígidas irregulares. Indumento adpresso, pubérulo, esbranquiçado nos ramos 
jovens, folhas novas, inflorescência, antopódio, mais denso no hipanto e esparso 
nos frutos. Lâminas foliares 2-6 × 1,5-3,7 cm, obovadas, discolores, coriáceas; 
ápice obtuso, às vezes emarginado; base cuneada ou aguda; nervura principal 
sulcada na face adaxial, atenuando, tornando-se inconspícua em direção ao 
ápice; nervuras secundárias 6-12 pares, pouco evidentes a inconspícuas em 
ambas as faces; nervura marginal 1-2 mm do bordo, margem moderadamente 
revoluta; glândulas translúcidas inconspícuas em ambas as faces; pecíolos 
2-5 mm compr. Tirsoide axilar, raro em nós áfilos, eixo principal 4-8,5 cm 
compr., 3-6 ramificações alternas e opostas; brácteas 2 × 1,5 mm, ovadas; 
antopódios 0,5-1 × 0,5 mm; bractéolas 1 × 0,5 mm, ovadas; botão 2,5-3 × 2,5 
mm, obovado; cálice com lobos desiguais, 2 menores 0,5-1 × 1-1,5 mm, 3 
maiores 1 × 2-2,5 mm, ovados, pubérulos em ambas as faces; pétalas 1,5 × 2 
mm, suborbiculadas, pubérulas na face externa, glabras na interna; estames até 
6 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco estaminal pubérulo; 
estilete 6-7 mm compr., glabro. Frutos 6-7 mm diâm., globosos, purpúreos 
quando maduros, hipanto formando tubo 0,5 mm compr., sementes com testa 
cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 157 da 
Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga 
arbórea, 26.III.1992, fr., Pereira et al. 3215 (RB, vIES); Área 213 da Aracruz 
Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra], restinga arbórea, 
4.XI.1992, fl., Pereira et al. 4086 (RB, vIES); Área 214 da Aracruz Celulose, 
restinga arbórea, 5.XI.1992, fl., Pereira et al. 4136 (RB, vIES); 17.XII.1992, 
fl., Pereira et al. 4491 (RB, vIES); Área de Proteção Ambiental de Conceição 
da Barra, restinga arbustiva, 30.XI.2011, fl., A. Giaretta 1096 (RB); Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 17.I.2012, fl., A. Giaretta et al. 1154 (RB). 
São Mateus, bairro Liberdade, restinga arbórea, 10.III.2007, fr., F.C. Teotônio 
35 (RB, vIES); 28.II.2012, fr., A. Giaretta 1245 (RB).

Comentário: a espécie pode ser reconhecida pelas folhas obovadas de pequenas 
dimensões, coriáceas e flores com hipanto denso-pubérulo. Distribui-se nos 
estados de Pernambuco, Bahia e Espírito Santo (Sobral et al., 2014).  Na área 
de estudo ocorre na formação arbustiva aberta e fechada não inundáveis, mas 
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pode ocorrer na formação florestal não inundável. Foi registrada somente para 
a restinga de Conceição da Barra e São Mateus.

38. Myrcia multiflora (Lam.) DC., Prodr. 3: 244. 1828.
Fig. 3a; 4n; 14a
Arbustos ou árvores 1-6 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
coriáceas retorcidas. Indumento pubescente, castanho-claro ou esbranquiçado 
nos ramos jovens e inflorescências novas e indumento pubérulo quando 
maduros. Lâminas foliares 3-6 × 1,5-3 cm, ovada ou elíptica, discretamente 
discolor, membranácea ou cartácea; ápice acuminado, curto-acuminado ou 
agudo atenuado; base obtusa ou cuneada; nervura principal saliente, plana 
ou discretamente sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-16 pares, 
visíveis na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 0,5 mm do bordo, 
intramarginal 0,1-0,3 mm do bordo, frequentemente inconspícua, margem 
plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas 
as faces; pecíolos 2-5 mm compr. Panícula axilar ou às vezes em nós áfilos, 
eixo principal 1,5-9 cm compr., 2-8 ramificações alternas, ocasionalmente a 
primeira oposta; brácteas da base da inflorescência 3-5 × 1 mm, lanceoladas; 
antopódios 0,5-2,5 × 0,3-0,4 mm; bractéolas 0,8-1 × 0,3 mm, lanceoladas; 
botão 2-2,5 × 1,5-2 mm, obovado; cálice com lobos iguais, 0,4-0,6 × 1-1,5 mm, 
ovados ou suborbiculares, glabros; pétalas 1,5-2 × 1,6-2 mm, suborbiculadas, 
glabras; estames até 4 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco 
estaminal glabro; estilete 3,5-4 mm compr., glabro. Frutos 5-6 mm diâm., 
globosos discretamente achatados nos pólos, atropurpúreos quando maduros, 
sementes com testa cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 214 
da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 5.XI.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4137 
(RB, vIES); Área 213 da Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de 
Conceição da Barra], restinga arbórea, 4.XI.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4113 
(RB, vIES); Área de Preservação Ambiental de Conceição da Barra, restinga 
arbustiva, 24.I.2012, fr., A. Giaretta 1191 (RB).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Área 103 da 
Aracruz Celulose, restinga brejosa, 27.X.1992, fl., O.J. Pereira et al. 3973 
(RB, VIES). Guaparari, Setiba, restinga arbórea, 18.VII.1991, fl., L.V. Rosa 
131 (RB, vIES).

Comentários: a espécie pode ser confundida com M. racemosa, diferindo pelo 
ápice da folha curto-acuminado (vs. longo-acuminado), nervura marginal 
mais próxima do bordo (vs. 1-1,5 mm do bordo), lobos do cálice ovados e 



102

glabros (vs. triangulares e pubérulos) e hipanto glabro (vs. denso-pubérulo). 
o indumento é constituído por tricomas eretos dando aspecto pubescente aos 
ramos e inflorescências jovens, e menores pubérulos que persistem tornando-se 
evidentes nos ramos e inflorescências maduros. Espécie de ampla distribuição 
no Brasil (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi observada na formação 
arbustiva aberta inundável e florestal não inundável. Na restinga foi registrada 
em Aracruz, Conceição da Barra, guarapari, São Mateus e vitória, ocorrendo 
também na floresta de Tabuleiro em Linhares e floresta de encosta em Alegre, 
Santa Maria de Jetibá, e Santa Teresa.

39. Myrcia racemosa (o.Berg) Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 72. 1893. 
Fig. 3b; 14b
Arbustos ou árvores 2-8 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
papiráceas irregulares. Indumento pubérulo, esbranquiçado nos ramos jovens, 
folhas novas e inflorescência, mais denso no hipanto e geralmente esparso nos 
frutos. Lâminas foliares 3,5-11 × 1,5-5 cm, elípticas, concolores, cartáceas; 
ápice longo-acuminado, às vezes agudo atenuado; base cuneada, aguda ou 
obtusa; nervura principal plana ou saliente na face adaxial; nervuras secundárias 
15-22 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial; nervura marginal 
1-1,5 mm do bordo, intramarginal 0,2-0,5 mm do bordo, margem discretamente 
revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas as faces; pecíolos 2,5-7 
mm compr. Panículas terminais ou axilares, eixo principal 1-8 cm compr., 2-6 
ramificações opostas ou alternas; brácteas 1,5-2 × 0,5-1 mm, lanceoladas ou 
ovadas; antopódios até 0,5 × 0,5 mm compr.; bractéolas 1-1,5 × 0,2-0,5 mm, 
lanceoladas; botão 2-2,5 × 1,5-2 mm, obovado; cálice com lobos iguais, 0,8-1 
× 1-1,2 mm, triangulares, pubérulo em ambas as faces, às vezes glabrescentes; 
pétalas 1,5-2 × 1-1,5 mm, suborbiculadas ou obovadas, glabras; estames até 
3 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco estaminal glabro; 
estilete 3-4 mm compr., glabro. Frutos 5-6 mm diâm., globosos, amarelos 
quando maduros, hipanto formando tubo 1 mm compr., sementes com testa 
cartácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 100 da 
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 26.vIII.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3794 
(RB, vIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga, 29.III.2000, fr., o.J. Pereira 
& A. Assis 6066 (RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: guarapari, Setiba, 
restinga, 12.v.1990, fr., P.C. Vinha s.n. (RB, vIES). Aracruz, Reserva Biológica 
de Comboios, restinga arbórea, 7.I.1992, fr., O.J. Pereira et al. 2511 (RB, 
vIES); Barra do Riacho, restinga, 15.v.1990, fr., P.C. Vinha s.n. (RB, vIES). 
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Linhares, Degredo, restinga arbórea, 15.III.2007, fl., C. Farney et al. 4625 
(RB); 16.XII.1996, fl., O.J. Pereira et al. 5764 (RB, vIES).

Comentários: a espécie pode ser reconhecida pelos tricomas esbranquiçados 
nos ramos, flores e frutos, folha de pequenas dimensões, ápice longo acuminado 
e sépalas triangulares. Pode ser confundida com M. multiflora da qual difere 
pelo ápice da folha longo-acuminado e lobos do cálice triangulares e pubérulos. 
Distribui-se na região sul, sudeste e Bahia (Sobral et al., 2014). Encontrada com 
baixa frequência, geralmente com porte arbustivo, no interior da floresta. Na 
área de estudo a espécie foi observada na formação florestal inundável e não 
inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz, Conceição da Barra, guarapari 
e Linhares, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em Fundão, Linhares 
e Serra e na floresta de encosta em Castelo, Domingos Martins, Piúma, Santa 
Leopoldina e Santa Teresa.

40. Myrcia splendens (Sw.) DC., Prodr. 3: 244. 1828.
Fig. 14c
Arbustos ou árvores 3-10 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo 
em placas, casca interna vermelha. Indumento pubérulo a pubescente, 
esbranquiçado, nos ramos jovens, pecíolo, inflorescência, antopódio e mais denso 
no hipanto, glabrescente no fruto e na face abaxial da folha. Lâminas foliares 
5-11 × 2-4 cm, elípticas, às vezes oblongas, levemente discolores, cartáceas, 
nítidas na face adaxial; ápice acuminado a longo-acuminado; base aguda ou 
obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 18-26 
pares evidentes em ambas as faces; intersecundárias reticuladas, tênues; nervura 
marginal 1-2 mm do bordo, intramarginal 0,2-0,4 mm do bordo, frequentemente 
inconspícua, margem levemente revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis 
em ambas as faces; pecíolos 3-6 mm compr. Panícula com eixo principal 3-9 
cm compr., 2-6 pares de ramificações opostas; brácteas 1,5 × 0,5, lanceoladas; 
antopódios 0,4-1 × 0,4 mm; bractéolas 0,8-2 × 0,3-0,5 mm, lanceoladas; botão 
2-3 × 1,8-2 mm, globoso; cálice com lobos desiguais, 3 menores 0,5 × 1 mm, 
ovados, 2 maiores 1 × 1 mm, suborbiculares, pubescentes ou pubérulos na face 
externa, glabros na interna; pétalas 2 × 1,8-2 mm, suborbiculadas, pubérulas na 
face externa, glabras na interna; estames até 4 mm compr., tecas posicionadas 
na mesma altura, disco estaminal pubérulo; estilete 5-6 mm compr., região 
basal pubérula. Frutos 5-6 × 4-5,5 mm, elípticos, purpúreos quando maduros, 
sementes com testa coriácea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, foz do rio 
Itaúnas, restinga arbórea, 25.XI.2011, fl., A. Giaretta 1062 (RB, vIES); Itaúnas, 
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fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 16.XI.2008, fl., M.M. Monteiro et al. 92 
(RB, VIES); 21.XI.2009, fl., I.R. Oliveira et al. 19 (RB, vIES); 7.XII.2009, 
fl., L.C.M. Lopes 86 (RB, vIES); 13.I.2010, fr. M. Ribeiro 52 (RB, vIES); 
11.II.2011, fr., A.G. Oliveira et al. 953 (RB, VIES); 24.II.2011, fl., A.G. Oliveira 
et al. 381 (RB, vIES). São Mateus, bairro guriri, restinga arbustiva, 12.III.2009, 
fr., L.F.T. Menezes et al. 1592 (RB, vIES).

Comentários: a espécie se caracteriza pela parte interna da casca vermelha, 
fruto elipsoide, disco estaminal e região basal do estilete pubérula, 18-26 
pares de nervuras secundárias e face adaxial da lâmina nítida. Espécie de 
ampla distribuição no Brasil (Sobral et al., 2014). Comum na restinga e em 
áreas antropizadas ocorrendo nas formações arbustivas aberta e fechada não 
inundáveis e florestais inundável e não-inundável. Distribui-se amplamente 
no Espírito Santo na restinga, florestas de Tabuleiro e encosta.

41. Myrcia thyrsoidea o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 192. 1857. 
Fig. 3f; 14d
Arbustos ou árvores 2-6 m. Casca fissurada, ritidoma desprendendo-se em 
placas rígidas. Indumento pubescente, castanho-claro ou esbranquiçado nos 
ramos jovens, pecíolo e face abaxial da lâmina foliar quando nova, depois 
glabra, indumento esparso ou glabro na inflorescência, antopódio, hipanto 
e frutos. Lâminas foliares 5,5-11 × 3,5-5,5 cm, elípticas ou obovadas, 
fortemente discolores, raro concolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso, 
raro retuso; base obtusa, raro decurrente, às vezes a porção mais basal é 
aguda; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 
8-14 pares, evidentes na face adaxial, menos na abaxial, frequentemente 
inconspícuas; nervura marginal 1-3,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 
mm do bordo, frequentemente inconspícua, margem discreta a fortemente 
revoluta; glândulas translúcidas visíveis na face adaxial, menos na abaxial; 
pecíolos 6-10 mm compr. Tirsoide, eixo principal 3-15 cm compr., 2-5 pares 
de ramificações alternas ou opostas, terminadas por 3-5 flores aglomeradas; 
brácteas 2,5-3,5 × 1,3-1,5 mm, obovadas; antopódios 3-6 × 0,5 mm; bractéolas 
2 × 0,8-1 mm, estreito-ovadas; botão 4-5 × 4-4,5 mm, obovados; cálice com 
lobos desiguais, 3 menores 1,5 × 2,5-3 mm, 2 maiores 1,5 × 3-4 mm, largo-
ovados ou ovados, esparso pubérulo na face externa, glabro na interna; pétalas 
3,5-4,5 × 3,5 mm, obovadas, estrigosas na face externa, glabras na interna; 
estames até 6 mm compr., tecas posicionadas na mesma altura, disco estaminal 
pubérulo; estilete 6-8 mm compr., pubérulo na região basal. Frutos 9-11 × 
6-9 mm, obovados ou elípticos, atropurpúreos quando maduros, sementes 
2-4, testa coriácea.
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Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 213 
da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 4.XI.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4111 
(RB, vIES).
Material adicional examinado: ESPÍRITo SANTo: Aracruz, Reserva 
Biológica de Comboios, restinga alagável, 28.X.1992, fl., O.J. Pereira et al. 
4033 (RB, vIES). guarapari, Parque Estadual Paulo César vinha, 22.XII.1988, 
fr., O.J. Pereira et al. 1933 (RB, vIES); Rodovia do Sol, km 36, 28.I.1988, fr., 
J.M.L. Gomes 533 (RB, vIES).

Comentários: a espécie pode ser caracterizada pelas folhas coriáceas, 
inflorescências em tirsoide piramidal com ramificações terminadas por flores 
aglomeradas e sépalas de tamanhos desiguais. As folhas podem se rasgar na 
região mediana da porção apical após herborizadas. Distribui-se no Espírito 
Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Pouco frequente na vegetação de restinga 
do norte do Espírito Santo, sendo mais comum ao sul do Estado. ocorre nas 
formações arbustiva aberta inundável e florestal não-inundável. Foi registrada 
na restinga de Aracruz, Conceição da Barra, guarapari e vila velha, mas ocorre 
também na floresta de encosta em Santa Teresa.

42. Myrcia vittoriana Kiaersk., Enum. Myrt. Bras.: 102. 1893.
Fig. 15a
Arbustos ou árvores 2-7 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se desprendendo 
em pequenas lâminas papiráceas. Indumento pubérulo na face adaxial da 
folha e farinoso-cúpreo ou amarelado de textura áspera nos ramos jovens, face 
abaxial da folha, pecíolo, inflorescência, antopódio, flores e frutos. Lâminas 
foliares 8-23 × 3-7 cm, estreito-ovadas, às vezes elípticas, concolores a 
discretamente discolores, cartáceas a coriáceas; ápice agudo ou acuminado; 
base obtusa ou decorrente; nervura principal sulcada na face adaxial, saliente 
na abaxial; nervura secundária 20-32 pares, evidentes na face abaxial, menos 
na adaxial; nervura marginal 1,5-3 mm do bordo, intramarginal 0,5 mm 
do bordo, frequentemente inconspícua, margem discreta a moderadamente 
revoluta; glândulas translúcidas pouco visíveis em ambas as faces; pecíolos 
5-8 mm compr. Panícula axilar, terminal ou subterminal, eixo principal 3,5-
10 cm compr., 3-6 ramificações opostas; brácteas 3-6 × 2-2,5 mm, ovadas ou 
lanceoladas; antopódios 0,5-1 × 1-1,5 mm; bractéolas 1,5-2 × 1-1,5, ovadas, 
não conadas, caducas antes da antese; botão 3,5-5 × 3-4 mm, obovado; cálice 
com lobos iguais, 1-1,5 × 1,5-2, ovadas, farinoso na face externa, pubérulo na 
interna; pétalas 4-5 × 3-4 mm, obovadas, farinosas na face externa, glabras na 
interna; estames até 8 mm compr., tecas posicionadas em alturas ligeiramente 
diferentes, disco estaminal pubérulo; estilete 8-8,5 mm compr., pubérulo na 
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base, estigma punctiforme. Frutos 6,5-8,5 × 7-9 mm, ovados, amarelos quando 
maduros, sementes com testa cartácea. 

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 3.XI.2009, fl., M.M. Monteiro et al. 140 
(RB, VIES); 11.XI.2011, fl., A.G. Oliveira  & T.L. Rocha 956 (RB, vIES); 
17.I.2012, fr., A. Giaretta 1157 (RB); Parque Estadual de Itaúnas, restinga 
arbórea, 26.I.2012, fr., A. Giaretta 1201 (RB); Área de Proteção Ambiental de 
Conceição da Barra, restinga arbórea, 24.I.2012, fr., A. Giaretta 1166 (RB); Área 
135 da Aracruz Celulose, 10.XII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4437 (RB, vIES); 
Área 213 da Aracruz Celulose, [Área de Proteção Ambiental de Conceição 
da Barra], 24.III.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3048 (RB, vIES); Área 214 da 
Aracruz Celulosa, 17.XII.1992, fl., O.J. Pereira et al. 4485 (RB, vIES); Área 
126 da Aracruz Celulose, 26.II.1992, fr., O.J. Pereira et al. 2866 (RB, vIES).

Comentário: facilmente reconhecida pela face abaxial da folha áspera ao tato 
devido ao indumento farinoso. Fruto ovado adquirindo aspecto rugoso com 
estrias longitudinais em material herborizado. Distribui-se no Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Na área de estudo foi encontrada 
nas formações arbustivas fechada e aberta não inundáveis e florestais inundável 
e não-inundável. Foi registrada na restinga de Aracruz, Conceição da Barra, 
Guarapari, São Mateus, Vitória e Vila Velha, ocorrendo também na floresta de 
Tabuleiro em Fundão e Linhares e na floresa de encosta em Marechal Floriano, 
Santa Leopoldina, Santa Maria e Santa Teresa.

Myrciaria o.Berg, Linnaea 27: 320. 1856.
Arbusto ou árvore. Casca lisa. Planta glabra ou com indumento de tricomas 
simples. Fascículo axilar, terminal ou ramiflora; flores 4-mera; botão obovado; 
cálice concrescido, rasgando-se na antese em 4 lobos irregulares ou lobos do 
cálice 4, livres no botão, iguais ou desiguais, hipanto se desprendendo em 
uma unidade após a antese; estigma punctiforme; ovário 2-locular, óvulos 2-5 
por lóculo. Bacídio globoso, cicatriz circular deixada pela cisão do hipanto, 
sementes 1-2, embrião eugenioide.

gênero com 22 espécies no Brasil, sendo 18 ocorrentes na Mata 
Altântica (Sobral et al., 2014).

43. Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) o.Berg, Linnaea 27: 330. 1856.
Fig. 15b
Arbustos ou árvores 3-16 m. Casca lisa com depressões, ritidoma se desprendendo 
em placas irregulares de bordas arredondadas. Indumento pubérulo, esparso, 
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Figura 3. a. Myrcia multiflora – panícula; b. Myrcia racemosa – panícula; c. Marlierea 
excoriata – botões; d. Blepharocalyx salicifolius – inflorescência em dicásio de dicásios; 
e. Marlierea neuwiedeana – detalhe do ápice da inflorescência e brácteas; f. Myrcia 
thyrsoidea – tirsoide; g. Neomitranthes langsdorffii – hábito e detalhe das terminações 
da inflorescência em dicásio. (a – I.A. Silva 370; b – I.A. Silva 373; c – I.A. Silva 376; 
d – A. Giaretta 1349; e – A. Giaretta 1051; f – A.L. Peixoto 329; g – D.A. Folli 449).
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de tricomas hialinos na lâmina de folhas novas, depois glabras, pecíolo e 
ocasionalmente na nervura central da face adaxial; ovário, hipanto e fruto 
glabrescentes ou pubérulos, tricomas castanhos ou esbranquiçados. Lâminas 
foliares 3-12 × 1-5 cm, elípticas ou estreito-ovadas, levemente discolores na 
natureza e concolores em material herborizado, cartáceas ou coriáceas; ápice 
longo-acuminado, às vezes acuminado, agudo ou atenuado; base aguda ou 
decurrente; nervura principal sulcada, plana ou saliente na face adaxial; nervuras 
secundárias 12-30 pares, evidentes em ambas as faces; nervura marginal 0,5-1,5 
mm do bordo, intramarginal 0,5 mm do bordo, frequentemente inconspícua, 
margem ondulada e discretamente revoluta; glândulas translúcidas pouco 
visíveis em ambas as faces; pecíolos 3-9 mm compr. Fascículo axilar ou em 
nós áfilos, eixo principal 1-1,5 mm compr., 2-8 flores; antopódios 0,8 × 0,6 
mm, frequentemente séssil; brácteas 0,5-1,2 × 0,5-1 mm, orbiculares ou ovadas; 
bractéolas 0,6-2 × 0,8-2 mm, ovadas, conadas na porção mediana em um lado e 
na base no outro, persistentes; botão 3,5 × 2,5-3 mm; cálice com lobos iguais, 
livres no botão, 1 × 1,5 mm, ovados; pétalas 1,5-2 × 0,8-2 mm, suborbiculares 
ou obovadas, esparso-pubérulas ou pubérulas em ambas as faces; estames até 5 
mm compr.; estilete 4-8 mm compr., glabro ou pubérulo na base; ovário 2 ou 4 
óvulos por lóculo. Frutos 10-13 mm diâm., globosos, vermelhos ou alaranjados 
quando maduros, sementea com testa papirácea, embrião conferruminado.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
Fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 11.II.2011, fl., A.G. Oliveira & T.L. Rocha 
951 (RB, VIES); 1/V/2010, fl., A.G. Oliveira et al. 788 (RB, vIES); 25.vI.2010, 
fr., A.G. Oliveira et al. 530 (RB, vIES); 16.XI.2008, fr., M.M. Monteiro et al. 
104 (RB, vIES); Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, restinga 
arbustiva, 24.I.2012, fl., A. Giaretta 1193 (RB). São Mateus, Barra Nova, 
restinga arbórea, 24.10.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1363 (RB).

Comentário: pode ser diferenciada das outras espécies do gênero pela lâmina 
glabra e presença de tricomas hialinos no pecíolo, folha elíptica de ápice 
geralmente longo-acuminado e presença de um tipo de galha em forma de 
roseta semelhante a uma pequena bromélia (ilustração em Souza & Morim, 
2008) frequente nas folhas mas presente no pecíolo e ramos. Espécie de ampla 
distribuição pelo Brasil (Sobral et al., 2014). Na área de estudo ocorre na 
formação arbustiva aberta inundável e não inundável, arbustiva fechada não 
inundável e florestal não inundável. Foi registrada na restinga em Conceição 
da Barra, guarapari, Linhares, Presidente Kennedy, vila velha e vitória, sendo 
também registrada na floresta de Tabuleiro em Linhares e Sooretama e na floresta 
de encosta em Águia Branca e Santa Teresa.
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44. Myrciaria strigipes o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 364 (1857). 
Fig. 4a; 15c
Arbustos ou árvores 2-6 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em pequenas 
lâminas papiráceas. Indumento pubescente castanho-claro nos ramos jovens, 
pecíolo e esparso no fruto, indumento adpresso-pubescente na face abaxial 
da folha e viloso-esbranquiçado no antopódio e hipanto. Lâminas foliares 
2-7 × 1-2,2 cm, elípticas ou ovadas, discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice 
acuminado a longo-acuminado; base aguda ou obtusa; nervura principal sulcada 
na face adaxial; nervuras secundárias 15-22 pares, pouco visíveis na adaxial, 
inconspícuas na abaxial; nervura marginal 0,2-0,7 mm do bordo; margem 
moderada a fortemente revoluta; glândulas translúcidas visíveis em ambas as 
faces; pecíolos 1-2 mm compr. Fascículo com eixo principal 0,5-1 mm compr., 
2-4 flores; brácteas 0,8 × 0,8 mm, suborbicular; antopódios 0,6 × 0,5 mm; 
bractéolas 1,2-2,5 × 1-1,5 mm, ovadas, não conadas, caducas na antese; botão 
3,5-4 × 2,5-3 mm; cálice fusionado rasgando-se em lobos irregulares, 2,5-4 × 
2-3 mm, pubérula na face externa, glabra na interna, hipanto às vezes persistente; 
pétalas 3 × 2-3 mm, obovadas, pubescentes na face externa e glabrescentes na 
interna; estames até 7,5 mm compr.; estilete 6,5-7,5 mm compr., viloso, estigma 
punctiforme; ovário 2-4 óvulos por lóculo. Frutos 18-20 mm diâm., globosos 
discretamente achatados nas extremidades, amarelos quando maduros, sementes 
com testa cartácea e densamente papilosa, embrião reniforme.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
Fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 6.IX.2009, fl., A.G. Oliveira et al. 615 
(RB, VIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 14.VI.2008, fl., M.M. 
Monteiro et al. 1 (RB, vIES). São Mateus, bairro guriri, restinga arbustiva, 
20.XI.2007, fr., R.F.A. Martins 100 (RB, vIES); Urussuquara, restinga arbustiva, 
6.XI.2007, fr., A.C.S. Cavalcanti et al. 10 (RB, vIES).

Comentário: a espécie se caracteriza pelas folhas de ápice acuminado com 
indumento pubescente adpresso na face abaxial, flores axilares com indumento 
viloso-esbranquiçado e testa da semente papilosa. Frequente em ambiente com 
radiação luminosa intensa. Distribui-se no Espírito Santo e Bahia (Sobral et 
al., 2014). Na área de estudo foi observada nas formações arbustivas aberta e 
fechada não-inundável e florestal não-inundável. Foi registrada na restinga em 
Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e São Mateus.

45. Myrciaria tenella (DC.) o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 368. 1857.
Fig. 15d
Arbustos ou árvores 1-15m. Casca lisa com depressões, ritidoma se 
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desprendendo em lâminas irregulares de borda arredondada. Indumento 
pubérulo-esbranquiçado nos ramos jovens e pecíolo, glabrescente nas folhas, 
hipanto glabro ou pubérulo. Lâminas foliares 1-2,5 × 0,4-0,8 cm, ovadas, 
às vezes elípticas, discolores in vivo, cartáceas; ápice agudo ou atenuado; 
base aguda ou cuneada; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras 
secundárias 10-18 pares, pouco visíveis na face abaxial, inconspícuas na 
adaxial; nervura marginal 0,2-0,5 mm do bordo, frequentemente inconspícua, 
margem plana ou discretamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis 
na face abaxial, menos na adaxial; pecíolos 0,8-1,5 mm compr. Fascículo 
com eixo principal 0,5 mm compr., 1-4 flores; brácteas 0,5 × 0,5 mm, 
orbiculares; antopódios 1-1,5 × 0,5 mm; bractéolas 1 × 1-1,2 mm, ovadas ou 
suborbiculares, conadas na base, persistentes; botão 1,5 × 1-1,2 mm; cálice 
com lobos desiguais, livres no botão, 2 maiores 1 × 1,4-1,5 mm, 2 menores 
1 × 1-1,2 mm, suborbiculares, pubérulos na face externa, glabro na interna; 
pétalas 1-1,5 × 1,3-1,6 mm, suborbiculadas, glabras; estames até 5 mm compr.; 
estilete 5-5,5 mm compr., glabro; ovário 4-5 óvulos por lóculo. Frutos 6-8 mm 
diâm., globosos, atropurpúreos quando maduros, sementes com testa coriácea, 
embrião conferruminado.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: São Mateus, bairro guriri, restinga 
arbustiva, 9.III.2018, fr., R.F.A. Martins et al. 198 (RB, vIES); 20.III.2018, fr., 
R.F.A. Martins et al. 207 (RB, vIES).
Material adicional: RIo DE JANEIRo: Saquarema, Reserva Ecológica de 
Jacarepiá, restinga arbórea, 14.VIII.1992, fl., C. Faney et al. 3158 (RB).

Comentário: espécie de menor dimensão foliar dentre as Myrtaceae de áreas 
de restinga do Espírito Santo, geralmente de porte arbustivo de arquitetura 
bastante ramificada, raramente árvore. Pode ser confundida com M. strigipes, 
diferenciando-se pelas folhas de menor dimensão e glabrescentes (vs. 
tomentosas ou vilosas na face abaxial). Distribui-se na região sul, sudeste, Bahia, 
Maranhão e Pará (Sobral et al., 2014). Foi observada nas formações arbustiva 
fechada e florestal não inundáveis. Foi registrada na restinga de Conceição da 
Barra e São Mateus ocorrendo também na floresta de Tabuleiro em Linhares 
e na floresta de encosta em Governador Lindenberg, Nova Venécia, Santa 
Leopoldina, Santa Teresa e Ibiraçu.

Neomitranthes Kausel ex D. Legrand, Fl. Il. Cat. 1: 671. 1977.
Arbusto ou árvore. Casca lisa. Planta glabra ou com indumento, tricomas 
simples. Fascículo ou tirsoide, axilar; bractéola não conada; botão obovado 
ou globoso, ápice apiculado dotado de tufo de tricomas; cálice completamente 
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fusionado, deiscente por caliptra ou raro formando lobos irregulares; corola 
1-5-mera, glabra; estigma punctiforme; ovário (1)2(3)-locular, óvulos (1)2-5(3) 
por lóculo. Bacáceo, globoso, cálice persistente, sementes 1-2(3), embrião 
eugenioide.

gênero endêmico da Mata Atlântica brasileira com 16 espécies (Sobral 
et al., 2014).

46. Neomitranthes langsdorffii (o.Berg) Mattos, Loefgrenia 76: 2. 1981.
Fig. 3g, 16a
Arbustos ou árvores 2-13 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
coriáceas. Indumento pubérulo castanho nos ramos jovens, folhas novas, 
inflorescência, antopódio, hipanto e indumento esparso nos frutos. Lâminas 
foliares 5-13 × 2,5-6 cm, elípticas, discolores, discretamente revolutas, 
cartáceas; ápice curto ou longo-acuminado ou agudo atenuado, raro obtuso; 
base cuneada, aguda ou obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial; 
nervuras secundárias 8-12 pares, visíveis na face adaxial, menos na abaxial; 
nervura marginal 1,5-3,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, às 
vezes inconspícua, margem discretamente revoluta; glândulas translúcidas 
pouco visíveis ou inconspícuas em ambas as faces; pecíolos 8-12 mm compr. 
Tirsoide terminal ou subterminal, eixo principal 1,5-5,5 cm compr., 1-4 pares 
de ramificações opostas terminadas por triáde; brácteas 1,5-2,5 × 1-1,2 mm, 
ovadas; antopódios 3-5 × 0,5 mm ou séssil; bractéolas 1-1,5 × 1-1,2 mm, 
ovadas ou suborbiculares, caduca após a antese; botão 4-5 × 3,5-4 mm; cálice 
formando caliptra 4-5 mm diâm., glabra na face externa pubérula na interna, raro 
rasgando-se em lobos irregulares; pétalas (1)4, 2,5-3 × 1,5-2,5 mm, obovadas, 
às vezes irregulares, glabras; estames até 4,5 mm compr., disco estaminal 
pubérulo; estilete 3,5-5 mm compr.; ovário (3)4-5 óvulos por lóculo. Frutos 
12-15 mm diâm., atropurpúreos quando maduros, sementes com testa cartácea, 
embrião conferruminado.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 157 da 
Aracruz Celulose [Área de Preservação Ambiental de Conceição da Barra], 
restinga arbórea, 27.IX.1992, fr., O.J. Pereira et al. 3879 (RB, vIES); Área 
de Preservação Ambiental de Conceição da Barra, Quadrado, restinga arbórea, 
28.VIII.2009, fl., M. Ribeiro et al. 9 (RB, VIES); 1.VIII.2007, fl., R.F.A. Martins 
et al. 161 (RB, VIES); 5.IX.2011, fl., A. Giaretta & M.C. Souza 1026 (RB, 
VIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 22.VIII.2009, fl., A.G. 
Oliveira & M. Ribeiro 572 (RB, VIES); 7.IX.2011, fl., A. Giaretta et al. 1035 
(RB, vIES). São Mateus, guriri, restinga arbórea, 2.II.2012, fr., A. Giaretta 
1226 (RB).
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Comentário: diferencia-se pela inflorescência tirsoide e flores geralmente 
deiscentes por caliptra, esta muitas vezes persistente no fruto. A espécie não 
apresenta sutura transversal delimitando o hipanto e a antese pode algumas 
vezes resultar em lobos irregulares pelo rasgamento do cálice. Distribui-se 
no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (Sobral et al., 2014). Frequente, foi 
encontrada na borda de mata e nas formações florestal e arbustiva fechada não 
inundáveis e arbustiva aberta inundável. Foi registrada na restinga de Conceição 
da Barra, São Mateus e Linhares, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro 
em Linhares e floresta de encosta em Santa Maria de Jetibá.

47. Neomitranthes obtusa Sobral & Zambom, Novon 12: 112-114. 2002.
Fig. 16b
Arbustos ou árvores 3-14 m. Casca áspera, sem desprendimento do ritidoma. 
Planta glabra. Lâminas foliares 5-10 × 3-5 cm, elípticas ou ovadas, concolores a 
discretamente discolores, cartáceas ou coriáceas; ápice obtuso ou arredondado, 
às vezes agudo; base obtusa a arredondada; nervura principal saliente na face 
adaxial, saliente, plana ou levemente sulcada na abaxial; nervuras secundárias 
8-14 pares evidentes na face adaxial, menos na abaxial, às vezes inconspícuas; 
nervura marginal 1-2,2 mm do bordo, margem moderadamente a fortemente 
revoluta; glândulas translúcidas grandes e visíveis em ambas as faces; pecíolos 
4-9 mm compr. Fascículo axilar ou em nós áfilos, eixo principal 1,5-2,5 mm 
compr., 4-6 flores; brácteas 0,6-0,9 × 0,6-0,7 mm, suborbiculares ou ovadas; 
antopódios 2-4 × 0,5-0,6 mm; bractéolas 0,9-1,1 × 0,3-0,5 mm, ovadas, 
eventualmente carenadas, caducas na antese; botão 3,8-4,2 × 2,8-3,2 mm; cálice 
deiscente por caliptra 2 mm diâm; pétalas 4-5, 2-2,5 × 1,4-1,6 mm, obovadas 
ou elípticas, frequentemente uma adnata à caliptra; estames até 8 mm compr., 
disco estaminal glabro; estilete 8-10 mm compr.; ovário 2 óvulos por lóculo. 
Frutos 8-10 mm diâm., purpúreos quando maduros, hipanto formando tubo 
1 mm compr, sementes com testa membranácea, embrião reniforme com 2 
cotilédones plano-convexos distintos. 

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Itaúnas, 
fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 14.6.2008, fl., A.G. Oliveira 263 (RB, 
vIES); 7.IX.2011, fr., A. Giaretta et al. 1038 (RB, vIES); Parque Estadual de 
Itaúnas, trilha das Borboletas, restinga arbustiva, 9.IX.2011, fr., A. Giaretta et 
al. 1049 (RB, vIES).

Comentário: a espécie se caracteriza por ser a única com inflorescência em 
fascículos axilares com flores dotadas de caliptra. Vegetativamente pode 
ser distinguida pela margem fortemente revoluta, nervura principal na face 
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adaxial bem pronunciada e glândulas translúcidas grandes e visíveis, quando 
comparada às outras espécies. Distribui-se no Espírito Santo, Bahia e Sergipe 
(Sobral et al., 2014). Sua ocorrência foi registrada para as formações arbustiva 
aberta inundável, onde possui porte arbustivo de até 4 m com folhas fortemente 
revolutas, e florestal não-inundável, constituindo árvores de até 14 m e folhas 
moderadamente revolutas. Foi registrada na restinga em Anchieta, Conceição 
da Barra, guarapari e vila velha.

Plinia L., Sp. Pl. 1: 516. 1753.
48. Plinia grandifolia (Mattos) Sobral, Hoehnea 21: 202. 1994 (publ. 1995).
Fig. 16c
Arbustos ou árvores 5-14 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
coriáceas retorcidas. Indumento esparso-pubérulo cínero no pecíolo e nervura 
principal da face abaxial da folha. Lâminas foliares 6-9 × 2-3,5 cm, elípticas, 
às vezes obovadas, discolores, cartáceas; ápice agudo atenuado ou acuminado, 
frequente com apículo 0,2-0,5 mm compr.; base aguda ou obtusa; nervura 
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-14 pares, visíveis na 
face abaxial, pouco na adaxial, nervura marginal 1-4 mm do bordo, intramarginal 
0,3-1 mm do bordo, às vezes inconspícua, margem plana ou discretamente 
revolutas; glândulas translúcidas inconspícuas em ambas as faces; pecíolos 
3,5-5 mm compr. Fascículo caulifloro, 2-6 flores; brácteas 1-1,5 × 0,6-0,8 mm, 
ovadas; antopódios 1,5-3 × 0,8-1 mm; bractéolas 1-2 × 0,8-1 mm, obovadas, 
não conadas, caducas na antese; botão 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, obovado; cálice 
com lobos desiguais, 2 menores 0,8-1,2 × 1,2-1,4 mm, ovados, 2 maiores 
1,3-1,8 × 1,4-1,5 mm, suborbiculares, glabros; pétalas 4, 2-2,5 × 2-2,5 mm, 
suborbiculadas, glabras; estames até 3 mm compr., disco estaminal pubérulo; 
estilete 5-6 mm compr., glabro, estigma bilobado; ovário 2-locular, óvulos 2 
por lóculo. Bacídio, até 20 mm diâm., globoso, atropurpúreo quando maduro, 
cálice persistente, sementes 2, testa papirácea, embrião plinióide.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, restinga arbórea, 15.vI.2008, fr., A.G. Oliveira et al. 282 
(RB, vIES); 31.3.2011, fr., A. Giaretta 978 (RB, VIES); 29.II.2012, fl., A. 
Giaretta et al. 1248 (RB, vIES).

Comentários: gênero com 32 espécies para o Brasil sendo 27 ocorrentes na 
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014). Espécie facilmente reconhecível por ser 
a única na área de estudo com caulifloria. Pode ser reconhecida pela folha de 
ápice agudo-atenuado com uma pequena projeção apicular e por apresentar 
gema apical ou axilar envolvida por catáfilos imbricados. Distribui-se pelos 
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estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Sobral et al., 2014). Espécie 
ocorrendo na formação florestal não inundável. Foi registrada na restinga de 
Conceição da Barra e Linhares, ocorrendo também na floresta de encosta em 
Águia Branca. 

Psidium L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.
Subarbusto, arbusto ou árvore. Planta glabra ou com indumento, tricomas 
simples. Flor solitária, dicásio ou racemo não protegidos por invólucro de 
catáfilos com a porção superior frequentemente constituída de folhas em 
crescimento normal, axilar, terminal ou ramiflora; bractéola não conada; botão 
inteiro ou constrito acima do ovário; cálice completamente ou parcialmente 
fusionado, rasgando-se na antese em 3-5 lobos irregulares; corola 4-5-mera, 
glabra; disco estaminal glabro; estigma capitado ou punctiforme; ovário 
2-locular ou 4-5 locular, óvulos 8-80 por lóculo. Solanídeo, globoso ou 
elíptico, cálice persistente, sementes 6-numerosas, testa óssea, embrião 
pimentoide.

gênero com cerca de 59 espécies no Brasil, sendo 36 ocorrentes na 
Mata Atlântica (Sobral et al., 2014). 

49. Psidium brownianum Mart. ex DC., Prodr. 3: 236. 1828. 
Fig. 4g, 16d
Subarbustos, arbustos ou árvores 0,5-8 m. Casca áspera, estriada, ritidoma se 
desprendendo em lâminas papiráceas. Planta glabra. Lâminas foliares 2,5-11 × 
1,5-6,5 cm, elípticas ou ovadas, discretamente discolores a concolores, cartáceas 
ou coriáceas; ápice agudo, obtuso ou acuminado; base obtusa, arredondada ou 
cordada, às vezes aguda; nervura principal sulcada ou plana na face adaxial; 
nervuras secundárias 7-13 pares evidentes em ambas as faces; nervura marginal 
1-3,5 mm do bordo, margem levemente a moderadamente revoluta; glândulas 
translúcidas visíveis em ambas as faces, densamente pontoada; pecíolos 0,5-3 
mm compr. Racemo com 1-3 nós basais férteis não protegidos por invólucro de 
catáfilos e porção superior frequentemente constituída de folhas em crescimento 
normal, 2-6 flores, eixo entre as flores 1-10 mm compr.; brácteas 1-2 × 0,6-0,8 
mm, ovadas ou estreito-ovadas; antopódios 5-15 × 0,5-0,7 mm; bractéolas 0,7-
1,5 × 0,4-0,5 mm, ovadas ou estreito-ovadas, persistentes; botão 4,5-5 × 3-4 mm, 
obovado; cálice parcialmente fusionado aberto no ápice do botão, formando 4 
lobos, 1,5-2 × 1,5-2 mm; pétalas 3-4 × 2,5-3 mm, obovadas; estames até 4 mm 
compr.; estilete 4-4,5 mm compr., glabro, estigma punctiforme; ovário 2-locular, 
óvulos 10-12 por lóculo. Frutos 10-13 × 8-10 mm, elípticos, raro globosos, 6 
a 13 estrias epidérmicas longitudinais frequentemente pouco visíveis quando 
secos, atropurpúreos quando maduros, sementes 12, testa lenhosa.
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Figura 4. a. Myrciaria strigipes – hipanto se desprendendo em uma unidade; b. Eugenia 
dichroma – disco estaminal pubérulo e constrição nas sépalas; c. Eugenia bahiensis – botão; 
d. Calyptranthes lucida – botão deiscente por caliptra; e. Eugenia brasiliensis – hipanto 
costado; f. Eugenia aff. ilhensis – indumento pubérulo no antopódio e hipanto; g. Psidium 
brownianum – botão aberto no ápice; h. Campomanesia guazumifolia – botão; i. Eugenia 
excelsa – fruto; j. Myrcia cerqueiria – antera com abertura apical; l. Myrcia ilheosensis 
– tecas posicionadas em alturas ligeiramente diferentes; m. Myrcia littoralis – botão; n. 
Myrcia multiflora – fruto. (a – I.A. Silva 166; b – A. Giaretta 1021; c – D.A. Folli 278; d 
– I.A. Silva 352; e – D.A. Folli s.n.; f – G.L. Farias 106; g – D. Sucre 8295; h – D.A. Folli 
824; i – A.M. Lino 101; j – D. Sucre 8344; l – A.G. Oliveira et al. 157; m – A. Giaretta 
1154; n – I.A. Silva 370).
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Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, restinga, 
12.III.2007, fr., C. Farney et al. 4570 (RB, VIES); 12.III.2007, fl., C. Farney et 
al. 4578 (RB, vIES); Itaúnas, fazenda Jequitaia, restinga arbórea, 13.XII.2008, 
fl., M.M. Monteiro et al. 135 (VIES); 13.XII.2008, fl., M.M. Monteiro et al. 
19 (vIES); 14.vI.2008, fr., A.G. Oliveira 267 (VIES); 11.IV.2010, fl. M.M. 
Monteiro 211 (VIES); 11.IV.2010, fl., M.M. Monteiro et al. 212 (vIES); 
1.v.2010, fr., A.G. Oliveira et al. 794 (vIES); Parque Estadual de Itaúnas, 
restinga, 4.vII.2007, fr., L.F.T. Menezes et al. 1686 (VIES); 10.IX.2010, fl., 
M.M. Monteiro et al. 208 (vIES); [Área de Proteção Ambiental de Conceição 
da Barra], Lajinha, 5.VII.2007, fl., D.S.D. Araujo 11016 (RB, vIES). São 
Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva, 20.X.2007, fl., R.F.A. Martins 95b 
(VIES); 24.XII.2007, fl. e fr., R.F.A. Martins et al. 126 (VIES); 13.II.2008, fl., 
fr., A.G. Oliveira 207 (VIES); 9.III.2008, fl., R.F.A. Martins et al. 178 (vIES); 
9.III.2008, fl., R.F.A. Martins et al. 179 (vIES); bairro Liberdade, restinga 
arbórea, 15.IX.2006, fl., L.F.T. Menezes 1536 (VIES); 18.XI.2006, fl. e fr., A.G. 
Oliveira 5 (VIES); 25.XI.2006, fl. e fr., F.C. Teotônio 17 (vIES); 14.III.2007, 
fl., fr., C. Faney et al. 4599 (RB, vIES); 5.v.2007, fr., A.G. Oliveira et al. 59 
(VIES); 20.X.2007, fl. e fr., A.G. Oliveira et al. 182 (VIES); 2.III.2008, fl. e fr., 
A.G. Oliveira et al. 229 (vIES); Barra Nova, restinga arbustiva, 13.III.2007, 
fl., C. Farney et al. 4587 (RB, vIES).

Comentário: a espécie assemelha-se a Eugenia uniflora, E. sulcata e E. 
neosilvestris pelo tamanho das folhas e estrutura da inflorescência. Difere, 
entretanto, por ser glabra, folha geralmente coriácea e com pecíolo muito curto, 
pela ausência de catáfilos na região basal do eixo da inflorescência, cálice 
parcialmente fusionado formando lobos irregulares, fruto elíptico e estriado 
(vs. globoso e sulcado) com 12 sementes (vs. 1-2). Distribui-se pela região 
sudeste e nordeste (Sobral et al., 2014). ocorre na restinga ao longo de toda 
costa capixaba, frequentemente em áreas em regeneração, mas foi registrada 
também na floresta de Tabuleiro em Linhares e na floresta de encosta em Águia 
Branca e Nova venécia.

50. Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine, Trans. Hort. Soc. London. 4: 317. 
1821.
Fig. 17a
Arbustos ou árvores 2-8 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas 
coriáceas irregulares. Planta glabra. Lâminas foliares 5,5-11,5 × 3,5-6,5 cm, 
obovadas, concolores em material herborizado, cartáceas a coriáceas; ápice 
arredondado ou obtuso, raro agudo; base cuneada ou decorrente; nervura 
principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 10-14 pares, evidentes 
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na face abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-2,5 mm do bordo, 
margem discreta a moderadamente revoluta; glândulas translúcidas pouco 
visíveis em ambas as faces, marcadas na superfície por pontoações escuras 
em ambas as faces; pecíolos 10-15 mm compr. Flor solitária; brácteas 1,5-2 
× 2,5-3 mm, ovadas; antopódios 7-12 × 1-1,2 mm; bractéolas 0,6-1 × 0,6-1,5 
mm, suborbiculares ou ovadas, caducas antes da antese; botão 6-8,5 × 5-6 
mm, obovado ou globoso; cálice parcialmente fusionado, aberto no ápice do 
botão, formando 3-4 lobos, 4,5-5,5 × 4-5 mm, crassos, glabrescentes na face 
interna; pétalas 5, 6,5-7 × 3,5-4,5 mm, obovadas, às vezes uma reduzida, 
glabras; estames até 9 mm compr., disco estaminal glabro ou farináceo; 
hipanto glabro, estilete 5-9,5 mm compr., glabro, estigma capitado; ovário 
4-5-locular, óvulos 10-18 por lóculo. Frutos 28-30 × 20-22 mm, globosos 
ou elípticos, vermelhos quando maduros, sementes com testa óssea, embrião 
pimentoide.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Área 135 da 
Aracruz Celulose, restinga arbórea, 9.XII.1992, fr., O.J. Pereira et al. 4387 
(RB, vIES). Área 126 da Aracruz Celulose, restinga arbórea, 27.II.1992, fr., 
O.J. Pereira et al. 2888 (RB, vIES); Parque Estadual de Itaúnas, restinga 
arbustiva, 19.XI.2010, fr., L.C.M. Lopes & M.G.F. Salgado 144 (RB, vIES); 
restinga arbórea, 26.I.2012, fr., A. Giaretta & M. Ribeiro 1215 (RB, vIES).
Material adicional examinado: RIo DE JANEIRo: Angra dos Reis, Ilha 
Grande, restinga arbustiva, 9.XI.2000, fl., F. Pinheiros 595 (RB).

Comentário: a espécie difere das outras do gênero pelas folhas obovadas, de 
porção médio inferior cuneada, pecíolo comprido e flores axilares solitárias. 
Frequentemente representada em fruto nas coleções, o qual é comestível. É a 
espécie do gênero na área de estudo que apresenta frutos com maiores dimensões 
e lobos do cálice carnosos. Possui ampla distribuição na costa brasileira (Sobral 
et al., 2014). Foi registrada na restinga em Aracruz, Conceição da Barra, 
Guarapari e São Mateus, ocorrendo também na floresta de Tabuleiro e encosta 
ao longo do Estado.

51. Psidium guineense Sw., Prodr. veg. Ind. occ.: 77. 1788.
Fig. 2d, 17b
Arbustos 1,5-3 m. Casca lisa, ritidoma se desprendendo em lâminas papiráceas 
irregulares. Indumento pubescente-cúpreo nos ramos jovens, pecíolo, face 
abaxial da folha, antopódio, flores, e esparso nos frutos. Lâminas foliares 
4-13 × 2,5-6,5 cm, elípticas, às vezes obovadas, discolores, cartáceas ou 
coriáceas; ápice agudo ou obtuso, frequentemente mucronado; base aguda 
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ou obtusa; nervura principal sulcada na face adaxial; nervuras secundárias 
6-12 pares visíveis na abaxial, menos na adaxial; nervura marginal 1-1,5 
mm do bordo, margem discretamente revoluta; glândulas visíveis na face 
abaxial, menos na adaxial; pecíolos 6-10 mm compr. Dicásio trifloro ou flor 
solitária axilar ou em nós áfilos; brácteas 2-3,5 × 0,6-0,8 mm, lanceoladas; 
antopódios 3-8 × 1 mm; bractéolas 1,2-1,8 × 0,3-0,4 mm, lineares, caducas 
antes da antese; botão 6-8 × 5-7 mm, constrito imediatamente acima do 
ovário; cálice completamente fusionado, formando 3-5 lobos, 5-7 × 2,5-5 
mm, pubescentes na face externa, glabros na interna; pétalas 11-14 × 5-6 mm, 
obovadas, pubescentes na face externa; estames até 10 mm comp.; estilete 
10-13 mm compr., pubescente na base, estigma capitado; ovário 4-locular, 
óvulos 70-80 por lóculo. Frutos 22-26 × 18-22 mm, globosos, amarelos 
quando maduros, sementes com testa óssea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, Parque 
Estadual de Itaúnas, restinga arbustiva, 15.I.2010, fr., A.G. Oliveira et al. 
695 (RB, VIES); 26.I.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1207 (RB); Área de Proteção 
Ambiental de Conceição da Barra, restinga arbórea, 24.I.2012, fr., A. Giaretta 
& M.C. Souza 1171 (RB); Pontal do Sul, próximo à foz do rio Cricaré, 
restinga arbustiva, 12.III.2007, fl., L.F.T. Menezes et al. 1585 (RB, vIES). São 
Mateus, bairro Guriri, restinga arbustiva, 2.II.2012, fl., A. Giaretta 1223 (RB); 
29.III.2008, fr., R.F.A. Martins et al. 216 (RB, vIES); Urussuquara, restinga, 
6.XI.2007, fr., A.C.S. Cavalcanti et al. 4 (RB, vIES).

Comentário: espécie arbustiva, com caule e ramos tortuosos, caracterizada pela 
inflorescência geralmente em dicásio, botões constritos e face abaxial da folha 
pubescente. Espécie de ampla distribuição no Brasil (Sobral et al., 2014). Foi 
registrada nas formações arbustiva aberta e fechada não-inundáveis. Frequente 
em áreas antropizadas como pastagens e beira de estradas. Distribui-se ao longo 
de toda a restinga do Estado, mas ocorre também na floresta de Tabuleiro em 
Linhares, Serra e Vila Velha e floresta de encosta em Castelo, Domingos Martins, 
Muniz Freire, Santa Maria e Santa Teresa.

52. Psidium myrtoides o.Berg, Fl. Bras. 14(1): 384. 1857.
Fig. 17c
Árvores até 5 m. Casca lisa com depressões, ritidoma se desprendendo em 
placas irregulares de bordas arredondadas. Indumento esparso-pubérulo, 
castanho, nos ramos novos, pecíolo, eixo de inserção das flores e antopódio. 
Lâminas foliares 3,5-7 × 2-4 cm, obovadas ou elípticas, discolores, cartáceas; 
ápice curto acuminado, obtuso ou às vezes arredondado; base cuneada; 
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nervura principal na face adaxial sulcada na base e plana ou saliente na porção 
distal; nervura secundárias 7-10 pares, evidentes em ambas as faces; nervura 
marginal 1-2,5 mm do bordo, intramarginal 0,5-1 mm do bordo, frequentemente 
inconspícua, margem moderadamente revoluta; glândulas translúcidas visíveis 
na face adaxial, menos na abaxial; pecíolos 3-6 mm compr. Racemo axilar, 
terminal, com 2-3 nós basais férteis nas axilas das brácteas e porção superior 
frequentemente constituídas de folhas em crescimento normal, 4-6 flores, eixo 
entre as flores 2-3 mm compr.; brácteas 2-3 × 1-1,3 mm, oblongas; antopódios 
6-7 × 0,5 mm; bractéolas 1 × 0,3 mm, lanceoladas, não conadas, caduca antes 
da antese; flor 3-4 × 2,5-3 mm; cálice parcialmente fusionado aberto no ápice 
do botão, formando 4-5 lobos, 1-1,6 × 2,7-4 mm, farináceo na face interna; 
pétalas 4,5-5 × 4-4,5 mm, suborbiculares, glabras; estames com até 6,5 mm 
compr., disco estaminal esparso-pubérulo; estilete 6,5-7 mm compr., glabro, 
estigma navicular; ovário 2-locular, óvulos 8-9 por lóculo. Frutos 15-20 mm 
diâm, globosos, atropurpúreos quando maduros, sementes 6 com testa óssea.

Material examinado: ESPÍRITo SANTo: Conceição da Barra, restinga 
arbórea, 24.X.2012, fl. e fr., A. Giaretta 1350 (RB). 
Material adicional: ESPÍITo SANTo: Marechal Floriano, 4.Iv.2008, fr., J.W. 
Calatrone et al. 69 (vIES).

Comentário: a espécie possui afinidade com P. cattleianum diferindo por 
apresentar indumento nos ramos novos (vs. glabra), pelas dimensões foliares 
menores, menor número de nervuras secundárias (vs. 10-14 pares), pecíolo 
menor (vs. 10-15 mm) e ovário com 2 lóculos (vs. 4-5 lóculos). os frutos 
amadurecem do verde diretamente para o atropurpúreo, sem coloração 
intermediária. Seus frutos são saborosos e foi também encontrada em quintal 
de residência próximo de sua área de ocorrência. Distribui-se pelo sudeste, 
Paraná, goiás e Bahia (Sobral et al., 2014). Foi encontrada somente na formação 
florestal não inundável em Conceição da Barra.
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Figura 5. a. Blepharocalyx salicifolius; b. Calyptranthes brasiliensis; c. Calyptranthes 
lucida; d. Campomanesia guaviroba. Escala 2 cm (a – Giareta, A. 1349; b – Pereira, 
O.J. 3228; c – Pereira, O.J. 5223; d – Giaretta, A. 1043).
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Figura 6. a. Campomanesia guazumifolia; b. Eugenia astringens; c. Eugenia bahiensis; 
d. Eugenia brasiliensis. Escala 2 cm (a – Oliveira, A.G. 783; b – Giaretta, A. 1222; 
c – Martins, R.F.A. 221; d – Pereira, O.J. 3585).
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Figura 7. a. Eugenia brejoensis; b. Eugenia dichroma; c. Eugenia hirta; d. Eugenia aff. 
ilhensis. Escala 2 cm (a – Menezes, L.F.T. 1563; b – Pereira, O.J. 3891; c – Menezes, 
L.F.T. 1693; d – Giaretta, A. 1158).
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Figura 8. a. Eugenia inversa; b. Eugeina neosilvestris; c. Eugenia pisiformis; d. Eugenia 
pruniformis. Escala 2 cm (a – Monteiro, M.M. 31; b – Giaretta, A. 1055; c – Giaretta, 
A. 997; d – Giaretta, A. 1328).
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Figura 9 – a. Eugenia punicifolia; b. Eugenia sulcata; c. Eugenia uniflora; d. Eugenia 
sp.1. Escala 2 cm (a – Oliveira, A.G. 387; b – Giaretta, A. 1042; c – Oliveira, A.G. 
335; d – Martins, R.F.A. 140).
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Figura 10 – a. Eugenia sp.2; b. Eugenia sp.3; c. Eugenia sp.4; d. Marlierea excoriata. 
Escala 1 cm (a – Menezes, L.F.T. 1757; b – Giaretta, A. 1064; c – Weiler Junior, I. 72; 
d – Pereira, O.J. 5158).
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Figura 11 – a. Marlierea neuwiedeana; b. Marlierea obversa; c. Marlierea polygama; 
d. Marlierea regeliana. Escala 1,5 cm (a – Oliveira, A.G. 06; b – Giaretta, A. 1351; 
c – Oliveira, A.G. 357; d – Pereira, O.J. 4892).
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Figura 12 – a. Marlierea sylvatica; b. Myrcia amazonica; c. Myrcia bergiana; d. Myrcia 
cerqueiria. Escala 2 cm (a – Pereira, O.J. 3158; b – Giaretta, A. 1040; c – giaretta, A. 
1187; d – Nic Lughadha, E. 182).
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Figura 13 – a. Myrcia ilheosensis; b. Myrcia limae; c. Myrcia lineata; d. Myrcia 
littoralis. (a – Oliveira, A.G. 157; b – Jesus, M.C. 130; c – Pereira, O.J. 3830; d – 
Giaretta, A. 1188).
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Figura 14 – a. Myrcia multiflora; b. Myrcia racemosa; c. Myrcia splendens; d. Myrcia 
thyrsoidea. Escala 2 cm (a – Pereira, O.J. 4137; b – Pereira, O.J. 3794; c – Menezes, 
L.F.T. 1592; d - Pereira, O.J. 3116).
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Figura 15 – a. Myrcia vittoriana; b. Myrciaria floribunda; c. Myrciaria strigipes; d. 
Myrciaria tenella. Escala 2 cm (a – Menezes, L.F.T. 1670; b – Giaretta, A. 1193; c – 
Giaretta, A. 1250; d – Martins R.F.A. 198).
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Figura 16 – a. Neomitranthes langsdorffii; b. Neomitranthes obtusa; c. Plinia 
grandifolia; d. Psidium brownianum. Escala 2 cm (a – Giaretta, A. 991; b – Giaretta, 
A. 1038; c – Oliveira, A.G. 282; d – Farney, C. 4578).
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Figura 17 – a. Psidium cattleianum; b. Psidium guineense; c. Psidium myrtoides. Escala 
2 cm (a – Giaretta, A. 1215; b – Giaretta, A. 1207; c – Giaretta, A. 1350).
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