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Trecho de Floresta Montana visto na parte rochosa da montanha conhecida
como “Peixe”, Guapimirim RJ Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
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APRESENTAÇÃO
Um Álbum, muitas plantas e montanhas
A montanha. Apresentar um guia de mirtáceas
pode ser feito de mil formas!
Poderia iniciar falando das espécies mais populares: jabuticabas, araçás, goiabas, eucaliptos e outras.
Ou falar das propriedades aromáticas, madeireiras,
alimentares da família e por aí vai. Poderia ser do
ponto de vista da biodiversidade botânica, afinal estamos falando sobre uma das famílias de plantas mais
diversa, com algumas das árvores mais altas do mundo
que merece e faz jus a ter sua majestade anunciada
logo na abertura! Ainda assim, essas são informações de maior domínio popular. Ou seja: não expressam exatamente o que é este guia, que nos revela
parte do conhecimento científico sobre as espécies
estudadas, mas de uma maneira propositadamente
leve, isto é, de fácil compreensão para os visitantes
do PARNASO. Objetiva também aproximar pesquisadores experimentados, que terão interesse imediato
pelo material, de amadores e interessados em geral,
que poderão saboreá-lo sem o peso da informação
demasiado técnica. Tudo isso com o devido suporte no
rigor científico que a confirmação de uma identificação
botânica requer. Mas não sou especialista na família,
sequer sou botânico, então melhor procurar um outro
jeito de apresentar este Álbum.
Outra forma seria falar sobre os autores. Seria uma
delícia tecer longos comentários sobre a Professora Mar6

li: botânica experiente, pessoa de fácil trato e pesquisadora incansável. O debate com ela é sempre gratificante
e o aprendizado longo. Marcelo, com quem tive menos
contato, mas conheço bem sua excelência como professor e pesquisador, grande especialista em Myrtaceae,
incrível família botânica que aqui tem abordada parte de
sua diversidade serrana fluminense. Fernando, debutante nas publicações botânicas, mas grande conhecedor
e amante da montanha.
Opa!
Que me perdoem todos, mas creio que encontrei o
ponto! Como viram na primeira frase, não comecei de nenhuma destas formas. E o motivo (ah!), este sim, antecede
a tudo neste guia. Fernando nasceu mais perto da base
desta mesma cadeia montanhosa. Mas vive nas nuvens.
Sonhando com um mundo diferente? Também! Mas me
refiro de fato às nuvens que com frequência abraçam as
partes mais altas e os locais mais ermos da Serra dos
Órgãos: campo de altitude, matas nebulares, dos picos
mais famosos aos locais quase desconhecidos e inacessíveis! Aqueles onde as espécies mais raras esperam
uma primeira visita ou aguardam serem revisitadas por
um botânico da atualidade, pois só foram estudadas no
século XIX por naturalistas, principalmente estrangeiros.
Ou ainda, foram conhecidas por nossos antepassados
mais autóctones que não deixaram registros senão oral,
muitos dos quais se perderam no tempo.
Ouso dizer que o botânico Fernando, antes de tudo,
foi uma criança atenta que teve o privilégio de ser conduzido pelas mãos hábeis, ouvir e se apaixonar pelas
7

plantas através de um mestre que se relacionava com
elas: o próprio pai.
Assim se iniciou a experiência que agora se consolida com Marcelo e Marli, como um primeiro de muitos
ciclos e capítulos de ciência!
Fernando é um homem da montanha, em especial as
do PARNASO, algo apreciável por todos, que acompanham
sua trajetória no Parque. Vem apresentando isso a todos
que se aproximam. Nos revela, com seus parceiros de
pesquisa, parte do conhecimento adquirido no Mestrado, e
avança em já começar falando para muitos e não apenas
para especialistas.
Obrigado Fernando, Marli e Marcelo! Que este Álbum
nunca pare de receber suas figurinhas e que estimule
outros futuros trabalhos que divulguem a diversidade
da flora protegida pelo Parque Nacional da Serra dos
Órgãos. Que a natureza do PARNASO revelada no Álbum das Myrtaceae possa ser reconhecida, amada e
protegida por todos!
Jorge Luiz do Nascimento
30 de janeiro de 2019
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Myrceugenia alpigena “conserva”
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INTRODUÇÃO
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO),
criado em 1939, exibe em uma área de pouco mais de
20.000 ha, um cenário deslumbrante que representa
um dos principais remanescentes de Mata Atlântica. Em
muitas de suas áreas florestadas é possível, ainda, ter
contato com uma vegetação primitiva que se preservou
ao ataque à Mata Atlântica. O PARNASO protege florestas em cotas de 200 a 2.275 metros de altitude, nos
quatro municípios onde se situa: Guapimirim, Teresópolis, Magé e Petrópolis. O grande desnível em altitude
aliado a outros fatores ambientais, como grande volume
anual de chuvas e a grande amplitude térmica são umas
das razões para a grande biodiversidade presente nesta
Unidade de Conservação.
A exuberante cadeia de montanhas da Serra do Mar,
de topografia peculiar, lembrou aos primeiros europeus
que chegaram ao Brasil os tubos dos órgãos de suas igrejas, que deu origem a denominação Serra dos Órgãos. Nas
missões científicas europeias do início do séc. XIX a flora
deste trecho da Serra do Mar foi estudada por notáveis
naturalistas, como Langsdorff, von Martius, Spix, Gardner, Glaziou, Ule, dentre outros. O primeiro registro de
ascensão à Pedra do Sino, ponto culminante e atualmente
uma das principais trilhas do PARNASO, é atribuído ao
botânico escocês George Gardner, que lá chegou em 11
de abril de 1841, caminhando nas trilhas feitas por antas.
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos protege o
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Dedo de Deus, monumento geológico destacado como
de apelo turístico e considerado Patrimônio Natural do
Brasil. O Dedo de Deus é o símbolo do Estado do Rio de
Janeiro e está representado no brasão do Estado, sendo
também o maior símbolo do montanhismo brasileiro.
A flora do PARNASO, de extrema relevância no contexto da biodiversidade, se apresenta de forma surpreendente por sua riqueza e diversidade revelando cores e
formas muitas vezes consequentes da dramaticidade
das pressões ambientais locais. Dentre as famílias botânicas mais frequentes e com maior riqueza de espécies,
cerca de 100, destacam-se as espécies de Myrtaceae,
importantes elementos florísticos na vegetação local
que, entre outros aspectos são fundamentais na dieta
alimentar da fauna da região. O Álbum de Myrtaceae
do Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um convite
ao visitante para conhecer e compreender um pouco
mais sobre este universo florístico da região, revelando
aos que caminham nas trilhas existentes entre o complexo montanhoso do PARNASO algumas das espécies
de Myrtaceae que habitam a flora local. Acreditamos
que conhecer, fortalece a consciência e o instinto humano de preservação, fundamental para perpetuar a
biodiversidade e a exuberante beleza cênica do Parque
Nacional da Serra dos Órgãos.
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“Os remanescentes da

Campo de Altitude

mata virgem que ainda se
erguem nas vizinhanças
da Capital , conquanto
grandiosos aos olhos
de um recém-chegado
da Europa , se tornam

Floresta Alto-Montana

insignificantes quando
comparadas com a massa
da gigantesca vegetação
que veste as encostas da
Serra dos Órgãos.”

Floresta Montana

George Gardner 1836-1841
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Floresta Submontana
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CONHECENDO AS MYRTACEAE
O nome Myrtaceae é mais íntimo dos botânicos ou
de pesquisadores de ciências correlatas, assim como
o nome científico de suas espécies, que, como regra
na ciência Botânica, são latinizados. Mas, sem dúvida,
várias das espécies desta família botânica são comuns
no dia a dia de todos nós: quem nunca viu e saboreou
um Psidium guajava, a atrativa goiaba; uma Plinia cauliflora, a nigrescente e brilhante jabuticaba, ou uma Eugenia uniflora, a gomosa e chamativa vermelha pitanga?
Estas são algumas das espécies de Myrtaceae muito
comuns na flora brasileira e mais conhecidas por seus
apetitosos frutos. Outras espécies entretanto, possuem
potencial nutricional semelhante, embora permaneçam
sendo comercializadas apenas em pequena escala,
como a grumixama (Eugenia brasiliensis), o cambuci
(Campomanesia phaea), o araçá (Psidium cattleianum),
a cabeludinha (Myrciaria glazioviana), e em geral são
conhecidas apenas por pessoas que habitam as mesmas
áreas de ocorrência destas plantas.
Na flora do PARNASO as espécies de Myrtaceae se
caracterizam por plantas de porte arbóreo ou arbustivo,
com altura que varia de 1,5 m a 27 m e com casca que
pode ser esfoliante.
Suas folhas são opostas, na grande maioria coriáceas, aromáticas e com pontos translúcidos visíveis ou
não, com predominância de coloração vermelha nas
folhas novas e verde nas folhas adultas. Suas flores,
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em geral, tem coloração branca com variações de matizes e apresentam uma mescla avermelhada em várias espécies; possuem quatro ou cinco pétalas, e se
dispõem agrupadas ou solitárias. Os estames são em
grande número e de tamanhos variados. Os frutos são
carnosos, denominados bagas, a maioria variando da
coloração amarela, avermelhado, vinho ou negro e muito
apreciados pela fauna e também por humanos.
Myrtaceae no Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
se apresenta como uma família muito diversificada e
profusa ocupando todos os tipos de formações florestais
locais: Submontana (200 a 500 m.s.m.), Montana (500
e 1.500 m.s.m.), Alto-Montana (acima de 1500 m.s.m.)
e ainda no Campo de Altitude (acima de 1.800 m.s.m.).
O conjunto de ambientes variados que a Mata Atlântica apresenta no PARNASO, proporciona a esta família
botânica um expressivo número de espécies, que se
apropriam destes ambientes de variadas formas, ora se
distribuindo de maneira ampla, outras vezes restringindo sua população. De maneira geral, o maior número
de espécies se concentra nas cotas altitudinais mais
baixas das florestas do PARNASO (Florestas Submontana e Montana), nas quais podem ocorrer no bosque
e/ou também compondo o dossel destas florestas. Por
outro lado, algumas das espécie só poderão ser vistas
se o visitante chegar até as áreas mais altas do PARNASO, pois são plantas restritas e típicas de formações
de altitude, como ocorre na Floresta Alto-Montana e o
Campo de Altitude.
15

Campomanesia guaviroba

1

4

(DC.) Kiaersk

Árvore de pequeno porte, com caule de cor castanho
amarelado. Folhas opostas e dispostas em mesmo plano,
grandes. Inflorescência entre os ramos. Frutos com coloração que vai de amarela a vermelho vivo, com polpa.
Podendo servir de alimento para humanos e fauna em geral. Ocorre nas Florestas: Submontana e Montana, sendo
vista na Sede Guapimirim na margem do Rio Soberbo e na
Sede Teresópolis, nas proximidades da piscina e Estrada da
Barragem. Encontrada com flores e com frutos nos meses
de final e inicio de ano de novembro a janeiro.
Esta espécie é conhecida popularmente como guabiroba.
Distribuição Geográfica
Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Sul e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica

2

3

5

Fotos:
1-Botões;
2-Detalhes da folha;
3-Fruto vermelhos;
4-Caule;
5-Detalhes da Inflorescência.
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Campomanesia laurifolia Gardner
Árvore de pequeno a médio porte. Folhas médias,
opostas e não cruzadas, algumas apresentam manchas marrons em círculos. A inflorescência se origina
entre a folha e o ramo. Suas flores podem ser vistas no
verão. Os frutos externamente tem coloração amarela
e a polpa branco leitosa; geralmente estão maduros
em meados de agosto e são saborosos para consumo
humano.
Ocorre nas Florestas Submontana e Montana,
sendo muito observadas em beira de rios e córregos.
Pode ser vista na Sede Guapimirim (400 – 500 m) as
margens do Rio Soberbo, e florestas próximos a Sede
Teresópolis a 1000m.
Esta espécie é conhecida popularmente como guabiroba amarela-rugosa ou guabiroba-juba.

1

4

2

3

5

Distribuição Geográfica
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Frutos;
2-Folhas;
3-Polpa comestível;
4-Planta as margens do Rio;
5-Rio Soberbo, ambiente comum à espécie.
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Eugenia brasiliensis Lam.
Árvore de pequeno a médio porte. Folhas opostas
e cruzadas, médias, rígidas e muito brilhantes, avermelhadas quando novas. Botões florais verdes, pouco
evidentes; Inflorescência saindo do ápice dos ramos.
Flores brancas grandes, muito chamativas, com agradável perfume. Frutos quando presentes são roxos a quase
pretos, com polpa e agradáveis ao paladar humano.
Ocorre nas Florestas Submontana e Montana, pode
ser vista uma pequena população na Sede Teresópolis
e também na Sede Guapimirim.
Visto com flores e frutos nos meses quentes do ano,
a partir de meados de novembro/dezembro até o mês
de março.
Esta espécie é conhecida popularmente como grumixama.

1

4

2

3

5

Distribuição Geográfica
Bahia, Paraná, Santa Catarina e região Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flores;
2-Folhas rígidas;
3-Folhas novas avermelhadas;
4-Caule;
5-Eugenia brasiliensis na Sede Teresópolis.
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Eugenia cinerascens Gardner
Árvore de pequeno porte. Folhas pequenas, opostas
e cruzadas, de um verde bem forte na face superior e
mais claro na face inferior. Suas flores se originam de
um mesmo ponto do ramo geralmente na parte superior. Frutos com coloração avermelhada, quando próximos a maturação, mas que podem ser vistos também
amarelados num processo anterior de seu amadurecimento. Suas flores são vistas no verão, e seus frutos
geralmente aparecem na época fria, em alguns anos
se estendendo até quase o fim do ano.
Ocorre exclusivamente nas Florestas Alto-Montana
em altitudes próximas a 2.000 m. Pode ser vista na Travessia Petrópolis-Teresópolis na descida do Mergulho e
na matinha após o Vale das Antas.
Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica

1

4

2

3

5

Fotos:
1-Frutos;
2-Flores e botões;
3-Pétalas arredondadas e parte inferior das folhas;
4-Caule coberto com liquens;
5-Floresta Alto-Montana, ambiente comum à espécie
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Eugenia expansa Spring ex Mart.
Árvore de médio porte, podendo chegar a altura de
12 m. Folhas opostas e cruzadas, tamanho médio, de
coloração castanho claro em sua face inferior. Flores
alvas com longos cabos, pendentes. Frutos com coloração avermelhada quando amadurecidos e com polpa.
Pode ser visto com flores entre os meses de novembro
e março, e com frutos a partir de maio.
Ocorre na Floresta Submontana, podendo ser vista
na Sede Guapimirim, em cotas próximas a 500 m., com
grandes populações que se estendem até as altitudes
menores destas montanhas. É possível ver esta espécie também, na estrada que corta o Parque na Serra
de Guapimirim.
Esta espécie apresenta interação com a fauna
atraindo vários pássaros quando frutifica.

1

4

2

3

5

Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1;5-Flores com longos pedicelos;
2-Folhas com coloração castanho claro na face inferior;
3-Botões florais pendentes;
4-Caule com casca bem grossa
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Eugenia involucrata DC.
Árvore, com caule e ramos de cor amarelada e
descamante. Folhas opostas e cruzadas, pequenas,
elípticas e rígidas. Flores e frutos saem do meio dos
ramos. Frutos com coloração que vai do vermelho vivo
ao vinho, e muito brilhante.
Ocorre na Floresta Montana e pode ser visto na
Trilha Cartão Postal, com frutos nos meses do fim do
ano: outubro, novembro e Dezembro.
É uma espécie com grande potencial alimentício,
produzindo grandes quantidades de frutos com muita
polpa e bastante saborosa ao paladar, servindo de alimento a fauna e a humanos.
Esta espécie é conhecida popularmente como Cereja do mato.
Distribuição Geográfica
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Sul
e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Cerrado e Mata Atlântica

1

4

2

3

5

Fotos:
1-3-Frutos;
4-Detalhe do caule amarelado;
5-Frutos em grande profusão.
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Eugenia laruotteana Cambess.
Árvore de pequeno a médio porte, com caule de
cor avermelhado geralmente com muitos liquens e
musgos dando um aspecto esverdeado. Folhas opostas, grandes, com pilosidade curta esbranquiçada.
Inflorescência no ápice dos ramos geralmente agrupadas em duas flores. Botões com pelo esbranquiçado.
Frutos com coloração castanho. Ocorre na Floresta
Submontana, com ocorrência na Sede Guapimirim nas
margens do Rio Soberbo e trilhas dos seu arredores,
em altitudes entre 400-500 metros.
Pode ser vista com flores na primavera no final do
inverno e primavera nos meses de agosto, setembro
e outubro. Seus frutos podem ser vistos no verão, nos
meses de janeiro e fevereiro.
Distribuição Geográfica
Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Cerrado e Mata Atlântica

1

4

2

3

5

Fotos:
1;3-Botões e flores;
2-Flores sem as pétalas;
4-Caule;
5-Frutos castanhos.
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Eugenia ligustrina (Sw.) Willd.
Árvore pequena, ramificada, com caule de cor castanho claro e ramos com ápice esverdeado ou avermelhado.
Folhas sem pilosidade, pequenas, e rígidas. Inflorescência
próxima a ponta dos ramos, com duas a quatro flores saindo de um mesmo ponto. Frutos rugosos ficando amarelado
no amadurecimento. Ocorre na Floresta Montana e pode
ser vista na Trilha do Sino, Trilha 360° graus e adjacências.
Encontrada com flores e botões de agosto a outubro
e vista com frutos nos meses de novembro, dezembro
e janeiro no final da primavera e verão, é uma espécie
comum, sendo vista com facilidade nas áreas citadas.
Distribuição Geográfica
Pará, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Sergipe, Paraná e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica

1

4

2

3

5

Fotos:
1-Fruto rugoso;
2-Botões;
3-Flores;
4-Caule castanho claro;
5-Flores com anteras avermelhadas.
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Eugenia multicostata D. Legrand
Árvore com caule alaranjado, esfoliante, e ramos
avermelhados. Flores agrupadas duas a duas com pedicelo vermelho, perfumadas, vistosas, visitadas por
vários insetos. Muito comum em beira de rio e córregos.
Eugenia multicostata pode ser vista em sub-bosque, mas
também são encontrados indivíduos arbóreos com mais
de 25m. de altura, como alguns indivíduos das Trilha do
Sino, Trilha 360° e Trilha Mozart Catão. Espécie comum
na faixa altitudinal de 900 a 1700m. O caule alaranjado
desta árvore é uma característica de fácil observação
e um primeiro diagnóstico para identificar a espécie.
Esta espécie é conhecida popularmente como araçá-piranga ou araçá-vermelho.
Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro, São Paulo e Sul
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica

1

4

2

3

5

Fotos:
1-Botão ainda com bractéola descente;
2;3-Flores;
4-Caule;
5-Espécie com frutos.
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Eugenia pisiformis Cambess.
Árvore de pequeno a médio porte, com caule castanho avermelhado. Folhas opostas e cruzadas, grandes, com face inferior esbranquiçada. Inflorescência
no ápice e meio dos ramos com muitas flores. Frutos
com coloração que vai de amarela a vermelho vivo,
com polpa.
Sua ocorrência é percebida na Floresta Montana.
Na Sede Teresópolis pode ser vista na Estrada da Barragem, Trilha Suspensa e Trilha do Sino. Também é
facilmente avistada nas Trilhas do Complexo Dedo de
Deus na Serra de Guapimirim.
Encontrada com flores nos meses de setembro e
outubro e com frutos em novembro e dezembro.
Espécie bem distribuída, seus frutos servem de alimento para a fauna e humanos.
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Distribuição Geográfica
Bahia e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flores;
2;3-Variação da coloração dos frutos de
amarelos a vermelho vivo;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos com frutos.
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Eugenia stenosepala Kiaersk.
Árvore, com caule de cor castanho amarelado. Folhas pequenas opostas e cruzadas, elípticas e rígidas.
Sem pilosidade. Flores e frutos se originam na ponta
dos ramos ou próximo a este. Frutos com coloração
vermelha quando amadurecidos, com variações de cor
próximo ao amarelo no seu desenvolvimento muito parecido a de uma pitanga, com várias reentrâncias ao
seu redor.
Ocorre na Floresta Montana, em algumas Trilhas
da Estrada da Barragem, como a Mozart Catão e Cartão Postal. É vista com frutos nos meses de verão, e é
muito saborosa ao paladar, servindo de alimentos tanto
a fauna quanto a humanos.
Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos com reentrâncias;
2-Detalhe de sua única semente nos frutos;
3-Frutos vermelhos, no ápice dos ramos;
4-Caule castanho amarelado;
5-Detalhe do fruto e folhas sem pilosidade.
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Eugenia umbrosa O. Berg
Árvore de médio a grande porte, com caule geralmente com muito musgo e não descamante. Folhas
grandes e rígidas, opostas, dispostas no mesmo plano.
Inflorescência no caule, geralmente, com quatro ou
mais flores. Frutos com coloração castanha.
Ocorre na Floresta Montana, é vista em grande
população na Estrada da Barragem da Sede Teresópolis
e também na Sede Guapimirim.
Encontrada com flores nos meses de verão em dezembro, janeiro e fevereiro e com frutos a partir de junho
e se estendendo até outubro.
Distribuição Geográfica
Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Detalhes da folha;
2-Botões;
3-Flores;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos com frutos jovens.
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Eugenia xanthoxyloides Cambess.
Árvore de pequeno porte com ramos descamantes na
parte superior. Folhas opostas e não cruzadas, pequenas,
maleáveis, muito brilhantes, de amareladas a avermelhadas quando novas; botões floraisbrancos. Inflorescência
em cacho, flores brancas, com perfume suave. Frutos
com coloração avermelhada muitas vezes mesclada com
branco, com polpa.
Ocorre nas Florestas Montana e Submontana, na
Sede Teresópolis pode ser vista nas proximidades do Bosque Santa Helena, caminho para o Poço dois Irmãos. Na
Sede Guapimirim pode ser encontrada formando grande
população às margens do Rio Soberbo.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Flor e botão;
2-Parte superior descamante dos ramos;
3-Frutos;
4-Caule;
5-Folhas novas vermelhas.
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Myrceugenia alpigena “conserva”
43

Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum
Arbusto com folhas de coloração que variam de verde
claro a castanho. Flores reunidas de duas a quatro com
coloração alvacenta que contrastam com suas folhas castanhas. Os frutos são muito visitados pelo pássaro conhecido como sanhaço frade. A floração ocorre no período
chuvoso verão, tendo sido observado um pico de floração
entre dezembro e a frutificação em períodos secos do ano.
Forma populações densas e é característica da vegetação
dos Campo de Altitude.
A Travessia Petrópolis - Teresópolis é o lugar onde esta
espécie poderá ser vista com mais facilidade, ocupando
todos os lugares possíveis, sempre no sol a pino e acima
dos 1900 m.
Esta espécie é conhecida popularmente como conserva.
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Distribuição Geográfica
Bahia e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flores;
2-Caule;
3-Frutos persistentes;
4-Myrceugenia alpigena com frutos;
5-Espécie no Campo de Altitude.
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Myrceugenia myrcioides
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(Cambess.) O. Berg

Árvore, com caule de cor castanho amarelado geralmente com muitos liquens e musgo. Folhas opostas
e cruzadas, pequenas. Inflorescência no ápice ou no
meio dos ramos sempre com duas a quatro flores em
pares. Frutos com coloração castanho quando imaturos
e vináceos quando amadurecidos. Está distribuída nas
Florestas: Submontana, Montana e Alto-Montana e é
encontrada nas Trilhas do Complexo Dedo de Deus em
Guapimirim e na Estrada da Barragem e arredores, na
Sede Teresópolis. Vista com flores em abril e maio e frutos nos meses frios: junho a agosto, mas pode ser vista
com flores e frutos em outros meses ao longo do ano.
Esta espécie é conhecida popularmente como guamirim.
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Distribuição Geográfica
Sul e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Botões;
2-Flores e botões;
3-Frutos;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos com flores.
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Myrceugenia ovata
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(Hook. & Arn.) O. Berg

Árvore de pequeno porte. Folhas opostas e cruzadas, pequenas, rígidas. Botões florais avermelhados,
evidentes. Inflorescência com flores de pétalas brancas
avermelhadas, geralmente saem duas flores, uma de
cada lado, entre a folha e o ramo. Pode ser visto com
flores nos meses de novembro a janeiro e com frutos
entre os meses de abril a junho. Os frutos tem coloração
vináceo, quase negros quando maduros, sendo muito
consumidos pela fauna.
Ocorre nas Florestas Alto-Montana, podendo ser
visto nas proximidades do abrigo 4 e nas proximidades
do Abrigo Açú, entre os 1900 e 2100 m.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Flores;
2-Frutos;
3-Botões, flor e face inferior da folha;
4-Caule;
5-Frutos verdes.
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Myrceugenia seriato-ramosa
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(Kiaersk.) D. Legrand & Kausel

Árvore de pequeno porte com caule de cor acinzentada. Folhas opostas e cruzadas sem pilosidade,
pequenas e rígidas. Inflorescência no ápice dos ramos
em grupos de duas flores opostas.
Ocorre na Floresta Alto-Montana Travessia Petrópolis-Teresópolis, pode ser visto depois do Vale das
Antas e na descida do Mergulho.
Encontrada com botões e flores nos meses de abril
e maio. A espécie pode ser encontrada muitas vezes
bem próxima a cursos d’água.
Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica

2

3

5

Fotos:
1-Botões e flores;
2-Flores e detalhes da folha;
3-Detalhes do botão;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos.
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Marlierea suaveolens Cambess.
Árvore de grande porte com caule de coloração esbranquiçada. Folhas oposta e dispostas em um mesmo
plano, pequenas, e sem pilosidade. Inflorescência em
cachos, bem distribuída pela copa.
Ocorre na Floresta Montana e pode ser vista formando grande população nos arredores da Estrada da
Barragem na Sede Teresópolis e Trilha do Sino.
Encontrada com botões e flores entre novembro e
fevereiro e com frutos em junho.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e
Santa Catarina
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1;2-Frutos imaturos;
3-Botões florais;
4-Caule;
5-Detalhes dos ramos descamantes e amarelados.
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Myrcia aethusa (O. Berg) N. Silveira
Árvore de médio e grande porte com caule de coloração acinzentada. Folhas opostas e cruzadas, pequenas,
e rígidas, com veias características na face superior, com
pilosidade. Inflorescência, em geral, no ápice dos ramos
e com muitas flores. Frutos com coloração amarelada.
Ocorre nas Florestas Submontana e Montana é comum
no PARNASO, podendo ser vista na Sede Guapimirim,
nas Trilhas do Complexo Dedo de Deus e na Trilha do
Sino, dentre outros lugares.
Encontrada com flores de outubro a janeiro e com
frutos de novembro a janeiro.
Distribuição Geográfica
Sudeste e Sul
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Botões;
2-Flores;
3-Frutos imaturos;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos.
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Myrcia anacardiifolia Gardner
Árvore de pequeno porte com caule de cor castanho
amarelado. Folhas opostas e posicionadas no mesmo
plano, grandes e rígidas. Inflorescência no ápice dos
ramos. Frutos com coloração de amarelo a vermelho
vivo, com polpa.
Ocorre na Floresta Montana, e pode ser vista na
Sede Teresópolis na Trilha Suspensa, na Barragem e
na Trilha do Sino entre outros lugares. Encontrada com
flores nos meses de janeiro a março e com frutos de
agosto a novembro.
Esta espécie é conhecida popularmente como rapaguela ou guamirim-vermelho.
Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro, São Paulo e Sul
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1;2-Botões florais;
3-Frutos em desenvolvimento amarelos;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos com frutos.
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Myrcia antonia (O. Berg) Mazine
Árvore de pequeno porte. Folhas grandes e rígidas
com face inferior e superior bem marcadas pelas nervuras. Botões florais chamativos pela coloração castanha;
flores em cachos, geralmente no ápice dos ramos. Frutos com muita pilosidade, acastanhados, amarelados
na maturação. Flores vistas nos meses de verão, mas
também podem ser observadas em vários outros meses
do ano. Seus frutos geralmente são vistos em meados
do ano, e ao longo deste.
Ocorre nas Florestas Submontana aos 500 m. e Montana em altitudes até os 1200 m. Ocorre com frequência na
Estrada da Barragem e Trilhas nas redondezas do Centro de
visitantes na Sede Teresópolis, como também é observada
na Sede Guapimirim na Trilha do Poço Verde entre outras.
Muito comum em beira de rios.

1

4

2

3

5

Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro e São Paulo
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flores e folhas com nervuras sulcadas;
2-Flores e botões;
3-Frutos e face inferior da folha;
4-Caule com liquens;
5-Comum em beira de rios.
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Myrcia bicolor Kiaersk.
Árvore de pequeno a grande porte com caule de cor
castanho claro ou escuro. Folhas opostas, pequenas
ou grandes, elípticas e rígidas, sem pilosidade e parte
superior muito brilhante ao sol. Inflorescência no ápice
dos ramos. Frutos de vermelhos a vinhos e negros, com
polpa.
Ocorre na Floresta Montana, e é vista na Trilha do
Peixe e Dedinho de Nossa Senhora em Guapimirim, na
Estrada da Barragem em Teresópolis e na Trilha Uricanal
em Petrópolis. Pode ser vista com frutos entre os meses
de maio a julho e foi encontrada com botões e flores no
mês de dezembro. A espécie é bem distribuída no Parque
formando populações ao longo das áreas citadas.
Distribuição Geográfica
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos verdes;
2-Frutos em fase de amadurecimento e amadurecido;
3-Detalhes da folha;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos com frutos vinosos.
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Myrcia caudata
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(Gardner) A. R. Lourenço & E. Lucas
Árvore, com caule não descamante de cor castanho
amarelado e geralmente colorido por placas de liquens
de cores variadas. Folhas opostas e cruzadas, pequenas,
elípticas e com o ápice da folha se afinando longamente.
Inflorescência na axila e ápice dos ramos, geralmente
em grupos de duas flores opostas. Frutos com coloração
amarela, com uma pequena elevação na parte superior
e contendo polpa.
Ocorre na Floresta Montana nas Trilhas do Complexo
Dedo de Deus em Guapimirim.
Pode ser vista com frutos nos meses de verão, entre
meados de dezembro a final de março. É uma espécie
pouco comum.
Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos no final dos ramos;
2-Botão floral;
3-Frutos na axila dos ramos;
4-Caule;
5-Frutos jovens.
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Myrcia ferruginosa Mazine
Árvore, com ramos de cor castanho avermelhado,
principalmente nas partes superiores dos ramos. Folhas
opostas e não cruzadas, grandes, elípticas e rígidas. Inflorescência em racemo com muitas flores. Frutos com
coloração que vai de amarela claro, com polpa seca.
Ocorre na Floresta Montana e pode ser vista nos
arredores da Sede Teresópolis, se estendendo por toda
a Estrada da Barragem.
Pode ser vista com flores no verão, entre meados
de dezembro a final de março, e com frutos nos meses
frios: junho a agosto. É uma espécie comum, e de grande
beleza.
Esta espécie é conhecida popularmente como guamirim-chorão.
Distribuição Geográfica
Bahia, Sudeste, Paraná e Santa Catarina
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1;3-Frutos;
2-Flores;
4-Caule;
5-Flores em detalhes.
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Myrcia glazioviana Kiaersk.
Arbusto ramificado com ramos amarelados. Folhas
opostas e cruzadas, pequenas e muito rígidas. Inflorescência no ápice dos ramos geralmente em grupos de
duas flores. Frutos com pilosidade esbranquiçada que,
ao longo do desenvolvimento, apresentam colorações
que variam de amarelo, vinho e enegrecidos.
Ocorre em cumeadas de montanha, podendo ser vista
na Travessia da Neblina e na Trilha do Peixe.
Encontrado com flores e com frutos nos meses de
maio e junho.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Flor;
2-Frutos com pilosidade;
3-Inflorescencia agrupadas em duas flores;
4-Caule;
5-Aspecto geral doas frutos nos ramos.
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Myrcia glazioviana
69

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.
Árvore, com caule de cor castanho acinzentado.
Folhas opostas e cruzadas, pequenas e rígidas. Inflorescência em cachos, no ápice dos ramos. Frutos com
coloração que vai do amarelo ao vinho e negro, com
polpa e agradável ao paladar.
Ocorre em Cumeadas de Montanha e no Campo
de Altitude, na Travessia Petrópolis-Teresópolis, após
a Pedra do Queijo, e no Escalavrado em Guapimirim.
Encontrada com flores nos meses de novembro e
dezembro e com frutos a partir de março.
Distribuição Geográfica
Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Alagoas, Bahia, Ceará,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Sudeste, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina
Domínio Fitogeográfico
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
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Fotos:
1-Folhas novas;
2-Botões e flores;
3-Frutos e folhas;
4-Caule;
5-Ambiente de área aberta comum a espécie.
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Myrcia marliereana
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A. R. Lourenço & E. Lucas
Árvore de médio porte, com ramos de cor castanho
avermelhado e descamante. Folhas opostas e no mesmo
plano, grandes. Inflorescência em cacho, bem distribuída
por toda a copa da árvore, inclusive no caule. Frutos com
coloração variando de vinho a negro, quando maduros.
Ocorre na Floresta Submontana e pode ser vista na
Sede Guapimirim formando grande população ao longo da
estrada principal e na margem do Rio Soberbo.
Encontrada com botões e flores nos meses de janeiro e
fevereiro e com frutos nos meses de abril e maio.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Botões e flores;
2-Detalhes dos botões;
3-Frutos imaturos;
4-Caule;
5-Espécie à margem do Rio Soberbo.
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Myrcia montana Cambess.
Arbusto muito ramificado, com ramos de cor castanho amarelado. Folhas opostas e cruzadas, pequenas,
elípticas e rígidas. Inflorescência no ápice ou entre os
ramos, em grupos de três, quatro ou cinco flores. Frutos
com pilosidade e de coloração que varia de castanho
claro a negro, quando maduros.
Ocorre na Floresta Alto-Montana e Campo de Altitude, na Travessia Petrópolis-Teresópolis. Pode ser visto
em vários trechos, como por exemplo no “Chapadão”, e
matinha nebular após o “Vale das Antas”.
Encontrada com botões e flores nos meses de verão,
de dezembro a fevereiro, e em frutos nos meses frios,
em junho, julho e agosto.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica e Pampa
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Fotos:
1-Frutos exibindo semente;
2-Frutos castanhos;
3-Flores e botões vermelhos;
4-Caule;
5-Aspecto geral da planta com botões.
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Myrcia neolucida
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A. R. Lourenço & E. Lucas
Árvore com caule avermelhado, descamante em
várias partes, sendo comum a presença de musgos.
Folhas opostas dispostas no mesmo plano, grandes,
e rígidas. Inflorescência em cachos com muitas flores.
Frutos de coloração que vai do amarelo ao vermelho
vivo, com polpa.
Ocorre na Floresta Montana, sendo visto na Sede
Guapimirim com grande população na Trilha do Poço
Verde.
Encontrado com frutos nos meses de julho e agosto.
Esta espécie é conhecida popularmente como guamirim-ferro.
Distribuição Geográfica
Amapá, Bahia, Sudeste e Sul
Domínio Fitogeográfico
Amazônia e Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos;
2-Detalhes da folha;
3-Frutos imaturos;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos.
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Myrcia plusiantha Kiaersk.
Árvore de médio a grande porte com caule de cor cinza claro muitas vezes com líquen rosado. Folhas opostas
e cruzadas, grandes e rígidas, sem pilosidade, com veios
e pontos translúcidos visíveis a olho nú. Inflorescência
em cachos, no ápice dos ramos; flores muito pequenas.
Ocorre na Floresta Montana, e pode ser vista na Trilha Suspensa em pelo menos dois pontos.
Pode ser vista com flores no final fevereiro.
Distribuição Geográfica
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flor;
2-Botões;
3;5-Folhas com venação bem marcada e visível a
olho nú;
4-Caule;
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Myrcia pteropoda

1

4

(O. Berg) A. R. Lourenço & E. Lucas
Árvore de pequeno porte com caule avermelhado
não descamante e geralmente com muito musgo. Folhas opostas e dispostas no mesmo plano, pequenas e
rígidas, sem pilosidade.
Inflorescência no ápice e entre os ramos, portando
várias flores. Frutos, com polpa.
Ocorre na Floresta Montana e pode ser vista no Vale
do Bonfim em Petrópolis na Trilha Uricanal e na Travessia
Petrópolis-Teresópolis no trecho inicial.
Encontrada com flores no final da primavera e inicio do verão, em meados de novembro a janeiro e com
frutos nos meses de março, abril e maio. Embora seja
uma espécie que não se distribui para outras regiões
do PARNASO, se encontra bem distribuída nas Trilhas
do Vale do Bonfim.
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Distribuição Geográfica
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Frutos imaturos;
2-Detalhes da folha;
3-Detalhe da inflorescência aplanada na parte final;
4-Caule;
5-Espécie muito comum em cursos d’água.
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Myrcia spectabilis DC.
Árvore de pequeno a médio porte, com caule de cor
cinza. Folhas opostas, grandes e rígidas, com face inferior
muito áspera ao toque. Inflorescência em cachos, com muitas flores e localizada na parte superior dos ramos. Frutos
secos de coloração amarela.
Ocorre nas Florestas: Submontana e Montana, e pode
ser vista nos quatro municípios que cercam o PARNASO.
Na Sede Teresópolis habita a Estrada da Barragem e os
arredores do “Fritz”, uma área de escalada; pode ser vista
também na Sede Teresópolis e também em Magé, nas trilhas
de acesso a Montanha Itacolumi.
Floresce nos meses de verão, janeiro e fevereiro, e frutifica na primavera, setembro. Pode ser vista também com
flores e frutos em outras épocas do ano. Conhecida popularmente como guamirim-amarelo.
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Distribuição Geográfica
Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Sudeste, Paraná e
Santa Catarina.
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Detalhes da inflorescência;
2-Folha alongada;
3-Cacho com muitas flores na parte superior dos ramos;
4-Caule;
5-Cacho de frutos.
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Myrcia splendens (Sw.) DC.
Árvore de pequeno porte com caule de cor castanho
amarelado. Folhas opostas e cruzadas, pequenas, elípticas e rígidas ou maleáveis. Inflorescência com muitas
flores, no ápice e no meio dos ramos. Frutos com coloração que vai de amarela a vermelho vivo, com polpa.
Ocorre nas Florestas Submontana e Montana e pode ser
encontrada nos quatro municípios vizinhos ao PARNASO. Visto
na Trilha do Sino, Estrada da Barragem na Sede Teresópolis, e
Trilhas das Sedes Guapimirim e Petrópolis.
Encontrada com flores nos meses frios junho e julho e com
frutos nos meses de novembro, dezembro e janeiro, mas, pode
ser vista com flor ou frutos em outros meses do ano.
Distribuição Geográfica
Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Sergipe, Norte, Centro Oeste, Sudeste
e Sul
Domínio Fitogeográfico
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal
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Fotos:
1-Botões;
2-Fruto imaturo;
3-Frutos em desenvolvimento vermelhos;
4-Caule;
5-Aspecto geral dos ramos em botões e folhas jovens
vermelhas.
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Myrcia strigipes Mart.
Árvore de pequeno a médio porte com caule cinza
e geralmente com placas de liquens e musgos. Folhas
opostas, grandes. Inflorescência com muitas flores, no
ápice dos ramos. Frutos com coloração que vai de amarelado ao vermelho.
Ocorre na Floresta Montana, Sede Teresópolis: nos
arredores do Bosque Santa Helena, Trilha do Sino, Trilha
para a Agulhinha do Beija-Flor e arredores da Estrada da
Barragem.
Encontrada com flores de Junho a agosto e com frutos
de agosto a dezembro.
A espécie é bem distribuída no PARNASO, sendo facilmente visualizada quando em floração.
Esta espécie é conhecida popularmente como guaporanga ou jabuticaba-de-cacho.

1

4

2

3

5

Distribuição Geográfica
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Botões e flores;
2-Pontos translúcidos nas folhas;
3-Frutos em desenvolvimento amarelos e vermelhos;
4-Caule;
5-Detalhes dos frutos.
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Myrcia tijucensis Kiaersk.
Árvore de pequeno porte, com caule de cor cinza
claro. Folhas opostas e cruzadas, grandes, compridas e
rígidas. Inflorescência em cacho, com três ou mais flores,
no ápice e no meio dos ramos. Frutos apresentam uma
coloração amarelada em desenvolvimento e vermelha
quando amadurecidos.
Ocorre na Floresta Montana, encontrada na Sede
Teresópolis na Trilha suspensa, Estrada da Barragem
e seus arredores.
Pode ser visto com flores no verão nos meses de
janeiro a março, e visto com frutos nos meses frios em
maio e junho.
É uma espécie comum, vista muitas vezes próximo
a cursos d’água.
Esta espécie é conhecida popularmente como guamirim-ferro ou ingabaú.
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Distribuição Geográfica
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Botões;
2-Frutos em desenvolvimento;
3-Frutos ainda jovens com coloração amarelada;
4-Caule, com muito liquens e musgos;
5-Aspecto geral dos ramos.
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Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.
Árvore de pequeno porte, com caule de cor castanho
amarelado. Folhas opostas e cruzadas, pequenas e rígidas. Inflorescência geralmente com muitas flores, no
ápice dos ramos. Frutos com coloração amarela.
Ocorre na Floresta Submontana e Montana do PARNASO, e pode ser vista nos trechos iniciais da Travessia Petrópolis-Teresópolis, e na Sede Teresópolis nos
arredores do estacionamento do Centro de Visitantes,
sempre em áreas alteradas e solos ácidos. É encontrada com flores em setembro e outubro e com frutos nos
meses de fim de ano, novembro e dezembro.
Distribuição Geográfica
Amazonas, Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Distrito Federal,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sudeste e
Paraná
Domínio Fitogeográfico
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos em desenvolvimento amarelos;
2-Frutos imaturos verdes;
3-Detalhe de variação de cor nos ramos;
4-Caule;
5-Detalhe da inflorescência.
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Myrcia uncinata
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A. R. Lourenço & E. Lucas
Arbusto muito ramificado, com ramos de cor castanho avermelhado. Folhas opostas e cruzadas, pequenas,
elípticas e rígidas. Inflorescência no ápice dos ramos,
geralmente, em grupos de três flores. Frutos com coloração que vai de amarela a vermelho vivo, com polpa.
Ocorre no Campo de Altitude na Travessia PetrópolisTeresópolis, pode ser visto na altura do trecho denominado “Izabeloca”, e também na Travessia da Neblina.
Pode ser vista com flores no verão, entre meados
de dezembro a final de março, e com frutos nos meses
frios: junho a agosto. É uma espécie pouco comum, mas
ocorre em profusão em alguns trechos.
Distribuição Geográfica
Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
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Fotos:
1-Botões;
2-Frutos em desenvolvimento;
3-Frutos amadurecidos;
4-Caule;
5-Vegetação Campestre característica de Campo
de Altitude.
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Myrcia montana
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Myrciaria disticha O. Berg
Árvore de pequeno a médio porte, caule liso descamante. Folhas pequenas verdes com matizes mais claras
nos ápices dos ramos. Inflorescência com flores bem
pequenas, difíceis de serem vistas. Frutos avermelhados
a roxos com poupa.
Ocorre na Floresta Montana. Comum nas Trilhas
para Dedinho de Nossa Senhora, Dedo de Deus e Peixe
na serra em Guapimirim e é encontrado grande número
de indivíduos ao longo da Estrada da Barragem na Sede
Teresópolis e arredores. Sua floração geralmente se inicia nos meses de março ou abril, já na meia estação e
pode ser vista com frutos nos meses frios de junho, julho
e agosto. Nome popular cambuí.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica

1

4

2

3

5

Fotos:
1-Flores e botões;
2-Frutos ;
3-Botões;
4-Caule;
5-Folhas novas, mais claras.
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Myrciaria floribunda
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(H. West ex Willd.) O. Berg
Árvore de pequeno a médio porte, com caule avermelhado. Folhas opostas, pequenas e sem pilosidade.
Inflorescência com várias flores, saindo do mesmo ponto,
no ápice e no meio dos ramos. Frutos negros quando
amadurecidos, com polpa.
Ocorre nas Florestas Submontana e Montana, sendo
vista nas Trilhas da Sede Guapimirim e nas Trilhas dos
arredores da Estrada da Barragem em Teresópolis.
Pode ser vista com flores no verão nos meses de
janeiro e fevereiro mas, também foi encontrada com
flores em maio, e com frutos em agosto. É uma espécie
muito comum, sendo facilmente avistada nas Trilhas
do PARNASO.
Conhecida popularmente como cambuí-vermelho.
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Distribuição Geográfica
Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Alagoas,
Bahia, Pernambuco, Centro Oeste, Sudeste e Sul
Domínio Fitogeográfico
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
Fotos:
1-Botões;
2-Frutos verdes;
3-Flores;
4-caule;
5-Frutos e folhas
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Myrciaria glazioviana
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(Kiaersk.) G.M. Barroso ex Sobral
Arbusto ramificado. Folhas médias, maleáveis, com
pilosidade. Ápice dos ramos apresentam folhas jovens
com coloração mais clara que as demais. Botões florais
verdes exibindo branco brilhante quando abertos. Inflorescência com flores brancas, saindo da axila das folhas
muito juntas, as vezes apresentando pontos marrons.
Agradável perfume. Frutos amarelo ouro quando amadurecidos, com polpa saborosa e própria para o consumo
humano.
Ocorre nas florestas Submontana, na Sede Guapimirim,
pode ser encontrada em grande quantidade nas trilhas desta
área e na estrada que lhes dá acesso. Esta espécie é vista
ocasionalmente em margem de rio, sendo mais comum no
interior da mata. Seu nome popular é “Cabeludinha”.
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Distribuição Geográfica
Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de
Janeiro,Rio Grande do Sul e Santa Catarina
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flores;
2-Folhas do ápice dos ramos mais claras;
3-Botões;
4-Caule;
5-Frutos amadurecidos.
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Myrciaria tenella (DC.) O. Berg
Arbusto muito ramificado, com ramos de coloração
cinza claro, geralmente com liquens. Folhas opostas e cruzadas, pequenas e rígidas. Inflorescência entre os ramos
e as folhas. Frutos com coloração que vai de amarelo a
vinho e negro, com polpa.
Ocorre na Floresta Alto-Montana e Campo de Altitude, na Travessia Petrópolis-Teresópolis, pode ser vista
na altura do trecho denominado “Izabeloca”, compondo
a vegetação deste local.
Pode ser vista com botões e flores nos meses de fim e
inicio do ano, de dezembro a março e com frutos de maio
a julho. É uma espécie pouco estudada no PARNASO,
sendo encontrada somente na área indicada.
Nome popular cambuí-açu ou jabuticaba-macia.
Distribuição Geográfica
Pará, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo e Sul
Domínio Fitogeográfico
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos imaturos;
2-Botões vermelhos;
3-Folhas novas;
4-Caule;
5-Campo de Altitude, ambiente comum a espécie.
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Neomitranthes obscura

1

4

(DC.) N. Silveira

Árvore, com caule avermelhado e ramos castanho
avermelhado na parte superior. Folhas pequenas, opostas, com muitos pontos translúcidos visíveis a olho nú.
Inflorescência no ápice e meio dos ramos e muitas flores
saindo de um mesmo local. Frutos com coloração que
vai do amarela ao vinho bem escuro e negro quando
amadurecido, com polpa. Ocorre na Floresta Montana,
e pode ser encontrada nas Trilhas do Complexo Dedo
de Deus em Guapimirim. Pode ser vista com flores no
mês de maio e frutos nos meses de verão, fevereiro e
março. É uma espécie que se distribui localmente, com
grande população nas áreas citadas.
Esta espécie é conhecida popularmente como pitanga de cachorro.
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Distribuição Geográfica
Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flores;
2-Folhas ;
3-Botões e flores;
4-Caule;
5-Folhas com pontuações translúcidas muito evidente.
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Pimenta pseudocaryophyllus
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(Gomes) Landrum

Árvore com caule de cor avermelhada não descamante. Folhas opostas e cruzadas, pequenas, sem
pilosidade e com um “aveludado” na sua face inferior.
Inflorescência no ápice e entre os ramos geralmente
em grupos de três flores por haste. Frutos com polpa.
Ocorre na Floresta Montana e pode ser vista na
Trilha 360° graus, em área bem arejada e com bastante
entrada de luz.
Encontrada com flores no verão, em janeiro.
Esta espécie é conhecida popularmente como cataia.
Distribuição Geográfica
Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Sudeste e Sul
Domínio Fitogeográfico
Cerrado e Mata Atlântica
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Fotos:
1;2-Botões e flores;
3-Detalhes das folhas;
4-Caule;
5-Área bem iluminada comum a espécie.
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Plinia martinellii
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G.M. Barroso & M. Peron
Árvore de médio a grande porte, com caule cinza
claro, geralmente com muitos musgos e liquens. Ramos
amarelados. Folhas opostas e grandes. Inflorescência
com origem no ápice e meio dos ramos com flores saindo
de um único ponto. Frutos secos com coloração amarela.
Ocorre nas Florestas Submontana e Montana, sendo
vista na Sede Teresópolis nos arredores da Estrada da
Barragem e suas trilhas. Também pode ser encontrada
na Trilha do Poço Verde e arredores da Sede Guapimirim.
Encontrada com botões e flores nos meses de julho e
agosto e com frutos nos meses de outubro e novembro.
É uma espécie bem comum, com potencial alimentício
para a fauna.
Esta espécie é conhecida popularmente como jabuticabinha-do-mato ou jabuticabarana.
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Distribuição Geográfica
Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Flores;
2;3-Diferentes tonalidades de cores nos Frutos;
4-Caule;
5-Aspecto geral das flores e botões nos ramos.
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Psidium guineense Sw.
Árvore de pequeno porte, com caule de cor castanho
avermelhado a cinza. Folhas opostas, grandes e rígidas.
Inflorescência no ápice e entre os ramos geralmente em
grupos de duas flores. Frutos com coloração amarelada,
ácido ao paladar.
Ocorre nas Florestas Submontana e Montana, pode
ser vista no inicio da Travessia Petrópolis-Teresópolis
em trechos de floresta alterada. Também na Sede Teresópolis próximo ao Centro de visitantes e é registrada
para a Serra da Estrela em Magé.
Encontrada com flores em dezembro e janeiro, e com
frutos em março.
Esta espécie é conhecida popularmente como araçá-azedo.
Distribuição Geográfica
Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Goiás, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Nordeste
e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos;
2-Botões;
3-Flores nos ramos;
4-Caule;
5-Detalhes da flor e folha.
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Psidium myrtoides O. Berg
Árvore com caule de cor esbranquiçada e base colorida formada pelo descamação da casca e aparecimento de musgos. Folhas opostas, cruzadas, pequenas e
rígidas. Inflorescência bem distribuída por toda a copa.
Frutos com coloração que vai do vermelho ao vinho vivo,
com polpa e servindo de alimento tanto para a fauna
como para humanos.
Ocorre na Floresta Montana e pode ser visto no
inicio da Trilha do Sino, onde na sua frutificação, deixa
cair grandes quantidades de frutos no chão.
Encontrada com frutos nos meses frios: junho a
agosto.
Distribuição Geográfica
Tocantins, Bahia, Ceará, Maranhão, Distrito Federal,
Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica
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Fotos:
1-Frutos verdes imaturos;
2-Detalhes da folha;
3-Frutos amadurecidos caídos no chão;
4-Caule;
5-Ramos com profusão de frutos.
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Psidium ovale (Spreng.) Burret
Arbusto ramificado, com ramos de cor castanho avermelhado. Folhas opostas e no mesmo plano, pequenas
e rígidas. Inflorescência geralmente agrupadas em duas
flores. Ocorre na Floresta Montana e pode ser vista na
Trilha Mozart Catão, e em maior profusão na floresta de
encosta, na transição com o Campo de altitude.
Pode ser encontrada com botões e flores no final
de agosto e inicio de setembro e com frutos em dezembro.
Distribuição Geográfica
Paraná, Santa Catarina e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Mata Atlântica
Fotos:
1-Botões;
2-Frutos imaturo;
3-Detalhe do tamanho do botão floral;
4-Caule;
5-Detalhe da inflorescência em grupos de duas flores
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Siphoneugena densiflora O. Berg
Árvore, com caule e ramos de cor castanho avermelhado. Folhas opostas, pequenas e rígidas. Inflorescência no ápice e no meio dos ramos, com muitas
flores saindo de um único ponto. Frutos com coloração
que vai de vermelho ao vinho e negro, com polpa.
Apresenta galhas rosuladas em seus ramos.
Ocorre na Floresta Montana, pode ser vista nas
Trilhas da Sede Teresópolis nos arredores do centro
de visitantes, Estrada da Barragem, Trilha Suspensa
e do Sino.
Encontrada com flores nos meses de setembro e
outubro e com frutos de março a junho. É uma espécie
muito comum.
Esta espécie é conhecida popularmente como uvatinga ou maria-preta.
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Distribuição Geográfica
Distrito Federal, Goiás e Sudeste
Domínio Fitogeográfico
Cerrado e Mata Atlântica
Fotos:
1-Detalhe da flor;
2-Galha rosulada comum a espécie;
3-Frutos imaturos;
4-caule avermelhado;
5-Aspecto geral dos ramos com botões vermelhos
e flores.
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Siphoneugena kiaerskoviana
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(Burret) Kausel

Árvore de pequeno a grande porte, com caule de cor
cinza claro ou escuro e com ranhuras nos indivíduos mais
antigos. Folhas opostas e cruzadas, pequenas, compridas
e rígidas; vermelhas quando jovens. Inflorescência no ápice
e no meio dos ramos, botões vermelhos e com pilosidade
branca e com muitas flores saindo de um único ponto. Frutos
com coloração que vai vermelho ao vinho e negro, com polpa.
Ocorre na Floresta Montana e pode ser vista na Trilha
do Peixe em Guapimirim, Trilha do Alcobaça em Petrópolis
e, Trilha do Sino em Teresópolis onde fica visível sua grande
população com folhas novas vermelhas.
Encontrada com flores nos meses de abril e maio e
com frutos nos meses de junho e julho.
Distribuição Geográfica
Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro
Domínio Fitogeográfico
Cerrado e Mata Atlântica
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Fotos:
1-Botões e flores;
2-Frutos amadurecidos;
3-Folhas jovens vermelhas;
4-Caule de um indivíduo antigo;
5-Aspecto da Floresta Montana, quando indivíduos
dessa espécie apresenta folhas novas.
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