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A família Myrtaceae compreende cerca de 130 gêneros e 4.000 espécies de plantas lenhosas.
O gênero Eugenia L. encontra-se entre os maiores. A espécie Eugenia cumini (L.) Druce
possui propriedades químico-farmacológicas bastante conhecidas, é originária da Índia, as
folhas são utilizadas para diabetes, ação hipotensiva, diuréticas, adstringência, obstipação,
leucorréia, cataplasma em doenças de pele, acalmar prurido e antiinflamatória. No estado do
Pará é conhecida vernaculamente com ameixa, ameixa-do-pará ou jambolão, mas, não há
estudos da anatomia da mesma. Assim, o trabalho objetivou caracterizar anatomicamente as
folhas dessa espécie. O material foi coletado no bosque da Coordenação de Botânica do
Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) (S 1º27’19.6” W 48º26’27.1”), Belém/PA. Este, foi
submetido às técnicas usuais em anatomia vegetal para a análise em microscopia óptica e
testes histoquímicos. Em vista frontal, a epiderme possui paredes anticlinais com sinuosidade
conspícua, estômatos paracíticos e tricomas ausentes. Em secção transversal, a epiderme é
uniestratificada com cutícula espessa que se projeta entre as paredes anticlinais. O
clorênquima é dorsiventral, neste, há feixes vasculares bicolaterais e colaterais, cavidades
secretoras e drusas de oxalato de cálcio. Na margem, o parênquima paliçádico não se estende
até a porção distal nesta há presença de colênquima. A nervura central e pecíolo possuem
secção transversal elíptica, com a face abaxial proeminente, possuem epidermes com
características semelhantes às já descritas, subjacente a estas há colênquima angular, neste, há
cavidades secretoras e drusas de oxalato de cálcio. Em ambas as regiões ocorre bainha
amilífera e esclerenquimática delimitando a região vascular que é anfivasal, possuindo arranjo
radial em forma de arco com abertura voltada para face adaxial. No floema, da nervura central
e pecíolo, ocorrem drusas de oxalato de cálcio. As cavidades secretoras reagiram
positivamente para sudam III e cloreto férrico, ou seja, possui composição complexa
(substâncias lipofílicas e compostos fenólicos). Apesar de o táxon possuir características
comuns à família e ao gênero, este também apresentou várias peculiaridades, como: dois tipos
de feixes vasculares no limbo foliar, colênquima na porção apical da margem, estômatos
paracíticos e bainha amilífera. (MPEG/CNPq).
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