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 Psidium L. (Myrtaceae) é um gênero neotropical e compreende cerca de 95 espécies 
das quais 59 ocorrem no Brasil. A espécie mais conhecida é Psidium guajava L., a 
goiabeira, de grande interesse comercial, sendo o país um dos maiores produtores de 
goiaba. Muitas espécies do gênero constituem recurso genético com grande potencial 
para programas de melhoramento. No entanto, esse potencial é pouco explorado, em 
parte, pela dificuldade de identificar as espécies. Algumas são polimórficas, enquanto 
outras são delimitadas por conjuntos de caracteres compartilhados. Neste cenário, 
marcadores moleculares surgem como ferramentas auxiliares na delimitação em nível 
específico. A proposta desse trabalho foi selecionar grupos de marcadores 
moleculares (SSR) com potencial para delimitar espécies de Psidium, tendo como 
ponto de partida as espécies ocorrentes no estado do Espírito Santo. Para tanto, foi 
realizado o inventário e caracterização morfológica das espécies, com base em 
expedições de campo e estudos de coleções depositadas em herbário. Foram 
encontradas 14 espécies, para as quais são apresentadas descrições, mapas de 
distribuição geográfica, comentários, ilustrações e chave para identificação: P. 
brownianum, P. cattleianum, P. cauliflorum, P. guineense, P. guajava, P. 
longipetiolatum, P. myrtoides, P. oblongatum, P. oligospermum, P. ovale, P. 
rhombeum, P. rufum, P. sartorianum, Psidium sp., em processo descrição como nova 
espécie e P. rhombeum, conhecido apenas para o estado da Bahia, que teve sua 
distribuição ampliada para o Espírito Santo. A transferibilidade dos 141 marcadores 
SSR utilizados variou entre 54%-98%. Os perfis de amplificação permitiram a 
identificação de quatro grupos de marcadores SSR, possibilitando a identificação de 
11 das 14 espécies de Psidium. A alta transferibilidade evidenciou a estreita relação 
filogenética entre as espécies, dada a conservação das regiões de anelamento dos 
primers. Os grupos de marcadores conservados e discriminantes obtidos poderão 
auxiliar estudos prospectivos no gênero, sendo especialmente úteis para as espécies 
com grande potencial econômico. A junção de abordagens morfológicas e 
moleculares em Psidium permitiu melhor compreensão acerca das relações entre as 
espécies, sendo útil a taxonomia do gênero, demostrando potencial para aplicação nas 
demais espécies de Myrtaceae (CAPES, CNPq - “Atualidades em Botânica: 
dissertações e teses”). 
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