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Dia 27/07/2017
9:15h – 09:30h - APRESENTAÇÃO ORAL
9:15h – Gabriel Politzer Couto
PADRÕES FITOGEOGRÁFICOS DA BRIOFLORA DO PARQUE NACIONAL
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“PIBIC e sua história no Jardim Botânico do Rio de Janeiro” – Elsie Franklin
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Rio de Janeiro.
10:00h – INTERVALO
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10:15h – Diego Nunes da Silva
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DE

CHAETOSTOMA

DC.

(MICROLICIEAE:

10:30h – Luiza Mendonça Bastos
DORYOPTERIS J.SM. (PTERIDACEAE): TAXONOMIA E CONSERVAÇÃO DE
ESPÉCIES DA MATA ATLÂNTICA.
10:45h – Pedro Henriqueda Costa e Silva
NATUREZA E RAÇA NA OBRA “COMO SE DEVE ESCREVER A HISTÓRIA
DO BRASIL” DO NATURALISTA CARL F. P. VON MARTIUS, EM 1840.
11:00h – Victória Kétlin Cardoso de Almeida
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DISPONIBILIDADE HÍDRICA NA
GERMINAÇÃO DE SENECIO ICOGLOSSUS DC.
11:15h – Carolina Alcantara de Oliveira
CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E FITOQUÍMICA COMPARATIVA DE
ÓRGÃOS VEGETATIVOS AÉREOS DE SWARTZIA LANGSDORFFII RADDI E
S. FLAEMINGII RADDI - SEÇÃO ACUTIFOLIAE (LEGUMINOSAE):
EXPLORANDO OS TECIDOS VEGETAIS DE ESPÉCIES COM POTENCIAL
MEDICINAL.
11:30h – ALMOÇO

13:30h - 16:15h - APRESENTAÇÕES ORAIS
13:30h – Thaiane Oliveira de Queiroz
ANÁLISE
ESTOMÁTICA
DE
MELASTOMATACEAE
PARA
DIFERENCIAÇÃO
NAS
TRIBOS
RHEXIEAE,
MICROLICEAE,
MELASTOMEAE E ALIANÇA MARCETIA.
iv

13:45h – Pablo Fernando Feliz Moreira
MENISPERMACEAE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL.
14:00h – Isadora Teles Lopes
ANNONACEAE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – BRASIL.
14:15h – Gabriella Almeida Leal
MONITORAMENTO DE COMUNIDADES BENTÔNICAS EM UM GRADIENTE
ESPAÇO-TEMPORAL NO BANCO DOS ABROLHOS.
14:30h – Jasmim Lira Avelino
RIQUEZA E FUNCIONALIDADE NA COMUNIDADE DE MOITAS EM UM
AFLORAMENTO ROCHOSO LITORÂNEO NO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, RJ.
14:45h – Manoela de Britto Lyra
ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES DO LITORAL DO RIO DE JANEIRO –
MARICÁS E CAGARRAS.
15:00h – INTERVALO
15:15h – Pedro Cardial da Silveira
CONTRIBUIÇÃO DAS ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES NA
COMPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS ORIUNDOS DA AÇÃO DE ESPONJAS
PERFURANTES NO BANCO DOS ABROLHOS.
15:30h – Roberta Luisa Barbosa Leal
EFETIVIDADE DE ABELHAS E BEIJA-FLORES NA POLINIZAÇÃO DE
EDMUNDOA LINDENII, BROMELIACEAE.
15:45h – Marina Monteiro de Moraes Santos
EFEITOS DA INSERÇÃO DA MACROALGA ULVA FASCIATA EM DIETAS
PARA PEIXES (CARAPEBA, EUGERRES BRASILIANUS): BASES PARA O
DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA.
16:00h – Gláucia Crispim Ferreira
ANATOMIA DA MADEIRA DE ESPÉCIES DA RESERVA BIOLÓGICA DO
TINGUÁ – RJ.
16:15h – 16:30h - SESSÃO DE PAINEL – PIBIC-EM
Yasmin Alves Melo Câmara
RELAÇÕES ALOMÉTRICAS ENTRE FLORES E ABELHAS EM ÁRVORES DE
MATA ATLÂNTICA COM SISTEMA DE POLINIZAÇÃO GENERALISTA.
16:30h – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS PELO COMITÊ EXTERNO – CNPq
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Dia 28/07/2017
09:00h - 10:00h – APRESENTAÇÕES ORAIS
09:00h – Ellis Marie Figueiredo da Silva
ATIVIDADE DE EN IMAS P4 0 E OS METABÓLITOS DE SYZYGIELLA
RUBRICAULIS (NEES) STEPH. (MARCHANTIOPHYTA).
09:15h – Thalita dos Santos Mendes
DIVERSIDADE DE CONVOLVULACEAE NA SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI/
MARICÁ, RJ, BRASIL.
09:30h – Luiz Paulo Martins de Moraes
DIVERSIDADE DE BORAGINACEAE S.L. NA SERRA DA TIRIRICA,
NITERÓI/ MARICÁ, RJ, BRASIL.
09:45h – Talvanis Lorenzetti Freire
ESTUDOS ONTOGENÉTICOS DE INFLORESCÊNCIAS EM ESPÉCIES DE
MICONIEAE (MELASTOMATACEAE) APLICADOS À SISTEMÁTICA.
10:00h – Marcus José de Azevedo Falcão Junior
REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO POEPPIGIA (LEGUMINOSAE:
DIALIOIDEAE).
10:15h – INTERVALO
10:30h – PALESTRA
“Tempo, espaço e forma: o que aprender com briófitas?” – Nívea Dias dos Santos,
Doutora em Biologia Vegetal, Professora da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro – Instituto de Ciências Biológica e da Saúde.
11:00h – ENCERRAMENTO
11:30h – REUNIÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL COM COMITÊ EXTERNO – CNPq
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DESENVOLVIMENTO FLORAL E FUNCIONALIDADE DOS ESTAMES EM CASSIA
FISTULA L., UMA ESPÉCIE DE LEGUMINOSAE COM CARACTERÍSTICAS FLORAIS
ATÍPICAS.
Gabriella da Silva Saab; Graduação em Farmácia, UFRJ; ingresso na graduação – 01/2015;
conclusão do curso – 01/2021; ingresso no PIBIC: 04/2017; Orientador: Vidal de Freitas Mansano.
INTRODUÇÃO
Leguminosae, terceira maior família de Angiospermae, conta com mais de 24 mil espécies já
descritas e com uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo em todos os biomas, exceto nos pólos
(LPWG 2013, The Plant List 2013). Cassia é um gênero inserido na subfamília Caesalpinioideae
dentro da nova circunscrição, sensu LPWG (2017), com representantes arbóreos, que exibem
nectários extraflorais típicos, destaca-se por suas características florais incomuns (Tucker 1996a),
em especial, Cassia fistula, espécie-tipo do gênero, com importância econômica, utilizada há muito
como planta medicinal (Lewis et al. 2005), que apresenta flores com androceu formado por três
morfos distintos de estames e (raro) gineceu policarpelar (Paulino et al. 2014). Leguminosae
pertencem ao maior grupo de plantas com sementes existentes, as Angiospermas, cujo sucesso
evolutivo tem sido atribuído ao surgimento da flor, considerado uma das inovações mais
proeminentes na evolução deste grupo, por permitir a ocorrência de processos importantes de
proteção aos gametas e aos óvulos na reprodução sexual (Richards 1997). A flor tem despertado
enorme interesse dos pesquisadores, por suas funções ecológicas (Richards 1997), e por auxiliar na
elucidação de questões evolutivas (Soltis et al. 2009, Teixeira et al. 2015).
A presença de variações morfológicas, como a heteromorfia, suscita questões importantes a respeito
da funcionalidade destes órgãos. A heterostamenia tem recebido destaque na literatura
(Gamal&Ghazali 1993, Tucker 1996b, Nepi et al 2003, Marazzi et al. 2007, Tang & Huang 2007,
Luo et al. 2008, Luo et al. 2009, Vallejo-Marín et al. 2009, Vallejo-Marín et al. 2010, Paulino et al.
2013) pois pode refletir uma “divisão de trabalho” nas flores, sendo um grupo responsável por
suprir a demanda de pólen para a alimentação do polinizador (= estames de alimentação), e outro
grupo responsável por produzir pólen destinado à fecundação (= estames de polinização) (Luo et al.
2009).
OBJETIVO
Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar as características morfológicas do desenvolvimento do
androceu e a funcionalidade nos diferentes morfos de estames, a fim de esclarecer a possível divisão
de trabalho sugerida pelo aspecto heteromórfico dos estames de Cassia fistula.
MATERIAIS E MÉTODOS
Flores e botões em vários estádios de desenvolvimento foram coletados e analisados em
microscópio eletrônico de varredura. Anteras de flores e botões em vários estágios de
desenvolvimento foram analisadas em microscopia de luz. Testes de corabilidade e testes in vitro de
funcionalidade dos grãos de pólen, testes de reflectância das anteras e observações de campo foram
efetuados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O androceu é trimórfico, formado por três estames maiores abaxiais, com filetes sigmoidais na base
e achatados dorsiventralmente; quatro estames de tamanho intermediário circundando o carpelo e
três estames menores adaxiais. Durante o alongamento três dos estames antessépalos abaxiais
formam o conjunto de estames maiores, quatro dos estames antepétalos formam o morfo
intermediário, e dois antessépalos e um antepétalo, formam o conjunto de estames menores na
porção adaxial. Em pré-antese, todas as anteras possuem cor amarelo claro, em antese adquirem cor
âmbar. As anteras apresentam reflectância na região do amarelo, porém esta é mais intensa no
morfo de anteras intermediárias quando comparadas ao morfo de anteras maiores. Todos os morfos
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exibem anteras com duas tecas, unidas longitudinalmente pelo conectivo. Abelhas do gênero
Bombus, que visitam comumente as inflorescências de Cassia fistula, se posicionam entre os
estames maiores e os intermediários e menores, com o dorso voltado para as anteras dos estames
maiores, realizando vibrações, que resultavam em jatos de grãos de pólen, sendo que os pólens das
anteras maiores se depositam no dorso da abelha, enquanto o pólen dos demais estames são
depositados na porção ventral. Os grãos de pólen de todos os morfos mostram presença de
conteúdo citoplasmático, entretanto, somente os grãos de pólen das anteras do morfo de estames
maiores exibem emissão e crescimento de tubo polínico, ou seja, apenas os grãos de pólen das
anteras maiores são viáveis.
Apenas o morfo de estames maiores toca o dorso do polinizador e produzem grãos de pólen viáveis,
enquanto o morfo de estames intermediários produz pólen com conteúdo citoplasmático, porém
inviáveis. Vale destacar que as anteras intermediárias apresentam intensidade de reflectância
evidentemente maior, o que as tornam visualmente mais atraentes que as demais anteras e o
polinizador em sua visita acaba coletando grãos de pólen dessas anteras enquanto toca o dorso nas
anteras do morfo de estames maiores. As diferenças estruturais e funcionais do androceu, associado
ao comportamento (polinização por vibração) e posicionamento da abelha entre os órgãos florais, à
presença de anteras poricidas, além da proeminente diferença de tamanho e intensidade de
reflectância entre os morfos de estames, indicam a ocorrência de divisão de trabalho em Cassia
fistula, sendo os estames intermediários destinados à alimentação do polinizador e, os estames
maiores à polinização.
CONCLUSÃO
A divisão de trabalho entre os morfos de estames e a deiscência poricida das anteras, que evita a
saída e dispersão de todos os grãos de pólen em uma única visita floral, geralmente, além da
polinização por vibração, compatível com o visitante floral observado, podem estar associadas a um
melhor aproveitamento do grão de pólen fértil nesta espécie.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALLEN O.N., ALLE E K. 1981.The Leguminosae, ASorce Book of Characteristics, Uses, and
Nodulatiom.The University of Winsconsin Press, Madison, USA.
HARBORNE J.B. 1994.Phytochemistry of the Leguminosae. In: Bisby, F.A.;Buckingham, J.;
Harborne, J.B. (Ed); Phytochemical Dictionary of the Leguminosae;Chapman and Hall; London;
pp. xx-xxiii.
ILAVARASAN R., MALLIKA M., VENKATARAMAN S. 2005. Anti-inflammatory and
antioxidant activities of Cassia fistula Linn bark extracts.African Journal of Traditional,
Complementary and Alternative medicines. 2: 70 – 85.
LEWIS G., SCHRIRE B., MACKINDER B. & LOCK M. 2005. Legumes of the World. Royal
Botanic Gardens, Kew, UK.
PAULINO J.V., FREITAS MANSANO V. & TEIXEIRA S.P. 2013. Elucidating the unusual floral
features of Swartziadipetala (Fabaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 173(2): 303-320.
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Figuras 1-7. Flore e anteras de Cassia fistula. 1. Flor em vista lateral, evidenciando os três morfos
distintos de estames. 2. Comportamento do polinizador. Note o dorso da abelha com o jato de grãos
de pólen das anteras maiores. 4. Antera do morfo de estames maiores. 5. Antera do morfo
intermediário. 6. Antera lateral do morfo de estames menores. 7. Antera central do morfo de
estames menores.
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CONVERGÊNCIA EVOLUTIVA EM PADRÕES DE REFLETÂNCIA FLORAL
Gabriel Coimbra Rocha; Graduação em Ciências Biológicas, UNIRIO; ingresso na graduação:
agosto/2014; previsão de conclusão do curso: julho/2019; ingresso no PIBIC: fevereiro/2017;
orientador: Leandro Freitas.
INTRODUÇÃO
Os caracteres morfológicos de uma flor ou inflorescência podem refletir adaptações oriundas da
seleção exercida por um polinizador ótimo (Stebbins, 1970). A ideia de que essas adaptações são
focadas em apenas um grupo de polinizador e que este pode ser inferido pela simples observação
dos caracteres deu origem ao conceito de síndromes de polinização (Faegri e van der Pijl, 1979.
Dentre esses caracteres, a coloração das flores está entre os principais sinais florais, por conta das
diferenças entre os sistemas visuais dos diferentes grupos de polinizadores (Papiorek et al. 2015). A
atribuição da coloração usada nessas definições é subjetiva (Waser e Ollerton 2006), assim que
estudos abrangentes de refletância floral, levando em conta as síndromes de polinização e os
diferentes modelos visuais dos polinizadores são relevantes para a identificação de padrões mais
acurados de coloração floral em relação aos grupos de polinizadores das espécies.
OBJETIVO
Testar a hipótese de que plantas pertencentes à mesma síndrome de polinização apresentam flores
com padrões de refletância convergente, devido à capacidade perceptiva e cognitiva mais uniforme
de seus respectivos grupos de polinizadores.
MATERIAL E MÉTODOS
A amostragem foi realizada no arboreto do JBRJ. Foram coletadas no mínimo três flores e uma
folha de cada espécie, exceto quando não havia disponibilidade, levadas, então ao laboratório. As
espécies foram identificadas ou confirmadas através de consulta à literatura taxonômica e do
conjunto de coletas disponível no JABOT-JBRJ. As síndromes de polinização foram determinadas a
partir das características florais, tais como cor (como percebida pela visão humana), recursos
oferecidos, presença de guias de néctar, odor, formato/geometria, e posição/morfologia dos órgãos
sexuais, de acordo com Faegri e van der Pijl (1979), Endress (1994) e Proctor et al. (1996).
A refletância espectral das amostras foi medida com espectrômetro portátil (USB 4000; Ocean
Optics) em relação a padrões branco e negro a um ângulo de 45° em relação ao ponto de medição,
conectado através de um cabo de fibra coaxial a uma fonte de luz de halogênio de deutério. Para
cada amostra foram tomadas medidas de repetição para produçãode médias. Curvas de refletância
foram obtidas através do pacote Pavo (Maia et al 2013) no software RStudio.
RESULTADOS
Das 56 espécies amostradas, as síndromes mais representadas na amostragem foram melitofilia
(41,3%) e ornitofilia (20,6%) (Fig. 1). Espécies classificadas como melitófilas apresentaram ampla
variação nos espectros de refletância floral. Apenas algumas espécies refletiram UV; em alguns
casos as maiores intensidades foram em comprimentos de onda na faixa do azul e vermelho ou
apenas na faixa do vermelho, enquanto em outras a intensidade de reflexão foi uniforme em todo
espectro visível (Fig. 2). Em contraste, os espectros de refletância floral foram mais uniformes entre
as ornitófilas, caracterizados pela refletância nos comprimentos de onda mais elevados (faixa do
vermelho) e baixa reflexão na faixa do UV (Fig. 3). Do total de espécies analisadas apenas dez
apresentaram refletância floral na faixa do UV de maneira expressiva (i.e. acima de 1% ).

DISCUSSÃO
Abelhas representam o principal grupo de polinizadores dentre os insetos (Bawa 1990), o que as
torna o grupo de organismos com mais associações às flores das angiospermas. Assim, a
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predominância de flores melitófilas na amostragem já era esperada, e consequentemente, esperavase um igualmente alto índice de espécies cujas flores refletem na faixa de UV, já que guias de
néctar definidas por faixas de alternância de reflexão e absorção de UV são características típicas
dessas flores (Faegri e van der Pijl 1979). No entanto, isso não foi observado até o momento, sendo
que espécies amostradas com reflexão de UV representaram 15% das espécies melitófilas e 30%
das ornitófilas. Por sua vez, apesar de registros de aves com capacidade de percepção de UV, flores
tipicamente ornitófilas não costumam refletir nessa faixa (Papiorek et al. 2015).
CONCLUSÃO
Devido ao tamanho amostral ainda pequeno e enviesado por hábito e na filogenia, é preciso cautela
para interpretar os resultados inesperados sobre a refletância de UV em plantas melitófilas. A
projeção é ter ao final do estudo um tamanho amostral de ao menos 200 espécies, visando uma boa
representação das angiospermas tropicais e permitindo melhor análise dos dados. Os resultados
também permitirão a criação de um banco de dados de refletância da flora tropical, que enriquecerá
bancos já existentes, cujas entradas até o momento permanecem quase que restritas a espécies de
ambientes temperados do hemisfério norte, como o caso do FReD (The Floral Reflectance
Database), incrementando a disponibilidade de dados relevantes a estudos tanto dentro ecologia da
polinização quanto na biologia do desenvolvimento (Arnold et al. 2010)
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARNOLD S.E. et al. 2010. FReD: the floral reflectance database—a web portal for analyses of
flower colour. PloS one 5(12): e14287.
BAWA K.S. 1990. Plant-pollinator interactions in tropical rain forests. Annual Review of Ecology
and Systematics 21(1): 399-422.
ENDRESS P.K. 1994. Diversity and evolutionary biology of tropical flowers. Cambridge:
University of Cambridge.
FAEGRI K., van der PIJL L. 1979. The principles of pollination ecology. New York: Pergamon
Press.
MAIA R. et al. 2013. pavo: an R package for the analysis, visualization and organization of spectral
data. Methods in Ecology and Evolution 4(10): 906-913.
PAPIOREK S. et al. 2015. Bees, birds and yellow flowers: pollinator‐ dependent convergent
evolution of UV patterns. Plant Biology 18(1): 46-55.
PROCTOR M., YEO P., LACK A. 1996. The natural history of pollination. London: Harper Collins
Publishers.
STEBBINS G.L. 1970. Adaptive radiation of reproductive characteristics in angiosperms, I:
pollination mechanisms. Annual Review of Ecology and Systematics 1(1): 307-326.
WASER N.M., OLLERTON J. (eds.) 2006. Plant-pollinator interactions: from specialization to
generalization. Chicago: University of Chicago Press.
(Financiamento: CNPq/PVE 400789/2014-0, Agradecimento pelo auxílio nas análises a Marina M.
Muniz e nas coletas a Fernanda S. Silva).
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Figura 1- Representação das síndromes de polinização dentre as espécies amostradas no arboreto do
JBRJ.

Figura 2 - Comparação das curvas de refletância de seis espécies melitófilas: Clusia fluminensis,
Couroupita guianensis, Dianella tasmanica, Duranta cf. erecta, Sobralia cf. yauaperyensis, e
Syzygium malaccense.

Figura 3 - Comparação das curvas de refletância de seis espécies ornitófilas: Aloe glauca, Etlingera
elatior, Heliconia cf. pendula, Hibiscus schizopetalus, Malvaviscus arboreus e Odontonema cf.
tubaeforme.
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ESTUDOS
ONTOGENÉTICOS
DE
(MELASTOMATACEAE; MEMECYLEAE)

INFLORESCÊNCIAS

EM

MOURIRI

Gustavo de Azevedo Melo Leite; Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Veiga de
Almeida; ingresso na graduação – 11/2009; previsão de conclusão do curso – 12/2017; ingresso no
PIBIC: fevereiro/2017; Orientador: José Fernando A. Baumgratz; Co-orientadora: Karen L. G. De
Toni.
INTRODUÇÃO
Melastomataceae é uma das famílias mais diversificadas na flora brasileira, constituindo grupos
significativos em vários ecossistemas, especialmente nas Florestas Atlântica e Amazônica, onde
centros de endemismo já foram assinalados (Renner 1993; Clausing & Renner 2001; Baumgratz
2004; Baumgratz et al. 2006, 2007; Goldenberg & Amorim 2006). Essa diversidade mostra-se
estreitamente associada a uma grande variabilidade morfológica de estruturas vegetativas e
reprodutivas. A posição da inflorescência na família ainda tem sido um caráter tradicionalmente
utilizado na circunscrição de gêneros taxonomicamente afins, como Mouriri Aubl. e Votomita Aubl.
(tribo Memecyleae), com espécies apresentando inflorescências axilares, caulifloras e/ou ramifloras
(Morley 1976; Cremer 1986), ou como em Clidemia D.Don, Leandra Raddi, Miconia Ruiz & Pav.
e Ossaea DC. (tribo Miconieae), com inflorescências terminais, axilares, pseudo-axilares e/ou
ramifloras (Judd 1986). À parte as discussões sobre a posição das inflorescências e as relações entre
os gêneros, não se dispõe ainda de um trabalho que aborde esse assunto sobre o ponto de vista
ontogenético em Mouriri. Neste caso, teriam inflorescências axilares, caulifloras ou ramifloras se
originado de meristemas de posição sempre axilar? Esses tipos de inflorescências refletem como
elas se originam?
OBJETIVO
Caracterizar e descrever a origem das inflorescências em espécies do gênero Mouriri, visando
esclarecer as relações entre meristema vegetativo x reprodutivo, e inflorescências axilares x
caulifloras x ramifloras. Devido às variações estruturais das inflorescências de Melastomataceae
serem fortemente utilizadas em análises filogenéticas e circunscrições genéricas, é necessário o
esclarecimento do posicionamento do meristema reprodutivo.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletados ápices vegetativos e reprodutivos, gemas axilares e ramos, em diferentes posições
e diferentes estágios de desenvolvimento de Mouriri guianensis Aubl., cujo espécime está cultivado
no Arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e documentado no Herbário RB. As amostras
foram registradas através de fotografias, incluindo imagens do ambiente, hábito, filotaxia, ramos
floríferos e detalhes das inflorescências. Para as análises em microscopia óptica, as amostras foram
fixadas em glutaraldeído 2,5%, tampão fosfato de sódio 0,1M com pH 7,2 (Gabriel 1982),
desidratadas em série etílica crescente até etanol 100 GL e incluídas em solução
hidroxietilmetacrilato (Gerrits & Smid 1983), com modificações. Seccionaram-se as amostras
através de micrótomo rotativo, com navalhas revestidas de teflon; as seções foram montadas em
lâminas de vidro e coradas com Azul de toluidina O 0,05% (O’Brien et al. 1965). Observações e
aquisição das imagens foram realizada através de microscopia óptica.
RESULTADOS
Observaram-se flores solitárias ou reunidas em inflorescência (Fig. 1A-C) sempre em posição
axilar, podendo as inflorescências ser de três tipos morfológicos, conforme também observados
pelos respectivos diagramas florais: i) tríade (Fig. 1A, E); ii) cimóide umbeliforme – com uma
estrutura ramificada irradiando-se de um ponto central (Fig. 1B, F); iii); cimóide – estrutura
condensada com eixos reduzidos e decussados e uma flor terminal (Fig. 1C, G). As inflorescências
originam-se sempre a partir de um meristema reprodutivo na região das axilas foliares (Fig. 1D, H,
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L), observando-se também, em posição central, a presença de um ramo desenvolvido (Fig. 1H) ou
de um meristema vegetativo degenerado (Fig. 1D, indicado por seta). Destaca-se ainda a presença
de um nó diferenciado, onde forma-se uma estrutura foliar muito reduzida e cedo caduca, o catafilo
(Fig. 1I, J), associada a meristemas florais ainda não diferenciados (Fig. 1K-L).
DISCUSSÃO
Morley (1976) e Cremer (1986) descrevem as inflorescências em Mouriri como axilares e
ramifloras ou caulifloras. No presente estudo a origem e o posicionamento axilar das inflorescências
em M. guianensis foi confirmado. Como também se originam em axilas áfilas dos ramos, podem ser
caracterizadas equivocadamente como ramifloras. Observou-se a formação de inflorescências nas
axilas dos catafilos, cujo desenvolvimento progride após a queda destes. Segundo Weberling
(1988), o catafilo corresponde a uma estrutura morfologicamente semelhante a uma escama ou
folha reduzida, que comumente tem papel protetor.
CONCLUSÃO
Mouriri guianensis apresenta flores solitárias ou dispostas em inflorescências, com origem e
posição estritamente axilar em todos os nós observados. No ramo, o nó do catafilo,
morfologicamente distinto dos nós foliares, não é descrito na literatura, e o catafilo tem provável
função protetora quanto ao meristema reprodutivo. No ápice dos ramos com meristema vegetativo
degenerado, as inflorescências axilares podem ser caracterizadas equivocadamente como terminais,
devido ao diminuto tamanho do eixo vegetativo não desenvolvido.
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Figura 1: Detalhes das inflorescências de Mouriri guianensis Aubl. A-C: Tipos morfológicos das
inflorescências: tríade (A), cimóide umbeliforme (B), cimóide (C). D: Inflorescências com ápice
vegetativo degenerado; E-G: Diagramas florais correspondentes aos tipos: E, para A; F, para B; G,
para C. H: Inflorescências em ramo desenvolvido. I-K: Região do nó do catafilo. L: Inflorescência
axilar no nó do catafilo. D, h e L : imagens em microscopia óptica. Escalas: A-C, I-K: 1 mm; D, H,
L: 400 µm.
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DESENVOLVIMENTO DO ANDROCEU E MICROSPOROGÊNESE EM ESPÉCIES DE
MYRSINE E CYBIANTHUS (PRIMULACEAE)
Sanny Ferreira Hadibe Siqueira; Graduação em Ciências Biológicas, UNESA-RJ; ingresso na
graduação – 03/2015; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC:
fevereiro/2017; orientador: Karen L. G. De Toni.
INTRODUÇÃO
A família Primulaceae está hoje inserida à Ordem Ericales, que constitui um grupo basal das
Asteridae (APG 2016), caracterizada principalmente por flores diplostêmones ou polistêmones
(Judd et al. 1998). O gênero Cybianthus (Vell.) G. Agostini apresenta cerca de 150 espécies de
distribuição nos neotrópicos (Stahl & Anderberg 2004). O gênero Myrsine (Sw.) R. Br. & Roem. &
Schult. apresenta cerca de 300 espécies com distribuição pantropical (Ricketson & Pipoly 1997). Os
escassos estudos filogenéticos que incluem espécies representativas dos gêneros Cybianthus e
Myrsine, os posicionam geralmente no mesmo clado, revelando uma proximidade filogenética entre
eles, através da evolução dos caracteres morfológicos (Luna et al. 2017). Não são conhecidos
estudos com maiores detalhamentos da morfologia e desenvolvimento das peças florais destes
gêneros, especialmente se tratando de espécies que compõem a flora brasileira (Freitas & Kinoshita
2015; BFG 2015; Freitas et al. 2017).
OBJETIVO
O presente estudo tem por objetivo analisar e comparar a ontogênese do androceu e a
microsporogênese de espécies de Myrsine e Cybianthus, afim de acrescentar dados e realizar uma
comparação dos resultados obtidos entre esses dois táxons, destacando o ineditismo destes estudos.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletadas e fixados botões florais e flores, em diversos estágios de desenvolvimento, de
espécimes de Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. & Roem. & Schult., M. gardneriana A. DC. e
Cybianthus verticillatus (Vell.) G. Agostini. Posteriormente, utilizaram-se os protocolos usuais para
confecção de lâminas permanentes em anatomia vegetal.
RESULTADOS
Todas as três espécies tem seu desenvolvimento idêntico em estágios precoces do crescimento. No
início, nas anteras, observa-se as três camadas meristemáticas: camada dérmica, subdérmica e
central (Fig. 1a). Em seguida, observa-se o padrão de formação dos estratos parietais do tipo básico
(Fig. 1b-c). Com o crescimento das iniciais arquesporiais, as mesmas diferenciam-se em célulasmãe de micrósporos, e é evidente a meiose do tipo simultânea (Fig. 1d). Após o isolamento das
mesmas por calose (Fig. 1e), e seguido da sua degradação, percebe-se agora no micrósporo o
estabelecimento de um vacúolo central, iniciando a gametogênese. Em seguida, o micrósporo sofre
uma mitose assimétrica, originando a célula vegetativa e a generativa (Fig. 1f). Ao final desse
processo os grãos de pólen podem ser bi- ou tricelulares (Fig. 1i), respectivamente em Myrsine e
Cybianthus, devido a ocorrência de mitose na célula generativa. Apesar das semelhanças entre as
espécies, diferenças entre elas foram encontradas, como: maturação assincrônica das células-mãe de
andrósporos dentre as lojas em Myrsine; presença de cavidades secretoras no conectivo (Fig. 1h),
divisões periclinais tardias no endotécio (Fig. 1g), e altas taxas de esterilidade em Cybianthus;
androceu com cinco-seis estames em Myrsine e com quatro em Cybianthus.
DISCUSSÃO
Os estudos embriológicos em Primulaceae são escassos. Os resultados quanto ao desenvolvimento
dos grãos de pólen aqui encontrados, estão totalmente de acordo com os já descritos para
Myrsinoidea e Primulaceae (Johri et al. 1992), exceto com relação a falta de sincronidade das lojas,
o que ainda não foi referido para a família, a proliferação tardia do endotécio, e a liberação dos
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grãos de pólen do estágio tricelular em Cybianthus. Porém estes diferem dos encontrados em
algumas Theophrastoideae, as quais possuem anteras polisporangiadas e tapete multiestratificado
em contraste as anteras tetrasporangiadas e tapete de apenas uma camada de Myrsinoideae.
CONCLUSÃO
O presente trabalho foi proposto para analisar a ontogênese do androceu de Myrsine coriacea e
Myrsine gardneriana é compará-lo ao de Cybianthus verticillatus. Não foram encontradas
diferenças entre as duas espécies de Myrsine analisadas, porém diferenças significativas foram
percebidas com relação a Cybianthus (Tab. 1). Estes três táxons são proximamente relacionados na
filogenia da família Primulaceae, porém muitas diferenças morfológicas foram encontradas,
principalmente quanto aos seus caracteres embriológicos.
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Figura 1. Desenvolvimento dos estames em espécies de Myrsine (c-f) e Cybianthus (a-b, g-i)
(Primulaceae). a- Aspecto geral do primórdio estaminal: camada dérmica (C1), camada subdérmica
(C2) e camada central (C3). b- pormenor da antera, mostrando formação dos estratos parietais:
epiderme (ep), a camada parietal secundária externa 1 (EX1), camada parietal secundaria externa 2
(EX2), camada parietal secundaria interna 1 (IN1) e camada parietal secundária interna 2 (IN2). cantera, mostrando epiderme (ep), endotécio (seta branca), camadas médias (asterisco) e tapete (seta
preta) e células arquesporiais (CA). d- micrósporo em prófase meiótica. e- micrósporos envoltos por
calose. f- grãos de polén maduro bicelulares, evidenciando célula vegetativa e generativa. g- aspecto
geral do botão foral, cavidades secretoras indicadas por setas. h - divisões tardias das camadas do
endotécio (setas pretas). i - detalhe de uma antera fértil madura em estágio de deiscência. Barra de
escala= 100µm (g), 20μm (a,c,h), 40µm (d, e,f, h, i), 10µm (b).

Tabela 1. Resumo das características gerais das espécies estudadas.
Aberturas dos grãos de pólen
Estruturas secretoras nas
anteras
Esterilidade
Célula generativa na deiscência
da antera
Número de anteras por flor

M. coriaceae
3-5

M. gardneriana
3-5

corola

corola

não

não

C. verticillatus
3-4
Corola e conectivo
da antera
sim

bicelular

bicelular

tricelular

5

5

4
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ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DA
INSELBERGUES DA FLORESTA ATLÂNTICA

DIVERSIDADE

BIOLÓGICA

EM

Beatriz Parreira da Cunha; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-RIO; ingresso na graduação –
08/2014; previsão de conclusão do curso – 07/2018; ingresso no PIBIC: outubro/2016;
orientadoras: Dras. Rafaela Campostrini Forzza e Marinez Ferreira de Siqueira
INTRODUÇÃO
Inselbergues são afloramentos rochosos, os quais correspondem a montanhas pré-cambrianas,
geralmente monolíticas de granito/gnaisse (Bremer & Sander 2000). Podem ocorrer como colinas
isoladas na planície ou formando cadeias com afloramentos individuais situados a distâncias de
apenas alguns quilômetros. Os inselbergues estão distribuídos por várias regiões do planeta, uma
delas é o sudeste do Brasil. Apresentando condições ambientais extremamente severas e abrigando
características únicas, sua vegetação difere nitidamente da vegetação do seu entorno (Porembski et
al., 1998; Porembski 2007). A remoção da vegetação florestal ao redor dos inselbergues tem
favorecido sua rápida descaracterização pela invasão de espécies exóticas e maior incidência de
queimadas (Porembski, 2007). Uma das hipóteses até hoje mais difundidas sobre a origem da
grande biodiversidade Neotropical e brasileira contemporânea, coloca as mudanças climáticas no
centro do processo de geração de barreiras que promovem a variação e geração de novas linhagens
e espécies (Haffer, 2008). A perda e fragmentação de habitats e as mudanças climáticas são apenas
dois exemplos de alterações ambientais causadas por fatores antropogênicos, com consequências
diretas sobre a distribuição das espécies.
Essas ameaças demandam novas tecnologias e ferramentas de análise para que se possa adquirir ou
aprofundar o conhecimento existente sobre as espécies e auxiliar em sua proteção e conservação. A
modelagem de nicho ecológico (MNE) se tornou um procedimento comum para determinar a
amplitude da distribuição geográfica das espécies, baseada em características ambientais. Sua
fundamentação ecológica é pautada no conceito de nicho. A modelagem simula a distribuição
espacial das espécies em estudo, sendo que esses modelos mostram previsões espaciais indicando
áreas mais adequadas para a sobrevivência das mesmas (Guisan & Zimmermann, 2000; Guisan &
Thuiller, 2005). O uso da técnica de modelagem de distribuição geográfica de espécies é indicado
quando é preciso tomar decisões, diante da conservação ou devido a precariedade de dados.
OBJETIVO
Estudar os inselbergues inseridos nas bacias hidrográficas Atlântico Leste e São Francisco (Figura
1) para avaliar a relação entre a ocorrência das espécies e as variáveis ambientais preditoras.
MATERIAL E MÉTODOS
Espécies em estudo
Encholirium horridum L.B.Sm. (Bromeliaceae), Pilosocereus brasiliensis subsp. ruschianus
(Buining & Brederoo) Zappi, Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto & Brade (Orchidaceae),
Vellozia plicata Mart. (Velloziaceae).
Área de estudo
A área de estudo foi delimitada com as bacias hidrográficas do Atlântico Leste e São Francisco,
pois abrangem a área denominada de “mar de morros” (Ab’ Saber 1967).
Procedimentos
Primeiramente foi feita a coleta e limpeza de dados. Em seguida foram selecionadas variáveis
ambientais menos correlacionadas entre si em relação a área de estudo. As camadas climáticas são
utilizadas para caracterizar a dimensão abiótica do nicho das espécies.
Para a modelagem foram escolhidos dois algoritmos, Bioclim e Maxent. O processo de modelagem
foi executado no ambiente R (R Core Team, versão 2.11.1).
RESULTADOS
O padrão de distribuição geográfico das espécies foi, de uma forma geral, confirmada no modelo
(figura 2). A região de maior adequabilidade das quatro espécies esta compreendida dentro da bacia
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Atlântico Leste e os registros de ocorrência estão situados, em sua maioria, dentro da área desta
bacia. Os modelos de distribuição potencial gerados demonstraram boa capacidade preditiva.
DISCUSSÃO
Os modelos das quatro espécies indicam falta de coleta em diversas áreas ao longo do sudeste
brasileiro. Para E. horridum, os dois algoritmos apresentaram bons valores de performance (ie: altos
valores de acurácia, AUC e TSS assim como baixos valores de omissão). Para as demais espécies o
algoritmo Maxet apresentou o melhor desempenho. Algumas espécies apresentam restrições quanto
ao substrato. Os extremos de ocorrência da espécie E. horridum (figura 2, A), estão localizados em
inselbergues geograficamente mais isolados na paisagem. Essas populações mais isoladas
apresentam menor fluxo gênico, podendo sofrer declínios em seus tamanhos, resultando em perde
de diversidade genética, acompanhado por uma maior diferenciação entre populações (Hmeljevski
et al., 2017). Diferente de E. horridum, P. brasiliensis subsp. ruschianus apresenta poucos registros
e seu modelo abrange uma área muito maior do que estes (Figura 2, B), isso pode estar relacionado
a dificuldade de coleta típica dos cactos somado ao baixo número de coletas gerais nos
inselbergues. Esta espécie apresentou bons valores de acurácia com o algoritmo Maxent, apesar de
possuir poucos dados. Pseudolaelia vellozicola ocorre tanto em inselbergues de granito/gnaisse
quanto nos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço o que aumenta sua área de ocupação. Pode ser
saxícola ou epífita sobre Vellozia e forma populações com grande número de indivíduos (Menini
Neto et al., 2013). Como é possível observar, seu modelo que alcança o Espinhaço, que está bem na
divisa das bacias (figura 2, C). Vellozia plicata é a espécie mais tolerante dentre as estudadas,
abrangendo uma maior gama de ambientes e seu modelo está presente nas bacias do Atlântico Leste
e São Francisco (figura 2, D).
CONCLUSÃO
As bacias influenciam na distribuição das espécies; a espécie mais tolerante à condições ambientais
mais severas tem uma distribuição mais ampla; os melhores modelos são das espécies que possuem
um maior número de registros; os inselbergues podem atuar como ilhas isoladas.
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Figura 1. Distribuição geográfica das espécies estudadas. (A) Encholirium horridum; (B)
Pilosocereus brasiliensis subsp. ruschianus; (C) Pseudolaelia vellozicola; (D) Vellozia plicata.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 2. Distribuição potencial das espécies nas bacias de São Francisco e Atlântico Leste. (A)
Encholirium horridum. (B) Pilosocereus brasiliensis subsp. ruschianus. (C) Pseudolaelia
vellozicola. (D) Vellozia plicata.
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PADRÕES FITOGEOGRÁFICOS DA BRIOFLORA DO PARQUE NACIONAL DO
ITATIAIA SOB UMA PERSPECTIVA SUL-AMERICANA
Gabriel Politzer Couto; graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; ingresso na graduação –
08/2012; previsão de conclusão – 12/2017; ingresso no PIBIC: Agosto/2016; orientador: Dra.
Denise Pinheiro da Costa (JBRJ) e Dra. Marinez da Siqueira (JBRJ).
INTRODUÇÃO
O Parque Nacional do Itatiaia (PARNA-Itatiaia) está localizado na região montanhosa da costa
atlântica do sudeste brasileiro e abriga um dos remanescentes mais importantes de Mata Atlântica
do estado do Rio de Janeiro, possui brioflora única devido à diferente formação vegetacional e ao
clima subtropical. A vegetação do parque é classificada como “Dense Atlantic Rainforest”, contém
quatro tipos vegetacionais que seguem um gradiente altitudinal e apresenta tipos de solo e
composição florística distintas.
OBJETIVO
Analisar os padrões fitogeográficos da brioflora sob quatro perspectivas: 1) quais são os padrões
fitogeográficos da brioflora do PARNA-Itatiaia; 2) como os padrões mudam ao longo do gradiente
altitudinal; 3) qual o tipo vegetacional com o maior número de espécies endêmicas; 4) o quão
similar é a brioflora com a dos países andinos tropicais (Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e
Peru).
MATERIAL E MÉTODOS
Situado entre o sudoeste do estado do Rio de Janeiro e o sudeste do estado de Minas Gerais, o
parque possui área de 30 mil hectares, altitude entre 600-2787 m e clima subtropical com estações
bem definidas. A análise foi baseada em dados da literatura e coleções de herbários e os padrões
fitogeográficos foram determinados de acordo com a distribuição de cada táxon e ao longo do
gradiente altitudinal em intervalos de 200 m. Para identificar a similaridade florística com os países
Andinos tropicais, utilizamos o número de espécies compartilhadas e endêmicas entre o Itatiaia e
cada uma das localidades, assim como dendogramas de similaridades realizados com o índice de
Sørensen para os diferentes níveis hierárquicos (espécie, gênero e família).
RESULTADOS
Foram encontradas 519 espécies de briófitas (289 de musgos e 230 de hepáticas) no parque, das
quais 84 são endêmicas (22 de hepáticas e 62 de musgos), separadas em 12 padrões fitogeográficos.
Musgos e hepáticas apresentam padrões semelhantes e o Neotropical é predominante (219 táxons),
seguido de Endêmico (84), Amplo (55) e Disjunto (46). Ao agrupar os padrões para a análise
altitudinal, encontramos alterações ao longo do gradiente, porém, o Neotropical, foi o mais comum
em todas as faixas (ca. 50% dos táxons). Em relação à distribuição das espécies nos diferentes tipos
vegetacionais, identificamos que musgos se concentraram na Floresta Alto Montana e as hepáticas
na Floresta Montana. Os números de famílias e gêneros são similares entre os países tropicais
andinos, porém, no caso das espécies, o número é próximo para musgo (711-926) e diferente para
hepáticas (193-710). Em relação aos táxons compartilhados entre o parque e os países tropicais
andinos (Figura 1), a Colômbia possui o maior número de espécies compartilhadas com o Itatiaia
(310 - 60%), enquanto a Venezuela o menor número (217 - 42%), sendo Colômbia e Equador com
brioflora mais semelhante a do parque (60% e 55%, respectivamente). As comparações demonstram
uma forte conexão florística entre os diferentes níveis hierárquicos (família, gênero e espécie) entre
a brioflora do parque e a dos países Andinos tropicais (Figura 2), apesar da diferença de tamanho
entre estas áreas.
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DISCUSSÃO
Padrões fitogeográficos ao longo do gradiente altitudinal - A composição da brioflora do parque
apresenta características típicas de floras tropicais: clima tropical e subtropical; predominância do
padrão Neotropical ao longo do gradiente altitudinal; hepáticas e musgos apresentaram diferentes
padrões fitogeográficos ao longo do gradiente altitudinal (musgos endêmicos predominam acima de
1000 m, à medida que nas hepáticas, o endemismo é raro e bem disperso acima de 600 m;
disjunções são mais comuns para hepáticas; espécies com ampla distribuição são mais comuns para
musgos) e esses resultados são semelhantes ao encontrados por outros autores no estado do Rio de
Janeiro.
Endemismo - O parque é considerado um centro de diversidade e endemismo na América tropical
abrigando 84 espécies endêmicas, o que representa 26% do total de táxons endêmicos do Brasil e
28% da Mata Atlântica (Costa e Peralta, 2015; Stehmann et al., 2009). Isso enfatiza a importância
do parque para a conservação das briófitas no Brasil e na Mata Atlântica, uma vez que ca. 1/3 das
espécies endêmicas estão concentradas em uma pequena área do sudeste brasileiro.
Comparação com os países andinos tropicais - Apesar da diferença de tamanho entre o parque e os
países Andinos tropicais, o número de espécies compartilhadas é alto (42% a 60%). A similaridade
encontrada não é surpreendente porque segundo Safford (1999), a despeito da diferença latitudinal e
da posição geográfica, ambos os sistemas de montanhas apresentam claras congruências
macroclimáticas, com fortes conexões biogeográficas e paralelismos evolutivos e ecológicos na sua
biota. Isto é corroborado pelos resultados encontrados neste estudo e em vários outros trabalhos no
neotrópico, nos quais o número de famílias e gêneros de musgos e hepáticas são parecidos,
refletindo uma alta similaridade e uma boa base de dados disponíveis na literatura.
CONCLUSÃO
Os resultados comprovam a relevância do parque como um dos remanescentes mais importantes de
Mata Atlântica no Brasil para a conservação das briófitas no país, abrigando ca. 1/3 das espécies
endêmicas em uma área pequena e restrita. Os padrões fitogeográficos mudam ao longo do
gradiente de forma diferente para hepáticas e musgos, porém, o Neotropical é o principal para
ambos. Diversos autores indicam uma forte relação florística entre o parque e os páramos, e
segundo Safford (1999), isso é devido às congruências climática e ambiental entre o Andes tropical
e as montanhas do sudeste do Brasil, o que foi verificado nos nossos resultados. Reforça-se a
necessidade de proteção às espécies endêmicas e disjuntas presentes no parque em função dos riscos
observados (turismo, manutenção incorreta de trilhas, escaladas, fogo, lixo, edificação) e das
consequências do aquecimento global, que é considerado como a maior ameaça para a flora das
montanhas no mundo (Grabherr et al., 2010) e pode resultar na perda de biodiversidade.
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No. spp. compartilhadas

Localidades

Figura 1. Porcentagem do número de espécies compartilhada entre o PARNA-Itatiaia e os países
Andinos tropicais. Tamanho do círculo indica o número total de espécies por localidade; a largura
da linha é proporcional ao número de espécies compartilhadas entre as localidades.

Figura 2. Dendogramas de similaridades para musgos (esquerda) e hepáticas (direita) para os
diferentes níveis hierárquicos (espécie, gênero e família) pelo índice de Sørensen (A. Família; B.
Gênero; C. Espécie).
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TAXONÔMICO
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DE

CHAETOSTOMA

DC.

(MICROLICIEAE:

Diego Nunes da Silva; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; ingresso na graduação –
08/2014; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: 08/2016; orientador: Paulo
José Fernandes Guimarães.
INTRODUÇÃO
As espécies de Chaetostoma são em geral subarbustos, endêmicas ou restritas a determinadas áreas
abertas, campos rupestres, limpos ou de altitude, da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio
de Janeiro, São Paulo e Paraná, ocorrendo apenas no Brasil (Koschnitzke 1997). O gênero é
representado por 11 espécies: C. albiflorum (Naudin) Koschnitzke & A. B. Martins, C. armatum
(Spreng.) Cogn., C. cupressinum (D.Don) Koschnitzke & A. B. Martins, C. fastigiatum Naudin, C.
flavum Koschnitzke & A. B. Martins (Fig. 1A), C. glaziovii Cogn., C. inerme Naudin (Fig. 1C), C.
riedelianum Cogn., C. scoparium Cogn. (Fig. 1D), C. selagineum (Naudin) Koschnitzke & A. B.
Martins e C. stenocladon (Naudin) Koschnitzke & A. B. Martins. De todas as espécies, C. armatum
tem a maior distribuição e a maior variação morfológica (Koschnitzke 1997). As espécies do gênero
são reconhecidas pelas folhas carenadas a subcarenadas, imbricadas, pungentes, coroa de tricomas
no ápice externo do hipanto, ausência de pontuações glandulares, estames dimórficos e
diplostêmones, anteras tetrasporangiadas e amarelas; fruto cápsula loculicida polispérmico que
quando maduro excede o comprimento do hipanto, e semente reniforme com testa reticulada
(Koschnitzke & Martins 2006)
Este grupo taxonômico foi escolhido para o estudo, por ter a priori uma base de informação
consistente, não apresentar problemas de delimitação e um número limitado de espécies (11) com
distribuição restrita ao Brasil. A inserção do aluno num projeto da importância e dimensão,
científica e política, da Flora do Brasil 2020 promovem o estímulo e aprendizado necessários para
um jovem que inicia os estudos em Taxonomia Vegetal. Sendo assim, o objetivo desse projeto visa
a descrição taxonômica do gênero na Flora do Brasil 2020.
MATERIAIS E MÉTODOS
A descrição de cada táxon foi feita a partir de caracteres vegetativos e reprodutivos. As descrições
diagnósticas seguiram a terminologia adotada para morfologia geral de Radford et al. (1974),
exceto no caso do indumento onde se usou Hickey & King (2000) e para o tipo de fruto se seguiu
Baumgratz (1985). Os nomes das espécies citadas no relatório seguem a nomenclatura da Flora do
Brasil 2020. Todo o material de herbário foi analisado morfologicamente, fazendo uso de um
microscópio estereoscópico Leica L2. Até a presente data todas as exsicatas dos herbários RB e
FCAB foram estudadas, totalizando 184 exsicatas.
RESULTADOS
A descrição do gênero e de todas as 11 espécies foi concluída, assim como a descrição na Flora do
Brasil 2020. Uma chave taxonômica dicotômica preliminar foi apresentada. Uma característica rara
se apresentou em uma população de C. scoparium, na Chapada dos Veadeiros, Goiás: anteras roxas
nos estames antessépalos, algo novo para o gênero. Uma provável espécie nova, aqui apresentada
como Chaetostoma sp., foi encontrada em coletas recentes na Chapada dos Veadeiros (Fig. 1B). O
material coletado segue sendo estudado. Suas características diagnósticas, constatadas até aqui, são:
subarbustos ou arbustos com flores 6-meras com pétalas roxas, ovário 4-locular, fruto com quilhas
calosas no ápice, apêndices curtamente prolongados (2.0 mm) nos dois ciclos estaminais. Os
espécimes só foram encontrados próximos a rios. A espécie é morfologicamente próxima de C.
scoparium.

25

DISCUSSÃO
Chaetostoma armatum tem uma ampla distribuição geográfica e muitas variações morfológicas
(Koschnitzke & Martins 2006). Koschnitzke & Martins (2006) observaram a presença de 3 grupos
com características distintas para determinadas regiões, basicamente: serras ao sul da Serra do
Espinhaço, sudoeste Minas Gerais e São Paulo; Paraná; e ao longo Serra do Espinhaço. Examinar
espécimes dessas três grandes áreas, averiguando prováveis características contínuas nesses
indivíduos que delimitariam prováveis novas espécies, faz parte do próximo desafio desse projeto.
Cinco das onze espécies do gênero constam com o estado de conservação na categoria NE (CNC
Flora 2017), sendo assim, avaliar o estado de conservação dessas espécies torna-se um objetivo para
o projeto, pois dependendo dos estados dessas espécies, planos de ações para a proteção e
recuperação delas, visando ações para a conservação, deverão ser tomados (GSPC 2012; Dias &
Hoft 2013). Além disso, atingir esse objetivo, ajudará na meta que o governo brasileiro se
comprometeu: avaliar todas as espécies da flora conhecidas até 2020 (GSPC 2012). Os espécimes
indeterminados da Chapada dos Veadeiros, Chaetostoma sp., estão sendo estudados devido às
características peculiares desses indivíduos.
CONCLUSÃO
Por fim, com o desenvolvimento do estudo até aqui foi possível concluir a descrição do gênero
Chaetostoma DC. na Flora do Brasil 2020. Uma ampla pesquisa bibliográfica foi feita para se
encontrar sinonímias para as espécies do gênero, nomes de Chaetostoma sinonimizados em outros
gêneros e para se entender o histórico taxonômico do gênero. Com as análises feitas durante o
período do estudo, foi possível verificar uma possível espécie nova para o gênero, mas estudos
morfológicos comparativos devem ser aprofundados.
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Figura 1– A. Flores de Chaetostoma flavum. B. Flores de Chaetostoma sp.. C. Flores de
Chaetostoma inerme. D. Flor de Chaetostoma scoparium com as anteras roxas no estames
antessépalos. Fotos: Danielle de Oliveira Diniz (A, B e D) e Cristiana Koschnitzke (C).
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DORYOPTERIS J.SM. (PTERIDACEAE):
ESPÉCIES DA MATA ATLÂNTICA.

TAXONOMIA

E

CONSERVAÇÃO

DE

Luiza Mendonça Bastos; Graduação em Ciências Biológicas, UFF; Março/2015; Dezembro/2018;
ingresso no PIBIC: Agosto/2016; Dra. Claudine M. Mynssen.
INTRODUÇÃO
Doryopteris s.l. está inserido no grupo dos Cheilanthoides inclui 20 gêneros e cerca de 400 espécies
(Schuettpelz et al. 2007). Entretanto, o entendimento das relações filogenéticas entre as espécies
desse grupo baseada em caracteres morfológicos tem sido dificultada provavelmente pela evolução
convergente e sua capacidade adaptativa aos habitats xéricos (Yesilyurt et al. 2015). O estudo
morfológico e molecular do grupo Cheilanthoides evidenciou três linhagens distintas, assim foram
segregados os gêneros Doryopteris J.Sm., Lytoneuron (Klotzsch) Yesilyurt e Ormopteris J.Sm. que
podem ser distinguidos pela posição do caule, pelo número de feixes vasculares na base do pecíolo,
indumento e tipo de nervuras (Yesilyurt et al. 2015). Doryopteris s.l. possui distribuição a partir da
América tropical até o Velho Mundo, sendo que a maior riqueza de espécies está concentrada na
região sudeste do Brasil (Tryon & Tryon 1982). No continente americano o gênero foi tratado em
algumas revisões taxonômicas (Tryon 1942, 1962; Brade 1965) ou floras regionais (Sehnem 1972;
Mickel & Beitel 1988; Tryon & Stolze 1989; Mickel & Smith 2004). Atualmente no Brasil ocupam
os biomas Amazônico, Cerrado e Mata Atlântica, totalizando 32 espécies das quais 20 são
consideradas endêmicas (Prado 2015; Prado et al. 2016). No estado do Rio de Janeiro são indicadas
18 espécies sendo 6 endêmicas. A arquitetura da lâmina, os soros contínuos ou interrompidos e a
morfologia do pecíolo são importantes para caracterizar as espécies, mas sabe-se que os processos
de hibridização e poliploidia são fatores que dificultam a taxonomia do grupo e estudos citológicos
poderiam incrementar o conhecimento deste gênero (Sehnem 1961, 1972; Tryon & Tryon, 1982).
OBJETIVO
O objetivo do estudo é a análise morfológica mais detalhada das espécies que foram segregadas de
Doryopteris s.l. ocorrentes no estado do Rio de Janeiro. Será elaborada uma chave para a
identificação das espécies, descrições e comentários.
MATERIAL E MÉTODOS
Fez-se um levantamento bibliográfico, a busca das obras princeps, e consulta aos tipos
nomenclaturais dos táxons disponibilizados nos herbários virtuais. Os espécimes de Doryopteris e
Lytoneuron foram coletados em remanescentes de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro,
herborizados segundo técnicas usais e depositados no Herbário Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(RB). Durante a coleta, uma fronde fértil de cada espécime foi acondicionada em envelope de papel
e seca em temperatura ambiente para posterior separação dos esporos. Para a análise da superfície
dos esporos, os mesmos foram aderidos com fita de carbono dupla face em “stubs”, metalizados,
observados e fotografados em Microscópio Eletrônico de Varredura modelo ZEIZZ EVO 40. A
análise morfológica das espécies de Doryopteris e Lytoneuron foi feita com base em todo material
examinado oriundo das coletas ou das análises de coleções dos herbários. Confeccionou-se uma
matriz morfológica para posterior descrição e elaboração da chave de identificação. Os termos
utilizados seguiram Lellinger (2002), Stearn (1992), Tryon & Lugardon (1990), Tryon (1942). A
visualização e ilustração das nervuras das espécies de Doryopteris e Lytoneuron foram feita a partir
do clareamento (diafanização) da lâmina foliar de acordo com a técnica proposta por Arnott, (1959).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas e descritas um total de 17 espécies de Doryopteris (8 spp.) e Lytoneuron (9 spp.)
das quais seis são consideradas endêmicas do Rio de Janeiro (Fig.1 A e B). Três espécies foram
consideradas de circunscrição duvidosa pelo fato de haver conflito entre as informações das listas
disponíveis, por não se ter conseguido localizar os tipos e também pela falta de material
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testemunho. Assim, as espécies Lytoneuron feei (Brade) J.C.Yesilyurt, Doryopteris magdalenensis
(Brade) Brade, D. patula Fée, serão analisadas no próximo plano de trabalho.
Durante análise das espécies e elaboração das descrições, foram encontradas dificuldades quanto à
obtenção de literatura recente com tratamentos taxonômicos das espécies. A maioria das espécies
foi descrita com base na morfologia geral das lâminas e nervura (Yesilyurt, 2003; Tryon, 1942)
anteriormente eram considerados também o tamanho das lâminas e presença de gemas. Contudo,
nós verificamos que a maioria das espécies do Rio de Janeiro apresenta variações morfológicas na
lâmina e não é aconselhável reconhecer a espécie somente por um caráter, devido à grande
variedade e formas, a não ser que sejam suportadas com caracteres adicionais (Tryon, 1942). No
Brasil atualmente ocorrem 32 espécies de Doryopteris s.l., sendo 18 indicadas para o Rio de Janeiro
segundo o Catálogo da Flora do Rio de Janeiro (Mynssen & Sylvestre, 2014). Tryon (1942) sugere
que essa alta concentração de espécies nesse Estado seja devido ao fato de que o centro de
diversidade e dispersão começou ou nele ou muito perto. Durante coletas e análises de coletas
antigas nos Herbários foi possível observar que realmente há uma grande ocorrência do gênero no
Estado, sendo algumas espécies, como a Doryopteris tijucana, muito específicas quanto seu habitat
levando ao endemismo.
CONCLUSÃO
No presente estudo foram descritas 17 espécies e além dessas duas foram consideradas de
nomenclatura duvidosa e uma será descrita no próximo plano D. magdalenensis. A primeira é a
Doryopteris patula que foi citada em ambas as listagens on line consultadas. Contudo, no herbário
do Jardim Botânico do RJ (RB) só há dois espécimes identificados com este nome e são muito
distintos morfologicamente. Além disso, o tipo nomenclatural não foi localizado não sendo possível
reconhecer a aplicação deste nome até o momento. A outra espécie é Lytoneurum feei que não
aparece em nenhuma das listagens. Mas no herbário (RB) há muitas coletas identificadas com este
nome e com ocorrência no Estado do Rio de Janeiro. Algumas vezes os espécimes são renomeados
como Doryopteris paradoxa.
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Tabela 1: Lista das espécies de Doryopteris e Lytoneuron com a indicação das espécies endêmicas
Táxons
Endêmica
-

Doryopteris
Doryopteris arifolia Christ

-

Doryopteris collina (Raddi) J. Sm.

-

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

-

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.

-

Doryopteris pentagona Pic.Serm.

-

Doryopteris rediviva Fée
Doryopteris sagittifolia J. Sm.

-

Doryopteris varians (Raddi) Sm.

-

Lytoneuron
Lytoneuron acutilobum (Prantl) J.C.Yesilyurt

-

Lytoneuron crenulans (Fée) J.C.Yesilyurt

-

Lytoneuron itatiaienses (Fée) J.C.Yesilyurt
Lytoneuron

lomariaceum

Brasil

(Kloszch)

-

J.C.Yesilyurt
Lytoneuron paradoxum (Fée) J.C.Yesilyurt

Brasil

Lytoneuron quinquelobatum (Fée) J.C.Yesilyurt

Rio de Janeiro

Lytoneuron rosenstockii (Brade) J.C.Yesilyurt

Rio de Janeiro

Lytoneuron subsimplex (Fée) J.C.Yesilyurt

Rio de Janeiro

Lytoneuron tijucanum (Brade & Rosenst.)

Rio de Janeiro

J.C.Yesilyurt
A

B

Fig. 1: A. Doryopteris concolor (Mynssen 1121); B. Lytoneuron tijucanum (Mynssen 1390)

30

NATURE A E RAÇA NA OBRA “COMO SE DEVE ESCREVER A HISTÓRIA DO
BRASIL” DO NATURALISTA CARL F. P. VON MARTIUS, EM 1840
Pedro Henrique da Costa e Silva; Graduação em História, UFF; ingresso na graduação – 03/2015;
previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2016; orientadora: Alda
Lúcia Heizer.
INTRODUÇÃO
Carl Friedrich Philipp von Martius (1794 - 1868) foi um importante naturalista bávaro da primeira
metade do século XIX. Em 1817, integrou a comitiva da grã-duquesa austríaca Leopoldina, que
viajava ao Brasil para casar-se com Dom Pedro I. Com o apoio dos governos português e bávaro,
Martius permaneceu durante três anos no Brasil em companhia do zoólogo J. B. R. von Spix.
Durante a viagem, Martius coletou informações sobre a flora brasileira que se tornaram referências
para a botânica (Merxmüller, 1971). No entanto, suas observações não permaneceram circunscritas
às ciências botânicas. Em 1840, Martius elaborou a dissertação Como se deve escrever a História
do Brasil para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) na qual propôs as diretrizes para
a escrita da história do Brasil. No texto citado, defendeu a permanência da monarquia e a primazia
da raça branca na construção do Estado. Apesar da importância de Martius para as ciências
brasileiras ser reconhecida pela historiografia, suas reflexões sobre raça - fundamentais no projeto
de escrita da história – não foram objeto de estudo para historiadores. Compreender os aspectos
raciais e políticos de sua obra, no entanto, requer que consideremos sua trajetória de vida e os
fenômenos políticos circundantes, evitando a abordagem típica de biografias laudatórias.
(Bourdieu,1996). Outro ponto importante para a análise do texto Como se deve escrever a História
do Brasil é o papel do IHGB, instituição patrocinada pelo Estado e fundamental na criação de uma
identidade brasileira (Guimarães, 1988). Nele, von Martius encontrou um espaço fértil para a
circulação de suas ideias.

OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi identificar elementos na obra de Martius Como se deve escrever a
história do Brasil reveladores de sua concepção sobre natureza e raça.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada pesquisa histórica (documental e bibliográfica) nas seguintes bases de dados e
bibliotecas: Biblioteca Nacional; Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Biblioteca João
Barbosa Rodrigues; Sistemas de bibliotecas da UFF; Portal CAPES; Scielo Manguinhos. Nessas
bases de dados, privilegiou-se a quantificação dos dados encontrados.
Na presente pesquisa utilizou-se da discussão de textos relativos à viagem de Martius e ao contexto
social e científico da época reveladores de como os aspectos analisados de sua obra estavam
conectados com a sociedade.
RESULTADOS
As concepções de Martius sobre natureza e raça estão afinadas com o projeto civilizador, aqui
materializado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Além disso, foi possível constatar que
o IHGB, a Biblioteca Nacional e a Biblioteca João Barbosa Rodrigues são espaços privilegiados
para a pesquisa de fontes sobre naturalistas e expedições realizadas no Brasil nas primeiras décadas
do século XIX.
DISCUSSÃO
Durante os três anos que esteve no Brasil, Martius percorreu diferentes províncias, produzindo,
junto com os outros membros da expedição, diversos registros escritos, iconográficos e biológicos.
As expedições científicas da época, autorizadas e financiadas por poderes estatais, se tornaram uma
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ferramenta na busca por prestígio e expansão do modo de vida europeu, segundo os seus ideais de
civilização. Nesse empreendimento civilizador, as instituições, como o IHGB, e os homens de
ciência, como Martius, foram fundamentais na tentativa dos Estados-Nação em criar ou consolidar
suas identidades nacionais e em promover a expansão da cultura europeia à revelia das formas de
vida não-europeias (Guimarães, 1988).
CONCLUSÃO
Carl Friedrich Philipp Von Martius foi um naturalista atuante em seu tempo, cujo trabalho como
botânico foi de extrema importância para a época. Em viagem pelo Brasil, manteve relações com
cientistas e políticos brasileiros e propôs, no texto analisado, diretrizes para a escrita da História do
Brasil. Essas diretrizes foram tão bem recebidas pela intelectualidade brasileira que se tornaram a
base para a historiografia do país.
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séculos XVII-XIX.Vol. 24 | 2007: Cultura intelectual das elites coloniais.

32

Fronstispício da Revista Trimensal do IHGB na qual foi publicada Como se deve escrever a
História do Brasil. 1

1

Fonte: <https://ihgb.org.br/publicacoes/revista-ihgb/item/107700-revista-ihgb-tomo-sexto.html>
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DISPONIBILIDADE
GERMINAÇÃO DE SENECIO ICOGLOSSUS DC.

HÍDRICA

NA

Victória Kétlin Cardoso de Almeida; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; Ingresso na
graduação – 07/2015; previsão de conclusão do curso – 12/2019; Ingresso no PIBIC: 08/2016;
Orientador: Antônio Carlos Silva de Andrade.
INTRODUÇÃO
A germinação é um atributo central relacionado ao nicho de regeneração de uma espécie, podendo
afetar a sua distribuição e abundância em comunidades vegetais (Fenner & Thompson, 2005). O
nicho de germinação das espécies inclui, dentre outras características, condições bióticas e abióticas
que controlam a dormência e promovem a germinação de sementes. Assim, as estratégias de
germinação surgem a partir de uma combinação de requisitos específicos, sendo distintas para
diferentes espécies (Baskin & Baskin, 2014). Dentre os fatores abióticos, a temperatura, a luz e a
disponibilidade hídrica são os que mais influenciam o processo de germinação. As respostas
germinativas aos estresses ambientais podem variar entre espécies e seus respectivos habitats, pois
podem estar relacionados as suas características intrínsecas, assim como dos seus locais de origem
(Flores & Briones, 2001; Daws et al., 2008). Dessa forma, as exigências por condições ambientais
específicas nas fases iniciais de vida de uma planta (ex: germinação) podem exercer um papel
importante na determinação dos padrões de distribuição de espécies (Daws et al., 2008). Para o
desenvolvimento do presente estudo selecionamos uma espécie herbácea da família Asteraceae,
Senecio icoglossus DC. (Fig. 1), comumente encontrada em áreas montano-brejosas das regiões
Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul do País (Oliveira et al., 2015; Teles,
2015).
OBJETIVO
Os objetivos deste estudo foram (i) avaliar o efeito combinado de diferentes temperaturas em
diferentes potenciais hídricos na germinação de S. icoglossus e (ii) verificar a capacidade das suas
sementes de germinar em condição alagada.
MATERIAL E MÉTODOS
Frutos (cipselas) maduros de Senecio icoglossus DC. foram coletados no Brejo da Lapa, localizado
nos campos de altitude do Parque Nacional do Itatiaia- RJ, em novembro de 2016.
Para avaliar o efeito combinado da temperatura e do estresse hídrico sobre o comportamento
germinativo, foram utilizadas soluções de PEG 8000, nos potenciais hídricos de zero (água
destilada), -0,15, -0,30, -0,45 e -0,60 MPa, preparadas de acordo com as especificações de Villela et
al. (1991). As soluções foram aplicadas em placas de Petri (n=6) contendo 20 sementes, semeadas
sobre papel de filtro e incubadas nas temperaturas de 20°C, 25°C, 30°C e 35°C, sob fotoperíodo de
8 h.
Para avaliar a capacidade de germinação de S. icoglossus dentro da água, suas cipselas foram
colocadas em beckers (50 mL) contendo 30 mL de água destilada (alagado) e sobre papel de filtro
umedecido com 1 mL de água destilada, sob temperatura de 25°C.
A relação entre os potenciais hídricos e a porcentagem final de germinação foi obtida através do
cálculo da equação quadrática. Na análise dos dados de porcentagem e de tempo de germinação sob
condição normal e alagada, a diferença entre as médias foi indicada pelo teste t (5% de
probabilidade).
RESULTADOS
Os valores de germinação final na temperatura de 35°C foram baixos (0 MPa) ou nulos (demais
potenciais hídricos), não sendo possível obter ajuste através de equações polinomiais. Nas demais
temperaturas, verificou-se a redução gradual da germinação final pela redução do potencial hídrico.
O limite de germinação na temperatura de 30°C foi alcançado no potencial hídrico de -0,45MPa,
enquanto que nas temperaturas de 20 e 25°C, o limite foi atingido no potencial de -0,6MPa (Fig. 2).
34

As cipselas de S. icoglossus foram capazes de germinar na água, com valores estatisticamente
semelhantes aos obtidos no tratamento controle. Entretanto, foi possível observar que a condição
alagada aumentou significativamente o tempo médio para alcançar 50% da máxima germinação. As
cipselas permaneceram na superfície da água e sem afundar, mesmo após agitação (por um minuto)
semanal dos recipientes (Fig. 3).
DISCUSSÃO
A redução do potencial hídrico do substrato afetou o processo germinativo das cipselas de S.
icoglossus. Os resultados obtidos nesse estudo concordam com as informações apresentadas na
literatura, em que o aumento do estresse hídrico reduz a porcentagem e a velocidade de germinação,
pois o potencial hídrico mais negativo altera o alongamento celular e a síntese de parede das
sementes (Bewley et al., 2013). Resultados semelhantes foram obtidos para outras sete espécies dos
campos de altitude de Itatiaia por Felizi (2016), utilizando a mesma amplitude de potenciais
hídricos.
A capacidade das cipselas de S. icoglossus flutuar em água, mesmo com agitação frequente, pode
estar relacionada a sua baixa densidade, ambas as características encontradas em muitas espécies da
família Asteraceae (Fumanal et al. 2007). Todavia, poucas foram capazes de germinar nestas
condições. Embora existam poucos estudos sobre a germinação sob condição de hipoxia, é sabido
que a presença de ar é um requisito básico para a germinação de sementes e estabelecimento de
plântulas (Bewley et al., 2013). A capacidade das cipselas em flutuar, e manter parte de sua
superfície em contato com o ar, pode ter contribuído para o suprimento de oxigênio necessário
durante o processo de germinação.
CONCLUSÃO
Os potenciais hídricos de -0,45 MPa na temperatura de 30ºC e -0,60MPa nas temperaturas de 25ºC
e 20ºC inibem completamente a germinação de S. icoglossus.
Apesar do processo germinativo ocorrer de forma mais lenta, as cipselas de S. icoglossus são
capazes de germinar dentro da água.
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Figura 1. Senecio icoglossus DC. a - População de S. icoglossus em região alagada do
brejo da Lapa (Itatiaia – RJ); b – Hábito herbáceo da espécie estudada; c – Capítulos em
destaque; d – Conjunto de frutos com “pappus”; e - Detalhe da cipsela.
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CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E FITOQUÍMICA COMPARATIVA DE ÓRGÃOS
VEGETATIVOS AÉREOS DE SWARTZIA LANGSDORFFII RADDI E S. FLAEMINGII
RADDI - SEÇÃO ACUTIFOLIAE (LEGUMINOSAE): EXPLORANDO OS TECIDOS
VEGETAIS DE ESPÉCIES COM POTENCIAL MEDICINAL.
Carolina Alcântara de Oliveira; Graduação em Ciências Famacêuticas, UFRJ; ingresso agosto de
2013; previsão de término: dezembro de 2019; ingresso PIBIC: abril 2016; orientador: Vidal de
Freitas Mansano; participação: Leopoldo Clemente Baratto, Igor Almeida Rodrigues, Juliana
Villela Paulino.
INTRODUÇÃO
A família Leguminosae está dividida em seis subfamílias (LPWG 2017), dentre as quais,
Papilionoideae destaca-se por ser a mais diversa, com cerca de 13.000 espécies, é considerada um
grupo monofilético (LPWG 2013, LPWG 2017) e merece atenção especial por apresentar
características morfológicas peculiares, como a flor papilionácea (Polhill 1981). Na subfamília
Papilionoideae, está incluído o gênero neotropical Swartzia, composto por aproximadamente 180
espécies (Torke & Mansano 2009).
Swartzia conta com uma divisão subgenérica em 15 seções, sendo destacada a seção Acutifoliae por
ser exclusivamente brasileira, ter alta diversidade, potencial medicinal e ter espécies com ocorrência
na Floresta Atlântica (Torke & Mansano 2009). As espécies do gênero Swartzia têm se destacado
por produzirem substâncias bioativas, embora os estudos fitoquímicos nesse gênero sejam ainda
incipientes e não se tenham informações precisas dos sítios produtores de tais compostos. Embora
tenhamos relato de algumas substâncias com atividades biológicas, produzidas por espécies de
Swartzia (Marqui et al. 2008), não são encontrados trabalhos aprofundados sobre as estruturas
secretoras em espécies desse gênero. Destacamos a importância do conhecimento da origem dos
compostos encontrados nas espécies de Swartzia (sua produção, armazenamento e secreção) para
um melhor aproveitamento de suas atividades biológicas na área farmacêutica.
OBJETIVO
Para tal, os objetivos deste estudo foram analisar histologicamente as partes aéreas das espécies
Swartzia flaemingii e S. langsdorffii, ambas de Floresta Atlântica, a fim de investigar a existência de
possíveis estruturas secretoras, caracterizá-las e localizar sua distribuição nos órgãos. Além de
comparar as duas espécies a fim de elucidar se proximidade filogenética exprime semelhanças nas
características anatômicas e produção de metabólitos secundários, como as saponinas e atividades
biológicas, uma vez que ambas estão inseridas na seção Acutifoliae, (Torke & Mansano 2009) e,
atividade biológica de saponinas já foi relatada para S. langsdorffii (Marqui et al. 2008).
MATERIAL E MÉTODOS
Para tanto folhas e caules jovens foram analisados separadamente, submetidos às técnicas de
caracterização anatômica em microscopia de luz; análise de superfície em microscópio eletrônico de
varredura; testes fitoquímicos de detecção de tanino e alcaloides e ainda testes de atividade
hemolítica em folhas e caules.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As folhas de ambas as espécies apresentam epiderme simples e são hipoestomáticas, no entanto
diferem em relação à presença e distribuição de apêndices epidérmicos, bem como de células
secretoras. S. flaemingii apresenta tricomas tectores distribuídos nas duas faces e S. langsdorffii
apenas na face abaxial. S. flaemingii apresenta apêndices epidérmicos pluricelulares, com aspecto
de estrutura secretora, formado por uma epiderme unisseriada, localizados na região abaxial das
nervuras. Idioblastos são encontrados na face adaxial da epiderme de S. langsdorffii.
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O mesofilo nas duas espécies é dorsiventral. A nervura mediana é formada por feixes vasculares
colaterais, circundados por fibras, S. langsdorffii apresenta três a quatro camadas de colênquima
abaixo da epiderme na face adaxial. O apecto externo da casca das duas espécies assim como os
cortes anatômicos podem ser vistos nas figuras 1 e 2. A análise fitoquímica evidenciou presença de
saponinas e taninos nos caules e folhas de ambas as espécies e flavonoides nas folhas de S.
flaemingii. O extrato aquoso dos caules apresentou coloração avermelhada conferida pela liberação
de flobafenos após extração das proantocianidinas com HCl diluído sob fervura. As frações acetato
de etila dos extratos aquosos de caule e folha de ambas as espécies apresentaram atividade
hemolítica (Figura 3). A hemólise provocada pelas frações de S. flaemingii foi observada apenas em
altas concentrações (17,8% para o caule e 69,5% para a folha a 180 μg/100 μL), enquanto a
hemólise das frações de S. langsdorffi foi verificada também em concentrações menores (77,1% a
45 μg/100 μL para o caule e 67,2% a 22,45 μg/100 μL para a folha). A atividade hemolítica
provavelmente está relacionada à presença de saponinas, confirmadas pelo teste de formação de
espuma persistente e resistente a ácidos minerais diluídos. A diferença do percentual de hemólise
entre as duas espécies evidencia a diferença no teor de saponinas e, possivelmente, de suas
estruturas químicas.
CONCLUSÃO
Os resultados aqui apresentados mostram-se relevantes por incentivar estudos futuros sobre
atividade biológica das saponinas e outros metabólitos de Swartzia, além de ampliar o potencial de
uso do gênero. A análise microscópica mostrou características potencialmente úteis no
estabelecimento de critérios para a identificação das espécies próximas filogeneticamente,
contribuindo com o controle de qualidade das mesmas.
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Figura 1. Fotografias do caule de Swartzia
flaemingii (A e C) e Swartzia langsdorffii (B e D).
A-C. Detalhes da casca. D-E. Detalhe da liberação
do exsudato avermelhado após injúria na casca.
Escalas: A-B = 10 cm, C-D = 2 cm.

Figura 2. Caule jovem de Swartzia flaemingii
(A,B,C,D) e Swartzia langsdorffii (E-F). A-B.
Seção transversal: idioblastos fenólicos (ponta de
seta) em ML (A) e MEV (B). C-D. Seção
longitidinal: idioblastos fenólicos (ponta de seta)
em ML (C) e MEV (D). Seção transversal do caule
de S. langsdorffii em ML (E) e MEV (F). Escalas:
A, C-E = 100 µm, B = 200 µm, F = 1 mm.
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Figura 3. Atividade hemolítica nos extratos de folhas e caules de S. flaemingii e S. langsdorffi em 5 diferentes
concentrações. SFC, caule de S. flaemingii; SLC, caule de S. langsdorffii; SFF, folha de S. flaemingii; SLF, folha de S.
lansdorffii.
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ANÁLISE ESTOMÁTICA DE MELASTOMATACEAE PARA DIFERENCIAÇÃO NAS
TRIBOS RHEXIEAE, MICROLICEAE, MELASTOMEAE E ALIANÇA MARCETIA
Thaiane Oliveira de Queiroz; Graduação em Ciências da Natureza, Unirio; ingresso na graduação –
04/2013; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: agosto/2016; orientador:
Paulo José Fernandes Guimarães; co-orientadora: Karen L. G. De Toni
INTRODUÇÃO
Os avanços obtidos nos recentes estudos filogenéticos em Melastomataceae têm demonstrado uma
correlação entre os resultados moleculares e os padrões anatômicos (Sosa et al. 2013).
Embora já houvesse análises morfológicas amplas que dessem suporte à classificação das
Melastomataceae (Whiffin & Tomb 1972; Clausing & Renner 2000) foi somente após a análise
clástica dos dados moleculares que se obteve uma maior compreensão da variação morfológica nos
diferentes táxons (Michelangeli et al. 2013; Rocha et al. 2016). Deste modo, o resultado de uma
evolução convergente ou a divergência de um grupo pode ser melhor interpretada (Clausing & Renner
2000; Michelangeli et al. 2004).
OBJETIVO
Este estudo teve por objetivo, partindo desta descoberta e das observações de Baas (1981),
caracterizar a epiderme foliar, sobretudo os estômatos, nas espécies pertencentes às tribos Rhexieae,
Melastomeae, Microlicieae e clado Aliança Marcetia, a fim de testar seu valor taxonômico.
MATERIAL E MÉTODOS
As amostras utilizadas para o presente estudo foram obtidas a partir dos vouchers do Herbário RB e de
dados da literatura. A análise foi feita em quatro tribos de Melastomataceae, sendo elas: Rhexieae,
Microlicieae, Melastomeae e o clado aliança Marcetia, analisando-se em média dois indivíduos por
espécie. Na tribo Rhexieae foram analisados 3 gêneros e 12 espécies; em Microlicieae, 6 gêneros e 22
espécies; em Melastomeae, 14 gêneros e 24 espécies; e em aliança Marcetia, 12 gêneros e 13
espécies; totalizando, então, 35 gêneros e 71 espécies.
Pequenas amostras dos vouchers foram retiradas e nelas foi aplicado o protocolo proposto por
Frankling para dissociação epidérmica, segundo descrito em Kraus & Arduin (1997, modificado)..
Para coloração utilizou-se Azul de astra 1% (Kraus & Arduin 1997). Tais amostras foram analisadas
em microscópio óptico Olympus BX50, e as imagens capturadas em câmera digital Olympus DP-73.
RESULTADOS
Na tribo Rhexieae, das 12 espécies, sete são hipoestomáticas e cinco anfiestomáticas. Dessas de 12
espécies analisadas, todas apresentaram estômatos do tipo anomocíticos (Fig. 1). Além disso, em 10
delas foi também observado estômatos do tipo anisocítico (Fig. 2).
Na Tribo Microlicieae, a distribuição dos estômatos, quanto a face foliar, evidencia seis espécies com
estômatos apenas na face abaxial - folhas hipoestomáticas (Fig. 3), e 15 em ambas as faces - folhas
anfiestomáticas. Com relação aos tipos estomáticos, das 22 espécies analisadas, 15 apresentaram
estômatos anomocíticos, sete anisocíticos, seis estômatos diacíticos e apenas no gênero Lavoisiera
foram observados estômatos do tipo polocítico (Fig. 3-4).
Na Tribo Melastomeae, das 22 espécies em questão, 18 são hipoestomáticas (Fig. 5) e apenas quatro
são anfiestomáticas. As espécies também foram analisadas quanto ao tipo estomático: 16
apresentaram estômato anomocítico, duas apresentaram estômato anisocítico (Fig. 5), e uma
apresentou estômato diacítico e outra polocítico (Fig. 6). Destas, seis não foram possíveis classificar o
tipo estomático devido presença de tricomas, significativa espessura do mesofilo, ou a não adaptação
ao protocolo.
No clado aliança Marcetia todas as espécies que foram estudadas são hipoestomáticas (Fig. 7-8),
sendo o único grupo a apresentar uniformidade para esse caráter. As 13 espécies analisadas deste
clado apresentaram estômatos anomocíticos (Fig. 7), destas três apresentaram diacíticos (Fig. 8).
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DISCUSSÃO
No gênero Rhexia as espécies R. cubensis, R. aristosa, R. parviflora, R. salicifolias e R. alifanus
apresentam estômatos anomocítico e anisocítico em ambas as faces foliares segundo Kral & Bostick
(1969) e Ionta et al. (2007). Neste presente estudo para R. alifanus confirmou-se os estômatos dos
tipos anomocítico e anisocítico.
No gênero Lavoisiera, as espécies L. grandiflora e L. alba, que não apresentaram dados da literatura,
foram estudadas e apresentaram estômatos dos tipos anomocítico e polocítico; e estômatos anisocítico,
diacíticos e polocíticos, respectivamente.
Em Pleroma oleaefolia há presença de estômato anomocítico apenas na face abaxial confirmando a
literatura (Reis et al. 2005). A espécie Monochatum meridense apresentou estômato anomocítico
também apenas na face abaxial como já foi descrito (Ely et al. 2005). A espécie Centradenia
inaequilateralis, a qual tem dados inéditos neste estudo, apresenta estômatos anisocítico e polocítico.
No clado aliança Marcetia o espécie Macairea radula além de apresentar o estômato anomocítico,
também apresentou os tipos estomáticos anisocítico e diacítico, e em Fritzschia erecta e Aciotis
rubicaules que também apareceu estômato diacítico.
CONCLUSÃO
Tendo como base os resultados desse estudo, os estômatos podem vir a ser uma boa característica para
classificação filogenética. Nota-se que apesar da diversidade, há um padrão seguido por cada tribo
quanto a presença dos estômatos nas faces foliares e quanto ao tipo estomático, sendo o tipo
anomocítico uma característica comum para os quatro grupos.
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Figura 1-8. Padrão estomático em folhas de espécies das tribos Rhexieae, Microlicieae, Melastomeae
e clado Marcetia. 1. Rhexia alifanus (Rhexieae), estômatos anomocítico (seta preta), face adaxial. 2.
Estômatos anisocíticos (seta branca), face abaxial. 3. Lavoisiera alba (Microlicieae), face abaxial,
estômato diacítico (asterisco), anisocítico (seta branca) e polocítico (círculo preto). 4 Face adaxial,
estômatos diacítico, anisocítico e polocítico. 5. Centradenia inaequilateralis (Melastomeae), face
abaxial. estômato anisocítico (seta branca). 6. Face abaxial, estômato polocítico (círculo preto). 7.
Aciotis rubicaules (clado Marcetia), face abaxial, estômatos anomocítico (seta preta). 8. Estômatos
diacíticos (asterisco).
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MENISPERMACEAE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL.
Pablo F. Feliz Moreira; Graduação em Ciências Biológicas, UNESA; ingresso na graduação –
08/2013; previsão de conclusão do curso – 02/2018; ingresso no PIBIC: 08/2016; orientador: João
Marcelo Alvarenga Braga
INTRODUÇÃO
Menispermaceae Juss. possui cerca de 72 gêneros e 520 espécies, apresentando distribuição
essencialmente pantropical (Jacques et al. 2007, 2011), ocorrendo geralmente em florestas tropicais,
embora vários gêneros ocorram em climas temperados (Kessler 1993; Ortiz 2001) No neotrópico são
encontrados aproximadamente 17 gêneros e 187 espécies (Sothers et al. 1999), ocorrendo desde o
nível do mar até altitudes acima de 1500 m (Krukoff & Barneby 1970). Nas Américas ocorrem
principalmente em florestas tropicais e subtropicais, sendo a Amazônia o maior centro de riqueza de
espécies (Barneby 1972, 1975). Atualmente a família é composta por duas subfamílias
Chasmantheroideae que possui duas tribos: Burasaieae e Coscinieae. Menispermoideae com sete
tribos: Anomospermeae, Cissampelideae, Limacieae, Menispermeae, Pachygoneae, Spirospermeae e
Tiliacoreae (Ortiz et al. 2016). No Brasil, a família compreende 15 gêneros, 108 espécies (29
endêmicas), seis subespécies e sete variedades (Braga 2015). A flora de Menispermaceae do Rio de
Janeiro foi ultimamente estudada no século XIX, sendo necessária um levantamento atualizado, com
as espécies ilustradas e comentadas.
OBJETIVO
Este trabalho objetiva reconhecer o número de gêneros e espécies de Menispermaceae ocorrentes no
Estado do Rio de Janeiro, incluindo descrições morfológicas, comentários taxonômicos e ilustrações.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um levantamento bibliográfico, análise dos herbários RB, FFP, RFA, R, além de
consultas aos bancos de dados online e observações de campo. As espécies coletadas foram fixadas,
fotografadas para facilitar a análise morfológica. As coletas realizadas foram depositadas do RB.
Chaves de identificação para os gêneros e espécies serão construídas com base em caracteres
vegetativos e florais (em andamento).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Menispermaceae está representada no Estado do Rio de Janeiro por 11 gêneros e 18 espécies: Abuta
convexa (Vell.) Diels, Abuta selloana Eichler, Abuta sp. nov, Anomospermum reticulatum subsp.
nitidum (Miers) Krukoff & Barneby, Borismene japurensis (Mart.) Barneby, Chondrodendron
platiphyllum (A.St.-Hil.) Miers, Cissampelos andromorpha DC., Cissampelos glaberrima A.St.-Hil.,
Cissampelos tropaeolifolia DC., Curarea crassa Barneby, Disciphania hernandia (Vell.) Barneby,
Disciphania sagittaria Barneby, Hyperbaena domingensis (DC.) Benth., Hyperbaena oblongifolia
(Mart.) Chodat & Hassl., Odontocarya acuparata Miers, Odontocarya vitis (Vell.) J.M.A.Braga,
Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff e Ungulipetalum filipendulum (Mart.)
Moldenke. Neste trabalho foi descoberta uma nova espécie de Abuta, além de uma nova ocorrência do
gênero Curarea para o Sudeste do Brasil e a redescoberta de Disciphania sagittaria Barneby. A nova
espécie de Abuta é caracterizada pelo pecíolo tomentoso, lâmina ovada com face abaxial incanotomentosa, epicarpo glabro e pirênio lenhoso. O gênero Curarea apresenta morfologia vegetativa
semelhante à de Chondrodrendron, porém apresenta flores ♂ e ♀ com nove sépalas, flores ♀ com três
pétalas e três carpelos. Disciphania sagittaria é endêmica da região serrana do Rio de Janeiro e antes
era conhecida apenas pelos espécimes-tipo, porém neste trabalho foram identificadas novas
ocorrências desta espécie rara para os municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Itatiaia.
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CONCLUSÃO
Os dados reunidos aqui sobre Menispermaceae da Flora do Estado do Rio de Janeiro são parciais, pois
as expedições de campo realizadas ainda não alcançaram todas as regiões esperadas do Estado e
também faltam algumas medidas de flores, além de concluir as análises dos espécimes depositados no
herbário R. Apesar disso os resultados obtidos, até o momento, são promissores, destacando a
descoberta de uma nova espécie de Abuta, a presença do gênero Curarea no Sudeste do Brasil, a
redescoberta de Disciphania sagittaria, além de novos registros de ocorrência para várias espécies no
Rio de Janeiro.
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ANNONACEAE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – BRASIL
Isadora Teles Lopes, Graduação em Ciências Biológicas, UFF, ingresso na graduação – 02/2014;
previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: 02/2016; orientadoras: Dra. Rafaela
Campostrini Forzza e Dra. Adriana Quintella Lobão.
INTRODUÇÃO
O estado do Rio de Janeiro possui uma área de 43.909,7 km² e toda sua extensão está inserida nos
domínios da Floresta Atlântica. Este domínio engloba uma área de 1.306.421 km², cerca de 15% do
território nacional, cobrindo total ou parcialmente 14 estados brasileiros (CIDE 1995, IBGE 2017). A
Floresta Atlântica é dividida em várias fitofisionomias entre elas, floresta ombrófila
densa/mista/aberta, floresta estacional decidual/semidecidual, além de ecossistemas associados como
restingas, manguezais, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais (CONAMA 1999,
IBGE 2010).
Dentre as famílias com alta riqueza específica na Floresta Atlântica encontra-se Annonaceae. A
família caracteriza-se pelas folhas alternas e dísticas, flores com perianto trímero e cíclico, carpelos e
estames livres, poucos os numerosos de arranjo espiralado. Os frutos são sincárpicos,
pseudosincárpicos ou apocárpicos (Kessler 1993). Annonaceae possui cerca de 135 gêneros e 2.500
espécies e na região neotropical são registrados aproximadamente 40 gêneros e 900 espécies (Chatrou
et al. 2004). No Brasil ocorrem 29 gêneros (sendo três endêmicos) e 386 espécies (sendo 158
endêmicas) (Flora do Brasil 2020 – em construção), com considerável riqueza de espécies
principalmente nas florestas Amazônica e Atlântica. O estado do Rio de Janeiro abriga 41 espécies
desta família (Flora do Brasil 2020 – em construção). A carência de estudos abrangendo problemas
taxonômicos, aliados à riqueza de Annonaceae no território brasileiro torna a família um importante
tema de investigação.
OBJETIVO
Inventariar as Annonaceae que ocorrem no estado do Rio de Janeiro, elaborar tratamento taxonômico
das espécies, fornecer informações para o reconhecimento e identificação dos gêneros e espécies a
partir de diagnoses, comentários taxonômicos e chaves de identificação.
MATERIAIS E MÉTODOS
As descrições foram elaboradas baseadas nas exsicatas do herbário do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (RB) onde foram selecionadas apenas as coletas oriundas do estado do Rio de Janeiro; foram
registradas as observações do coletor sobre coloração, odor, hábito, habitat, altura, local específico e
altitude; e medidas foram feitas com auxílio de um paquímetro digital, régua e lupa microscópica. A
terminologia utilizada segue Radford (1976).
RESULTADOS
Foram descritas 33 espécies, distribuídas em 11 gêneros: Anaxagorea dolichocarpa Sprague &
Sandwith, Annona acutiflora Mart., A. cacans Warm., A. dolabripetala Raddi, A. ferruginea (R.E.Fr.)
H.Rainer, A. glabra L., A. montana Macfad., A. mucosa Jacq., A. parviflora (A.St.-Hil.) H.Rainer, A.
sylvatica A.St.-Hil., A. xylopiifolia A.St.-Hil. & Tul., Bocagea viridis A.St.-Hil., Cymbopetalum
brasiliense (Vell.) Benth., Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Saff., D. lanceolata A.St.-Hil., D.
microphylla (R.E.Fr.) R.E.Fr., D. pohliana Mart., D. riedeliana R.E.Fr., D. sessilis (Vell.) Maas,
Hornschuchia alba (A.St.-Hil.) R.E.Fr., H. bryotrophe Nees, Oxandra martiana (Schltdl.) R.E.Fr., O.
nitida R.E.Fr., Porcelia macrocarpa (Warm.) R.E.Fr., Trigynaea axilliflora D.M.Johnson &
N.A.Murray, T. oblongifolia Schltdl., Unonopsis riedeliana R.E.Fr., Xylopia brasiliensis Spreng., X.
frutescens Aubl., X. laevigata (Mart.) R.E.Fr., X. langsdorfiana A.St.-Hil. & Tul., X. ochrantha Mart.,
X. sericea A.St.-Hil. Também foram elaboradas chaves de gênero e espécies.
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CONCLUSÃO
Este trabalho visou aumentar o conhecimento sobre Annonaceae e seus gêneros ocorrentes no Rio de
Janeiro, registrando dados importantes sobre 33 espécies e 12 gêneros. As chaves e descrições dos
táxons auxiliarão na identificação das amostras coletadas estéreis em estudos sobre comunidades,
além de enriquecer os estudos taxonômicos sobre a família na Floresta Atlântica e contribuir para o
projeto Flora do Brasil 2020.
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MONITORAMENTO DE COMUNIDADES BENTÔNICAS EM UM GRADIENTE ESPAÇOTEMPORAL NO BANCO DOS ABROLHOS
Gabriella Almeida Leal; Graduação em Ciências Biológicas; UFRJ; ingresso na graduação – 7/2014;
previsão de conclusão do curso – 7/2018; ingresso no PIBIC: setembro/2015;
Orientador:
Gilberto Menezes Amado Filho; Co-orientador: Fernando Coreixas de Moraes.
INTRODUÇÃO
No Brasil, encontra-se a mais extensa e rica área de recifes coralíneos do Atlântico Sul, o Banco dos
Abrolhos (Leão & Kikuchi 2001; Moura et al. 2013). Essa região é formada por um mosaico de
habitats, incluindo recifes rasos, mesofóticos, dolinas (buracas) e o mais extenso banco de rodolitos do
mundo (Amado-Filho et al. 2012; Moura et al. 2013). Neste cenário, desenvolvem-se espécies
endêmicas, raras e novas para a ciência (e.g., Maida & Ferreira 1997; Ribeiro & Muricy 2004), no
entanto, ainda há lacunas no conhecimento dos organismos que compõem as comunidades recifais de
Abrolhos. Apesar de sua importância ambiental, a região sofre com forte pressão antropogênica (e.g.,
pesca, mineração, exploração de petróleo e gás, e dragagens) (Moura et al. 2013), tornando o
monitoramento dessa área essencial. Neste sentido, o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa
Duração (PELD) de Abrolhos desenvolve linhas de pesquisa multidisciplinares no Banco dos
Abrolhos. As informações são obtidas por meio de metodologias alternativas utilizadas para o
monitoramento dos recifes, entre elas as únicas Estruturas Autônomas para Monitoramento de Recifes
(ARMS, em inglês) do Atlântico Sul. Os ARMS possibilitam aprofundar o conhecimento taxonômico,
determinar a riqueza de espécies e a área de cobertura dos organismos sésseis que colonizam estas
estruturas de maneira padronizada. Com isso, é possível comparar esses dados em diferentes
ambientes, incluindo outros locais monitorados globalmente com a mesma abordagem.
OBJETIVO
Monitorar as comunidades coralíneas de diferentes recifes biogênicos do Banco dos Abrolhos.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
Os ARMS foram instalados no topo dos recifes rasos do arco recifal interno (Pedra de Leste -12 km
da costa e 4 m de profundidade), e do arco recifal externo (Arquipélago dos Abrolhos - 60 km da costa
e 5 m de profundidade e no Parcel dos Abrolhos - 65 km e 6 m de profundidade), além de sobre o
Banco de Rodolitos (região das Buracas Rasas – 100 km da costa e 28 m de profundidade).
ARMS
Os ARMS são formados por 10 placas (22,5 cm x 22,5 cm cada) empilhadas com espaçamento (1,27
cm) entre si e ligadas a uma placa base maior para fixação ao fundo (Fig 1). Os sete ARMS foram
instalados no verão de 2012 e recuperados após um ano (2013) no topo dos recifes rasos do arco
costeiro (Pedra de Leste) e do arco externo (Arquipélago e Parcel dos Abrolhos), e depois de dois anos
(2014) sobre o Banco de Rodolitos. A instalação e a recuperação foram realizadas através de
mergulho autônomo. As placas foram fotografadas abordo para posterior determinação das áreas de
cobertura dos organismos no software ImageJ (Abramoff et al. 2004). Os organismos foram coletados
e fixados em álcool 96% para identificação taxonômica com auxílio de especialistas.
RESULTADOS
Um total de 55 táxons e 15.210 indivíduos foi registrado nestes sete ARMS e, desse total, os quatro
grupos com área de cobertura superior a 1% foram algas calcárias incrustantes, ascídias, briozoários e
tufos. Poliqueta apresentou a segunda maior riqueza (11 spp.), seguido por Cnidaria (7 spp.), Bryozoa
(6 spp.), Mollusca (5 spp.), Porifera (2 spp.) e Foraminífera (1 spp.). O maior número de indivíduos
foi registrado no Banco de Rodolitos (5.099), seguido pela Pedra de Leste (2.589), Arquipélago de
Abrolhos 1 (2.376), Arquipélago de Abrolhos 2 (2.278), Parcel dos Abrolhos 2 (1.253), Parcel dos
Abrolhos 1 (914) e Parcel dos Abrolhos 3 (701). O ARMS – 1 do Parcel dos Abrolhos apresentou a
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maior cobertura (40,95%), majoritariamente composta por algas calcárias incrustantes (24,5%),
seguido pelo ARMS – 1 do Arquipélago (35,7%) com briozoários como grupo de maior cobertura
(12,2%), Parcel dos Abrolhos 3 (31,86%), com a maioria da cobertura com ACIs (11%), Arquipélago
2 (29,66%), com ACI como principal colonizador (17,8%), Parcel dos Abrolhos 2 (27,39%), tendo
algas calcárias incrustantes como maior cobertura (8,4%), Banco de Rodolitos (27,35%) com
briozoários como principal colonizador (16,7%) e Pedra de Leste (14,09%) com cobertura majoritária
de ACI (6,8%) (Fig. 2). As ACI foram agrupadas em um único grupo morfofuncional pela dificuldade
de distinção entre as três espécies identificadas (Lithophyllum prototypum, Porolithon onkodes e
Hydrolithon boergesenii).
DISCUSSÃO
Os dados obtidos mostram maiores percentuais de cobertura nos ARMS do arco externo (Arquipélago
e Parcel dos Abrolhos) do que no arco interno (Pedra de Leste). Esta menor cobertura no arco interno
pode estar relacionada à maior sedimentação nestes recifes mais próximos da costa (Reis et al. 2016).
Apesar da presença de oito grandes grupos taxonômicos registrados nos ARMS analisados, apenas
quatro destes apresentaram cobertura superior a 1%. Além disso, o número de indivíduos de cada
táxon/grupo morfofuncional não foi diretamente proporcional à cobertura dos mesmos. Foram
encontrados 55 morfotipos nos ARMS e 10 espécies foram identificadas. Briozoários e ascídias foram
os grupos mais diversos, sendo representados por 6 e 23 táxons, respectivamente. Reis et al. (2016)
registraram 8 e 20 táxons de briozoários e ascídias, respectivamente, sendo compatível com o
encontrado no presente estudo.
CONCLUSÃO
A colonização dos ARMS variou de acordo com a localidade de amostragem, apresentando maior
cobertura total de organismos no arco recifal externo (Arquipélago e Parcel dos Abrolhos). As
estruturas foram eficientes em obter a cobertura de grupos crípticos e sua composição biológica foi
constituída principalmente por ACI, ascídias, briozoários e tufos. Além disso, três novas ocorrências
de ascídias foram registradas até o momento. As informações obtidas através dos ARMS contribuem
para uma melhor compreensão da composição específica das comunidades bentônicas, incluindo o
registro de novas ocorrências para a região.
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Figura 1: Fotografias in situ dos ARMS instalados no Arquipélago de Abrolhos. A, recém instalado;
B, antes de ser recuperado.
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Figura 2: Percentual de cobertura total dos organismos em cada ARMS. AA 1: Arquipélago dos
Abrolhos 1; AA 2: Arquipélago dos Abrolhos 2; PA 1: Parcel dos Abrolhos 1; PA 2: PA: Parcel dos
Abrolhos 2; PA 3: PA: Parcel dos Abrolhos 3, BR: Banco de Rodolitos e PL: Pedra de Leste.
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RIQUEZA E FUNCIONALIDADE NA COMUNIDADE DE MOITAS EM AFLORAMENTOS
ROCHOSOS LITORÂNEOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ
Jasmim Lira Avelino; Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Veiga de Almeida; Ingresso
na graduação – 01/2014; previsão de conclusão de curso – 02/2018; ingresso no PIBIC: agosto/2015;
orientador: João Marcelo Alvarenga Braga. Coorientadora: Luana Paula Mauad.
INTRODUÇÃO
Os afloramentos rochosos apresentam diferenças significativas na composição florística. A vegetação
rupícola possui características comuns em relação à estrutura e adaptações a condições extremas, além
da forma como se organizam em moitas (Meirelles et al. 1999; Ribeiro & Medina 2002; Caiafa &
Silva 2005; Conceição et al.2007). Devido a estas condições como solo pobre, com alta insolação e
grande oscilação de temperatura entre o dia e a noite (Oliveira & Godoy 2007), pode-se pensar em
atributos que permitem a tolerância a estas condições e a melhor colonização deste tipo de ambiente
(Ribeiro & Medina 2002). Assim, algumas espécies tornam-se fundamentais para o estabelecimento
de outras mais sensíveis às condições existentes neste tipo de ambiente e se agrupam em tipos
específicos que podem permitir maior sucesso de colonização do ambiente rochoso. A vegetação de
tapetes pode ser tratada como um tipo de substrato base para estabelecimento inicial de outras
espécies (Mauad 2013). Já foi demonstrado que determinadas famílias como Cactaceae, Bromeliaceae
e Orchidaceae estão entre as mais comuns para os ambientes rochosos do Brasil (Porembski et al.
2000; Barthlott et al. 1996). No entanto, pouco se sabe sobre a estrutura e relações ecológicas da
vegetação nos afloramentos rochosos do país.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é relacionar os diferentes tipos de moitas encontrados nas áreas: (TS –
tapetes de Selaginella sellowii Hieron (Selaginellaceae), TM – tapetes de monocotiledôneas; Mix –
ilhas com espécie formadora de sombra; e EP – ilhas com espécies epilíticas sem acúmulo de solo),
determinando: (1) A estrutura (altura e área de cobertura das espécies, profundidade do solo e
serapilheira, cobertura vegetal total etc.) e atributos (forma de vida, hábito, síndrome de dispersão,
presença de espinhos etc.) das espécies nas comunidades amostradas; e (2) A composição florística
das espécies que compõem os diferentes tipos de moitas das áreas de estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O trabalho foi realizado no Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (MoNaPA),
(22º57'08.6"S; 43º09'41.3"W) e no Parque Natural Municipal da Prainha (PNMP), no Rio de Janeiro,
RJ (23º2'38.6"S e 43º30'40.6"W) e no Costão de Itacoatiara (CI), Niterói, RJ (22º58'33"S e
43º01'33"W).
Procedimentos
O número mínimo de moitas de cada tipo na amostragem foi 25 e máximo de 65, sendo a moita
considerada como unidade amostral (UA). Cada UA teve suas coordenadas geográficas e altitude
registradas com equipamento GPS Maps Garmin 62 SC. Foram tomadas medidas da inclinação do
ponto onde a moita se encontra com auxílio de clinômetro digital (Smart Angle AS-180) e do maior
diâmetro e o menor perpendicular a este para cálculo da área da moita (forma elipsoide), utilizando
trena de 5 m. A profundidade do substrato e de serapilheira foram medidas em três pontos da moita ao
longo de uma de suas diagonais com auxílio de ponteiro metálico e trena. A cobertura vegetal total da
moita e a área de rocha exposta também foram medidas. A presença de cada espécie foi registrada nas
UAs, bem como sua área de cobertura e maior altura. São apresentadas análises descritivas e de
agrupamento dos dados amostrados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 232 moitas foi amostrado e os testes de suficiência amostral estabilizaram. Foram
encontradas 56 espécies, de 44 gêneros e 27 famílias de plantas vasculares. As com maior cobertura
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foram Alcantarea glaziouana (Leme) J.R.Grant (presente em 136 moitas), Selaginella sellowii Hieron
(107 moitas) e Coleocephalocereus fluminensis (Miq.) Backeb (104 moitas). São espécies que
parecem independer do tipo de substrato, fixando-se diretamente na rocha ou em moitas com grande
cobertura vegetal. Moitas Mix e TM tiveram 31 espécies em comum, e parâmetros ambientais com
medidas mais próximas, como altura, profundidade do solo e serapilheira, rocha exposta e cobertura
vegetal, sendo mais parecidas entre si. A cobertura vegetal elevada nas moitas Mix e TM, segundo
Rice (1967) e Daubenmire (1968) é mais importante do que a densidade. Isto é baseado no fato de que
a cobertura representa uma medida de biomassa mais precisa do que o número de indivíduos. A junção
dos TS com as moitas EP pode estar relacionada à baixa cobertura do solo, ocorrência em locais com
maior inclinação, menor área da moita e menor riqueza de espécies. A forma de vida das caméfitas foi
a predominante nos quatro tipos de moitas (25 spp.), seguida das fanerófitas (22 spp.), sendo
altamente representada floristicamente nas moitas Mix (ca. 40%). A mesma semelhança ocorreu nas
síndromes de dispersão, com dominância da dispersão anemocórica (35 spp.), seguida da zoocoria (15
spp.) e autocoria (5 spp.). As espécies suculentas estiveram presentes em menos de 20% da lista
florística apresentada. No entanto, sua frequência em todos os tipos de moita é de ca. 60-85%. Para o
crescimento clonal/touceiras a relação é parecida, e esse atributo domina todas as categorias de
moitas, independente dos resultados florísticos. Uma relação inversa ocorre com a presença de
espinhos/acúleos, que é elevada na lista e menor na frequência por moitas. A análise dos gráficos
permite visualizar além dos dados florísticos, mostrando quantitativamente a dominância de alguns
atributos e suas possíveis relações com o sucesso de determinadas espécies nessas comunidades.
CONCLUSÃO
Os resultados sugerem que as espécies se agrupam em tipos específicos de ilhas para maior sucesso na
colonização do ambiente rochoso e fornecem bases para ações de conservação e restauração da
vegetação desses ambientes, que muitas vezes contam com espécies endêmicas e ameaçadas de
extinção. Alguns tipos de moitas podem abrigar maior riqueza de espécies, proporcionando, talvez,
um microambiente menos inóspito e mais nutritivo para o estabelecimento dessas espécies.
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Figura 1. Diagrama de Venn e Dendrograma pelo método UPGMA para as moitas amostradas nas
áreas de estudo. EP: moitas epilíticas; MIX: moitas com pelo menos uma espécie arbustiva; TM:
tapetes de monocotiledôneas; TS: tapetes de Selaginella sellowii.

Figura 2. Gráficos indicando as porcentagens dos atributos. Florística – lista de espécies; EP: moitas
epilíticas; MIX: moitas com pelo menos uma espécie arbustiva; TM: tapetes de monocotiledôneas;
TS: tapetes de Selaginella sellowii.

Figura 3. Gráficos indicando as porcentagens dos atributos. Florística – lista de espécies; EP: moitas
epilíticas; MIX: moitas com pelo menos uma espécie arbustiva; TM: tapetes de monocotiledôneas;
TS: tapetes de Selaginella sellowii.
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ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES DO LITORAL DO RIO DE JANEIRO – MARICÁS
E CAGARRAS
Manoela de Brito Lyra; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; ingresso na graduação –
02/2013; previsão de conclusão do curso – 07/2018; ingresso no PIBIC: agosto/2015; orientador:
Gilberto M. Amado-Filho; co-orientador: Ricardo G. Bahia.
INTRODUÇÃO
As algas calcárias incrustantes (Coralinalles, Hapalidiales e Sporolithales, Rhodophyta), abreviadas
como CCA (do termo em inglês “crustose coralline algae”), desempenham papel ecológico
fundamental na bioconstrução de diferentes ecossistemas marinhos, tais como recifes coralíneos,
bancos de rodolitos e costões rochosos (Bahia 2014), além de contribuírem significativamente para a
produção de carbonato de cálcio global (Amado-Filho et al. 2012). Sua presença provê substrato
consolidado para o estabelecimento de outras espécies de organismos bentônicos, alguns dos quais
formam estreitas interações espécie-específicas (Roberts 2001).
O interesse científico acerca desse grupo vem crescendo na última década devido, especialmente, a
sua particular sensibilidade à acidificação dos oceanos e sua aplicação como registro paleoecológico
para mudanças ambientais globais (McCoy & Kamenos 2015). Como a calcificação de seus talos
favorece a preservação no registro fóssil, as CCA estão cada vez mais sendo utilizadas como proxies
para o estudo das alterações ambientais globais (McCoy & Kamenos 2015).
Apesar da importância ecológica destacada acima, o conhecimento taxonômico sobre esse grupo ainda
é insuficiente no Brasil, especialmente devido à carência de especialistas. A maior parte dos estudos
taxonômicos no Brasil se concentraram nas CCA que formam rodolitos (Bahia 2014, Amado-Filho et
al. 2016), sendo raro na literatura o conhecimento dessas algas em recifes coralíneos e costões
rochosos (Jesionek et al. 2016).
O litoral do município do Rio de Janeiro e suas ilhas costeiras são dominados por costões rochosos
onde as CCA estão entre os organismos bentônicos mais abundantes. Porém, constitui uma das
regiões da costa brasileira onde a taxonomia e a ecologia das CCA representam lacunas substanciais
no conhecimento do grupo das macroalgas e dos ecossistemas bentônicos marinhos (Brasileiro et al.
2009). Como as ilhas são isoladas geograficamente, podem apresentar uma biodiversidade peculiar,
com um número considerável de espécies endêmicas. Mas também, como são habitats restritos,
podem gerar especificidade de interações com os ambientes abiótico e biótico e, como consequência
da menor variabilidade genética, a biodiversidade é potencialmente mais vulnerável nas ilhas em
relação aos continentes (Pereira Filho et al., 2011).
OBJETIVOS
Este trabalho teve como objetivos caracterizar a composição específica de CCA das ilhas do Rio de
Janeiro, incluindo o Arquipélago das Cagarras, Ilhas Maricás e Ilhas Tijucas.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O estudo foi realizado no Monumento Natural das Cagarras (Ilha Cagarra, Ilhota Filhote da Cagarra,
Ilha Comprida, Ilha das Palmas, Lage Matias, Lage Praça Onze, Ilha Redonda e Ilhota Filhote da
Redonda), nas Ilhas Maricás (Ilha Maricá e Ilha Crioula) e nas Ilhas Tijucas (Ilha do Meio, Ilha
Pontuda e Ilha Alfavaca), com profundidades variando de 3 - 15 metros (Figura 1).
Procedimentos
Foram retiradas para estudo os principais morfótipos de CCA da região, por meio de mergulho
autônomo, totalizando 43 espécimes. Em cada ponto visitado, as coletas abrangeram uma área de
aproximadamente 100 m². No laboratório, as amostras foram descalcificadas em ácido nítrico 10%,
desidratadas em série crescente de etanol (70%, 90% e 100%) e emblocadas em historesina (Leica
Historesin) para cortes histológicos em micrótomo rotatório (Jung) e produção de lâminas para
microscopia. Os cortes foram analisados em microscópio óptico (Olympus BX 43), de onde imagens
dos caracteres vegetativos e reprodutivos de interesse taxonômico foram capturadas. As espécies de
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CCA foram identificadas por meio de chaves de identificação, descrições de táxons disponíveis na
literatura e comparação com materiais tipo de herbário.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 32 espécimes de onde foram identificados 9 táxons de CCA, destacando-se 2
possíveis novas espécies para a ciência, Phymatolithon sp. e Mesophyllum sp., que serão descritas
formalmente em artigo científico.
Phymatolithon sp. apresenta como característica diagnóstica principal conceptáculos tetrasporangiais
senescentes em formato de vulcão, resultante de crescimento vegetativo secundário a partir da
margem do teto do conceptáculo. Trata-se de um tipo de desenvolvimento do conceptáculo
tetrasporangial nunca antes observado para CCA.
Mesophyllum sp. distingue-se das outras espécies do gênero Mesophyllum por apresentar piso do
conceptáculo tetrasporangial ocorrendo no mesmo nível da superfície vegetativa adjacente, sendo esta
sua característica diagnóstica. A confirmação de que se tratam de novas espécies será obtida a partir
de análises moleculares, que constarão nos objetivos da próxima vigência do projeto.
Lithophyllum stictiforme foi o táxon com maior representatividade, ocorrendo em todos os locais.
Os táxons foram detalhadamente descritos segundo os critérios modernos da taxonomia de CCA
(Woelkerling 1988, Bahia 2014). As espécies identificadas estão listadas na Tabela 1.
O fenômeno de ressurgência presente na região de Cabo Frio e arredores, que exerce influência sobre
as ilhas aqui estudadas (Brasileiro et al. 2009), pode explicar, pelo provimento de características
climatológicas peculiares, a ocorrência de novos registros e espécies novas em uma área geográfica
relativamente restrita.
O fato da flora de CCA das ilhas estudadas ter maior afinidade com a flora do Indo-Pacífico (7
espécies em comum) do que do Caribe (apenas 3) pode servir como uma evidência para a hipótese
levantada por Horta et al. (2001), que sugere que as macroalgas do Atlântico Sul tiveram origem no
Indo-Pacífico.
CONCLUSÃO
Os costões rochosos das ilhas do Rio de Janeiro apresentaram uma riqueza de 9 táxons de CCA.
Destaca-se que em uma área restrita foram encontradas 2 possíveis novas espécies (Mesophyllum sp. e
Phymatolithon sp.), o que reforça a importância de novos inventários taxonômicos de CCA no litoral
brasileiro.
A semelhança da flora de CCA das ilhas estudadas com aquela encontrada no Indo-Pacífico sugere
que esta última deva ser o centro de dispersão da primeira.
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5 km

Figura 1. Mapa do litoral do Rio de Janeiro indicando os sítios de coleta inventariados neste estudo. 1-Ilha Pontuda; 2Ilha Alfavaca; 3-Ilha do Meio; 4-Arquipélago das Cagarras; 5-Ilha Redonda; 6-Ilha de Palmas; 7-Ilha Crioula; 8-Ilha
Maricá.

Tabela 1. Levantamento dos táxons de CCA registrados para os costões rochosos das ilhas costeiras do Rio de Janeiro:
Ilhas Maricás (IM), Ilhas Cagarras (CG) e Ilhas Tijucas (IT).
RJ

Ilha
Alfavaca
(IT)

Ilha do
Meio
(IT)

Ilha
Pontuda
(IT)

Harveylithon samoënse (Foslie) A.Rösler,
Perfectti, V.Peña & J.C.Braga

x

x

x

Lithophyllum stictiforme (Areschoug) Hauck

x

x

x

Arquipélago
das
Cagarras
(CG)

Ilha
Redonda
(CG)

Ilha de
Palmas
(CG)

Ilha
Crioula
(IM)

Ilha
Maricá
(IM)

x

x

x

x

x

Lithophyllum corallinae (P.Crouan &
H.Crouan) Heydrich

x

Lithophyllum pustulatum Foslie

x

x

Lithophyllum prototypum (Foslie) Foslie

x

x

Mesophyllum macroblastum (Foslie)
W.H.Adey

x

x

x

Mesophyllum engelhartii (Foslie) W.H.Adey

x

Mesophyllum sp.nov.

x

Phymatolithon sp.nov.

x

x

x
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CONTRIBUIÇÃO DAS ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES NA COMPOSIÇÃO DE
SEDIMENTOS ORIUNDOS DA AÇÃO DE ESPONJAS PERFURANTES NO BANCO DOS
ABROLHOS
Pedro Cardial da Silveira, Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação –
08/2014; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC – 08/2015; orientador –
Leonardo Tavares Salgado; co-orientador – Fernando Coreixas de Moraes.
INTRODUÇÃO
O Banco dos Abrolhos é o maior complexo recifal do Atlântico Sul, onde se desenvolvem formações
recifais únicas (chapeirões) e o mais extenso banco de rodolitos do mundo (Amado-Filho et al., 2012;
Moura et al., 2013). Nos recifes rasos deste mosaico de megahabitats, algas calcárias coralíneas e
corais interagem com diversos organismos no equilíbrio de construção e erosão das estruturas
carbonáticas biogênicas. Organismos bioconstrutores, como algas calcárias, briozoários e corais,
aumentam a estrutura tridimensional do recife ao fixar carbonato de cálcio e organismos bioerosores
(e.g. esponjas, moluscos e peixes) transformam o substrato consolidado em inconsolidado, em forma
de sedimentos de diferentes escalas granulométricas. Esponjas perfurantes são um dos mais agressivos
bioerosores, sendo a perfuração um processo físico mediado quimicamente que possui papel
importante no equilíbrio de carbonato de cálcio dos oceanos ao escavar substratos calcários (e.g. algas
coralináceas, corais e moluscos), contribuindo para o enfraquecimento de recifes e os deixando mais
suscetíveis a erosão (Goreau & Hartman, 1963). Nesse processo, são produzidas partículas de
carbonato de cálcio (15-125 µm) - os microchips que contribuem para cimentar espaços dos recifes.
Essas partículas são facilmente identificáveis no sedimento, devido a sua morfologia facetada
singular. O estudo da composição do sedimento permite uma melhor compreensão de como ocorre sua
produção, assim como a comparação entre a abundância dos organismos vivos no recife e sua
contribuição na formação do sedimento.
OBJETIVO
Caracterizar e comparar o sedimento dos arcos recifais interno e externo do Banco dos Abrolhos,
quanto a composição biológica, influência terrígena, granulometria e contribuição de microchips.
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
No Banco dos Abrolhos, foram amostrados sedimentos superficiais na base dos recifes de três áreas
distintas: uma no arco interno (Pedra de Leste – 14 km da costa; 8 metros de profundidade) e duas no
arco externo (Parcel dos Abrolhos – 70 km da costa; 25 metros de profundidade e Recife Califórnia –
70 km da costa; 33 metros de profundidade). As amostras de sedimento foram coletadas através de
mergulho autônomo (SCUBA) e secas no forno da embarcação.
Procedimentos
Alíquotas de 5 g das amostras de sedimento foram diluídas em água destilada para remoção de sal e
atacados com hipoclorito de sódio (6%) para digestão da matéria orgânica. O material foi peneirado
em malhas de 2 mm, 1 mm, 500 µm, 140 µm e 63 µm e cada fração foi pesada. Foram feitas imagens
das frações > 140 µm em Microscópio Estereoscópico, para caracterização da composição biológica, e
da < 140 µm em Microscópio Eletrônico de Varredura, para quantificação de microchips.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises das amostras permitiram determinar a contribuição de matéria orgânica em relação à
massa total nos sedimentos da Pedra de Leste, Parcel dos Abrolhos e Recife Califórnia (PL: 35 %;
PA: 23 %; RC: 16 %), assim como o percentual de partículas biogênicas (PL: 82 %; PA: 93 %; RC:
96 %). Apesar de em todas as áreas amostradas o sedimento ser majoritariamente biogênico, na Pedra
de Leste (arco interno) há um maior aporte de partículas terrígenas e de matéria orgânica carreadas
pela descarga fluvial e pela erosão da costa (Leão et al., 2005), enquanto que no Parcel dos Abrolhos e
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no Recife Califórnia (arco externo) esta influência continental é menor. A granulometria do sedimento
revelou a predominância de sedimento fino em todas as áreas amostradas (Figura 1). O sedimento foi
composto por fragmentos de algas calcárias, Annelida, Bryozoa, Chordata, Cnidaria, Crustacea,
Echinodermata, Foraminifera, Mollusca e Porifera (Figura 2). As algas calcárias incrustantes (CCA),
que foram os principais componentes do sedimento na Pedra de Leste e no Parcel dos Abrolhos,
apresentaram menor abundância no Recife Califórnia. Isso é provavelmente um reflexo da menor
cobertura destes organismos nos recifes mesofóticos do Recife Califórnia, consequência da maior
profundidade e menor incidência luminosa, reduzindo a eficiência fotossintética, assim como a intensa
competição por espaço, ocasionada pela alta densidade de briozoários e ascídias (dados não
publicados). Após a quantificação de microchips de esponjas perfurantes, detectou-se uma menor
contribuição desse tipo de partícula na composição do sedimento da Pedra de Leste (0,35 %) em
relação ao Recife Califórnia (2 %) e Parcel dos Abrolhos (3 %). É possível que essa contribuição de
microchips seja maior que a observada, já que muitas partículas apresentaram-se encobertas por um
precipitado de carbonato de cálcio, caracterizando a formação de pelóides, que são agregados de
sedimento muito fino em volta de uma pequena partícula nucleadora (Chafetz, 1986). Os resultados
acerca da contribuição de microchips na formação do sedimento apontam para uma possível relação
entre a maior abundância de esponjas perfurantes no Parcel dos Abrolhos (Moraes et al., 2013) com a
maior presença de microchips no sedimento junto aos recifes (Figura 3). O estudo dos microchips no
sedimento fino do Banco dos Abrolhos é uma abordagem inédita que pode auxiliar no entendimento
da formação desta importante fração granulométrica.
CONCLUSÃO
Detectou-se uma maior contribuição de partículas terrígenas e matéria orgânica no sedimento no arco
interno do que no externo, refletindo a provável maior influência fluvial. Em ambos os ambientes
houve predomínio da fração de sedimento muito fino (silt). De maneira geral, os principais grupos
taxonômicos que compõem os sedimentos dos ambientes estudados foram algas calcárias incrustantes,
moluscos e briozoários. Nos recifes rasos (PL e PA) as CCA apresentaram uma contribuição quatro
vezes maior na composição do sedimento do que no recife mesofótico (RC). Detectou-se uma maior
concentração de microchips carbonáticos nos recifes do arco externo que no arco interno; um provável
reflexo da maior abundância de esponjas perfurantes nos ambientes mais distantes da costa. Essas
informações reforçam a importância das CCA na formação dos megahabitats do Banco dos Abrolhos
e geram um referencial para monitoramento de longo prazo envolvendo esponjas perfurantes, um
grupo chave na ecologia de recifes.
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Figura 1: Distribuição granulométrica do sedimento.
Contribuição dos Grupos Taxonômicos X Locais

Figura 2: Gráfico da contribuição percentual de cada grupo taxonômico no sedimento de cada local
com base no número de partículas biogênicas.

Figura 3: Imagens em Microscopia Eletrônica de Varredura do sedimento na fração < 140 µm. A,
Parcel dos Abrolhos; B, Pedra de Leste; C, Recife Califórnia; D, detalhe do microchip. Setas indicam
microchips. Barras: 10 m (A,B,C) e 50 m (D).
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EFETIVIDADE DE ABELHAS E BEIJA-FLORES NA POLINIZAÇÃO DE EDMUNDOA
LINDENII, BROMELIACEAE
Roberta Leal; Graduação em Ciências Biológicas, UNIRIO; ingresso na graduação – 02/2014;
previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: agosto/2015; orientador: Leandro
Freitas
INTRODUÇÃO
Ideias preconcebidas sobre polinizadores e sua eficácia com base na morfologia da flor limitam a
compreensão do processo de polinização (Waser 2006). Alguns autores têm defendido que a maioria
das plantas apresenta sistema de polinização generalista (Waser et al. 1996, Ollerton et al. 2009), que
para análise da efetividade dos polinizadores requer dados de frequência de visitas e da eficácia dos
visitantes (i.e. adequada retirada do grão de pólen das anteras e deposição no estigma) (Freitas 2013).
Observações prévias em Edmundoa lindenii (Regel) Leme indicam a existência de flutuações anuais
na frequência dos seus visitantes florais (i.e. grupos funcionais abelhas grandes, abelhas pequenas e
beija-flores), o que pode influenciar a efetividade de polinização entre as florações. Essa variação
pode surtir efeitos na morfologia floral, fenologia, disponibilidade de recursos, bem como na estrutura
populacional. Portanto, é um interessante modelo para análise da efetividade das interações plantapolinizador em escala temporal.
OBJETIVO
O objetivo foi determinar a efetividade de polinizadores em E. lindenii, e identificar fatores que
podem influenciar seu sistema de polinização em longo prazo.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ. A coleta de dados foi feita ao
longo do evento reprodutivo de 2016-2017, dando continuidade ao estudo realizado nas florações
anteriores (Ferreira 2015, Leal 2016). Foram determinadas as dimensões florais, seu espectro de
refletância, período e duração da antese e dinâmica de secreção e efeito de retiradas de néctar. Foram
realizados experimentos de suplementação com pólen cruzado e condições naturais (flores expostas
durante a antese). Os visitantes florais foram definidos em grupos funcionais e avaliados quanto ao
comportamento e à frequência de visitas, através de observações focais com duração de 30 min (108,5
h horas de observação em 2017). A eficácia de cada grupo funcional de visitantes foi avaliada através
do número médio de sementes produzidas após uma visita à flor previamente ensacada. Foi utilizado
um modelo linear de efeito misto com os dois grupos funcionais e condições naturais como fatores
fixos e os anos (2016 e 2017) e indivíduos como fatores aleatórios para analisar efeitos na eficácia da
polinização, seguida de ANOVA para comparar os tratamentos.
RESULTADOS
A antese iniciou por volta das 6:00h e as flores permaneceram abertas e receptivas por cerca de seis
horas. Pétalas e sépalas apresentam reflexão de UV, enquanto as brácteas refletem na faixa espectral
do vermelho. As flores produziram em média 34,5 ± 21,4 μl de néctar com 28,5 ± 1,8% de
concentração de açúcares. As medidas em diferentes horários indicam que a retirada estimula a
secreção de néctar, contudo mais diluído. A frequência absoluta de visitantes florais por inflorescência
diferiu de uma floração para a outra, sendo 2,4 visitas/h em 2016 e 0,6 visitas/h em 2017. Oito
espécies de abelhas e beija-flores visitaram as flores em 2017, quando a frequência relativa das
abelhas grandes foi ca. sete vezes mais alta que a dos beija-flores (Fig. 1). Abelhas pequenas apenas
pilharam pólen e a diferença no sucesso entre polinização cruzada e condições naturais indica
ocorrência de limitação polínica (Tab. 1). Tanto os anos (2016 e 2017) como os indivíduos tiveram
efeito sobre a eficácia na polinização, de acordo com a análise por modelos mistos, sendo que os
resultados da ANOVA (F = 6,32, p = 0.002) suportam a equidade na eficácia entre beija-flores e
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abelhas grandes, e menor eficácia das últimas em relação às condições naturais (Tab. 2). A efetividade
(i.e., frequência x eficácia) de abelhas grandes foi 12,8 e de beija-flores 8,2 em 2017.
DISCUSSÃO
A eficácia na polinização de E. lindenii por abelhas grandes e beija-flores foi equivalente,
considerando os dois anos de estudo. As frequências absoluta e relativa de visitas pelos grupos
funcionais variaram muito entre anos, de modo que mesmo com eficácia equivalente, abelhas grandes
foram mais efetivas em 2017, em contraste com 2016. Esta variação entre os anos pode reduzir a
probabilidade dos polinizadores exercerem pressões seletivas consistentes nos traços florais das
plantas, impedindo a especialização da planta em direção a um tipo de polinizador (Schemske e
Horvitz 1984, Gómez e Zamora 2006). Grande quantidade de frutos sem sementes foi observada após
uma visita por abelha grande (Bombus), possivelmente refletindo a deposição de auto-pólen em flores
visitadas na mesma inflorescência (Harder e Barrett 1995). A continuação da produção de néctar após
retiradas pode favorecer que as flores sejam visitadas mais de uma vez por Bombus, minimizando a
deposição de auto-pólen.
CONCLUSÃO
As flores de E. lindenii têm características de atração, tais como cor, tamanho e recurso, que são
adequadas a ambos grupos de polinizadores. O sistema de polinização foi generalista funcional, com
variação interanual na efetividade dos polinizadores, devido às frequências de visita. O sistema de
polinização de uma espécie pode ser mais ou menos generalista-especialista em diferentes locais ou
diferentes eventos reprodutivos. Assim, a caracterização dos sistemas feita através de medidas
pontuais, no tempo e no espaço, pode ser insuficiente para sua classificação adequada.
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Figura 1. Variação na frequência relativa de visitantes florais de Edmundoa lindenii no Parque
Nacional da Serra dos Órgãos, ao longo de três florações (imagens de visitantes: beija-flor Amazilia
fimbriata e abelha grande Bombus morio).

Tabela 1. Eficácia da polinização por grupos funcionais de visitantes florais e sucesso reprodutivo
após cruzamentos manuais e em condições naturais de E. lindenii em 2017. Condições naturais
medida em flores expostas aos polinizadores por toda a antese e eficácia dos grupos de polinizadores
medida após uma única visita à flor.

Beija-flores
Abelhas grandes
Abelhas pequenas

Sementes
(média ± d.p.)
69,1 ± 71,5
15,2 ± 29,8
0

Tamanho amostral
(frutos)
20
136
13

Condições naturais

45,1 ± 71,4

85

Polinização cruzada

120,4 ± 67,7

16

Tratamento

Tabela 2. Comparação por ANOVA da eficácia na polinização após exposição das flores aos grupos
funcionais abelhas grandes e beija-flores e em condições naturais (controle), após ajuste de modelo
linear de efeito misto com grupos funcionais e condições naturais como fatores fixos e os anos (2016 e
2017) e indivíduos como fatores aleatórios.
Contraste
Abelhas - beija-flor
Abelhas – controle
Beija-flor - controle

estimativa
-0,6221619
-0,9531505
-0,3309885

erro-padrão
0,3709257
0,2637166
0,3395695

gl
252,63
293,37
182,98

“t.ratio”
-1,677
-3,614
-0,975

p
0,216
0,001*
0,594

* diferença significativa
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EFEITOS DA INSERÇÃO DA MACROALGA ULVA FASCIATA EM DIETAS PARA PEIXES
(CARAPEBA, EUGERRES BRASILIANUS): BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DA
AQUICULTURA.
Marina Monteiro De Moraes Santos; Graduação em Zootecnia, UFRRJ; ingresso na graduação –
08/2014; previsão de conclusão do curso – 08/2019; ingresso no PIBIC: abril/2015; orientador: Renata
Perpetuo Reis; coorientadora: Beatriz Castelar.
INTRODUÇÃO
Ulva sp. são macroalgas verdes, as quais, possuem potencial uso como ingrediente em rações para
peixes e apresentam elevado potencial de produção em Aquicultura multitrófica integrada(AMTI) pois
retiram com eficiência nutrientes da água (Castelar et al. 2015). Além disso, a composição centesimal
desta alga é interessante para formulação de rações para peixes, por apresentar altos teores de
proteínas, clorofila e carotenoides (Monteiro 2016; Pontes et al. 2017). Desta forma, o
desenvolvimento de um produto a partir da alga cultivada em AMTI, além de exercer o papel filtrador
no sistema, pode valorar economicamente o sistema de produção, contribuindo para a sustentabilidade
tanto ambiental quanto econômica da atividade aquícola. A carapeba é uma espécie de peixe nativa do
litoral brasileiro, ocorrendo desde as ilhas do Atlântico Ocidental, no Caribe até o sul do Brasil,
principalmente em regiões lagunares de estuário (Menezes & Figueredo 1980). Apresenta grande
potencial para a piscicultura marinha (Cavalli et al. 2011), sendo o hábito alimentar onívoro e a
capacidade de alimentação no substrato características promissoras para a sua criação (Passini et al.
2013). Além de ser resistente a variações na qualidade de água e manejo é de fácil reprodução, pois
possui boa resposta à indução hormonal, características de grande interesse para a piscicultura
marinha, principalmente para o pequeno produtor (Pontes et al. 2017). No entanto, o cultivo de
macroalgas com peixes marinhos nativos ainda carece de informações necessárias ao desenvolvimento
deste cultivo integrado, principalmente de tecnologias de aquicultura amigáveis ao meio ambiente.
OBJETIVO
Avaliar o desempenho produtivo de juvenis do peixe carapeba (Eugerres brasilianus) alimentados
com dietas contendo diferentes concentrações da macroalga Ulva fasciata Delile.
MATERIAL E MÉTODOS
Delineamento experimental
Os juvenis de carapeba foram obtidos em larvicultura conduzida no Laboratório de Peixes Marinhos
da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ). O experimento foi delineado
em esquema fatorial (3 x 2; n=4), com uso de três dietas com inclusão de macroalga (0, 5 e 10%) e
dois níveis de transparência de água (“água verde”, feita com 2,5 x 105 células.mL-1 da microalga
Nannochloropsis oculata e outro sem a adição de microalgas). O período experimental foi de 60 dias.
Cinco vezes ao dia (8h; 10h; 12h; 14h e 16h), os peixes foram alimentados com as rações
experimentais e, a cada dia, 25% da água dos aquários foi renovada através do sifonamento do fundo.
Em cada aquário foram cultivados quarenta juvenis. A macroalga U. fasciata, utilizada nas rações
experimentais, foi colhida dos tanques da FIPERJ, de aquicultura multi-trófica integrada de peixes e
algas. As algas foram secas em estufa (50°C, 24h) e congeladas até a confecção das dietas.
Parâmetros avaliados e análise de dados
Ao final do período experimental, os peixes de cada unidade experimental foram mensurados para
avaliação da taxa de sobrevivência (TS), ganho de peso (GP) e ganho em comprimento (GC). Os
parâmetros abióticos foram monitorados diariamente (oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade e
pH) e, semanalmente, a concentração de amônia. Os resultados foram comparados através de análises
de variância fatorial bifatorial (ANOVA), com auxílio do pacote estatístico Statistica 6.0, usando p <
0,05 com nível de significância.
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RESULTADOS
Após 60 dias de experimento, a TS foi inferior a 35%. O GP foi igual ou inferior a 0,05 g e o GC foi
inferior à cinco mm em todos os tratamentos (Tab. 1). Não foram registradas diferenças significativas
entre os tratamentos nos parâmetros zootécnicos avaliados (Tab. 2). As variáveis abióticas
monitoradas ao longo do experimento se mantiveram dentro do tolerável para a espécie.
DISCUSSÃO
As médias das variáveis zootécnicas dos juvenis de carapeba cultivados em água verde e transparente,
alimentados com rações contendo diferentes níveis de inclusão de algas (0, 5 e 10%) estiveram abaixo
do esperado para a espécie e em comparação com o relatado para outros peixes de interesse comercial
(Dutra et al. 2011).
Apesar dos valores baixos de GP e GC, que podem ter sido consequência da baixa aceitação da dieta
seca na fase de larvicultura, a inserção da macroalga na ração não prejudicou o desempenho dos
peixes, o que torna a alternativa de uso da alga atraente por seus benefícios ambiental e econômico.
Nas rações tradicionais, a principal fonte de proteína é a farinha de peixe, que é bastante questionada
no meio aquícola em função dos problemas ambientais associados à pesca extrativista e das questões
sanitárias (Trushenski et al. 2010). Neste sentido, a substituição desta fonte proteica, mesmo que
parcial, contribuirá para a diminuição da pressão sobre os estoques pesqueiros. No que tange as
vantagens econômicas, produzir parte da proteína no próprio sistema de cultivo (AMTI algas e peixes)
minimiza os custos de produção com a compra de ração. Assim como, a substituição dos minerais
utilizados em rações por minerais extraídos das macroalgas (Monteiro 2016).
CONCLUSÃO
A inclusão da alga marinha U. fasciata na dieta de juvenis de carapeba (Eugerres brasilianus) não
altera os parâmetros zootécnicos dos peixes, indicando a possibilidade de substituição parcial da
proteína sem prejuízos ao desempenho produtivo e com benefícios ambientais e econômicos para a
sua aquicultura. É recomendável estudos sobre a nutrição da espécie a fim de melhor entender as
exigências nutricionais nas diferentes fases de vida que são essenciais para o desenvolvimento da sua
aquicultura.
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Tabela 1: Média (± desvio padrão) da taxa de sobrevivência (TS), ganho de peso (GP) e ganho de
comprimento (GC) dos juvenis de carapeba alimentados com três níveis de macroalga na ração (0, 5 e
10%), cultivados em água verde (V) e transparente (T).
Inclusão
Água
TS (%)
GP (g)
GC (mm)
de algas (%)
T
34,4 (± 6.36)
0,05 (± 0,02)
4,77 (± 1,50)
0
V
20,7 (± 16,90)
0,04 (± 0,03)
3,83 (± 2,66)
T
21,9 (± 18,20)
0,03 (± 0,02)
4,00 (±1,72)
5
V
24,8 (± 11,90)
0,05 (± 0,03)
3,65 (±2,50)
T
25,1 (± 18,40)
0,03 (± 0,02)
3,48 (±2,48)
10
V
21,4 (± 2,70)
0,03 (± 0,03)
3,25 (±1,90)

Tabela 2: Resultados das análises de variância bifatorial para os fatores dieta (0,5 e 10% de inclusão
de alga nas rações) e água (transparente e verde) e de suas interações (Dieta X Água), para as
variáveis zootécnicas avaliadas – taxa de sobrevivência (TS), ganho em peso (GP) e ganho em
comprimento (GC). Valor p é o valor da significância.
TS
GP
GC
F
Valor p
F
Valor p
F
Valor p
Fatores
Dieta
0,25
0,78
0,74
0,49
0,37
0,70
Água
0,73
0,40
0,07
0,80
0,34
0,57
Dieta X água
0,72
0,50
0,81
0,46
0,06
0,94

64

ANATOMIA DA MADEIRA DE ESPÉCIES DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ – RJ.
Gláucia Crispim Ferreira; Graduação em Engenharia Florestal, UFRRJ; ingresso na graduação –
2012-II; previsão de conclusão do curso – 2018-I; ingresso no PIBIC: julho/2016; orientadora:
Claudia Franca Barros.
INTRODUÇÃO
A elevada diversidade e os endemismos de diversos grupos vegetais tornam o estado do Rio de
Janeiro estratégico para a conservação da Mata Atlântica, com muitas áreas consideradas de extrema
importância biológica. (Rocha et al. 2003; Jenkins & Pin, 2006; Brasil 2000). Como de grande
importância a área de estudo em questão, a Reserva Biológica (REBIO) do Tinguá. Atualmente,
restam cerca de 15% da Mata Atlântica para todo o país, sendo o Rio de Janeiro o estado que possui
proporcionalmente a maior parcela de remanescentes, cerca de 21% de sua área original, em grande
parte em áreas de preservação ambiental. (SOS Mata Atlântica, 2015).
Os estudos em anatomia ecologia da madeira, visa como reconhecimento de caracteres anatômicos
comuns a uma dada formação vegetal, independentemente dos grupos taxonômicos analisados. Tais
características são consideradas importantes para o desempenho das funções do xilema em condições
ambientais diversas e expressam as tendências ecológicas em diferentes gradientes. (p. ex. Baas et al.,
1983; Dickison, 1989; Woodcock et al., 2000).
OBJETIVO
O presente trabalho contribui para o conhecimento da diversidade funcional das espécies da Mata
Atlântica do estado do Rio de Janeiro, através do estudo comparativo dos atributos funcionais da
anatomia da madeira de espécies de uma floresta montana na Reserva Biológica (REBIO) do Tinguá
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O material botânico foi coletado na Floresta ombrófila densa montana da Reserva Biológica (REBIO)
do Tinguá, localiza-se na Serra do Mar do Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil, entre as
coordenadas 22o 28’ e 22o 39’ S e 43o 13’ e 43o 34’ W. O clima da região é tropical úmido, com
médias de 15,7° C no inverno e 27,7°C no verão, estando as áreas de montanha sob o clima
mesotérmico de altitude. A precipitação da Unidade tem média de 2.000mm ao ano, sendo que entre
abril e agosto a precipitação média é de 80 mm por mês.
Procedimentos
As amostras de madeira foram coletadas por método não destrutivo, utilizando-se a sonda de Pressler
e depositadas na Xiloteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, processado no
Laboratório de Botânica Estrutural do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
As amostras foram processadas de acordo as técnicas usuais para microscopia óptica (Johansen, 1940;
Sass, 1950; Machado & Souza, 1998). Consistiu-se na confecção de corpos de prova que foram
seccionados ao micrótomo de deslize Leica, nos planos transversal e longitudinal (radial e tangencial),
a uma espessura média de 18 a 20 m. Após clarificação, desidratação e coloração em azul de astra e
safranina (Bukatsch 1972), foram montadas as lâminas permanentes com entellan. (Burger & Richter,
1991). As lâminas obtidas foram descritas e mensuradas de acordo com as recomendações do IAWA
Committee (1989). Foram realizados processos de maceração (Franklin, 1945)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas 5 espécies de 5 famílias, totalizando 14 indivíduos (Tabela 1): Licania kunthiana
Hook.f., Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg., Ocotea elegans Mez, Manilkara subsericea (Mart.)
Dubard, Qualea gestasiana A.St.-Hil. O material botânico foi coletado a 900 metros de altitude e

processado de acordo com as técnicas usuais para anatomia da madeira no Laboratório de Botânica
Estrutural. A análise das espécies estudadas revelou a alta incidência das seguintes características
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analisadas, em destaque para a porosidade difusa, arranjo radial dos vasos, presença de vasos
solitários, placas de perfuração simples e abundancia de parênquima axial. Foram determinados dados
da arquitetura hidráulica das espécies estudadas, pelos cálculos dos índices de mesomorfia,
vulnerabilidade e condutividade a partir das análises anatômicas foi realizada a comparação em
diferentes estratos que as espécies ocupam na floresta, observou-se variação em função das diferentes
condições ambientais devido a estratificação.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados preliminares é possível responder que as características na anatomia do xilema
secundário e analises estatísticas contribuem no reflexo de uma possível tendência para a composição
de uma flórula local e sugere a existência de um padrão anatômico para a comunidade arbórea
estudada.
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Figura 1. Seções Transversais a) Licania kunthiana Hook.f. b) Alchornea triplinervia (Spreng.)
Müll.Arg c) Ocotea elegans Mez d) Manilkara subsericea (Mart.) Dubard, e) Qualea gestasiana
A.St.-Hil. Barra = 300 µm
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ATIVIDADE DE ENZIMAS P4 0 E OS METABÓLITOS DE SYZYGIELLA RUBRICAULIS
(NEES) STEPH. (MARCHANTIOPHYTA).
llis igueiredo; raduação em uímica, R ; ingresso na graduação – 01/2014; previsão de conclusão do
curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: janeiro/2015; orientador: Dra. Denise Pinheiro da Costa e Dr.
Wladimir Costa Paradas.
INTRODUÇÃO
A produção de conhecimento para a conservação da biodiversidade é um dos principais desafios do Brasil,
principalmente para consolidar ações de conservação e subsidiar o uso sustentável dos recursos naturais.
Associada à megadiversidade existe uma grande diversidade química. Os efeitos anticancerígenos de
metabólitos secundários são atribuídos a uma variedade de mecanismos (eliminação de radicais livres,
enzimas que ativam ou desintoxicam substâncias cancerígenas, e inibição da indução de fatores de
transcrição da proteína promotora de tumores). Dentre essas enzimas estão os citocromos P450 (CYP) e as
glutationa-S- transferases, onde a primeira catalisa reações químicas na fase do metabolismo xenobiótico ou
de destoxificação do fígado de ratos, atuando na excreção e ativação de substâncias endógenas, modificando
produtos envolvidos na regulação de processos fisiológicos e celulares. Apesar de diversas espécies de
hepáticas (Marchantiophyta) possuírem metabólitos com atividade biológica, dificuldades para obtenção de
biomassa dificultam o estudo dos produtos naturais desse grupo, vide a ausência de estudos de elucidação e
atividade biológica dos metabólitos secundários de briófitas no Brasil.
OBJETIVO
Caracterizar os metabólitos de Syzygiella rubricaulis; realizar ensaios de atividade enzimática com a enzima
P450 com metabólitos de S. rubricaulis.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta de Syzygiella rubricaulis, extração, isolamento e caracterização
As coleções de S. rubricaulis utilizadas neste estudo (Figura 1) foram realizadas pela Dra Denise Pinheiro
da Costa na seguinte localidade: Estado do Rio de Janeiro, Município de Itatiaia, Parque Nacional do
tatiaia, 22o27’01,9’’S-44o42’48,8’’O, a ca. 2309 m, 7-12/4/2014, D.P. Costa 5894 (RB). Além de outras
coleções de diferentes países neotropicais (Bolívia, Equador, Venezuela e México) e de diferentes estados
do Brasil, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina (Tabela 1). As amostras de S.
rubricaulis foram secas ao ar livre e transportadas para o laboratório de Análises Bioquímicas de Algas e
Plantas (LABAP) do IPJBRJ para a extração de metabólitos. Os espécimens secos foram submetidos à
extração em diclorometano (Asakawa et al. 2013). Em seguida, o solvente foi evaporado em rota-vapor
obtendo um líquido viscoso. Este extrato viscoso (JR1) foi inspecionado em relação ao perfil de absorvância
(200 nm - 1000 nm) em um espectrofotômetro Biochrom Libra S80 do LABAP, e logo após a um
fracionamento em coluna de sílica gel, em gradiente. Os extratos brutos de diferentes populações de S.
rubricaulis foram submetidos a cromatografia em camada fina (CCD) com luz ultravioleta e revelação em
sufato cérico. As frações isoladas foram submetidas a CCD, e aquelas com tempos de retenção distintos
foram concentradas e enviadas para análise em Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Cromatografia
Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM).
Determinação da atividade da 7-etoxiresorufina-O-desetilase (EROD-CYP1A2) e (ECOD- CYP1A) O
extrato bruto R1 (20 μg.mL-1) e diferentes concentrações de R R 8/9 (0.98 μg,mL-1, 3,9 μg.mL-1 e FI
15,6 μg.mL-1) foram testados em relação a atividade das enzimas (EROD-CYP1A2 e ECOD- CYP1A). As
mesmas foram pré-incubadas com amostras de microssomas por 5 minutos a 37 oC antes de iniciar a reação
enzimática. Controles negativos também foram pré-incubados com o veículo da substância em questão. Os
valores dos produtos enzimáticos EROD e ECOD foram comparados pelo teste ANOVA unifatorial, com o
teste a posteriori de Tukey (controle, H2O; 20 μg.mL-1, extrato bruto R1; 0.98 μg,mL-1 ; 3,9 μg.mL-1 e
15,6 μg.mL-1 JRFR 8/9). Os valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. As
análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Statistica 8.0.
68

RESULTADOS
Análises químicas e ensaios com as enzimas EROD e ECOD As análises por CCD e de perfil de
absorvância indicaram a presença terpenos no extrato de S. rubricaulis (JR1) coletado no Parque Nacional
de Itatiaia (Figura 1A e Figura 1B). Os dados das análises de CG-EM e RMN indicaram que as substâncias
da fração isolada JRFR 8/9 de S. rubricaulis deste mesmo local são ésteres de ácidos graxos (R'-COOR";
Figura 1C). Nas análises com as enzimas P450, tanto o extrato bruto JR1 quanto a fração JRFR 8/9 de S.
rubricaulis inibiram as atividades das isoenzimas CYP1A (EROD) e CYP2A (ECOD) significativamente
em relação ao controle (Tabela 1, ANOVA, p > 0,001). Apenas os ésteres de ácidos graxos de JRFR 8/9
detiveram uma inibição dose-dependente da enzima ROD, que variou entre 0,98 μg,mL-1 e 62,5 μg,mL -1
(Tabela 1 ANOVA, Teste de Tukey, p <0,001). A maior atividade inibitória da enzima EROD foi obtida
com extrato bruto JR1 (Tabela 1, Teste de Tukey, p <0,001). O que indica que possivelmente terpenos
presentes no extrato bruto detêm maior atividade biológica do que os ésteres isolados. A maior inibição da
atividade de COD foi obtida com 62,5 μg.mL-1 de JRFR 8/9 (Tabela 1, Teste de Tukey, p <0,001).
DISCUSSÃO
Apesar de os ésteres de ácidos graxos da fração R R 8/9 (S. rubricaulis) terem induzido uma inibição dosedependente da enzima ROD, a menor concentração inibit ria foi obtida com extrato bruto R1, sugerindo
que outros metab litos possam estar envolvidos com a atividade biol gica. Os resultados, aliado ao fato de
ter sido determinado a presença terpenos em R1 (CCD e absorvância), sugerem que possivelmente os
terpenos estejam envolvidos com a inibição dessas enzimas. Até o momento, diversos trabalhos já
evidenciaram que terpenos são os metab litos majoritários em espécies do gênero Jamesoniella (Tazaki et
al., 1999; Hertwich et al., 2003).
CONCLUSÃO
Foram caracterizados como ésteres de cera os metabólitos isolados na fração JRFR8/9 provenientes do
extrato bruto JR1 de S. rubricaulis: 1) hexadecil hexadecanoato (C16:C16), (2) octadecil hexadecanoato
(C16:C18), eicosanil hexadecanoato (C16:C20) e behenil behenato (C22:C22). A menor atividade inibitória
da enzima EROD foi obtida com extrato bruto JR1, e esta pode estar relacionada com a presença de
terpenos neste extrato. Entretanto, estudos futuros devem isolar e caracterizar os terpenos de S. rubricaulis
para provar que os mesmos são as moléculas responsáveis pela potente inibição de enzimas P450 (CYP1AERODe CYP2A-ECOD).
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p <0,001).

Figura 1. Análises com S. rubricaulis. (A) Análises por CCD dos extratos revelados com sulfato cérico
indicaram a presença de terpenóides somente no extrato 12. Informações de alguns extratos do Brasil: 8-Rio
Grande do Sul, Município de Cambará do Sul, PARNA Aparados da Serra; 9- Rio de Janeiro, Município de
Nova Friburgo, Três Picos; 10- Minas Gerais, Município de Pedra Menina, PARNA Caparaó; 11Amazonas, PARNA Pico da Neblina e 12- Rio de Janeiro, Município de Itatiaia, PARNA Itatiaia, JR1. (B)
Perfil de absorvância indicou a presença de terpenos (pico em 228 nm) no extrato 12. (C) Estrutura
molecular dos ésteres isolados de JRFR 8/9 de S. rubricaulis (D.P. Costa 5984, extrato 12, JR1): 1hexadecil hexadecanoato; 2- octadecil hexadecanoato; 3- eicosanil hexadecanoato e 4- behenil behenato.

Tabela 1.Tabela
Efeito 6.
doEfeito
extratodoJR1
e daJR1
fração
de S.
sobre asobre
atividade
enzimática das
extrato
e daJRFR
fração8/9
JRFR
8/9rubricaulis
de S. rubricaulis
a atividade
enzimas citocromo
(EROD citocromo
e ECOD).P450
As atividades
de EROD
ECOD são
enzimática P450
das enzimas
(EROD e ECOD).
As eatividades
de indicadas
EROD e por um
percentualECOD
(%) relativo
ao controle.
Ospercentual
valores são(%)
expressos
média Os
± DP=desvio
As amostras
são indicadas
por um
relativo como
ao controle.
valores sãopadrão.
expressos
foram ressuspensas
em± DMSO.
Diferentes
letras
– diferença
<0,0001
= 5%) ANOVA /
como média
DP=desvio
padrão. As
amostras
foram significativa
ressuspensas pem
DMSO.(αDiferentes
teste de Tukey.
letras – diferença significativa p <0,0001 (α = 5%) ANOVA / teste de Tukey.
-1
Concentrações (µg,mL )
Atividade Enzimática
EROD
ECOD
f
b
JR 1
20
2,85 ± 0,01
50,78 ± 7,65
e
c
JRFR 8/9
62,5
6,97 ± 0,02
41,14±0,60
d
b
15,6
23,60 ± 0,23
57,81 ± 7,65
c
b
3,9
62,18 ± 0,01
54,41 ± 5,35
b
b
0,98
74,93 ± 0,73
53,94 ± 2,47
a
a
Controle
100 ± 0,24
100 ± 1,02

70

DIVERSIDADE DE CONVOLVULACEAE NA SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI/ MARICÁ,
RJ, BRASIL.
Thalita dos Santos Mendes; Graduação em Ciências Biológicas, UERJ/FFP; ingresso na graduação –
08/2009; previsão de conclusão de curso – 07/2017 ingresso no PIBIC – março/2014; orientador: Drª
Elsie Franklin Guimarães.
INTRODUÇÃO
Convolvulaceae foi descrita por Jussieu (1789) e possui distribuição cosmopolita tendo como centro
de diversidade as regiões tropicais e subtropicais. (Silva & Bianchinni, 2013). Inclui cerca de 60
gêneros e 1.900 espécies. Destaca-se por se uma das principais famílias de lianas e subarbustos
(Staples, 2012; Cheek & Simão-Bianchini, 2013; Buril et al., 2015). De acordo com APG IV (2016)
Convolvulaceae está incluída na ordem Solanales e divide-se em duas subfamílias, Humbertioideae e
Convolvuloideae (Judd et al., 2009). São ervas eretas, trepadeiras ou plantas prostradas com folhas
alternas ou espiraladas; inflorescências cimosas; flores geralmente vistosas, diclamídeas, bissexuadas,
pentâmeras, actinomorfas;cálice dialissépalo raro gamossépalo, persistente no fruto; corola
gamopétala, infundibiliforme, campanulada, hipocrateriforme; com zonas epissepálicas estames em
número igual ao das pétalas; disco geralmente presente; ovário súpero, bicarpelar, bilocular, com um
ou dois óvulos por lóculo, placenta axial, estilete terminal e fruto cápsula. A família apresenta
espécies alimentícias (Ipomoea batatas (L.) Lam.) e alguns representantes tem valor ornamental
devido à grande variação na coloração e beleza das flores (Simão-Bianchinni, 1991).
OBJETIVO
Este trabalho teve por objetivo inventariar as espécies de Convolvulaceae que ocorrem na Serra da
Tiririca, contribuindo para ampliar o conhecimento da diversidade florística na Mata Atlântica.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) está localizado entre os municípios de Niterói e
Maricá, no estado do Rio de Janeiro. A Lei Estadual nº 5079, de 03 de setembro de 2007, estipulou os
limites definitivos com duas partes continentais: Morro das Andorinhas e Serra da Tiririca (Pedra do
Elefante - 412 m, Morro do Telégrafo - 387 m, Alto Mourão - 369 m, Morro do Catumbi - 344 m,
Morro da Serrinha - 277 m, Morro do Cordovil - 256 m, Costão de Itacoatiara - 217 m e Morro da
Penha - 128 m) e uma marinha (Enseada do Bananal), numa área de 2.077 ha (Barros & Seoane,
1999). Ressalva-se que este estudo focará apenas a Serra da Tiririca.
Procedimentos
Foram realizadas coletas de material fértil no período de setembro (2014) a maio (2017), necessárias
ao desenvolvimento do trabalho, como também consultas aos herbários fluminenses procurando
conhecer o acervo depositado para a Serra. As amostras foram herborizadas seguindo as técnicas
utilizadas em inventários florísticos (Guedes-Bruni et al., 2002). O material testemunho foi
incorporado às coleções dos herbários do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(RB) e da Faculdade de Formação de Professores (RFFP). O estudo taxonômico abrangeu pesquisa
bibliográfica sobre os táxons, além de consultas aos herbários HB, R, RB, RBR, RFA, RFFP, FCAB,
GUA, siglas conforme Thiers (2014), e do banco de dados virtual Species Link (2014).
RESULTADOS
A área apresenta 16 espécies (tabela 1) inseridas nos gêneros Bonamia Thouars., Evolvulus L.,
Ipomoea L., Jacquemontia Choisy, Merremia Dennst. e Operculina Silva Manso.
DISCUSSÃO
A família está bem representada no Brasil onde diversos autores realizaram contribuições em nível
morfológico. Stefanovic e colaboradores (2003) definem a família como monofilética com base nos
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caracteres morfológicos e moleculares. Assinalam para o grupo 12 tribos das quais 4 ocorrem na
região: Cresseae (Bonamia Thouars e Evolvulus L.), Ipomoeeae (Ipomoea L.), Jacquemontieae
(JacquemontiaChoisy), Merremieae (Merremia Dennst. Ex Endl. e Operculina Silva Manso).
Ressaltam que o grão de pólen determina dois grupos de acordo com a ornamentação da parede dos
grãos: Psiloconiae (grãos de pólen desprovidos de espinhos) e Echinoconieae (grãos de polén
espinhosos). No que se refere ao número de gêneros comparados à diversidade do Estado do Rio de
Janeiro, esta Serra representou cerca de 40%; enquanto para as espécies, correspondeu
aproximadamente à 13% (Flora do Brasil 2020).
CONCLUSÃO
Dentre as espécies coletadas, destacam-se Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f., Ipomoea alba L., I.
nil (L.) Roth. De acordo com os herbários consultados estes táxons, constituíram uma nova localidade
que até o momento, não estavam registrados para a Serra da Tiririca. Vale ressaltar que o estudo
indicou a necessidade de completar as investigações ainda no campo sobre a família, uma vez que,
algumas das espécies, já parcialmente descritas não apresentaram flores e frutos não só nas consultas
aos acervos quanto nos trabalhos de campo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
APG IV (AngiospermPhylogenyGroup III). 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group
classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the
Linnean Society 181: 1-20.
BARROS, A.A.M.; SEOANE, C.E.S. A problemática da conservação do Parque Estadual da Serra da
Tiririca, Niterói / Maricá, RJ, Brasil. In: Vallejo, L.R.; Silva, M.T.C. (Orgs.). Os (des)caminhos do
estado do Rio de Janeiro rumo ao século XXI. Anais... Niterói: Instituto de Geociências da UFF,
1999. p. 114-124.
BURIL, M. T.; Simões, A. R.; Carine, M.; Alves, M. Daustinia, a replacementname for Austinia
(Convolvulaceae). Phytotaxa, v.197, p. 60-60, 2015
CHEEK, M.; SIMÃO-BIANCHINI, R. Keraneura gen. nov. (Convolvulaceae) fromBrazil. Nordic
Journal of Botany.v.31, p.453-457, 2013.
GUEDES-BRUNI, R.R.; MORIM,
M.P.; LIMA, H.C. &Sylvestre, L.S. 2002. Inventário florístico. In: SYLVESTRE, L.S. & ROSA,
M.M.T. (eds.). Manual metodológico para estudos botânicos na Mata Atlântica. Seropédica: Ed.
Universidade Rural, p. 24-50.
JUDD, S.W.; CAMPBELL, C.S.; KELLOGG, E.A.; STEVENS, P.F.; DONOGHUE, M.J. Sistemática
Vegetal: Um enfoque Filogenético. Porto Alegre: Artmed, 2009.
JUSSIEU, A. L. 1789. Genera Plantarum Secundum Ordines Naturales Disposita. Parisiis, Herissant/
Theophilum Barrois.
FLORA DO BRASIL 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do;jsessionid=660BA25C6
FA5AD8A13FC9B47FB644A52>. Acesso em: 28 Mai. 2017.
SIMÃO-BIANCHINNI, R. 1991. Convolvulaceae na Serra do Cipó Minas Gerais, Brasil. Dissertação
de Mestrado, São Paulo, Universidade de São Paulo. 260p.
SPECIESLINK. 2014. (CRIA – Centro de Referência em Informação Ambiental). Disponível em:
<http://splink.cria.org.br/>. Acesso em Dez. de 2014.
STEFANOVIC, S.; AUSTIN, D. F.; OLMSTEAD, R. G. 2003. Classification of Convolvulaceae: A
Phylogenetic Approach. SystematicBotany 28(4): 791-806.
STAPLES,G.W.
2012.
Convolvulaceae
Unlimeted.
Disponível
no
site:
http://convolvulaceae.myspecies.info/. Acesso em: Maio 2015.
THIERS, B. 2014. Index Herbariorum: a global directory of public herbaria and associated staff.
Disponível em: <http://sweetgum.nybg.org/ih/>. Acesso em: 15 de Jan de 2014.

72

Tabela 1: Espécies levantadas nos herbários e em coletas.
Espécie
Bonamia agrostopolis (Vell.) Hallier f.
Evolvulus glomeratus Nees & Mart.
Ipomoea alba L.
Ipomoea aristolochiifolia G. Don
Ipomoea cairica (L.) Sweet
Ipomoea carnea Jacq.
Ipomoea nil (L.) Roth
Ipomoea philomega (Vell.) House
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy
Jacquemontia gabrielii (Choisy) Buril
Jacquemontia holosericea (Weinm.) O'Donell
Jacquemontia martii Choisy
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f.
Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’ Donell
Merremia umbellata (L.) Hallier f.
Operculina macrocarpa (L.) Urb.
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DIVERSIDADE DE BORAGINACEAE S.L. NA SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI/ MARICÁ,
RJ, BRASIL.
Luiz Paulo Martins de Moraes; Graduação em Ciências Biológicas, Faculdade de Formação de
Professores/ UERJ; ingresso na graduação – 03/2013; previsão de conclusão do curso – 07/2018;
ingresso no PIBIC: setembro/2013; orientador: Drª. Elsie Franklin Guimarães.
INTRODUÇÃO
No projeto da Flora de Angiospermas do Brasil, desenvolvem-se conhecimentos sobre as
Boraginaceae do Estado do Rio de Janeiro, onde foram assinaladas 38 espécies. Suas espécies
possuem hábito herbáceo, subarbustivo, arbustivo, arbóreo ou trepador. As folhas são simples
alternas, desprovidas de estípulas. As inflorescências são cimosas, por vezes amplas com ramos
secundifloros. As flores são hermafroditas, pentâmeras, diclamídeas, actinomorfas ou levemente
zigomorfas; cálice gamossépalo, geralmente persistente na frutificação; corola gamopétala; estames 5,
epipétalos ou não, livres ou coerentes entre si, com anteras rimosas; ovário súpero, bicarpelar,
bilocular, e o estilete é terminal ou ginobásico, simples ou ramificado, com 1 a 4 estigmas. Os frutos
são drupáceos ou esquizocárpicos. Boraginaceae foi estabelecida por Jussieu (1789) com base no
gênero típico Borago. São destacados os trabalhos de Johnston (1927; 1928; 1930) e Miller et
al. (1998). Possui distribuição pantropical, incluindo 140 gêneros, dos quais 11 são nativos do Brasil,
com 2.700 espécies (Souza & Lorenzi, 2013). Este estudo está sendo realizado com o intuito de
responder as seguintes questões: Qual a diversidade de Boraginaceae na Serra da Tiririca? E quão
similar é esta área em relação aos outros municípios do Estado do Rio de Janeiro?
OBJETIVO
Analisar as Boraginaceae com base na morfologia das espécies que ocorrem na Serra da Tiririca para
ampliar o conhecimento sobre a diversidade florística da Mata Atlântica.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O estudo está sendo realizado na Serra da Tiririca localizada entre os municípios de Niterói e Maricá,
no estado do Rio de Janeiro e faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) (Barros,
2008, Pontes, 1987).
Procedimentos
Foram visitados diversos locais para realizar coletas de materiais férteis. O material foi herborizado,
seco em estufa a 60°C (GUEDES-BRUNI, 2002) e incorporado aos Herbários RB, e RFFP; a
identificação foi realizada através de bibliografias especializadas e comparações nos Herbários.
Visitas técnicas foram realizadas nos herbários RB, RFFP, RBR, R, HB, FCAB e consultas às listas
do GUA e CRIA (2016), (tabela 1), com o intuito de conhecer a similaridade da Serra da Tiririca em
relação às outras áreas do Estado.
RESULTADOS
Até o presente momento na Serra da Tiririca foram realizadas 18 visitas ao campo, tendo sido
observado que as espécies habitam Floresta Ombrofila Densa Submonta. Cinco gêneros foram
assinalados: Cordia L. (7), Heliotropium L. (1), Myriopus Small. (1), Tournefortia L. (4) e Varronia
P. Browne (3) (tabela 2), distintos pelo porte herbáceo ou arbustivo (Tournefortia e Varronia) e
arbóreo (Cordia). As espécies de Tournefortia além de herbáceas apresentam-se como arbustivas e
escandentes, possuindo estilete ginobásico enquanto Varronia é definida especialmente pela
inflorescência ora espiga ora capituliforme, com a presença de estilete bi-bífido. Já o gênero Cordia é
definido pelo porte arbóreo, flores vistosas e estilete terminal também bi-bifido. Heliotropium que se
caracteriza como ervas de frutos esquizocarpos. Tournefortia sofreu também uma separação sendo
extraído desse grupo o gênero Myriopus que, por sua vez, é diferenciado de seu antigo grupo
principalmente por seus estames coerentes, enquanto que Tournefortia os possuem livres.
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DISCUSSÃO
Estudos atuais ligados à filogenia tem promovido modificações taxonômicas nas
Boraginaceae. Embora os gêneros anteriormente unidos Cordia / Varronia, Myriopus /Tournefortia,
estejam atualmente separados, são inseridos em Boraginaceae s.l. na Flora do Brasil, que foi tomada
como base para este trabalho. Para o Rio de janeiro foram assinaladas 38 espécies em 7 gêneros,
destes quatro encontram-se na Serra: Cordia (7), Heliotropium (1), Myriopus (1), Tournefortia (4) e
Varronia (3). Com base nas coletas realizadas verificou-se que a área possui uma boa
representatividade em relação ao registrado como ocorrência para o Estado do Rio de Janeiro.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no presente estudo revelaram, até o momento, a existência de cinco
gêneros com 16 espécies. O desenvolvimento teve por base as pesquisas nas coleções dos herbários do
estado do Rio de Janeiro como também nas coletas de campo, consequentemente, vindo a contribuir
para o conhecimento das Boraginaceae presentes na Serra da Tiririca. As dificuldades estão assentadas
principalmente no que se refere à ausência de frutos e de flores em algumas das espécies não apenas
nas exsicatas dos herbários como também nas coletas no campo. A questão está em aberto dado que
áreas de difícil acesso na Serra ainda precisam ser visitadas.
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Tabela 1: Número de exsicatas do RJ levantadas nos herbários consultados.
Herbários
RB
HB
RFFP
FCAB
GUA
RFA
R
RBR

N° de
exsicatas
722
66
86
18
311
66
125
72

Tabela 2: Espécies levantadas nos herbários e em coletas.
Espécies
Cordia aberrans Johnst.
Cordia magnoliifolia Cham.
Cordia ochnacea DC.
Cordia superba Cham.
Cordia taguahyensis Vell
Cordia trichoclada DC.
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud
Heliotropium indicum L.
Myriopus paniculatus (Cham.) Feuillet
Tournefortia bicolor Sw.
Tournefortia gardneri A. DC.
Tournefortia membranacea (Gardner) DC.
Tournefortia salicifolia A. DC.
Varronia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult.
Varronia guazumaefolia Desv.
Varronia polycephala Lam.
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ESTUDOS ONTOGENÉTICOS DE INFLORESCÊNCIAS EM ESPÉCIES DE MICONIEAE
(MELASTOMATACEAE) APLICADOS À SISTEMÁTICA.
Talvanis Lorenzetti Freire; Graduação em Ciências Biológicas; Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro; Ingresso na graduação – 2012.2; Conclusão do curso – 2016.2; Ingresso no
PIBIC/JBRJ – 14/04/2013; Data de termino do PIBIC/JBRJ – 30/12/2016 Orientadores: José
Fernando Baumgratz e Karen L. G. De Toni.
INTRODUÇÃO
A diversidade taxonômica em Melastomataceae está estreitamente associada a uma grande
variabilidade morfológica de estruturas vegetativas, florais e frutíferas. A posição da inflorescência
tem sido utilizada como um caráter para distinguir gêneros afins (Judd 1989; Souza 1998). Em alguns
gêneros há espécies em que a inflorescência terminal é rapidamente deslocada para uma posição
pseudo-axilar, devido ao desenvolvimento de uma gema axilar imediatamente abaixo da
inflorescência. Na tribo Miconieae, diversos estudos taxonômicos indicam a presença de
inflorescências terminais e/ou axilares. De acordo com Judd (1989) e Michelangeli (2000), várias
espécies que aparentemente tem inflorescências axilares possuem, na realidade, inflorescências
terminais, que são ultrapassadas pelo rápido crescimento de um meristema lateral, as quais são
denominadas de pseudo-axilares.
OBJETIVOS
Este trabalho objetiva caracterizar e descrever a origem da posição das inflorescências em espécies de
Miconieae visando esclarecer as relações entre meristema “vegetativo x reprodutivo” e inflorescências
“terminais x axilares” com as possíveis classificações atuais na sistemática da tribo.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletados ápices vegetativos e reprodutivos, de espécimes de Clidemia bisserrata DC., C. hirta
D.Don, C. urceolata DC., Miconia tristis Spring, M. prasina (Sw.) DC., M. brasiliensis (Spreng.)
Triana, Leandra marginata Triana, L. xanthostacya Cogn., L. nianga Cogn. e L. amygdaloides Triana.
Posteriormente, utilizaram-se os protocolos usuais para confecção de lâminas permanentes em
anatomia vegetal.
RESULTADOS
Nos ápices reprodutivos dos ramos de C. hirta, C. urceolata, C. bisserrata, M. tristis, M. prasina, M.
brasiliensis, L. xanthostacya e L. nianga, em estágios iniciais de desenvolvimento, observa-se um
meristema de inflorescência (reprodutivo) e dois meristemas vegetativos. Estes meristemas
vegetativos posicionam-se lateralmente ao meristema de inflorescência, estando ambos no mesmo
estágio de desenvolvimento (Fig. 1a-b). Neste estágio, o meristema da inflorescência tem
posicionamento terminal e, por sua vez, apresenta dois meristemas florais posicionados lateralmente,
que correspondem aos dois primeiros ramos proximais da estrutura de floração. A partir desta etapa,
os dois meristemas vegetativos podem apresentar (Fig. 1a-b), ou não, desenvolvimento semelhante
durante toda a maturação da inflorescência (Fig. 1c). Quando ambos os meristemas vegetativos
mantêm um mesmo grau de desenvolvimento, formando gemas com dimensões e formas semelhantes,
o primórdio da inflorescência mantém a posição terminal nos ramos (Fig. 1b). Mas quando esse
desenvolvimento do meristema vegetativo se mostra diferenciado, como visto nas espécies de
Clidemia, originando gemas vegetativas desiguais em tamanho e forma, observa-se uma alteração na
posição terminal da inflorescência, que começa a ser deslocada para uma posição pseudo-axilar,
devido ao não desenvolvimento de uma das gemas e ao progressivo desenvolvimento do ramo
vegetativo (Fig. 1c). Quanto à presença de inflorescências axilares, até o momento, apenas L.
amygdaloides e L. marginata apresentaram verdadeiramente tais inflorescências, ou seja, originadas
de meristemas posicionados nas axilas das folhas (Fig. 1d).
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DISCUSSÃO
De acordo com Judd (1989) e Judd & Skean (1991), as inflorescências terminais de Clidemia
representam uma característica plesiomórfica em Miconieae e as inflorescências axilares (laterais)
teriam evoluído pelo menos quatro vezes na tribo e revertido, pelo menos uma vez, ao estado de
caráter terminal. Essa condição plesiomórfica, com base nestes autores, é fundamentada pela
ocorrência de inflorescências terminais no grupo irmão, a tribo Merianieae, e as inflorescências
axilares consideradas um estado de caráter derivado. A origem da posição terminal das inflorescências
é congruente na maioria das espécies estudadas, com exceção de L. amygdaloides e L. marginata, que
mostram origem do meristema reprodutivo verdadeiramente axilar. Pode-se pressupor, pela
morfologia externa, que outras espécies de Clidemia posicionadas no grado Clidemia e em outros
clados distintos da tribo Miconieae tenham origem semelhante das estruturas de floração e que a
inflorescência terminal surgiu várias vezes e de modo independente na tribo, constituindo um estado
de caráter homoplástico. A posição verdadeiramente axilar dos meristemas reprodutivos observada
naquelas duas espécies de Leandra sugere que mesmo sendo um estado de caráter apomórfico no
clado Leandra s.s., é homoplástico, considerando o contexto mais abrangente deste agrupamento em
que estão inseridas e também o clado Miconieae. Destaca-se que L. nianga e L. xanthostachya,
também pertencentes ao clado Leandra s.s., apresentam somente inflorescências originalmente de
posição terminal. Apenas o clado Miconia V, onde estão posicionadas Miconia brasiliensis, M.
prasina e M. tristis, se mostrou congruente no que diz respeito à origem da posição das
inflorescências, pois todas espécies apresentam inflorescências originalmente terminais.
CONCLUSÃO
As espécies estudadas apresentam inflorescências de posição terminal, axilar e pseudo-axilar, sendo o
posicionamento pseudo-axilar explicado de maneira mais aprofundada, uma vez que as inflorescências
em estágios iniciais de desenvolvimento ocupam sempre uma posição terminal, podendo manter-se
assim até o final da maturação. Entretanto, isso dependerá se os dois meristemas vegetativos laterais à
inflorescência apresentarem um desenvolvimento similar, pois se um dos meristemas vegetativos se
desenvolve mais do que o outro, formando um novo ramo, e o outro cessa o desenvolvimento, o eixo
de floração será “empurrado” para o lado, ocupando uma posição pseudo-axilar. Ressalta-se que em
todos esses casos as inflorescências tem origem em meristemas reprodutivos terminais. Além desses
casos descritos, na tribo Miconieae as inflorescências também podem ser do tipo axilar,
caracterizando-as como um estado de caráter apomórfico. Conclui-se, também, que o estudo da
morfologia associado à ontogenia das inflorescências vem auxiliando no estudo da filogenia nessa
tribo, atuando como um marcador filogenético morfológico.
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Figura 1. a-c – Ápices reprodutivos de Leandra xanthostachya Triana, Miconia prasina
(Sw.) DC. e Clidemia urceolata DC. d – Inflorescência axilar de Leandra amygdaloides
Triana. a-b – Ápices reprodutivos evidenciando o desenvolvimento dos meristemas
vegetativos (mv), indicando inflorescência em posição terminal. c – Desenvolvimento
desigual dos meristemas vegetativos, início da alteração da posição da inflorescência. [a-c
– destacam-se os meristemas de inflorescência (setas brancas) e meristemas florais (setas
pretas)]. d – Inflorescência em posição originalmente axilar; destacam-se a flor em préantese (seta branca) e meristemas florais (setas pretas). Barra de escala = 1 mm. Secções
longitudinais.
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REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO POEPPIGIA (LEGUMINOSAE: DIALIOIDEAE)
Marcus José de Azevedo Falcão Junior; Graduação em Ciências Biológicas, UNIRIO; ingresso na
graduação – 02/2012; conclusão do curso – 01/2017; ingresso no PIBIC: 02/2014; Orientador: Vidal
de Freitas Mansano
INTRODUÇÃO
Leguminosae apresenta distribuição cosmopolita e constitui a terceira maior família de Angiospermas.
Compreende seis subfamílias, representadas em 765 gêneros e cerca de 19.500 espécies. O gênero
Poeppigia pertence a recem descrita subfamília Dialioideae, um grupo diverso e morfologicamente
incomum de leguminosas tropicais (LPWG 2017). Poeppigia é um gênero composto por árvores ou
arbustos que apresentam folhas imparipinadas com 7-34 pares de folíolos. Flores com 5 sépalas, 5
pétalas e 10 estames. E frutos secos, indeiscentes e alados. Até o momento apenas uma espécie é
aceita, P. procera Presl. Trabalhos são escassos para o gênero, resumindo-se a descrição original de
Presl (1830), a descrição de duas espécies: P. densiflora e P. ferruginea por parte de Tulasne (1844)
nomes desconsiderados por Bentham (1870) onde P. densiflora passou a ser considerada como a
variedade P. procera var. conferta, e a descrição de P. excelsa por Richard (1845). A distribuição do
gênero é neotropical e bastante ampla, ocorrendo do México até o Rio de Janeiro, além da ilha de
Cuba, possuindo três lacunas de ocorrência, de forma que a espécie se apresenta em cinco áreas
aparentemente isoladas, uma em Cuba, uma do México central até o norte da Colômbia, uma ao sul da
Amazônia, do Peru até o Mato Grosso, uma na costa Atlântica do sudeste do Brasil e uma na
caatinga. A diversidade de espécies relatadas para Poeppigia necessita de revisão e pode estar
subestimada. Diversos estudos com outras Leguminosae como, por exemplo, a recente revisão de
Dialium (Falcão et al. 2016), apontam que nestes táxons, a existência de disjunções geográficas e a
presença de amplas distribuições abrangendo áreas com grande variedade de climas e elevações pode
resultar em processos de especiação.
O Trabalho foi iniciado em julho de 2016 e continuou após o término da graduação e da iniciação
científica do aluno em fevereiro de 2017, quando o mesmo iniciou seu projeto de mestrado na Escola
Nacional de Botânica Tropical, um trabalho de maior abrangência, intitulado: Revisão taxonômica da
subfamília Dialioideae (Fabaceae) no Neotrópico, incluindo, além de Poeppigia, as revisões dos
gêneros Androcalymma, Apuleia, Dicorynia e Martiodendron. Um trabalho que se unirá a recente
revisão produzida para Dialium no Neotrópico, concluindo os estudos taxonômicos para o grupo nas
Américas. Sendo assim, serão aqui apresentados os resultados preliminares obtidos sobre a taxonomia
de Poeppigia, a serem acrescidos dos trabalhos realizados com o gênero durante os proximos dois
anos.
OBJETIVO
O objetivo deste trabalho foi revisar taxonomicamente o gênero Poeppigia, visto que o mesmo conta
atualmente com apenas uma espécie, P. procera Presl., que apresenta uma ampla distribuição
geográfica com três grandes disjunções.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo taxonômico constou de levantamento do material do gênero por meio de consultas a
herbários nacionais e estrangeiros (para visualização de coleções), por meio de visitas ou de análises
de materiais digitalizados, presentes em plataformas virtuais, além de revisão bibliográfica. Foi
realizada a consulta a todos os materiais presentes no herbário RB, totalizando 67 espécimes,
incluindo tipos. Foram também consultadas as plataformas virtuais dos seguintes herbários: ASE,
BHCB, CEN, COL, CVRD, EAC, ESA, F, HUEFS, INPA, KEW, MNHN, MO, NY, RON, SP,
UDBC, UEC, UFRN, VIES, VIC e WAG, onde foram analisadas as imagens em alta resolução de 333
espécimes, totalizando 400 exsicatas observadas.
Serão efetuadas visitas e/ou obtenção de empréstimos de mais herbários nacionais e estrangeiros, além
de coletas e observações das espécies em campo. O trabalho final constará de descrições completas
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das espécies e variedades, chaves de identificação, ilustrações, comentários biogeográficos, dados de
floração, frutificação, ambiente preferencial e relações morfológicas.
RESULTADOS
Após análises e medições dos caracteres taxonômicos de todos os indivíduos referidos, ficou
evidenciada a presença de dois grupos de plantas que se distinguiam claramente um do outro por
inúmeras variações morfológicas, além de ocorrerem em áreas isoladas geograficamente,
características que nos levaram a considerar estes dois grupos como duas espécies distintas. Uma
espécie que abrange o tipo de P. procera e que ocorre da América central ao sudeste do Brasil e uma
segunda espécie restrita a caatinga nordestina e do extremo norte de Minas Gerais. Um destes dois
táxons encontrados representa um das duas espécies descritas por Tulasne onde. P. densiflora foi uma
nova espécie descrita por ele com base em dois materiais da Bahia e do Piaui. As descrições de
Tulasne são bem semelhantes as características encontradas nas plantas analisadas neste trabalho,
sendo aqui acrescidas de mais caracteres diagnósticos não pontuados por ele. Esta espécie foi
considerada por Bentham como a variedade P. procera var. conferta. A descrição da variedade é vaga
e desconsidera vários caracteres morfológicos importantes de P. densiflora antes pontuados por
Tulasne. Além de indicar a ocorrência da variedade para o sudeste, distribuição não coerente com o
observado por nós. Tendo isso, Este trabalho propoe o status de espécie aceita ao táxon P. densiflora,
totalizando duas espécies para o gênero Poeppigia. Quanto a P. ferruginea e P. excelsa, os tipos serão
ainda melhor e mais análises serão efetuadas por meio de obtenção de empréstimos e visitas para a
real elucidação da situação destes táxons.
P. procera é constituida por árvores medianas a grandes, com ramos longos, raques foliares longos
com geralmente 38-68 folíolos, apenas duas bractéolas nas bases das flores, inflorescências dispostas
ao longo do ramo, terminalmente e nas axilas de grande parte das folhas, formando um conjunto laxo
que pode se extender até mais da metade do ramo, frutos alongados e grandes com geralmente 2
sementes. P. procera ocorre em matas primárias e secundárias nos seguintes países: Cuba, México,
Guatemala, Belize, Honduras, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Brasil.
ocorrendo nos estados: AC, RO, MT, RJ, ES e MG. P. densiflora é constituida por arbustos ou
raramente pequenas árvores, possuirem ramos curtos, raques foliares curtas com geralmente 16-26
folíolos, Mais de duas brácteas ao longo dos eixos primários e secundários da inflorescência,
inflorescências concentradas no ápice do ramo, dispostas terminalmente e também nas axilas das
folhas mais distais, formando um conjunto denso com menos de 1/5 do comprimento do ramo, Frutos
elípticos e pequenos com geralmente 1 semente e menos comumente 2. P. densiflora ocorre na
caatinga do nordeste do Brasil, sendo encontrada nos seguintes estados: MG, BA, AL, PE, PI e CE.
CONCLUSÃO
A despeito de ainda serem necessárias mais análises taxonômicas, já está clara a importância de
estudos como esse em grupos como Dialioideae, com a existência de duas espécies e a possibilidade
de outras no antes monoespecífico gênero Poeppigia. Espera-se que ao final dos estudos, tenha-se
obtido uma visão ainda mais ampla e clara da riqueza deste grupo, sendo mais um avanço no
conhecimento sobre a riqueza biológica da região neotropical.
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Figura 1: Exemplares de Poeppigia procera.

Figura 2: Exemplares de Poeppigia densiflora.

Figura 3: Mapa físico de parte do Neotrópico contendo a localização de todos os indivíduos analisados
separados por espécie.
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RELAÇÕES ALOMÉTRICAS ENTRE FLORES E ABELHAS EM ÁRVORES DE MATA
ATLÂNTICA COM SISTEMA DE POLINIZAÇÃO GENERALISTA.
Yasmin A. M. Câmara, Colégio de Aplicação – CAp/UFRJ, ingresso no PIBIC-EM: junho de 2016,
orientador: Leandro Freitas
A polinização biótica, ou seja, a polinização realizada por animais (insetos como abelhas, besouros,
borboletas, além de aves e mamíferos), favorece cerca de 87,5% das espécies de angiospermas
conhecidas, por isso, é de grande importância para a manutenção da biodiversidade no planeta. A
maioria das flores são visitadas e polinizadas, principalmente ou exclusivamente, por abelhas. Assim,
são estabelecidas interações mutualísticas, nas quais, muitas vezes, requerem caracteres ajustados com
a morfologia da flor. Desse modo, pode haver adaptações morfológicas e/ou comportamentais
específicas para que seja feita a coleta dos recursos. O objetivo foi determinar se o tamanho da flor em
um conjunto de espécies arbóreas de Mata Atlântica, reflete o tamanho médio do corpo e da língua das
espécies de abelhas que as polinizam. O estudo foi realizado em uma área de floresta tropical do
bioma Mata Atlântica localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), Teresópolis,
Rio de Janeiro, Brasil (22°52’- 22°54’S e 42°09’- 45°06’W), entre os anos de 2015-2016. Dez
espécies arbóreas foram selecionadas mensalmente. A frequência de visita dos visitantes florais foi
avaliada através de coletas manuais com auxílio de rede entomológica. Estas coletas consistiram em
sensos de 30 minutos por indivíduo entre 8:00-17:00h, abrangendo de um a quatro indivíduos por
espécie. Os visitantes florais coletados foram morfotipados e, quando possível, identificados ao nível
específico por especialistas. Para avaliar os caracteres florais dez flores provenientes de um a três
indivíduos das espécies de plantas avaliadas foram mensuradas quanto: comprimento e largura da
corola. As medições foram realizadas com auxílio de paquímetro digital. Para avaliar a existência de
correlação entre as estruturas florais e a morfologia dos visitantes florais, as morfoespécies de abelhas
coletadas foram mensuradas quanto: comprimento do corpo e comprimento da língua. As medições
foram realizadas com auxílio de paquímetro digital. Os dados foram avaliados através de análises de
correlação simples. Dentre as três análises de correlação planta-animal realizadas, apenas uma foi
significativa estatisticamente, sendo ela a relação entre o diâmetro da corola e o comprimento do
corpo das abelhas. Essa relação foi negativa, isto é, quanto maior o diâmetro da corola, menor o
comprimento do corpo das abelhas.O resultado obtido não era o esperado, visto que, de acordo com a
ideia de ajustes morfológicos entre flores e polinizadores, a relação deveria ser positiva (quanto maior
o diâmetro da corola, maior o comprimento do corpo das abelhas). Sendo assim, os limites impostos
aos polinizadores devem estar mais relacionados às preferências das espécies menores pelas flores
maiores, e vice-versa.
(Financiamento: CNPq/PVE 400789/2014-0, Agradecimento a Marina M. Muniz pelo auxílio em
diversas etapas do trabalho).
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