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PROGRAMAÇÃO

Dia 17/07/2018
13:20h - ABERTURA
13:45h – PALESTRA DE ABERTURA
“As Vrieseas e eu” - Andrea Ferreira da Costa – Departamento de Botânica, Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
14:45 – INTERVALO
15:00h – 16:30h - APRESENTAÇÕES ORAIS
15:00h – Rubens Diego de Carvalho Castilho
PIPER L. (PIPERACEAE) DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ, RJ, BRASIL
15:15h – Carolina Corrêa Abramovicz
MODIFICAÇÕES ALOMÉRICAS EM ARÁCEAS COMO ESTRATÉGIA PARA
VIDA NA COPA: EXISTE ACOPLAMENTO ENTRE AUMENTO DO
DIÂMETRO
EXTERNO
DE
RAÍZES
AÉREAS
E
RESPECTIVA
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA?
15:30h – Fernanda Helena de Faria Nadal
O GÊNERO BRUNFELSIA L (SOLANACEAE) NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
15:45h – Lucas Carvalho Gomes Rodrigues
PEPEROMIA RUIZ & PAV. (PIPERACEAE) DA RESERVA BIOLÓGICA DO
TINGUÁ, RJ, BRASIL
16:00h – Marlon Costa de Almeida
CACTACEAE NO MACIÇO DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, BRASIL
16:15h – Jéssica Carneiro Oliveira
USO DE ULVA FASCIATA NO MELHORAMENTO DO VIGOR DE SEMENTES
DE SOLANUM LYCOPERSICUM SUBMETIDAS AO ENVELHECIMENTO
ACELERADO
16:30h – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS PELO COMITÊ EXTERNO - CNPq

Dia 18/07/2018
9:00h – PALESTRA
“A carreira de uma anatomista: uma história acadêmica em construção” – Bruna
Nunes de Luna, professora substituta da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ.
09:45h – INTERVALO
10:15h – 11:45h - APRESENTAÇÕES ORAIS
10:15h – Vitória Longuinho Holz
ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS DE RODOLITOS NA
PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO
10:30h – Gabriella da Silva Saab
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E FUNCIONAIS DO ANDROCEU
SINALIZAM DIVISÃO DE TRABALHO EM CASSIA FISTULA L.
(LEGUMINOSAE)
10:45h – Gabriel Coimbra Rocha
PADRÕES DE REFLETÂNCIA EM FLORES E FRUTOS
11:00h – Gustavo de Azevedo Melo Leite
ESTUDOS ONTOGENÉTICOS DE INFLORESCÊNCIAS
(MELASTOMATACEAE; MEMECYLEAE)

EM

MOURIRI

11:15h – Sanny Ferreira Hadibe Siqueira
ONTOGENIA DOS FRUTOS DE ESPÉCIES NEOTROPICAIS DA TRIBO
MALVEAE (MALVACEAE)
11:30h – Gabriella Almeida Leal
DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES BENTÔNICAS E SUA PRODUÇÃO
DE CaCO3 SOBRE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS NOS RECIFES CORALÍNEOS
DE ABROLHOS, BRASIL
11:45h – ALMOÇO

13:30 – PALESTRA
“Martius do Campo ao Herbário: Patrimônio Científico, Patrimônio Nacional” –
Rafaella C. Forzza, Pesquisadora titular e Curadora do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ.

14:00h - 14:45h - APRESENTAÇÕES ORAIS
14:00h – Beatriz Parreira da Cunha
ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA EM
INSELBERGUES DA FLORESTA ATLÂNTICA
14:15h – Diego Nunes da Silva
REVISÃO
TAXONÔMICA
DO
GÊNERO
(MARCETIEAE: MELASTOMATACEAE)

FRITZSCHIA

CHAM.

14:30h – Luiza Mendonça Bastos
BIOLOGIA E TAXONOMIA DE DORYOPTERIS E LYTONEURON
(CHEILANTOIDEAE – PTERIDACEAE) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
14:45h – INTERVALO
15:15h – 16:30h - SESSÃO DE PAINEL – PIBIC-EM
15:15h – André Luís da Rocha Guimarães
DESENVOLVIMENTO DE MODELO DIDÁTICO DE HORTA URBANA
AGROECOLÓGICA
NO
CENTRO
DE
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
15:30h – Bruna Carvalho Belfort
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS TRILHAS FORMAIS E INFORMAIS
DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
15:45h – Dayane de Jesus Barbosa
AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

JARDIM

SENSORIAL

DO

JARDIM

16:00h – Deborah Christina do Amaral Bidart Prado
AVALIAÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO DA PEDAGOGIA
SUSTENTÁVEL NO PROGRAMA EDUCAÇÃO E TRABALHO DO CENTRO
DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

16:15h – Maria Isabel Gomes Carneiro
LEVANTAMENTO DE ELEMENTOS PROMOTORES DA ALFABETIZAÇÃO
CIENTÍFICA NO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
16:30h – ANÁLISE DOS RELATÓRIOS PELO COMITÊ EXTERNO – CNPq

Dia 19/07/2018
09:00h – 10:00h – APRESENTAÇÕES ORAIS
09:00h – Victória Kétlin Cardoso de Almeida
EFEITO DO CHOQUE TÉRMICO NO PROCESSO GERMINATIVO DE
ESPÉCIES NATIVAS DOS CAMPOS DE ALTITUDE DO ITATIAIA (RJ)
09:15h – Thaiane Oliveira de Queiroz
ANÁLISE
ESTOMÁTICA
DE
DIFERENCIAÇÃO
NAS
TRIBOS
MELASTOMATEAE E RHEXIEAE.

MELASTOMATACEAE
PARA
MARCETIEAE,
MICROLICIEAE,

09:30h – Pablo Fernando Feliz Moreira
MENISPERMACEAE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL
09:45h – Isadora Teles Lopes
ANGIOSPERMAS BASAIS E MONOCOTILEDÔNEAS
NACIONAL DO TAPAJÓS, PARÁ - BRASIL

DA

FLORESTA

10:00h – INTERVALO
10:30h – 11:45h – APRESENTAÇÕES ORAIS
10:30h – Gláucia Crispim Ferreira
CARACTERIZAÇÃO DA FLÓRULA E ATRIBUTOS FUNCIONAIS DA
MADEIRA DAS ESPÉCIES DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ – RJ
10:45h – Carolina Alcantara de Oliveira
CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E FITOQUÍMICA COMPARATIVA DE
ÓRGÃOS VEGETATIVOS AÉREOS DE SWARTZIA LANGSDORFFII E S.
FLAEMINGII - SEÇÃO ACUTIFOLIAE (LEGUMINOSAE): EXPLORANDO OS
TECIDOS VEGETAIS DE ESPÉCIES COM POTENCIAL MEDICINAL

11:00h – Manoela de Britto Lyra
ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES DO LITORAL DO RIO DE JANEIRO –
REGIÃO DOS LAGOS
11:15h – Pedro Cardial da Silveira
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROBIALITAS
TESTEMUNHOS CARBONÁTICOS DE RECIFES CORALÍNEOS
ABROLHOS

EM
DE

11:30h – Roberta Luisa Barbosa Leal
EFETIVIDADE DE ABELHAS E BEIJA-FLORES NA POLINIZAÇÃO DE
EDMUNDOA LINDENII, BROMELIACEAE
11:45h – ENCERRAMENTO
12:15h – REUNIÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL COM COMITÊ EXTERNO – CNPq

PIPER L. (PIPERACEAE) DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ, RJ, BRASIL.
Rubens Diego de Carvalho Castilho; Graduação em Ciências Biológicas, do Centro Universitário
Celso Lisboa – UCL.; ingresso na graduação – 06/2014; previsão de conclusão de curso agosto/2018 ingresso no PIBIC – outubro/2017; orientador: Drª Elsie Franklin Guimarães.
INTRODUÇÃO
A família Piperaceae possui distribuição pantropical com cerca de 3.700 espécies distribuídas em
cinco gêneros, Manekia Trel., Peperomia Ruiz & Pav., Piper L., Verhuellia Miq. e Zippelia Blume
(Jaramillo et al., 2004; Wanke et al., 2006). De acordo com o APG IV (2016), Piperaceae está
inserida no clado Magnolídeas, ordem Piperales, juntamente com Aristolochiaceae e Saururaceae.
No Brasil estão presentes cerca de 459 espécies, concentradas principalmente nas florestas
Amazônica e Atlântica (Flora do Brasil 2020). Piper é considerado um dos dez maiores gêneros
neotropicais de Magnoliidae e o maior em Piperaceae (Jaramillo & Manos 2001). No mundo, são
registradas cerca de 2.000 espécies, sendo 289 ocorrentes no Brasil (Jaramillo et al., 2004; Flora do
Brasil 2020). São subarbustos, arbustos ou arvoretas, de caules intumescidos, lignificados; ramos
nodosos. Folhas alternas, sésseis ou pecioladas, às vezes, peltadas; bainha curta ou prolongando-se
até a lâmina, podendo ser alada; lâminas providas ou não de glândulas translúcidas ou opacas;
padrão de nervação acródromo, broquidódromo, campidódromo ou eucampidódromo.
Inflorescências em espigas ou racemos opostas às folhas ou em umbela axilares; profilos
persistentes ou caducos; flores bissexuais, diminutas, dispostas em raque sulcada, lisa, papilosa ou
franjada, protegidas por bráctea floral de diversas formas; ovário súpero; estames 2-6. Fruto drupa,
pericarpo delgado, liso ou papiloso, estigmas 3-4 sésseis ou com estiletes presentes.
OBJETIVO
Conhecer as espécies de Piper L. presentes na Reserva Biológica do Tinguá, realizando tratamento
taxonômico, fotografias e observações a respeito das espécies.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
A Reserva Biológica do Tinguá ocupa cerca de 26.260 hectares e está localizada nos municípios de
Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, Miguel Pereira, Queimados e Japeri (os dois últimos
contemplando a zona de amortecimento) entre as coordenadas entre as 22º28’ a 22º39’S e 43º13’ a
43º34’W distando cerca de 70 km da cidade do Rio de Janeiro. (Rodrigues 1996, ICMBio 2017).
Está inserida no bioma Mata Atlântica com formações de Terras Baixas, Submontana, Montana
podendo atingir Alto Montana em algumas regiões.
Procedimentos
Neste período foi consultado o herbário RB com vista ao conhecimento e descrição dos táxons,
fenologia e distribuição geográfica.
RESULTADOS
Foram encontradas até o momento 13 táxons de Piper: Piper anisum (Spreng.) Angely, P. caldense
C.DC., P. cernuum Vell., P. divaricatum Meyer, P. gaudichaudianum Kunth, P. goesii Yunck., P.
jubimarginatum Yunck., P. lepturum Kunth, P. molicomum Kunth, P. pseudopothifolium C.DC. P.
richardiifolium Kunth, P. rivinoides (Kunth) C.DC., P. vicosanum Yunck.
DISCUSSÃO
As pesquisas realizadas na Reserva Biológica do Tinguá evidenciaram a presença de 13 táxons de
Piper. Assim num total de 104 espécies para o estado do Rio de Janeiro (Flora do Brasil 2020),
aproximadamente 12,5% ocorrem na Rebio do Tinguá. Sabe-se, que o gênero prefere geralmente
locais úmidos e sombreados uma característica típica da região, entretanto, esta baixa porcentagem
pode está relacionada a alguns aspectos, como as poucas coletas realizadas na região e também as
visitas aos demais herbários fluminenses que ainda não foram consultados, tendo em vista, que

havia uma prioridade em se conhecer os táxons visando viabilizar os trabalhos. Deste modo
acredita-se que pelas razões supramencionadas haja modificações neste percentual, acrescentandose ainda, ser bem provável que as áreas de difícil acesso possam conter um número de espécies,
dado que se tem conhecimento que sua vegetação original foi modificada devido a ação antrópica
(CUSTÓDIO, 2007).
CONCLUSÃO
Com base nos estudos desenvolvidos, foram assinaladas 13 espécies, das quais 9 são endêmicas
para o Brasil. O estudo indica a necessidade de completar as investigações sobre a gênero com um
maior número de visitas ao campo visto que a Rebio ainda está pouco representada no herbário
consultado.
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MODIFICAÇÕES ALOMÉRICAS EM ARÁCEAS COMO ESTRATÉGIA PARA VIDA NA
COPA: EXISTE ACOPLAMENTO ENTRE AUMENTO DO DIÂMETRO EXTERNO DE
RAÍZES AÉREAS E RESPECTIVA CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA?
Carolina Corrêa Abramovicz; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação –
08/2016; previsão de conclusão do curso – 11/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2017; orientador:
André Mantovani.
INTRODUÇÃO
Os trabalhos de Nobel, iniciados com plantas de deserto, estenderam até a cactácea epífita Rhipsalis
baccifera (North & Nobel 1991) a ideia de retificação: um mesmo sistema radicular é capaz de
mudar morfologia, anatomia e fisiologia na medida que seu crescimento cruza substratos com
diferentes condições abióticas. No caso de epifítas sensu-strictu do gênero Anthurium, suas raízes
podem percorrer mais de 1m ao longo do forófito, cruzando diferentes condições abióticas e de
substrato. Examinamos aqui a hipótese de que raízes aéreas de Anthurium apresentam diferentes
estratégias morfo-fisiológicas para sobreviver na copa das árvores. Para tanto, foram comparados
diferentes estágios de crescimento radicular da epífita Anthurium scandens quando crescente em
condições de copa.
OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi detectar plasticidade nas raízes da epífita Anthurium scandens
comparando três diferentes situações de crescimento.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo e coleta
O trabalho foi no arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Apenas dez
hospedeiros da espécie Manguifera indica L. foram utilizados como hospedeiros, sendo 01
individuo por hospedeiro. De cada um dos indivíduos uma mesma raíz contendo três tipos de
situação foi coletada: ‘aérea’, ‘contato’ e ‘substrato’. A situação raíz ‘aérea’ é caracterizada pelo
hábito escandente sem contato com o hospedeiro ou substrato, pêndulas no ar. As raízes ‘contato’
são representadas pela continuidade da raíz aérea, porém agora aderidas com uma de suas faces
voltadas para o substrato e a outra sem contato. Por fim, as raízes ‘substrato’ caracterizam-se por
crescimento intrusivo, abaixo da casca da árvore, totalmente envolta por substrato. Todas as três
situações foram avaliadas nos seguintes termos morfo-fisiológicos: diâmetro da raiz; volume da
raiz; distância entre o estele e a exoderme; espessura do velamen; espessura da exoderme; área total
do estele; área total do xilema; área do estele ocupada por xilema; numero de elementos traqueais;
diâmetro dos elementos traqueais; perda de água pela epiderme, suculência por volume e área,
massa especifica por volume e área. Os dados quantitativos foram estaticamente comparados
através do teste t-pareado, comparando-se as situações ‘contato’ e ‘substrato´ com nível de
significância de 0,1< P >0,05.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria dos parâmetros morfo-fisiológicos estudados não apresentou diferença significativa
(tabela 1) a P<0.05. Há diferença ocorre para o tamanho do córtex, expresso pela distância
exoderme-estele maior (P<0,1) nas raízes de ‘substrato’. Não houve diferença para os demais
parâmetros anatômicos, exceto para o número de elementos traqueais, menor nas raízes da fase
‘substrato’. Quanto aos parâmetros fisiológicos, houve diferença significativa principalmente
quanto ao parâmetro suculência e massa específica ambos significativamente maiores na fase
‘contato’ do que na fase ‘substrato’, mesmo esta tendo um tamanho de córtex menor. Por fim, após
8hs de desidratação, a perda de água foi de apenas 3% em todas as fases.
As raízes da fase ‘substrato’ apresentam aproximadamente duas vezes menor conteúdo de água
quando comparadas às raízes da fase ‘contato’, mesmo tendo córtex mais largo. Uma possível

explicação seria anatômica: a maior distância exoderme-estele não é constituída apenas por células,
mas também por espaços intercelulares maiores. A menor massa especifica corrobora esta hipotese.
As raízes de A. scandens perdem apenas 3% de água pela rizoderme em 8h, enquanto suas folhas
perdem quase 10% a mais no mesmo período (Lorenzo et al. 2010). Na área de estudo ocorrem
períodos de mais de 50 dias contínuos sem chuva. Nestas condições, uma elevada capacidade de
resistir a perda de água é estrategicamente importante para manutenção das raízes de na copa
(Benzing 1990).
Lorenzo et al. (2010) mostram que as raízes de A. scandens reabsorvem água rapidamente,
restabelecendo o fluxo transpiratório foliar em poucos dias. Isso demonstra que o fluxo de água, em
ambas as direções é protegido por um mecanismo de válvula como aquaporinas. Esta rápida
absorção de água deve ter participação de velamen, que apresenta apenas uma camada embora haja
orquídeas com mais de 10 camadas (Benzing 1990).
As raízes da fase ‘substrato’ apresentam maior distância para o transporte lateral de água
Simultaneamente a quantidade e área de elementos traqueais nesta fase são menores que nas
demais, o que limita o transporte hídrico (Mantovani et al. 2018). Embora possa haver maior
disponibilidade de água ou menor déficit de pressão de vapor quando envoltas em substrato, o que
promoveria positivamente o balanço hídrico, os sinais morfo-fisiologicos das raízes na fase
‘substrato’ indicam o contrario: acúmulo e transporte de água ficam limitados em comparação com
as fases fora do substrato.
CONCLUSÃO
A análise comparativa entre três regiões de crescimento radicular da arácea epífita Anthurium
scandens não demonstrou elevada plasticidade para estratégias morfo-fisiológicas. Além disso,
aparentemente as funções fisiológicas de absorção e transporte de água seriam limitadas quando
porventura estas raízes encontrassem acúmulo de matéria orgânica abaixo da casca de árvores. Tais
dados podem ajudar a explicar a distribuição restrita desta epífita na copa das árvores a locais
sombreados sob menor estresse abiótico.
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Tabela 1. Parâmetros morfofisiológicos para três diferentes condições de crescimento radicular em
Anthurium scandens: ‘aérea’, ‘contato’ e ‘substrato’. Dados são média±desvio padrão (n=10).
Asteriscos identificam níveis de significância de P<0.05 (**) e P<0.01 (*) quando aplicado teste T
pareado comparando as condições ‘contato’ e ‘substrato’.
‘aerea’
‘contato’
Parâmetros morfológicos e anatômicos
Volume (cm³)
0.189 ± 0.153
0.155 ± 0.063
1422.945 ±
Distância estele - exoderme (µm)
1315.52 ± 503.492
554.144*

‘substrato’

Altura do velame (µm)

194.732 ± 177.128

184.833 ± 172.063

Altura da exoderme (µm)
Área total de elementos traqueais
(x 104 µm²)
Área total do estele (x 104 µm²)
Área total de elementos traqueais / área
total do estele (µm²)
Número de elementos traqueais
Diâmetro dos elementos traqueais (µm)

200.678 ± 163.591

246.235 ± 236.955

0.211 ± 0.076
1764.996 ±
634.019
185.172 ±
155.788
193.27 ± 174.228

1.144 ± 0.995

1.369 ± 1.126

1.037 ± 1.048

88.071 ± 217.935

86.265 ± 196.067

90.298 ± 223.294

0.066 ± 0.026

0.070 ± 0.038

0.184 ± 0.411

Suculência / volume (cm³)
Suculência / área (cm²)
PFM (g)
PS (g)
PFM / volume (g / cm³)
PFM / área (g / cm²)
PS / volume (g/cm³)
PS / área (g / cm²)

18.1 ± 4.592
17.3 ± 6.277**
54.173 ± 26.402
55.100 ± 18.774
Parametros fisiológicos
142.602 ±
143.644 ± 94.918
96.119**
9.295 ± 6.676
7.753 ± 3.385*
18.958 ± 12.611
17.649 ± 9.017
0.042 ± 0.044
0.025 ± 0.021
151.935 ±
143.589 ± 94.719
108.569**
9.308 ± 6.669
8.178 ± 3.875**
0.261 ± 0.271
0.163 ± 0.091*
0.015 ± 0.012
0.01 ± 0.007

9.8 ± 4.044
58.306 ± 24.858
75.149 ± 27.353
5.178 ± 1.314
14.089 ± 2.326
0.0204 ± 0.0107
75.339 ± 26.963
5.555 ± 1.5
0.104 ± 0.058
0.007 ± 0.005

PFM / PS (g)

1146.127 ±
1314.708

1038.907 ±
659.971

989.358 ±
674.897

RWC após 24h (%)

97% ± 0.072

95% ± 0.131

99% ± 0.003

O GÊNERO BRUNFELSIA L (SOLANACEAE) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Fernanda Helena de Faria Nadal; Graduação em Ciências Biológicas, PUC/RJ; ingresso na
graduação – 08/2016; previsão de conclusão do curso – 07/2020; ingresso no PIBIC: agosto/2017;
orientador: Massimo G. Bovini.
INTRODUÇÃO
Solanaceae compreende cerca de 102 gêneros e 2460 espécies (APG 2017) com ampla distribuição
geográfica, principalmente nos neotrópicos (Barth & Duarte, 2008; Knapp, 2010; Filipowicz &
Renner, 2012). No território brasileiro ocorrem aproximadamente 34 gêneros e 486 espécies (Fl. do
Bras. 2018). Já no estado do Rio de Janeiro, não há estudos taxonômicos que abrangem totalmente
o estado, apenas uma listagem elaborada por Bandeira (2014) que registra 183 táxons. Um dos
gêneros pertencentes a esse grupo, é Brunfelsia, constituída de arbustos a arvoretas, inermes, folhas
alternas e simples. O indumento é variado, constituído de tricomas simples ou glandulares, sendo
que a morfologia dos tricomas é de grande valia na separação de algumas subespécies (Plowman,
1998). As flores são pentâmeras, hermafroditas e levemente zigomorfas, sendo solitárias ou
reunidas em cimeiras frondoso-bracteosas. O cálice é gamossépalo, persistente, e a corola
gamopétala, hipocrateriforme, roxa desbotando para lilás e alva com o tempo. O androceu e gineceu
estão inclusos na porção superior do tubo corolíneo, sendo o androceu didínamo e o gineceu,
constituído de ovário súpero, unicarpelar e bilocular, estilete terminal e estigma bífido, disco
nectarífero presente. Os frutos são cápsulas deiscentes.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem o intuito de realizar o estudo taxonômico das espécies de Brunfelsia que
ocorrem no Estado do Rio de Janeiro, a partir da análise morfológica das estruturas vegetativas e
reprodutivas, fornecendo meios para a identificação desses táxons com base em descrições, chaves
de identificação e ilustrações, além de aspectos geográficos.
MATERIAL E MÉTODOS
Para realizar o presente estudo foi necessária uma consulta as espécies do gênero Brunfelsia na
Lista de Espécies da Flora do Brasil e no Catálogo da Flora do Rio de Janeiro, para se ter
conhecimento do número de espécies existentes no estado do Rio de Janeiro. Um levantamento
bibliográfico referente à taxonomia, morfologia e ecologia de Brunfelsia também foi realizado
consultando diversas bases, além de teses, dissertações e monografias existentes. Foram consultadas
as coleções dos herbários do Estado do Rio de Janeiro, para avaliar melhor a variação morfológica
das espécies estudadas e obter informações sobre distribuição geográfica e fenológica. Herbários
como o RB e R, foram consultados. Além das consultas a estes herbários foram realizadas
expedições no período de outubro de 2017 a abril de 2018.
RESULTADOS
Registraram-se 8 táxons a saber: B. bonodora, B. brasiliensis ssp. brasiliensis, B. brasiliensis ssp.
macrocalyx, B. hydrangeiformis, B. latifolia, B. pauciflora, B. pilosa e B. uniflora.
As espécies são, em geral, semi-umbrófilas, com poucas exceções. B. latifolia é endêmica de
restingas. B. uniflora (0 – 850 m de altitude) foi encontrada em restingas pretéritas e fragmentos de
floresta estacional semidecidual. B. bonodora (0 – 700 m de altitude), com poucas coletas no
estado, B. hydrangeiformis (600 – 1600 m de altitude), que segundo Plowmann (1998) há duas
subespécies separadas pelo indumento e lacínias do cálice, entretanto neste trabalho não foi possível
reconhecer estes dois táxons nos materiais analisados, B. brasiliensis ssp. brasiliensis (640 – 1500
m de altitude) e B. brasiliensis ssp. macrocalyx (1200 – 2600 m de altitude) ocorrem em floresta
ombrófila densa montana e submontana.

DISCUSSÃO
B. brasiliensis, B. hydrangeiformis, B. latifolia e B. pauciflora podem ser facilmente diferenciadas
pela morfologia e indumento das folhas e inflorescências. Já B. bonodora, B. pilosa e B. uniflora
ainda possuem limites incertos, pela insuficiência de material. B. brasiliensis ssp. brasiliensis é a
que possui uma maior distribuição e tolerância ambiental. B. latifolia e B. uniflora podem estar em
risco, devido principalmente à perda de habitat.
CONCLUSÃO
Foram registrados, até o momento, 8 táxons no estado do Rio de Janeiro, sendo 7 endêmicos do
Brasil. A maioria dos táxons encontra-se em floresta ombrófila densa, outros são raramente
encontrados em restingas e floresta decidual.
A forma e localização dos tricomas, morfologia da folha, tamanho do pedicelo e cálice, assim como
a coloração do anel corolíneo, são importantes para o reconhecimento das espécies. Espera-se
ampliar o conhecimento morfológico do fruto .
É de suma importância que exista um trabalho para esclarecer a distribuição geográfica e as
delimitações taxonômicas das espécies do gênero em questão. A realização de mais expedições se
faz necessária, principalmente para ampliar o conhecimento acerca da área de ocorrência de B.
bonodora, B. brasiliensis subsp. macrocalyx, B. pauciflora, B. pilosa e B. uniflora.
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Figura 1. Variações morfológicas de três espécies de Brunfelsia. A e B: B. brasiliensis ssp.
brasiliensis; C e D: B. hydrangeiformis; E e F: B. latifolia. A: folhas estreito-elípticas; B:
ramificações do pedicelo articulando com o cálice, cálice tubular, indumento ferrugíneo bem
desenvolvido nos ramos, folhas e inflorescência. C: grandes folhas oblanceoladas, flores passadas;
D: folhas subverticiladas em patamares. E: folhas elípticas, F: pedicelo não articulado,
glabrascente, cálice campanulado.

PEPEROMIA RUIZ & PAV. (PIPERACEAE) DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ,
RJ, BRASIL
Lucas Carvalho Gomes Rodrigues; Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do
Norte Fluminense – UENF/CEDERJ; ingresso na graduação – 01/2013; previsão de conclusão de
curso – 10/2018; ingresso no PIBIC: agosto/2017; orientador: Drª Elsie Franklin Guimarães.
INTRODUÇÃO
Piperaceae é uma das maiores dentre as Angiospermas basais, possui distribuição pantropical com
cerca de 3.700 espécies divididas em cinco gêneros: Manekia Trel., Peperomia Ruiz & Pav., Piper
L., Verhuellia Miq. e Zippelia Blume (Quijano-Abril, 2006; Wanke et al., 2006; Jaramillo, 2008).
No Brasil ocorrem 465 espécies, atualmente divididas em três gêneros: Manekia Trel., Peperomia
Ruiz & Pav. e Piper L., sendo os dois últimos de maior representatividade. Ottonia Spreng. também
era considerado um gênero, mas recentemente análises filogenéticas mostraram que se trata de um
grupo infragenérico de Piper (Jaramillo & Manos, 2001). Piperaceae está incluída na ordem
Piperales, no clado das Magnoliídeas, que agrupa outras duas famílias: Aristolochiaceae e
Saururaceae (APG IV 2016). Peperomia Ruiz & Pav. é o segundo maior gênero com cerca de 1.700
espécies no mundo, sendo 170 de ocorrência no Brasil e 95 registradas no estado do Rio de Janeiro.
Morfologicamente são ervas terrestres, epífitas ou rupícolas. Folhas alternas, opostas ou
verticiladas, membranáceas, cartáceas ou papiráceas, às vezes, carnosas; lâminas de formas e
tamanhos variados, providas ou não de glândulas translúcidas, opacas, castanhas ou negras, padrão
de nervação acródromo, actinódromo, campilódromo, eucampilódromo ou broquidódromo.
Inflorescências em espigas terminais, axilares ou opostas às folhas, eretas; flores dispostas em
raque, protegidas por uma bráctea floral arredondada, peltada, glabra ou com margem fimbriada;
estames dois. Frutos drupa, formato variado.
OBJETIVO
Conhecer as espécies de Peperomia Ruiz & Pav. presentes na Reserva Biológica do Tinguá,
realizando tratamento taxonômico, fotografias e observações a respeito das espécies.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
A Reserva Biológica do Tinguá ocupa 26.260 hectares e está localizada nos municípios de Duque
de Caxias, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados e Japeri (os dois últimos
contemplando a zona de amortecimento) entre as coordenadas 22°22’20” a 22°45’00”S e 43°40’00”
a 43°05’40”W, distando cerca de 70 km da cidade do Rio de Janeiro. (Rodrigues 1996, ICMBio
2017). Está inserida no bioma Mata Atlântica com formações de Terras Baixas, Submontana,
Montana podendo atingir Alto Montana em algumas regiões.
Procedimentos
Foi realizada uma excursão com duração de 5 dias no mês abril de 2018. Nesta visita, priorizou-se a
coleta de material fértil, bem como, o registro fotográfico das espécies de modo a complementar
àquelas já depositadas nos herbários. Durante o período de estudo, foi consultado o herbário do
Jardim Botânico (RB) com o intuito de conhecer e descrever os táxons, fenologia e distribuição
geográfica.
RESULTADOS
Foram encontrados até o momento 14 táxons de Peperomia: Peperomia alata Ruiz & Pav., P.
catharinae Miq., P. corcovadensis Gardner, P. dichotoma Regel, P. glabella (Sw.) A. Dietr. var.
glabella, P. glabella var. nervulosa (C. DC.) Yunck., P. glabella var. nigropunctata (Miq.) Dahlst.,
P. glazioui C. DC., P. nitida Dahlst., P. obtusifolia (L.) A. Dietr., P. quadrifolia (L.) Kunth, P.
rotundifolia (L.) Kunth, P. tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn. e P. urocarpa Fisch. & C. A. Mey.

DISCUSSÃO
Os estudos realizados na Reserva Biológica do Tinguá evidenciaram a presença de 14 táxons de
Peperomia, dois quais dois são endêmicos. Isso mostra que num total de 77 espécies para o estado
do Rio de Janeiro, aproximadamente 16% ocorrem na Rebio do Tinguá (Flora do Brasil 2020).
Considera-se, até o momento, um número não muito expressivo para a localidade, dado que esta
porcentagem provavelmente está relacionada a preferência de locais úmidos e sombreados,
características típicas da região. Um aspecto relevante que pode estar relacionado com o resultado
obtido foi a dificuldade de se chegar até determinadas localidades devido a grande distância e
elevada altitude, reduzindo assim o número de coletas. Além disso, outros fatores relacionados ao
número de espécies encontradas, podem estar ligados às condições históricas da região, muito
explorada, com consequências na alteração da vegetação, afetando assim o gênero que agrega
espécies de pequeno porte, que dependem da existência da vegetação e do clima. Deste modo, é
provável que as áreas de difícil acesso possam conter outras diferentes espécies, dado que a
vegetação original pode ter sido pouco modificada.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no trabalho mostraram a ocorrência de 14 táxons, dentre eles, dois endêmicos
para o Brasil, sem evidenciar novas ocorrências. Contudo, é importante que se façam novas visitas à
localidade, além de consultas aos demais herbários fluminenses para um maior conhecimento das
espécies na região em estudo.
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CACTACEAE NO MACIÇO DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, BRASIL
Marlon Costa de Almeida; Graduação em Ciências Biológicas, UVA; ingresso na graduação –
01/2012; previsão de conclusão do curso –12/ 2018; ingresso no PIBIC: agosto/2017; orientador:
João Marcelo A. Braga.
INTRODUÇÃO
A família Cactaceae possui 124 gêneros e aproximadamente 1438 espécies (Hunt et al. 2006), com
distribuição predominante nas Américas, com exceção de Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn
que é encontrada na África continental e na Ilha de Madagascar. Das quatro subfamílias
(Maihuenioideae, Pereskioideae, Opuntioideae e Cactoideae), as três últimas são encontradas no
leste do Brasil (Taylor & Zappi 2004). São plantas suculentas, perenes, e de hábitos diversos como
arbóreas, arbustos, epífitas ou rupícolas (Kramer et al. 1993). As espécies de Cactaceae possuem
folhas transformadas em espinhos, com exceção da subfamília Pereskioideae que apresenta folhas
conspícuas; ramos laterais curtos resultando na concentração de gemas axilares em regiões
chamadas aréolas, com numerosos tricomas, podendo formar novos ramos e flores; caules
colunares, globulosos, estriados, alados ou achatados; flores solitárias, geralmente com presença de
numerosos estames, ovário ínfero receptacular, frutos geralmente carnosos e bacóides, com
numerosas sementes (Kramer et al. 1993).
O Parque Nacional da Tijuca localizado no município do Rio de Janeiro, sendo uma das maiores
florestas urbanas do mundo. Para o estado do Rio de Janeiro são apontadas 45 espécies
subordinadas a 13 gêneros, e o de maior ocorrência é o gênero Rhipsalis Gaertn. seguido de
Schlumbergera Lem., Lepismium Pfeiff., Pilosocereus Byles & Rowley, Hatiora Britton & Rose,
Pereskia Mill., Brasiliopuntia (K. Schum.) A. Berger, Cereus Mill., Coleocephalocereus Backeb.,
Epiphyllum Haw., Melocactus Link & Otto, Hylocereus (A. Berger) Britton & Rose e Opuntia Mill.
(Calvente et al. 2005; Taylor et al. 2015).
OBJETIVO
Realizar o estudo taxonômico e florístico das Cactaceae no Parna-Tijuca.
MATERIAL E MÉTODOS
O Parque Nacional da Tijuca (Parna-Tijuca ou PNT), localizado no município do Rio de Janeiro, foi
criado em 6 de julho de 1961 abrangendo uma área com cerca de 3.953 hectares de área, o que
corresponde aproximadamente a 3,5% da área total do município. O Parque está dividido em quatro
setores: Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea, Pretos Forros/Covanca e Floresta da Tijuca
(fig. 1), o trabalho será realizado nos quatro setores do Parna-Tijuca. Toda a área é um fragmento
do bioma Mata Atlântica sendo uma dos últimos remanescentes no estado.
Foi realizado o levantamento bibliográfico referente à família com enfoque nos gêneros presentes
na área estudada. A listagem de espécies e tratamento taxonômico foram baseados no levantamento
dos Herbários GUA, HB, R e RB e na coleta recente de material botânico por um período de 24
meses.
A ocorrência de espécies foi registrada através das informações dos espécimes obtidos em herbários
ou diretamente no campo com o uso de GPS.
RESULTADOS
Até o momento foram identificados para o Maciço da Tijuca as espécies: Pereskia aculeata Mill.,
P. grandifolia Haw., Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger, Epiphyllum phyllanthus (L.)
Haw., Lepismium cruciforme (Vell.) Miq., L. houlletianum (Lem.) Barthlott, Hatiora salicornioides
(Haw.) Britton & Rose, Rhipsalis clavata F.A.C.Weber, R. elliptica G.Lindb. ex K.Schum., R.
floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff., R. grandiflora Haw., R. lindibergiana K. Schum., R.
mesembryanthemoides Haw., R. neves-armondii K. Schum., R. oblonga Loefgr., R. pacheco-leonis
Loefgr., R. pachyptera Pfeiff., R. pentaptera A. Dietr., R. puniceodiscus G. Lindb., R. teres (Vell.)

Steud., Schlumbergera truncata (Haw.) Moran, Coleocephalocereus fluminensis (Miq.) Backeb.
Neste trabalho foi redescoberta de Rhipsalis pentaptera A. Dietr., antes conhecida somente pelo
tipo.
DISCUSSÃO
O bioma Mata Atlântica é um ecossistema mega biodiverso e muito ameaçado por abrigar áreas
urbanas bem desenvolvidas. O Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de conservação de grande
importância por ser uma amostra desse hotspot imerso em uma das maiores cidades do Brasil, e
com poucos estudos sobre sua preservação e riqueza. A existência de apenas um trabalho sobre a
família Cactaceae de Scheinvar et al. (1996), restrito a uma área do setor principal Floresta da
Tijuca, demostra a baixa informação sobre a diversidade florística de Cactaceae do Parque Nacional
da Tijuca.
CONCLUSÃO
Pode se notar a riqueza de espécies para uma área tão pequena em centro urbano tão intenso. Faz-se
necessária um maior esforço na amostragem das espécies para um conhecimento mais amplo e
completo.
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USO DE ULVA FASCIATA NO MELHORAMENTO DO VIGOR DE SEMENTES DE
SOLANUM LYCOPERSICUM SUBMETIDAS AO ENVELHECIMENTO ACELERADO
Jéssica Carneiro Oliveira; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ/CEDERJ; ingresso na
graduação - 01/2016; previsão de conclusão do curso - 01/2020; ingresso no PIBIC - junho/2017;
orientador: Renata Perpétuo Reis; coorientadores: Antônio Carlos da Silva Andrade e Ana Carolina
dos Santos Calheiros.
INTRODUÇÃO
Solanum lycopersicum L. é uma das espécies mais cultivadas mundialmente (Hernández-Herrera et
al. 2014 ). Um dos grandes problemas na tomaticultura é a deterioração de sementes, com
consequente perda de produção (Maciel et al. 2012, Delian et al. 2017). Esta perda foi minimizada
com o uso de extratos de algas marinhas (Hernández-Herrera et al. 2014, 2016).
O benefício das algas marinhas na agricultura é atribuído as substâncias bioativas, como macro e
micronutrientes, ácidos aminados, vitaminas, hormônios entre outros, alguns que atuam no estímulo
a germinação (Khan et al. 2009, Paulert et al. 2009, Dyvia et al. 2015). Produtos para a agricultura
derivados de algas marinhas são comercializados mundialmente, porém a maioria são derivados de
algas pardas (Calvo et al. 2014). Espécies cosmopolitas do gênero Ulva, vem sendo indicadas como
fertilizantes e produtos biorefinados pela presença de inúmeras substâncias bioativas (Jaulneau et
al. 2010; Grupta et al. 2011; Hernández-Herrera et al 2014).
No Brasil, Ulva fasciata Delile foi uma espécie que obteve facilidade de produção em tanques
outdoor e em cultivo integrado (Castelar et al. 2015), que é uma maneira sustentável para obtenção
de biomassa e a busca por novos produtos, sendo um meio de estimular essa algicultura.
OBJETIVO
Verificar o efeito do uso de U. fasciata no melhoramento da germinação e do vigor de sementes
envelhecidas do tomateiro (S. lycopersicum).
MATERIAL E MÉTODOS
Espécimes de U. fasciata foram coletados no Município do Rio de Janeiro, RJ (22o59’24” S e
43o11’32” W). A farinha da alga foi obtida após sua secagem em estufa (50 ± 2°C) e trituração em
moinho de bola (SOLAB-SL38 Solab Científica). A extração de ulvana foi realizada seguindo o
protocolo de extração descrito por Paulert et al. (2009) com adaptações.
Os testes de germinação foram realizados em estufa incubadora (tipo B.O.D. Eletrolab, modelo 122
FC), em temperatura alternada de 20-30 °C e fotoperíodo de 8 horas de acordo com as Regras para
Análise de Sementes - RAS (Brasil 2009) e 120 μmol·fótons·m-2s-1. As sementes foram
previamente tratadas com solução de hipoclorito de sódio (20g.L-1) durante 5 minutos. A semeadura
foi realizada em placa de Petri (10 cm de diâmetro) contendo como substrato para germinação dois
filtros de papel (gramatura 80g.m-2, 205µm de espessura) com 5 ml de meio de cultivo. A placa foi
forrada com filme plástico para evitar a evaporação do meio. O vigor das sementes foi obtido pelo
percentual de germinação (PG) e de emergência de plântulas (EP), através de registros diários até o
décimo dia, conforme o RAS.
Para reduzir a qualidade fisiológica das sementes e alcançar valores de germinação menores que
70% (experimento 1) de modo a se estabelecer o tempo de envelhecimento a ser utilizado no
experimento com adição de U. fasciata (experimento 2). Duzentas sementes (cinco repetições de 40
sementes) da variedade Gaúcho/Marmande, lote 100687, da ISLA Pro Sementes com teor de água
de 8% foram hidratadas por 48 horas, em recipientes herméticos e com atmosfera saturada de ar
(~99%URar) em 35°C, por 20, 25 e 30 dias. No segundo experimento, 200 sementes (cinco
repetições de 40 sementes) do lote 110846 foram semeadas com adição ao substrato de 5 ml de
solução de ulvana e de farinha (0,2 g.L-¹ e 0,4 g.L-¹) e água destilada como controle.
Análises estatísticas verificaram as diferenças entre os tratamentos (ANOVA e teste posterior de
Tukey, p = 0,05) no programa Statistica 6 da StatSoft. Os dados estão em média ± desvio padrão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No experimento 1, os PGs entre 20, 25 e 30 dias (F = 0,45, p = 0,64, n = 5) foram semelhantes e os
EPs (F = 12,4, p = 0,001, n = 5) diminuíram ao longo do tempo (Fig. 1). No experimento 2, não
houve diferença significativa entre os PGs dos tratamentos com ou sem adição de U. fasciata
controle (Fig.2; F = 1,52, p = 0,22, n = 5). Em relação ao EP (F = 6,8, p < 0,001, n = 5), o
tratamento com ulvana (4g.L-1) foi menor que os demais tratamentos. Apesar das sementes terem
sido envelhecidas em 20 dias, neste experimento o controle não apresentou baixo EP. Este fato
evidenciou a heterogeneidade do vigor da semente entre lotes de sementes, como observado por
Maciel et al. (2012) que atribuiu às características da procedência do lote, como a época do ano e o
local de plantio.
Era esperado que a adição de U. fasciata ao substrato de germinação das sementes de S.
lycopersicum, melhorassem o vigor da semente, devido à presença de macro e micronutrientes,
polissacarídeos, ácidos aminados e fitohormônios conhecidos por atuar na germinação (Khan et al.
2009; Hernández-Herrera et al. 2014, 2016; Sharma et al. 2014; Dyvia et al. 2015). Porém, o modo
de ação destes bioativos ainda não são bem compreendidos e é conhecida a existência de sinergia
entre os bioativos das algas (Khan et al. 2009; Calvo et al. 2014). Em alta concentração (0,4 g.L1
ulvana de U. fasciata), foi constatada a inibição da germinação das sementes, como observado por
Hernández-Herrera et al. (2014; 2016) com maior concentração de ulvana de U. lactuca em
sementes de S. lycopersicum. O resultado positivo obtido por estes autores em baixas concentrações
com U. lactuca provavelmente ocorreu pelas diferentes quantidades destes reguladores de
crescimento e/ou das interações das diferentes vias de metabólicas destes fitohormônios que são
responsáveis pela regulação de vários processos fisiológicos da planta (Gupta et al. 2011).
Hernández-Herrera et al. (2016) atribuíram o maior vigor da semente a maior absorção de água e
incorporação de oligossacarídeo derivado de ulvana, conhecidos por aumentar a germinação de
sementes pelo aumento da atividade de amilase e aceleração da atividade metabólica da semente.
Outro fator indesejado para a produção agrícola, foi a menor uniformidade dos PG e EP, observado
pelos desvios padrão na figura 2, ao comparar o controle com os tratamentos com adição de U.
fasciata. A germinação rápida e uniforme sinalizaria uma produção de melhor qualidade de tomate
(Delian et al. 2017).
Fica evidente que técnicas analíticas mais precisas identificaram alguns bioestimulantes em
espécies de Ulva, como os fitohormônios, porém a atuação destes nas vias metabólicas da planta
permanecem mal compreendidas (Gupta et al. 2011). Por isso, a prioridade deve ser voltada para a
compreensão desses mecanismos através de pesquisas multidisciplinares de modo a estabelecer um
manejo mais produtivo do cultivar (Gupta et al. 2011). Estas pesquisas devem ter em consideração
a busca pela sustentabilidade ambiental e econômica da produção (Calvo et al. 2014).
CONCLUSÃO
U. fasciata tanto na forma de farinha quanto de ulvana não atua no melhoramento do vigor de
sementes de S. lycopersicum, e em alta concentração é prejudicial à planta, com a diminuição da
EP. Lotes diferentes de S. lycopersicum tem diferentes repostas quanto ao vigor de sementes. Desta
forma, para a conclusão do efeito da alga no vigor da semente, recomenda-se a repetição do
experimento e estudos multidisciplinares para verificar a atuação dos bioestimulantes de U. fasciata
em S. lycopersicum.
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Figura 1. Percentual de germinação (PG) e de emergência de plântula (EP) de sementes nos
períodos de envelhecimento acelerado. Letras indicam diferença significativa (p = 0,04).

Figura 2. Percentual de germinação (PG) e de emergência de plântula (EP) de sementes com e sem
adição de U. fasciata (g.L-1). Letras indicam diferença significativa (p < 0,002).

ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS DE RODOLITOS NA PLATAFORMA
CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO
Vitória Longuinho Holz; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação –
07/2015; previsão de conclusão do curso – 07/2019; ingresso no PIBIC: maio/2017; orientador:
Gilberto M. Amado Filho, co-orientador: Ricardo G. Bahia.
INTRODUÇÃO
Rodolitos são nódulos calcários de vida livre, compostos majoritariamente (>50%) de algas
vermelhas coralíneas não-geniculadas (Corallinales, Hapalidiales e Sporolithales, Rhodophyta)
(Steneck, 1986; Foster, 2001). Os bancos de rodolitos constituem o principal megahabitat da
Plataforma Continental do Espírito Santo (PCES) (Bastos et al. 2015). A região que abrange desde
o sul do Banco dos Abrolhos até o norte do estado do Rio de Janeiro apresenta a flora marinha mais
rica do Brasil, caracterizada como uma área de transição entre a costa tropical e subtropical
brasileira (Guimarães 2003).
Os rodolitos têm sido associados a importantes serviços ecossistêmicos, tais como produção de
carbonato de cálcio, bioconstrução de habitats, sequestro de carbono e produção de recursos
pesqueiros (Amado-Filho et al. 2017). Além disso, representam um importante recurso econômico
alvo da mineração para exploração do calcário marinho (Cavalcanti 2011). Porém, são considerados
recursos não renováveis devido a sua lenta taxa de crescimento e são particularmente sensíveis à
acidificação dos oceanos e mudanças climáticas, tornando urgente a tomada de ações para sua
conservação (Martin, S. & Hall-Spencer 2017). A carência de informações sobre a distribuição e a
estrutura dos bancos de rodolitos e das comunidades associadas é considerada um gargalo para sua
adequada gestão no Brasil (Amado-Filho et al. 2017).
OBJETIVO
O objetivo do presente estudo é determinar a estrutura e distribuição dos bancos de rodolitos da
PCES ao longo de um gradiente latitudinal e de profundidade (cross shelf).
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo
A área estudada corresponde à toda extensão da PCES com foco amostral em suas porções norte e
sul (Figura 1). Destaca-se que a porção norte abrange a foz do Rio Doce e a APA Costa das Algas,
onde está inserido o Refúgio de Vida Silvestre (RVS) de Santa Cruz.
Procedimentos
Foram obtidas imagens do fundo oceânico através do uso de dropcamera, ao longo de 131 sítios de
amostragens distribuídos em linhas (transectos) perpendiculares à costa. Totalizaram-se 23
transectos divididos em 2 áreas: norte e sul, sendo que a primeira está sob influência direta da Foz
do Rio Doce. Os sítios de amostragem foram agrupados em classes de profundidade de 10 em 10 m,
sendo que a área norte abrangeu as profundidades de 36-105 m, enquanto a área sul, de 15-55 m.
Para as comparações entre as áreas norte e sul foram utilizadas apenas as classes de profundidade
com correspondência de amostragem, isto é, 26-35m; 36-45m; 46-55m. As áreas foram amostradas
em campanhas oceanográficas realizadas entre setembro e dezembro de 2015 e entre abril e maio de
2017.
Foram gerados mapas de distribuição dos bancos de rodolitos no software ArcGis 10.1 (Figura 1) e
as quantificações de área de cobertura de ACI e densidade de rodolitos foram realizadas com o
auxílio do software Coral Point associado ao Excel Extension (CPCE). Já o diâmetro foi
determinado através do software Image J.
O efeito da profundidade sobre os parâmetros de percentual de cobertura de ACI, densidade e
diâmetro de rodolitos em cada uma das áreas amostradas foi avaliado através do teste
PERMANOVA para análise de variâncias utilizando o software PRIMER (versão 6), adotando-se

α= 5%. A influência da área de amostragem (norte x sul) sobre os mesmos parâmetros foi
comparada também por PERMANOVA (α= 5%, software PRIMER, versão 6).
RESULTADOS
A análise de cada área mostrou que profundidade foi um fator importante para o % cobertura de
ACI na área sul entre 15 - 55 m (PERMANOVA; p= 0,0504) e para a densidade dos rodolitos, na
área norte entre 36 - 105 m (PERMANOVA; p= 0,0148). As demais variáveis não tiveram
diferença significativa. A figura 1 mostra a distribuição do percentual de cobertura de ACI nos
sítios de amostragem.
Para as comparações entre as áreas norte e sul, o percentual de cobertura de ACI, a densidade de
rodolitos e o diâmetro dos rodolitos apresentaram-se em maior quantidade na área sul, com o “valor
p” igual a (PERMANOVA; p= 0,0281), (PERMANOVA; p= 0,0371) e (PERMANOVA; p=
0,0079), respectivamente. Na classe de profundidade de 36-45m, a área norte apresentou todos os
parâmetros significantemente menores em relação a área sul (Figura 2).
DISCUSSÃO
Em relação à área sul, o percentual de cobertura de ACI foi o único parâmetro que variou
significativamente com a profundidade, aumentando de acordo com a mesma. Este resultado pode
estar relacionado com a grande cobertura de macroalgas presentes nas profundidades rasas dessa
região e que são reduzidas com o aumento da profundidade (Amado-Filho et al. 2007, 2010).
Em relação a região norte houve um aumento da densidade de rodolitos de 36-45 m em relação a
profundidade de 46-55 m, sendo a menor densidade encontrada em 96-105 m. O padrão encontrado
pode estar relacionado com pluma de turbidez e sedimentação do Rio Doce que exerce maior
influência nos sítios situados em 36-45 m (Oliveira et al. 2012, Bastos et al. 2015), impedindo ou
dificultando o desenvolvimento de ACI e com a alta profundidade dos sítios entre 96-105 m, onde a
atenuação da luz também se torna um fator limitante.
Quando comparadas as áreas norte e sul, a área sul apresentou todos parâmetros analisados
(percentual de cobertura de ACI, densidade e diâmetro dos rodolitos) significativamente maiores na
classe de profundidade de 36-45 m em relação à área norte. Uma notável diferença entre os sítios de
coleta situados a área norte entre 36-45 m é que estes se encontram entre 15-38 km da costa
enquanto que os da área sul estão muito mais distantes (entre 44-62 km). Por estarem mais distantes
da costa, os sítios da área sul sofrem menos influência da sedimentação proveniente do continente,
permitindo maior penetração da luz na coluna d´água e proporcionando um ambiente mais
favorável para o desenvolvimento de ACI, tanto em relação à abundância (cobertura e densidade)
quanto às dimensões dos rodolitos (Fabricius e De’ath, 2001).
CONCLUSÕES
Bancos de rodolitos estão presentes em grande parte da Plataforma Continental média a externa do
Espírito Santo com seu padrão estrutural sendo influenciado latitudinalmente e verticalmente. A
determinação de parâmetros da estrutura dos bancos de rodolitos, tal como abundância, forma,
dimensão e vitalidade dos rodolitos é de fundamental importância para inferir seu potencial de
prover substrato e habitat para organismos associados bem como sua função na comunidade.
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Figura
1.
Mapa
de
distribuição de rodolitos e
concreções calcárias nos sítios
de amostragem na plataforma
continental do Espírito Santo.

Figura 2. Média (+ ep) para % de cobertura de ACI, densidade e diâmetro dos rodolitos nas áreas norte e
sul, em três classes de profundidade. As letras minúsculas indicam as diferenças detectadas pelo
PERMANOVA (±95% intervalo de confiança).

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E FUNCIONAIS DO ANDROCEU SINALIZAM
DIVISÃO DE TRABALHO EM CASSIA FISTULA L. (LEGUMINOSAE)
Gabriella da Silva Saab; Graduação em farmácia, UFRJ; ingresso na graduação – 03/2015; previsão
de conclusão do curso: 12/2020; ingresso no PIBIC: março/2017; orientador: Prof. Dr. Vidal de
Freitas Mansano.
INTRODUÇÃO
Leguminosae conta com mais de 24 mil espécies já descritas e com uma ampla distribuição
geográfica (The plant list 2013). 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). A flor tem despertado enorme interesse dos pesquisadores, por suas funções ecológicas,
processos de proteção na reprodução sexual (Richards 1997); e por auxiliar na elucidação de
questões evolutivas. Caracteres florais são considerados conservados e, portanto, muito úteis na
avaliação da história evolutiva dos grupos (Soltis et al. 2009, Teixeira et al. 2014). Os estames são
responsáveis pela produção e apresentação dos grãos de pólen nas flores, consistindo basicamente
de uma antera e um filete em forma de haste (Scott et al. 2004). A heterostamenia, em especial, 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, VallejoMarín et al. 2010, Paulino et al. 2013, Paulino et al. 2016) pois pode refletir uma “divisão de
trabalho” nas flores, sendo um grupo responsável por suprir a demanda de pólen destinado a
satisfazer as necessidades de alimentação do polinizador, e outro grupo responsável por produzir
pólen destinado à fecundação, satisfazendo a planta em sua necessidade de reprodução (Luo et al.
2009). As características florais incomuns, relatadas em Cassia fistula, suscitam questões
importantes sobre a ontogenia floral e funcionalidade dos órgãos nesta espécie, em especial dos
estames, tais como (1) qual via de desenvolvimento resulta na formação do androceu trimórfico? (2)
as anteras de todos os morfos produzem grãos de pólen viáveis? e (3) há divisão de trabalho entre
os estames heteromórficos?
OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi: elucidar as vias do desenvolvimento do androceu que culminam
no trimorfismo dos estames e através de testes de funcionalidade, viabilidade, reflectância e
observação do comportamento do polinizador, determinar se o heteromorfismo do androceu
também representa divisão de trabalho em Cassia fistula.
MATERIAL E MÉTODOS
Espécie estudada: Cassia fistula L. Inflorescências contendo botões florais em vários estádios de
desenvolvimento e flores; e anteras e grãos de pólen foram coletados e fixados. Análise de
Superfície (MEV): As amostras fixadas em FAA 70 (Johansen 1940) desidratadas em série
etanólica (Tucker 1993) e preparadas para observações em microscopia eletrônica de varredura.
Observações de campo: Foram registrados: o período da antese, cor dos órgãos florais,
posicionamento das anteras dos morfos diferentes, coloração das anteras em antese e pós-antese e
comportamento e tipo de visitantes florais. Crescimento do tubo polínico in vitro: Amostras foram
colocadas em meio de cultura contendo água destilada, 12,5% sacarose, 0,01% ácido bórico, 1mM
CaCl2, 1mM Ca(NO3)2, 1mM MgSO4 e 0.5% ágar por pelo menos três horas no escuro a
temperatura de 25º C, modificado de Shinanna (2003). Posteriormente, os grãos foram analisados.
Reflectância da antera: A reflectância nas anteras dos três diferentes morfos, e das pétalas foram
medidas. Para tal foi usado um espectrofotômetro de reflectância USB4000 (oceanoptics, inc.,
Dunedin, FL, USA).

RESULTADOS
Os três estames maiores abaxiais apresentam os filetes mais alongados; as anteras, basifixas, com
deiscência longitudinal. Os quatro estames intermediários, possuem filetes menos alongados; as
anteras, dorsifixas, com deiscência poricida na base. Os três estames adaxiais são os menores entre
os três morfos; as duas anteras laterais, basifixas, com deiscência longitudinal; a antera central,
dorsifixa, com deiscência poricida na base. Todas as anteras apresentam coloração amarela clara em
pré-antese e âmbar em pós-antese. Organogenia – Os estames são iniciados em dois verticilos, o
verticilo de estames antessépalos, e o verticilo de estames antepétalos. Estádios intermediário e
final - Os estames antessépalos se alongam primeiro. Os três estames antessépalos abaxiais se
alongam mais que os dois adaxiais e formam o conjunto de estames maiores. Quatro dos estames
antepétalos formam o morfo de estames intermediários. Os três estames adaxiais, dois antessépalos
e um antepétalo, após o alongamento, formam o conjunto de estames menores. Comportamento do
visitante floral – As abelhas (Bombus sp.), 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 os grãos de pólen dos demais estames são depositados na
porção ventral. Em 100% das visitas de Bombus foram exclusivamente sobre os estames curtos e
intermediários. Características florais e reflectância – Nas flores de C. fistula os grãos de pólen são
o recurso floral exclusivo. A forma de liberação dos grãos de pólen é por vibração. Em relação à
percepção de cores pelo polinizador, os testes demonstraram que todas as anteras de C. fistula
apresentam reflectância na região do amarelo no espectro de luz visível sendo mais intensa no
morfo das anteras intermediárias que circundam o carpelo. As pétalas apresentam reflectância na
região do UV apenas no ápice e, pouca reflectância na base, tornando a base uma região acromática
para as abelhas. Características cito-fisiológicas dos grãos de pólen – 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 in vitro, ou
seja, são viáveis.
DISCUSSÃO
As anteras poricidas, que levam à polinização por vibração, faz com que os grãos de pólen estejam
disponíveis exclusivamente às abelhas capazes de promover tal vibração, aumentando a chance de
coleta pelo polinizador efetivo da espécie (Renner 1989). Em aproximadamente 400 gêneros de
plantas, distribuídas em 65 famílias, a deiscência das anteras se dá por meio de poros ou fendas
apicais, dificultando a dispersão dos grãos de pólen, que só são eficientemente liberados através de
vibrações, produzidas pelos visitantes florais, nos estames destas flores (Buchmann & Hurley.
1978) que chamam a atenção por produzirem um audível som de vibração durante a coleta dos
grãos de pólen, observado em espécies do gênero Cassia e Solanum (Michener. 1962) assim como o
observado nas anteras das flores de Cassia fistula. O padrão de deposição polínica foi observado
em Cassia fistula também foi observado em espécies de Swarztia (Machado 1996, Paulino et al.
2013), em Cytisus scoparius (Paulino et al. 2016), e em espécies de Senna (Luo et al. 2009),
espécies em que a divisão de trabalho foi demonstrada entre os diferentes morfos do androceu. A
emissão mais intensa de reflectância pelo morfo das anteras intermediárias indica que este morfo
exerce também uma função de atração visual para o polinizador, o que é, comumente, função
exercida pelo verticilo das pétalas (Teixeira et al., 2014). Dentre alguns tipos de flores amarelas, a
reflexão de radiação UV, no ápice das pétalas é devida a presença de carotenoides amarelos que
refletem a radiação UV, enquanto que a menor reflectância na base das pétalas é devida a presença
de flavonoides que absorvem a radiação UV (Thompson et al. 1972; Harborne & Smith 1978).
Essas zonas nas pétalas que absorvem ultravioletas, conhecidas como "guias de néctar", são
invisíveis para nós, mas são visíveis para o inseto polinizador e serve como orientação para que ele
pouse na flor em busca de alimento (Thompson et al. 1972), em Cassia fistula, não se tem
conhecimento da presença de nectários florais, indicando que as zonas com absorção de radiação
UV nas pétalas seria um “guia de pólen” para as anteras do morfo intermediário.

CONCLUSÃO
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 entre os morfos de estames, bem como o padrão encontrado
nas visitas florais quando na falta de algum verticilo, 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.
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Figura 1. A- Diagrama floral, preto: sépalas, amarelo: pétalas, verde escuro: estames do verticilo
antessépalo, verde claro: estames do verticilo antepétalo, azul: carpelo. B- Flor de Cassia fistula L.
com seus três morfos de estames.
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INTRODUÇÃO
O conceito de síndromes de polinização se baseia na ideia de que se pode inferir o polinizador
primário de dada flor através de suas características morfológicas (Faegri e van der Pijl 1979). Esse
conceito pressupõe uma convergência evolutiva idealizada entre flores e seus polinizadores e por
isso vem sendo amplamente discutido. Dentre os caracteres utilizados para a classificação nas
síndromes, a cor tem sido um ponto-chave.
Embora não seja encontrada tanta uniformidade nas interações planta-dispersor e relações de
mutualismo exclusivo sejam raras, a cor também desempenha um papel importante na sinalização.
O tamanho dos diásporos, entretanto, atua como um indicador mais confiável de limitação da
dispersão (Galetti et al. 2013). Dessa forma, síndromes têm sido propostas baseadas no tamanho dos
diásporos e nas características de seus dispersores. Assim, aves sendo tetracromatas, tendo pouca
sensibilidade olfativa e limitações em relação ao tamanho do fruto que podem consumir por conta
da abertura máxima do bico (Levey 1987), seriam responsáveis por dispersar diásporos pequenos,
muito coloridos e contrastantes e sem odor. Já mamíferos, que possuem vários mecanismos de
manipulação do fruto, olfato apurado e sendo em sua maioria noturna e dicromata, dispersariam
frutos maiores, com cores mais opacas e mais sinais olfativos (Lomáscolo et al. 2008). Assim, neste
estudo, primatas foram incluídos nas modelagens.
Diversas ferramentas têm sido criadas para descrever, representar graficamente e analisar a cor e
interpretá-la da maneira que ela é percebida pelos diferentes grupos funcionais de animais. Fazendo
uso desses modelos pode-se então entender melhor como a cor é percebida por olhos não humanos
e torna possível a investigação de possíveis padrões de refletância em plantas que fazem uso de um
mesmo grupo funcional para sua polinização ou dispersão.
OBJETIVO
Este estudo teve como objetivo investigar padrões de refletância e testar a hipótese de que plantas
de uma mesma síndrome de polinização ou dispersão apresentam evolução espectral convergente
como resposta às capacidades visuais e cognitivas mais uniformes de seus grupos de polinizadores
ou dispersores.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O arboreto do JBRJ foi escolhido como local de estudo por abrigar ampla diversidade filogenética e
biogeográfica de angiospermas.
Amostragem e síndromes de polinização e dispersão
Foram realizadas caminhadas semanais pelo arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro a partir
de fevereiro de 2017 para o monitoramento das plantas em floração e/ou frutificação. As espécies
foram identificadas ou confirmadas através de consulta da literatura taxonômica e do conjunto de
coletas disponível no JABOT-JBRJ, utilizando sua localização, número de tombamento e
características morfológicas. Síndromes de polinização foram determinadas seguindo as definições
de Faegri e van der Pijl (1979). Para definição das síndromes de dispersão foram buscados registros
na literatura das espécies de diásporo amostradas e estas divididas em dois grandes grupos:
ornitocóricos e mamalocóricos (sensu Schaefer et al. 2006). Nos casos em que nenhum registro foi
encontrado, a síndrome de dispersão foi definida a partir do tamanho do fruto, (frutos ≤ 10 mm
ornitocóricos e frutos > 10 mm mamalocóricos, sensu Lomáscolo et al. 2008). Refletância espectral
das amostras foi medida com um espectrômetro portátil conectado através de um cabo de fibra
coaxial a uma fonte de luz de halogênio de deutério.

RESULTADOS
Das 171 espécies de flores amostradas, 41,5% foram classificadas como melitófilas e 18,7% como
ornitófilas. Já em frutos, das 54 espécies amostradas, 24 foram classificadas como ornitocóricas e
30 como mamalocóricas. Espécies classificadas como melitófilas apresentaram ampla variação nos
espectros de refletância floral, cobrindo as mais variadas partes do espectro com tendência central a
curva bimodal, com picos no vermelho e 470 nm (Fig. 1A). Espécies ornitófilas apresentaram
intensidades de refletância que aumentam abruptamente entre 500 e 600 nm, por vezes com picos
secundários no UV, violeta e azul (Fig. 1B) Frutos imaturos, tanto ornitocóricos quanto
mamalocóricos, apresentaram tendências centrais semelhantes, enquanto em frutos maduros
ornitocóricos nota-se uma curva de tendência central bimodal, com picos no vermelho e em torno
de 470 nm (Fig. 1D) e nos frutos mamalocóricos maduros a intensidade de refletância aumenta
gradualmente no espectro (Fig. 1E). Nos espaços de cores, flores melitófilas apresentaram grande
concentração entre os receptores sensíveis ao azul e ao verde (Fig. 1C) assim como as flores
ornitófilas no receptor vermelho (Fig. 1F). Nos frutos ornitocóricos imaturos é evidente a
concentração entre o receptor verde e o centro acromático, enquanto nos maduros a concentração
está entre o receptor verde e vermelho. Nos frutos mamalocóricos, comparando-se frutos imaturos e
maduros, nota-se um pequeno deslocamento da concentração do meio acromático para o receptor
sensível a comprimentos de onda mais longos.
DISCUSSÃO
Para que um sistema visual discrimine mais facilmente determinada cor, idealmente ela deve se
localizar na faixa espectral em que a sensibilidade de dois fotorreceptores se sobrepõe (Chittka &
Menzel 1992). No caso das abelhas, essa faixa se encontra entre 400 e 500 nm o que coincide com
um dos picos de tendência central encontrado nas flores melitófilas amostradas. Já a refletância
quase que exclusiva em comprimentos de onda longos da curva média das espécies ornitófilas, bem
como a concentração no receptor vermellho no espaço de cores, podem ser explicadas pela partição
de nicho. Embora sejam capazes de detectá-las, é mais custoso para abelhas forragear flores
vermelhas por conta da difícil distinção da folhagem por seu sistema visual. Assim, embora não
apresentem preferências inatas pelo vermelho, aves nectarívoras tendem a evitar flores muito
visitadas por abelhas e isso teria levado a uma partição de nicho, em que aves parecem ser
exclusivas em flores vermelhas e abelhas tenham poucas associações com essas (Rodríguez-Gironés
e Santamaría 2004).
É importante para a planta que frutos imaturos não sejam consumidos, sendo muitos notavelmente
tóxicos e impalatáveis (Orians e Janzen1974), e portanto, que sejam virtualmente indetectáveis, o
que explica a concentração desses frutos no centro acromático, indicando uma difícil distinção
destes da folhagem. Já a menor intensidade de refletância dos frutos maduros mamalocóricos em
relação aos ornitocóricos foi prevista pela hipótese das síndromes de dispersão e poderia ser uma
resposta evolutiva a um aparato visual menos apurado de mamíferos, tendo esse assim maior
investimento em sinais olfatórios.
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Figura 2 - Tendência central e variância de refletância de espécies amostradas no arboreto JBRJ (A,
B, D e E) e sua distribuição nos espaços de cores de abelhas (C) e aves (F).
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INTRODUÇÃO
A família Melastomataceae é uma das 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 et
al. 2007). Dentro desta diversidade destaca-se o gênero Mouriri Aubl., um grupo monofilético
(Renner 1993) que se distribui por todas as regiões do Brasil. Esta heterogeneidade taxonômica em
Melastomataceae é estreitamente associada a uma grande variabilidade morfológica de estruturas
vegetativas, florais e frutíferas (Morley 1976). A posição da inflorescência ainda tem sido um
caráter tradicionalmente muito utilizado no reconhecimento de gêneros taxonomicamente afins,
como Mouriri e Votomita. Nestes táxons as inflorescências podem ser axilares, caulifloras ou
ramifloras, com espécies apresentando inflorescências em uma única posição ou em ambas as
posições, axilares e ramifloras (Cremer 1986) ou caulifloras (Morley 1976).
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 no em
Mouriri Aubl. Além disso, para o referido gênero e família, não há referências sobre os catafilos,
que são escamas foliares caducas com papel protetor ao botão floral após o desenvolvimento do
ramo. Estes são registrados também na ordem Myrtales, p. ex., nos gêneros Epilobium, Woodfordia,
Ginoria entre outros (Werbelin 1988). A partir do exposto, pergunta-se: as espécies de Mouriri
teriam inflorescências axilares, caulifloras ou ramifloras se originado de meristemas de posição
sempre axilar? Esses tipos de inflorescências refletem como elas se originam? Confirma-se a
presença dos catafilos?
OBJETIVO
Este estudo objetiva caracterizar e descrever a morfologia interna e externa das inflorescências de
espécies de Mouriri, além de definir sua tipologia, com análise da origem da posição da
inflorescência e sua relação com o eixo vegetativo, enfoque nas relações entre “meristema
vegetativo x reprodutivo”, e classificações das inflorescências como “axilares x caulifloras x
ramifloras”.
MATERIAL E MÉTODOS
As espécies estudadas foram M. guianenses, coletada no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, e M. chamissoana, coletada no PARNA Serra dos Órgãos. Foram
coletados ápices vegetativos e reprodutivos, gemas axilares e ramos, em diferentes posições e
estágios de desenvolvimento. Todas as amostras foram registradas através de fotografias, incluindo
imagens do ambiente, do hábito, da filotaxia e da morfologia dos ramos e folhas, além de detalhes
das inflorescências. Para as análises em microscopia óptica, as amostras foram fixadas em
glutaraldeído 2,5%, em tampão fosfato de sódio 0,1M com pH 7,2 (Gabriel 1982), então
desidratadas em série etílica crescente até etanol 100GL e incluídas em solução
hidroxietilmetacrilato (Gerrits & Smid 1983), modificado. Posteriormente foram seccionadas
através de micrótomo rotativo, com auxílio de navalhas de teflon, e as seções aderidas às lâminas de
vidro e coradas com Azul de toluidina O 0,05% (O’Brien et al. 1965). As observações e aquisição
das imagens foram realizadas através do microscópio óptico com o programa CellSense.

RESULTADOS
Em ambas as espécies analisadas foi possível observar flores solitárias ou reunidas em
inflorescências (Fig. 1C-E; 2A-C). Quando reunidas em inflorescências, as mesmas podem ser: i)
tríades (Fig. 2A, E); ii) cimóide umbeliforme – com uma estrutura ramificada irradiando-se de um
ponto central (Fig. 2B, F); iii) cimóide – estrutura condensada com eixos reduzidos e decussados
com uma flor terminal (Fig. 2C, G). Em M. guianenses foram observados os três tipos de
inflorescências próximas ao ápice do ramo em nós folhosos (Fig. 1E) e áfilos (Fig. 1D). Em M.
chamissoana foram encontrados apenas tríades e somente em nós afilos (Fig. 1C).
Cortes anatômicos em M. guianenses identificaram a origem da posição da inflorescência como
axilar (Fig. 2D). No ápice dos ramos também se observou a presença de inflorescências axilares,
estas estão adjacentes ao meristema apical vegetativo que degenera (Fig. 2H).
Além disso, nas inflorescências há a presença de nós folhosos (Fig. 1E) e afilos nos ramos (Fig.
1D). As inflorescências surgem somente após a queda dos catafilos. Os catafilos (Fig. 1A-B), em
ambas as espécies senescem e caducam (Fig. 1C-D). Este expõe uma cicatriz, observada em
material herborizado. Na maioria das amostras observa-se um meristema ainda não diferenciado
(Fig. 2L) e dormente, que se desenvolve apenas no período reprodutivo (Fig. 2I-K).
DISCUSSÃO
Em M. guianensis a inflorescência é tipificada como umbela (Morley 1976) ou tirsoide (Cremer
1986). Para espécies do gênero as inflorescências são descritas como axilares em nós folhosos e
ramifloras em M. guianensis e como quase exclusivamente axilares em nós afilos em M.
chamissoana (Morley 1976). O posicionamento axilar das inflorescências foi confirmado em M.
guianensis, com a ramifloria podendo ser descrita como inflorescência axilar em nós afilos,
Caulifloria não foi ratificada no presente estudo. De acordo com Weberling (1988), a caulifloria é o
surgimento de flores a partir de partes maduras do caule, não relacionada com estruturas
vegetativas.
Nos exemplares de M. guianensis e M. chamissoana coletados, assim como em exemplares de
herbário, observou-se nós com catafilos, que segundo Weberling (1988), correspondem a uma
estrutura morfologicamente semelhante a uma escama ou folha reduzida com papel protetor de
estruturas reprodutivas.
CONCLUSÃO
Ambas as espécies podem apresentar flores solitárias ou inflorescências, neste caso, de tamanho
reduzido, podendo ser tríade, cimóide ou cimóide umbeliforme em M. guianensis e apenas tríade
em M. chamissoana. A origem do posicionamento da inflorescência em M. guianensis foi
confirmada como estritamente axilar e tanto em nós folhosos quanto afilos, com base em técnicas
de microscopia ótica de campo-claro.
Foi identificado a presença de catafilo para ambas as espécies, o qual senesce com o
desenvolvimento do ramo e caduca com a maturação da inflorescência.
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Figura 1 - A; C: M. chamissoana Cogn. Catafilo (Seta preta) e flor no nó do catafilo (Seta branca);
B; D: M. guianensis Aubl. Catafilo (Seta preta) e inflorescência no nó do catafilo (Seta branca) E:
Inflorescências de M. guianensis Aubl. em nós folhosos.

Figura 2 - M. guianensis Aubl. A-C: Tipos mais comuns de inflorescência; E-F: Seus diagramas
florais; I-K: Região do nó do catafilo; D: Inflorescências com ápice vegetativo degenerado; H:
Inflorescências com ramo desenvolvido; L: Inflorescências no nó do catafilo. Escalas A-C, I-K:
1mm; D, H, L: 400 µm.

ONTOGENIA DOS FRUTOS DE ESPÉCIES NEOTROPICAIS DA TRIBO MALVEAE
(MALVACEAE)
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: janeiro/2017;
orientador: Karen L. G. De Toni.
INTRODUÇÃO
As espécies da tribo Malveae são caracterizadas, principalmente, pelos frutos esquizocarpos, ápice
do tubo estaminal anterífero e ausência de cavidades lisígenas (Fryxell, 1988; Tate et al. 2005). Em
Malvaeae muitos estudos abordam a morfologia do fruto visando a taxonomia, porém são escassos
os que se utilizam da anatomia a fim de aprimorar suas descrições. Em alguns gêneros da tribo
observa-se uma estrutura interna ao pericarpo, denominada endoglossa. Essa estrutura varia de uma
constrição do mericarpo até uma protrusão proeminente. Tal estrutura é carente de estudos
detalhados, já que os existentes referem-se apenas a morfologia externa, foram obtidos de material
herborizado, e são muitas as divergências relacionadas à origem da mesma.
OBJETIVO
O presente estudo tem por objetivo descrever a ontogenia dos frutos de espécies de Malveae, os
quais possuem registros na literatura como tendo a presença de endoglossa, para analisar a origem e
estrutura da mesma, observando a participação de quais tecidos a compõe e se a mesma tem origem
a partir da porção basal dorsal e/ou ventral do mericarpo.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisadas as flores e os frutos em diversos estágios de desenvolvimento em espécies de
Gaya gaudichaudiana A. St. –Hill e G. domingensis Urb., Symb. Antill. Posteriormente, utilizaramse os protocolos usuais para confecção de lâminas permanentes em anatomia vegetal.
RESULTADOS
A quantidade de carpelos é uniforme entre as espécies analisadas, sendo observados de 10-12 (fig.
1a). Em estágios iniciais do desenvolvimento dos carpelos a epiderme externa do mesmo apresentase unisseriada (fig. 1b), e apenas divisões mitóticas anticlinais são observadas nessa camada celular.
No mesofilo carpelar encontra-se cerca de três a quatro camadas celulares (fig. 1b-d), as quais
apresentam divisões preferencialmente anticlinais. Na epiderme do carpelo voltada para o lóculo,
devido ao rápido crescimento celular do mesofilo carpelar, sua única camada de células torna-se
extremamente alongada (fig. 1d).
Na porção basal dorsal do mesofilo carpelar observa-se também uma porção na qual divisões
periclinais são evidentes, podendo chegar de cinco a sete camadas (fig. 1b), caracterizando o início
do estabelecimento da endoglossa. As divisões periclinais são mais acentuadas na camada celular
mais interna do mesofilo, adjacente à epiderme interna (Fig. 1b). Com a sequência das mitoses a
endoglossa se projeta significativamente para o interior do lóculo (Fig. 1c). A epiderme interna do
carpelo também participa da endoglossa através de divisões periclinais (fig. 1c-d). Com as divisões
periclinais, a endoglossa se projeta ainda mais para o interior do lóculo em direção ao ápice do
carpelo, permanecendo anexa ao mesmo apenas em sua porção basal (fig. 1c).
Com a fecundação, a epiderme do mesofilo matura como exocarpo. Esta mantem-se, também, como
uma única camada celular (fig. 1e), a qual permanecerá unisseriada até o final do desenvolvimento
do fruto. As células do mesocarpo/mesofilo continuam a se dividir através de mitoses,
preferencialmente anticlinais, mas também foram observadas divisões periclinais, ficando o tecido
ao final do desenvolvimento apresentando de três a cinco camadas (fig. 1e-f). O endocarpo, torna-se
estratificado no fruto maduro, através das divisões mitóticas periclinais, apresentando entre uma a
dez camadas celulares (fig. 1f).
Na região da endoglossa, as divisões periclinais da camada proveniente do mesocarpo continuam a

ocorrer. Nesse tecido há formação de aerênquima (Fig. 1f-g). Além destas, divisões na estrutura
originada do endocarpo também são observadas. Tais proliferações, tanto do endocarpo, quanto do
mesocarpo, permitem a expansão da endoglossa em duas projeções laterais, ocupando assim grande
parte do lóculo (fig. 1e-f). Em seguida observa-se a proliferação de porções da camada celular que a
envolve, com o surgimento de cordões fibrosos, os quais tornam-se lignificados (Fig. 1g). É
importante ressaltar que durante o desenvolvimento da endoglossa a mesma mostra-se,
inicialmente, anexa à porção basal dorsal do carpelo (Fig. 1b-c, h), e a medida que o fruto se
desenvolve tal estrutura tende a alterar seu posicionamento, deslocando-se para a porção basal
ventral (Fig. 1i), devido ao crescimento do fruto. Durante a alteração do posicionamento da
endoglossa, entre os cordões fibrosos, o aerênquima torna-se ainda mais evidente (Fig. 1g,i). Ao
final do desenvolvimento, na semente madura, a endoglossa conclui seu deslocamento no pericarpo,
apresentando posicionamento basal ventral (fig. 1i-j), envolvendo quase toda a semente (Fig. 1j).
DISCUSSÃO
Quanto à endoglossa, foi comprovado através deste estudo, que para as espécies de Gaya
gaudichaudiana e G. domingensis a mesma surge com posicionamento basal dorsal nos carpelos,
com origem a partir do mesofilo carpelar e epiderme interna do carpelo. Com o desenvolvimento do
fruto, a endoglossa desloca-se para um posicionamento basal ventral. A importância do
posicionamento e da origem da endoglossa em Gaya foi registrada por Takeuchi (2015). Este
estudo indica que nas espécies de Gaya, a endoglossa esta posicionada sempre em porção basal
ventral, reforçando a hipótese de que todas as espécies possuem a mesma origem. Porém, os
resultados aqui apresentados indicam diferença no posicionamento da mesma, que em fases iniciais
do desenvolvimento mostra-se basal dorsal e não ventral. Fryxell (1976) ao citar a endoglossa, não
a considera homóloga nos gêneros de Malveae. A partir dos resultados de Masullo et al. (2015), que
descreve a origem da endoglossa para Briquetia e Wissadula, observa-se a uniformidade da origem
de tal estrutura, a qual desenvolve-se a partir do mesófilo carpelar e epiderme interna do carpelo
para todas as espécies analisadas. Porém, quanto ao posicionamento no mericarpo, os resultados
diferem de Gaya, pois em Briquetia e Wissadula a endoglossa surge a partir da porção mediana
ventral e dorsal dos carpelos.
CONCLUSÃO
Com o confronto com a literatura, observa-se a mesma origem da endoglossa a partir do mesofilo
carpelar/mesocarpo e epiderme interna do lóculo/endocarpo para as espécies aqui analisadas.
Destaca-se porém, a diferença quanto ao posicionamento da endoglossa. A literatura descreve
origem a partir do posicionamento basal ventral para Gaya, o que aqui não foi confirmado.
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Figura 1. Desenvolvimento da endoglossa em Gaya. a- aspecto geral dos carpelos (indicados por
seta). b- surgimento da endoglossa (asterisco); divisões anticlinais na epiderme externa do carpelo
(seta branca). c - endoglossa, com divisões periclinais em sua epiderme (seta branca); em parte,
anexa a base do carpelo (asterisco); divisões anticlinais na epiderme externa do lóculo (seta preta).
d - endoglossa livre no lóculo (asterisco), divisões celulares periclinais (seta preta), divisões
anticlinais e células alongadas na epiderme interna do carpelo (seta branca). e-f. projeções laterais
da endoglossa (asterisco); seta branca indica exocarpo. Em f, endocarpo indicado por seta. gendoglossa madura, com cordões fibrosos indicados por seta e aerênquima por asterisco. h. aspecto
geral do fruto, endoglossa em posicionamento basal dorsal (seta). i. mericarpo maduro, endoglossa
posicionada ventralmente (seta) e aerênquima indicado por asterisco. j. Aspecto geral do mericarpo,
evidenciando semente envolta pela endoglossa, seta indica cordões fibrosos. Barra de escala=
100µm (a, e-f, h-i), 50µm (b-d) e 20µm (g), 1mm (j). c – MEV. (a-g) secções transversais; (h-j)
secções longitudinais.

DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES BENTÔNICAS E SUA PRODUÇÃO DE
CaCO3 SOBRE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS NOS RECIFES CORALÍNEOS DE
ABROLHOS, BRASIL
Gabriella Almeida Leal; Graduação em Ciências Biológicas – UFRJ; ingresso na graduação:
12/2014; previsão de conclusão: 07/2019; ingresso no PIBIC: janeiro/2017; Orientador: Gilberto
Menezes Amado-Filho; Co-orientador: Fernando Coreixas de Moraes
INTRODUÇÃO
O Banco dos Abrolhos é um alargamento da Plataforma Continental brasileira que abrange 46.000
km2, entre o sul da BA e o norte do ES, abriga o maior complexo recifal do Atlântico Sul (Leão,
2002) e registra elevado endemismo. Essa região é constituída por diferentes megahabitats,
incluindo manguezais, recifes rasos e mesofóticos, fundos com sedimentos inconsolidados sendo o
mais extenso banco de rodolitos do mundo (Amado-Filho et al., 2012; Moura et al., 2013). Os
recifes encontram-se distribuídos em dois arcos: o arco costeiro, com recifes extensos e coalescidos,
estende-se de 10 a 20 km da costa entre 1 e 10 m de profundidade, e recebe aporte de sedimentos
siliciclásticos; o arco externo com recifes peculiares em forma de pináculos, desenvolve-se a 70 km
da costa, crescendo a partir de 25 m de profundidade até a superfície, com sedimentação
carbonática biogênica (Leão, 2002). No arco externo também ocorrem extensos bancos de rodolitos
(Moura et al., 2013). A produção de CaCO3 e a biota associada aos recifes da região vêm sendo
monitoradas nos recifes do Banco dos Abrolhos (Reis et al., 2016) utilizando estruturas artificiais
de colonização denominadas Calcification Accretion Units (CAUs) (Price et al., 2012). A
colonização dos organismos bentônicos nas CAUs reflete a capacidade de colonização e
crescimento das espécies no ambiente, além da contribuição dos organismos construtores na
produção do CaCO3. Os recifes de Abrolhos demandam constante monitoramento por serem
afetados por estressores diversos, dentre eles sobrepesca, mudanças climáticas e sedimentação
(Moura et al., 2013), que podem afetar a resiliência dos recifes e comprometer a oferta de serviços
ecossistêmicos relevantes no contexto sócio-econômico (Hughes et al., 2007).
OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivos: a. caracterizar as comunidades bentônicas colonizadoras das
CAUs instaladas em diferentes ambientes recifais do Banco dos Abrolhos; b. comparar a estrutura
das comunidades bentônicas que colonizam as CAUs nos diferentes ambientes recifais do Banco
dos Abrolhos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
As CAUs foram instaladas em 4 locais (Figura 1): 1. Pedra de Leste (PL, recife costeiro raso de
barreira, a 14 km da costa e 3,5 m de profundidade); 2. Arquipélago dos Abrolhos (AA, recife raso
de franja, a 60 km da costa e 5 m de profundidade); 3. Parcel dos Abrolhos (PA, 65 km da costa, 7
m de profundidade); 4. Banco de Rodolitos (BR, a 100 km da costa, 28 m de profundidade).
Calcification Accretion Units (CAUs)
As CAUs foram instaladas, no verão de 2016, nos topos de recifes através de mergulho autônomo.
Após um ano de imersão cada CAU foi fotografada tanto in situ (Figura 2) quanto posteriormente a
coleta para avaliação da área de cobertura e identificação dos organismos com programa ImageJ.
As CAUs foram processadas paralelamente para quantificação de teor de CaCO3 (mestrado da aluna
Maria Julia Willemes).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cobertura total (média ± erro padrão) dos organismos nas CAUs foi de 73,10% (±3,44), a qual
reflete as médias de cada localidade, uma vez que este parâmetro não diferiu entre PL, AA, PA e
BR (Anova 1-fator: F=0,50; p=0,69; Figura 3). A cobertura total dos organismos não foi

influenciada pela localidade, diferentemente do tipo de organismo (construtores vs não
construtores), existindo uma tendência de maior cobertura de organismos não construtores em AA
(Anova/Teste de Tukey: p=0,053; Figura 4). Os principais grupos de construtores e não
construtores foram CCA, briozoários, Peyssonneliales e tufos, ascídias e algas pardas,
respectivamente (Figura 5). A descrição da cobertura por localidade indica que os recifes rasos (PL,
AA e PA) apresentam CCAs, tufos e ascídias como os principais colonizadores. Já em BR, os
briozoários e algas pardas também contribuíram para a colonização local, além das CCAs e tufo
(Figura 6).
CCA foi o grupo construtor mais abundante nas CAUs, assim como em Reis et al. (2016), exceto no
Banco de Rodolitos, onde Bryozoa foi o principal colonizador. Os briozoários foram raros no arco
interno e abundantes no arco externo, assim como demonstrado por Reis et al. (2016). O grupo
apresentou cobertura < 1% na PL, contrastando com os demais locais. Briozoários são sensíveis à
alta sedimentação e turbidez (Azevedo et al., 2006), o que pode explicar sua baixa cobertura nas
CAUs em PL. Os corais também apresentaram cobertura < 1% em todas as localidades. Com
percentual de cobertura de 25%, tufos foi o principal grupo de não-construtores. Tais organismos
têm aumentado a sua cobertura em Abrolhos durante a última década (Francini-Filho et al., 2013,
Reis et al., 2016), provavelmente pela vantagem competitiva na colonização de substratos recifais
oriunda da alta capacidade de propagação vegetativa (Airoldi, 1998). Dentre os não-construtores,
destaca-se também a contribuição das ascídias e das algas pardas. Foi observado neste estudo um
aumento na cobertura de algas pardas, cerca de 10% em AA, PA e BR em relação a Reis et al.
(2016), que relatou ca. de 2%. Algas pardas e tufos merecem atenção nos estudos futuros de
monitoramento em Abrolhos.
CONCLUSÃO
As informações obtidas com as Calcification Accretion Units contribuiram para uma melhor
compreensão dos padrões de diversidade nos recifes coralíneos e bancos de rodolitos de Abrolhos.
Foi possível observar que o percentual total de cobertura das CAUs no Banco dos Abrolhos não
variou de acordo com a localidade amostrada. A composição biológica foi constituída
principalmente por CCA, tufos, ascídias, briozoários, algas pardas e Peyssonneliales, em ordem
decrescente de abundância. Em Abrolhos, houve um aumento na cobertura das algas pardas com
relação ao monitoramento de anos anteriores, enquanto se manteve a elevada cobertura de tufos e
CCA do período de 2013-2014. As alterações observadas na cobertura dos organismos não
construtores, tufos e macroalgas, durante os últimos anos, torna importante o monitoramento da
região para compreender a dinâmica das comunidades bentônicas recifais. O monitoramento dessa
área é essencial, por ser habitat para espécies raras e endêmicas e, simultaneamente, abrigar
atividades econômicas com impacto ecossistêmico.
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Figura 1: Distribuição dos sítios de instalação das
CAUs no Banco dos Abrolhos: 1. Pedra de Leste (PL);
2. Arquipélago dos Abrolhos (AA); 3. Parcel dos
Abrolhos (PA); 4. Banco de Rodolitos (BR). Os
polígonos representam as áreas protegidas do Parque
Nacional Marinho dos Abrolhos.

Figura 2: CAU instalada no topo do recife no
Arquipélago dos Abrolhos. (A) Recém-instalada, ainda
não colonizada. (B) CAU colonizada após um ano de
submersão.
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Figura 3: Cobertura total (%) dos organismos nas
CAUs instaladas na Plataforma de Abrolhos, nos
diferentes sítios estudados (PL: Pedra de Leste; AA:
Arquipélago de Abrolhos; PA: Parcel dos Abrolhos;
BR: Banco dos Rodolitos). Barras representam as
médias e erros-padrão.

Figura 4: Cobertura dos organismos construtores (C) e
não construtores (CN) nos diferentes sítios estudados
(PL: Pedra de Leste; AA: Arquipélago de Abrolhos;
PA: Parcel dos Abrolhos; BR: Banco dos Rodolitos;
ANOVA/Teste de Tukey: p > 0,05). Barras
representam as médias e erros-padrão.
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organismos na Plataforma de Abrolhos (Asc. =
ascídias; Brio. = briozoários; Peyss = Peyssonneliales).
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08/2014; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: outubro/2016; orientadora:
Dra. Rafaela Campostrini Forzza; co-orientadora: Dra. Marinez Ferreira da 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, mas
são mais frequentes na paisagem do sudeste do Brasil, Madagascar e o sudoeste da Austrália, sendo
estas três regiões identificadas como os hotspots de plantas de inselbergues no mundo (Porembski,
2007). 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 crescentes 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 distribuição potencial (MDP) se tornou
um procedimento comum para determinar a amplitude da distribuição geográfica das espécies,
baseada em características ambientais. Dentro deste contexto, o presente trabalho visa avaliar e
obter conhecimento acerca da flora peculiar dos inselbergues por meio do uso de técnicas de
modelagem de nicho.
OBJETIVO
Estudar os inselbergues inseridos nas bacias hidrográficas do Atlântico Leste e São Francisco 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
(Britton & Rose) Backeb. (Cactaceae), Pseudolaelia vellozicola (Hoehne) Porto & Brade
(Orchidaceae), Vellozia plicata Mart. (Velloziaceae).
A área de estudo foi delimitada com o limite de duas bacias hidrográficas, Atlântico Leste e São
Francisco, pois abrangem a área denominada de “mar de morros” (Ab’Saber 1967).
Primeiramente foi feita a coleta e limpeza de dados. Após isso, foram selecionados variáveis
ambientais que mais influenciam no padrão de distribuição dessas 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). As condições ambientais nos pontos de ocorrência de
cada espécie foram resumidas pela análise de componentes principais (PCA).
RESULTADOS
É possível observar que o padrão de distribuição geográfico das espécies foi de uma forma geral,
confirmado pelos modelos gerados (Figura 1). A região de maior adequabilidade das quatro
espécies está compreendida dentro da bacia 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 (ie: bons valores de performance AUC e TSS). A análise
dos Componentes Principais (PCA) baseada no espaço climático estudado, quando combinados,
explicaram 75,7% da variação total contida nos dados (PC1= 42,3% e PC2= 33.4%).
DISCUSSÃO
Vellozia plicata é a espécie mais amplamente distribuída deste estudo (Figura 1). Na PCA este
táxon aparece ocupando o maior espaço ambiental, com características de uma espécie generalista,

e sua distribuição é explicada pelas variáveis mais igualitariamente do que as demais. Pseudoalelia
vellozicola é a segunda espécie com maior área ambiental, sendo a única que não divide todo ele
com V. plicata. Ocorre tanto em granito/gnaisse quanto em quartzo formando amplas populações e
em virtude disso foi considerada na categoria “Não Ameaçada” (LC) (Menini Neto & Forzza,
2013). A distribuição de Pilosocereus brasiliensis é melhor explicada pela precipitação, e
temperaturas máxima e mínima. Encholirium horridum é a espécie com menor área ambiental e sua
distribuição é melhor explicada pela precipitação e temperatura máxima. É a única em estudo
classificada como Criticamente em Perigo (Hmeljevski 2013; Menini Neto & Forzza, 2011;
Hmeljevski et al., 2015). Encholirium horridum está dentro do espaço ambiental de todas as demais
espécies abordadas neste estudo (Figura 2). Sugerimos a criação de Unidades de Conservação em
sua área de ocorrência, conservando assim um maior número de espécies.
CONCLUSÃO
Vellozia plicata, espécie com distribuição mais ampla, também apresentou nicho ambiental ocupado
amplo, tolerando grande amplitude climática e apresentando adaptações a ambientes mais severos
como a tolerância a dessecação. Pseudoalelia vellozicola, espécie com maior nicho ambiental,
ocupado, é a única que não divide parte do seu nicho com a espécie de distribuição mais ampla.
Pilosocereus brasiliensis está inserida dentro do nicho ambiental das duas espécies mais amplas e
tem menor tolerância a variação climática. Encholirium horridum possui nicho ambiental ocupado
menor e inserido dentro do nicho das demais espécies e divide esse nicho quase que integralmente
com Pilosocereus brasiliensis.
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Figura 1. Distribuição potencial das espécies nas bacias de São Francisco e Atlântico Leste. (A)
Pilosocereus brasiliensis. (B) Encholirium horridum. (C) Pseudolaelia vellozicola. (D) Vellozia
plicata.

Figura 2: Análise dos Componentes Principais (PCA) baseada espaço ambiental dividido pelas
espécies.

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO FRITZSCHIA CHAM. (MARCETIEAE:
MELASTOMATACEAE)
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: agosto/2016; orientador:
Paulo José Fernandes Guimarães.
INTRODUÇÃO
O gênero Fritzschia é endêmico do Brasil e suas espécies são reconhecidas por serem ervas,
subarbustos ou arbustos, com ramos cobertos por tricomas glandulares ou apenas glândulas
esparsamente distribuídas, flores com quatro pétalas e sépalas, oito estames iso- ou dimórficos,
ovário 4-locular e sementes sub- a cocleada com testa foveolada (Rocha et al. 2018). A partir de
análises filogenéticas recentes (Rocha et al. 2018), o gênero que até recentemente tinha quatro
espécies [F. anisostemon, F. erecta (Fig. 1B), F. integrifolia e F. furnensis) (Romero & Rocha
2017), foi alocado na tribo Marcetieae e ampliado através da transferência de cinco espécies de
Comolia sect. Tricentum [F. edmundoi, F. lanceiflora, F. sertularia, F. sessilis e F. stenodon (Figs.
1A, 1C, 1D, 1E e 1F, respectivamente)] passando a ser representado por nove espécies, sendo oito
delas endêmicas de Minas Gerais, exceto F. lanceiflora que também ocorre no Distrito Federal e
Goiás (Rocha et al. 2018). Dessa forma, este grupo taxonômico foi escolhido para o estudo por ter a
priori uma base de informação consistente e um número limitado de espécies (nove) com
distribuição restrita ao Brasil, sendo objetivo do presente trabalho fornecer uma revisão taxonômica
do gênero, baseada na morfologia, apresentando uma descrição morfológica e diagnóstica das
espécies de Fritzschia e contribuir para a monografia do gênero na Flora do Brasil 2020.
MATERIAIS E MÉTODOS
A descrição de cada táxon foi feita a partir de caracteres vegetativos e reprodutivos. A terminologia
morfológica para a morfologia geral segue Beentje (2010). Todo o material de herbário foi
analisado morfologicamente, fazendo uso do microscópio estereoscópico Leica L2. Até a presente
data, 250 exsicatas de 31 herbários (nacionais e internacionais) foram analisadas. Para a avaliação
do estado de conservação das espécies novas, seguiu-se as recomendações da IUCN (2012). A
extensão de ocorrência (EOO) e a área de ocupação (AOO) foram estimadas usando o software
GeoCAT.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o presente momento do estudo, uma descrição atualizada do gênero e de todas as espécies foi
concluída, bem como a descrição na Flora do Brasil 2020 – onde uma chave taxonômica preliminar
para as espécies publicadas já se encontra disponível. Além disso, três espécies novas foram
descobertas e uma nova ocorrência para o gênero foi identificada no estado da Bahia. A primeira
espécie nova descoberta durante o desenvolvimento deste estudo (Fig. 1G) já está aceita para
publicação, sendo nomeada como Fritzschia rupestris R.Pacifico, Almeda & D.Nunes (Pacifico et
al. no prelo). Essa espécie nova é reconhecida pela combinação dos entrenós alongados, ausência
total de tricomas, folhas ovais a subcordardas, glutinosas com margem serrulada, flores solitárias
sobre pedicelos alongados e o ápice de ovário com algumas glândulas sésseis; devido à EOO ser
igual à 1835,5 km² e a AOO igual à 20 km², e sofrer com a ameaça do turismo promovido, uso da
terra e queimadas geradas pelo homem na região em que se encontra (Pimenta 2004), sugerimos
que seu estado de conservação seja EN. A segunda espécie nova para o gênero (Fig. 1H) é
caracterizada pelas folhas diminutas em formato globular, sésseis ou curtamente pediceladas, flores
isoladas com hipanto campanulado e sementes com testa tuberculada (essa última característica é
inédita para o gênero). Verdi et al. (2015) reportaram ameaças para a região que essa segunda
espécie nova se encontra, relacionadas ao fluxo turístico, ocupação desordenada atrelada à
especulação imobiliária e atividades relacionadas à mineração e agricultura, aliada a essas ameaças,
a restrita EOO e AOO (igual à 7,372 km2 e 12 km2, respectivamente) nos fazem indicar o estado de

conservação CR para essa espécie. A terceira espécie nova descoberta durante o estudo (Fig. 1I) é
prontamente identificada por apresentar tricomas hirsuto-glandular por todo indivíduo, folhas
membranáceas com a face abaxial atropurpurea e uma ou duas flores terminais; seu estado de
conservação ainda não foi avaliado, pois apenas duas coletas foram catalogadas e para a mesma
localidade. Outro resultado que vale ser destacado é a descoberta de um espécime de Fritzschia
sessilis em Piatã, na Bahia. Essa descoberta é a primeira para o gênero nesse estado.
Todas as espécies descritas do gênero constam com o estado de conservação na categoria NE (CNC
Flora 2018), dessa forma avaliar o estado de conservação dessas espécies torna-se um objetivo para
o projeto, pois dependendo da categoria em que as espécies estejam serão necessárias ações para a
conservação, com planos de ações para a proteção e recuperação delas (GSPC 2012). 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).
CONCLUSÕES
Por fim, com o desenvolvimento do estudo até aqui, foi possível concluir a descrição do gênero
Fritzschia Cham. na Flora do Brasil 2020 e realizar uma recircunscrição do gênero – apresentando
três novas espécies novas, uma característica inédita quanto à morfologia da semente em Fritzschia,
e uma nova ocorrência para o gênero no estado da Bahia. Uma ampla pesquisa bibliográfica foi
feita para se encontrar sinonímias para as espécies do gênero e prover um entendimento do histórico
taxonômico do gênero. Como continuação desse estudo, desejamos publicar as novas espécies e
complementar a revisão taxonômica do gênero com os estados de conservação das demais espécies
que ainda não foram avaliadas, além de realizar um estudo sobre as relações filogenéticas entre os
congêneres.
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Figura 1 – Nove das doze espécies do gênero Fritzschia. A. F. edmundoi. B. F. erecta. C. F.
lanceiflora. D. F. sertularia. E. F. sessilis. F. F. stenodon. G. Fritzschia sp. nov. 1. H. Fritzschia sp.
nov. 2. I. Fritzschia sp. nov. 3. Fotos: Maria José R. Rocha (A, B, C, F, G), Bruno Henriques D.
Freitas (D), Luciano Pedrosa (E), Ernesto Lemes (H), e Daniela C. Zappi (I).

BIOLOGIA E TAXONOMIA DE DORYOPTERIS E LYTONEURON (CHEILANTOIDEAE
– PTERIDACEAE) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Luiza Mendonça Bastos; Graduação em Ciências Biológicas, UFF; ingresso na graduação –
03/2015; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: Agosto/2017; Orientadora:
Claudine M. Mynssen.
INTRODUÇÃO
Lytoneuron (Klotzsch) Yesilyurt pertence a subfamília Cheilanthoideae (Pteridaceae) que inclui 23
gêneros e cerca de 426 espécies (PPG I, 2016). Foi recentemente segregado do grupo
Cheilanthoides a partir de estudos morfológicos e moleculares que evidenciaram três linhagens
distintas e atualmente reconhecidas como gêneros Doryopteris J.Sm., Lytoneuron (Klotzsch)
Yesilyurt e Ormopteris J.Sm., morfologicamente 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). Lytoneuron é caracterizado pelo pecíolo com dois feixes vasculares na região proximal,
lâmina simples inteira a decomposta e com nervuras livres em todas as espécies. É um gênero
predominantemente sul-americano e a maior parte das espécies é endêmica do Brasil (Yesilyurt et
al. 2015).
OBJETIVO
O objetivo do estudo é ampliar o conhecimento morfológico e taxonômico das espécies
fluminenses, mapeando-as e descrevendo-as seus ambientes preferenciais no estado do Rio de
Janeiro. A partir disso, elaborar uma chave para a identificação das espécies, provendo descrições,
ilustrações e comentários.
MATERIAL E MÉTODOS
Fez-se um levantamento bibliográfico, incluindo as obras princeps. Foram consultados herbários do
Jardim Botânico (RB), Museu Nacional (R) e o Bradeanum (HB) e também aqueles que
disponibilizam coleções virtualmente para consulta aos tipos nomenclaturais dos táxons. 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 junto as ilustrações das espécies. São indicados nos cabeçalhos
as obras originais, os acrônimos dos herbários dos tipos nomenclaturais (Thiers 2016) e códigos de
barras quando disponíveis. Os sinônimos amplamente utilizados nas coleções são citados. Os
termos utilizados nas descrições seguiram Lellinger (2002), Stearn (1992), Tryon & Lugardon
(1990), Tryon (1942).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas e descritas um total de 11 espécies, incluindo as espécies do gênero Doryopteris
que foram consideradas de circunscrição duvidosa no trabalho anterior, sendo elas a Doryopteris
patula e a Doryopteris magdalenensis. Durante análise das espécies e elaboração das descrições,
pode-se observar que o gênero possui uma distribuição geográfica extensa, com poucos tratamentos
taxonômicos. Um dos trabalhos monográficos estudados com o gênero foi feito por Tryon (1942),
no qual descreveu e confeccionou uma chave para o gênero Doryopteris, porém Lytoneuron ainda
era considerado seção do gênero anterior. A maioria das espécies foi descrita com base na

morfologia geral das lâminas e nervura (Yesilyurt, 2003; Tryon, 1942) além da presença de
tricomas, posição do caule e forma das escamas, destacando os limites morfológicos entre as
espécies. Contudo, foi verificado 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).
CONCLUSÃO
Esse estudo possibilitou o reconhecimento de espécies de Doryopteris cuja circunscrição era
duvidosa anteriormente. O gênero Lytoneuron possui muitas espécies endêmicas raras, acredita-se
que por terem uma grande especificidade quanto ao habitat, sua alteração por ações antrópicas, na
maioria das vezes, acarreta na perda desses, dificultando sua coleta. Os espécimes encontrados nos
herbários eram muito antigos com os dados de procedência imprecisos, dificultando a localização
das espécies. Abertura de trilhas, pisoteio, incêndios e expansão urbana podem afetar as populações
em relação a perda do seu habitat ou adaptações para que sobrevivam e cresçam no local afetado.
Acredita-se que estudos de modelagem preditiva possam ser desenvolvidos futuramente,
considerando que servem para avaliar habitats em potencial em que essas espécies raras e
endêmicas possam ocorrer (Siqueira & Durigan 2007). Através do mapeamento dos habitats
preferenciais e comentários acerca do ambiente que essas espécies ocorrem feitos nesse trabalho, é
possível identificar as condições ambientais as quais o gênero consegue se manter em seu habitat.
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EFEITO DO CHOQUE TÉRMICO NO PROCESSO GERMINATIVO DE ESPÉCIES
NATIVAS DOS CAMPOS DE ALTITUDE DO ITATIAIA (RJ)
Victoria Ketlin Cardoso de Almeida; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-RJ; ingresso na
graduação – 07/2015; previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2016;
orientador: Antônio Carlos Silva de Andrade.
INTRODUÇÃO
Os campos de altitude são ecossistemas associados a Mata Atlântica considerados importantes
centros de riqueza e endemismo da flora neotropical e classificados como hotspots para
conservação de plantas. Seu isolamento ecológico associado a forte pressão exercida por diversos
agentes antrópicos (mineração, atividades agropecuárias, queimadas, etc) tornaram suas espécies
mais suscetíveis à extinção local (Scarano 2009). Embora haja registros de paleoincêndios nos
campos de altitude, o histórico demonstra que os incêndios antrópicos têm ocorrido com mais
frequência e intensidade principalmente a partir da metade do XX, alterando a riqueza e a estrutura
da paisagem (Aximoff & Rodrigues 2011). A combinação da presença de biomassa seca pelo clima
frio/seco e o uso do fogo como prática inadequada de manejo agrícola tem aumentado a propagação
de incêndios nos campos de altitude, principalmente no inverno (Aximoff & Rodrigues 2011).
Todavia, estudos sobre manejo do fogo sugerem que seu uso no início da estação chuvosa pode ser
menos prejudicial, pois com o solo mais úmido há menor combustão e menor intensidade de fogo
(Ruprecht et al. 2016).
Considerando os mecanismos de regeneração natural, os períodos mais úmidos do ano também são
mais adequados à regeneração do banco de sementes do solo, já que as condições de umidade e
temperatura favorecem o estabelecimento de plântulas (Baskin & Baskin 2014). Se o incêndio
ocorrer no início da estação chuvosa, as condições climáticas podem atuar em conjunto com as
alterações favoráveis produzidas pelo fogo (maior disponibilidade de recursos e menor competição)
e aumentar o sucesso no recrutamento das plântulas. Todavia, o fogo também pode afetar
negativamente a germinação das sementes, quando são expostas a altas temperaturas (>80°C) no
solo e sofrem danos irreversíveis (Baskin & Baskin 2014).
No Brasil, os estudos sobre o efeito do choque térmico na germinação estão concentrados nos
biomas Cerrados e Campos Sulinos, onde o fogo é um fator recorrente. Tais estudos foram
desenvolvidos para avaliar como os tempos de exposição e temperaturas são letais à viabilidade das
sementes (Le Stradic et al. 2015), sem levar em conta outros fatores, tais como a diferença entre os
níveis de hidratação das sementes durante o choque térmico (Ruprecht et al. 2016). Apesar do
avanço nas pesquisas nos processos de regeneração natural nos campos de altitude, não foram
encontrados estudos sobre o efeito do fogo na germinação das sementes de suas espécies (Aximoff
& Rodrigues 2011; Aximoff et al., 2016). O objetivo deste estudo foi avaliar a tolerância das
sementes de quatro espécies dos campos de altitude de Itatiaia – RJ às queimadas simulando em
laboratório diferentes intensidades de fogo e níveis de hidratação do solo.
MATERIAL E MÉTODOS
Frutos de quatro espécies (Figura 1) foram coletados em 2018 nos campos de altitude do Parque
Nacional de Itatiaia (PNI – RJ). As sementes das espécies foram divididas em dois grupos (secas e
hidratadas por 24h) e submetidas as temperaturas de 60º, 80º e 100ºC por 5 e 10 minutos para
simular a exposição ao calor durante diferentes intensidades de queimadas, em períodos secos e
úmidos do ano. Em seguida, elas foram submetidas aos testes de germinação (seis x 20 sementes) e
analisadas estatisticamente a partir da porcentagem e de tempo de germinação. As diferenças entre
as médias foram indicadas pelo teste t (5% de probabilidade; Statistica 7.0).
RESULTADOS
A germinação das espécies foi significativamente afetada por todos os tratamentos testados (Figura
2). A. isabelleana foi a espécie mais sensível ao aumento das temperaturas, pois não foi capaz de

germinar após exposição as temperaturas de 80 e 100°C, independentemente do tempo de exposição
ou da condição de hidratação. Em contrapartida, M. itatiaiensis demonstrou maior tolerância, pois
suas sementes germinaram após exposição a mais alta temperatura (100°C). Verificou-se que suas
sementes apresentam dormência física, pois a germinação no tratamento controle (sem choque
térmico) foi menor que o obtido sob choque térmico, com superação de dormência das sementes
desta espécie. G. coerulea e S. palmifolium apresentaram resultados intermediários de tolerância ao
choque térmico. Entretanto, as mesmas espécies não suportaram a temperatura de 100°C, tanto na
exposição por 5 ou 10 minutos.
No tratamento controle (sem choque térmico), a hidratação das sementes não afetou a germinação
das espécies, com exceção em S. palmifolium, pois suas sementes hidratadas germinaram em menor
tempo (P=0,02) que as sementes secas. Em contrapartida, a hidratação reduziu a porcentagem e o
tempo de germinação das sementes submetidas ao choque térmico, quando comparadas as sementes
secas, em todas as espécies testadas, principalmente nas temperaturas mais altas (Figura 2). Em
relação ao tempo de exposição ao choque térmico, o tempo de 10 minutos reduziu a porcentagem
final e tempo de germinação de todas as espécies estudadas, exceto em M. itatiaiensis, quando
comparado ao tempo de 5 minutos e especialmente para as temperaturas mais altas.
DISCUSSÃO
Nossos resultados corroboram aqueles encontrados por Overbec et al. (2005), em estudo semelhante
para espécies dos campos de altitude no Rio Grande do Sul. Tais estudos foram desenvolvidos para
avaliar o efeito das altas temperaturas e respectivos tempos de exposição nas respostas de
germinação das sementes, simulando o efeito do fogo (Ribeiro et al. 2012; Le Stradic et al. 2015).
Os resultados obtidos neste estudo mostram também a importância do status de hidratação das
sementes em resposta ao choque térmico. O choque térmico em sementes hidratadas causou redução
significativa na germinação, em comparação as sementes secas de todas as espécies estudadas,
exceto em M. itatiaiensis. Nossos resultados estão de acordo com as respostas de germinação
obtidas por Le Fer & Parker (2005) e Ruprecht et al (2016), que também observaram maior
sensibilidade ao choque térmico em sementes hidratadas de 13 espécies estudadas, quando
comparadas as sementes secas. Apesar deste estudo ainda estar em andamento, os resultados
obtidos demonstram que o estado de hidratação tem forte influência na tolerância das sementes
expostas a altas temperaturas, em ecossistemas propensos ao fogo. Estes resultados sugerem que as
queimadas (naturais ou artificiais) durante o início da estação chuvosa (ex. primavera) podem
reduzir a sobrevivência das sementes e a germinação de certas espécies, causando a diminuição da
diversidade dos campos de altitude.
CONCLUSÃO
O estado de hidratação e o tempo de exposição sob altas temperaturas afetam de formas distintas a
tolerância das sementes das quatro espécies dos campos de altitude ao choque térmico.
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Figura 1 - Espécies dos campos de altitude de Itatiaia selecionadas para o estudo: Linha superior –
visão geral de suas flores ou frutos; Linha inferior – morfologia das sementes.

Figura 2 - Valores médios ( ep) de porcentagem (coluna) e de tempo (dias; ) para 50% da
máxima germinação de sementes secas e úmidas de quatro espécies dos campos de altitude após os
choques térmicos de 60°, 80° e 100°C durante 5 e 10 minutos. Comparações estatísticas (teste t)
entre níveis de hidratação (seco x úmido) e para cada parâmetro são indicadas dentro de cada
combinação de tempo e temperatura de exposição ao choque térmico.
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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 (Clausing & Renner 2000) foi somente após a análise clástica dos dados
moleculares que se obteve uma maior compreensão da variação morfológica nos diferentes táxons
(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
Sabendo da diversidade anatômica foliar presente em Melastomataceae (Baas 1981), este estudo
teve por objetivo caracterizar a epiderme da folha, sobretudo os estômatos, nas espécies
pertencentes às tribos Marcetieae, Microlicieae, Melastomateae e Rhexieae, a fim de testar seu valor
taxonômico.
MATERIAL E MÉTODOS
As amostras utilizadas nesta pesquisa foram obtidas a partir dos vouchers do Herbário RB. A
análise foi feita em representantes das quatro tribos de Melastomataceae anteriormente citadas,
buscando a maior representatividade de gêneros, e realizando em média três repetições por espécie.
A estes resultados somaram-se dados extraídos da literatura que estão adicionados no número de
amostras estuadas. Na tribo Rhexieae foram estudados 3 gêneros e 12 espécies; em Microlicieae, 6
gêneros e 22 espécies; em Melastomateae, 16 gêneros e 28 espécies; e em Marcetieae, 12 gêneros e
14 espécies; totalizando, então, 37 gêneros e 76 espécies. Pequenas amostras foliares das exsicatas
foram retiradas e nelas foi aplicado o protocolo para dissociação epidérmica proposto por Frankling
com as modificações descritas por Kraus & Arduin (1997). Para coloração utilizou-se Azul de astra
1% (Kraus & Arduin 1997). Tais amostras assim tratadas 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. As espécies
de Arthrostemma e Pachyloma apresentam o tipo estomático anomocítico distribuído na face
abaxial - folhas hipoestomáticas, sendo que no gênero Rhexia estão sempre presentes 2 tipos
estomáticos: anomocítico e anisocítico espalhados na face abaxial ou em ambas as faces - folhas
anfiestomáticas.
Na tribo Microlicieae, a distribuição dos estômatos, quanto a face foliar, evidencia seis espécies
com estômatos apenas na face abaxial, e 15 em ambas as faces. Com relação aos tipos estomáticos,
das 22 espécies analisadas, 15 apresentaram estômatos anomocíticos, 7 anisocíticos, 6 estômatos
diacíticos e apenas no gênero Lavoisiera foram observados estômatos do tipo polocítico.
Na tribo Melastomateae, das 28 espécies em questão, 20 são hipoestomáticas e apenas 4 são
anfiestomáticas. As espécies também foram analisadas quanto ao tipo estomático: 16 apresentaram
estômato anomocítico, duas apresentaram estômato anisocítico, e uma apresentou estômato
diacítico e outra polocítico. Destas, seis não foram possíveis classificar o tipo estomático devido a
presença de tricomas, significativa espessura do mesofilo, ou a não adaptação ao protocolo.
Na tribo Marcetieae todas as 14 espécies que foram estudadas são hipoestomáticas, sendo o único
grupo a apresentar uma uniformidade para esse caráter. As quatorze espécies analisadas
apresentaram estômatos anomocíticos, porém em Macairea radula e Acanthella sprucei também

foram encontrados estômatos anisocítico e diacítico. Em outras cinco espécies também foi
encontrado o estômato do tipo diacítico.
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.
Na tribo Marcetieae a 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 possuem potencial valor
diagnóstico/taxonômico para suportar uma 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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Figuras: 1: Pachyloma coriacium, face abaxial; 2: Rhexia nashii, face abaxial; 3-4: Microlicia
euphorbioides, 3 - Face adaxial, 4 – Face abaxial; 5: Pleroma arboreum, face abaxial; 6:
Centradenia inequilateralis, face abaxial; 7-8: Fritzchia stenodon, 7 -Face abaxial, 8 – Face
adaxial. Seta vermelha: estômato anomocítico; seta preta: estômato diacítico; seta branca: estômato
polocítico.
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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) 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 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 2017).
As espécies são dioicas, apresentam hábito predominante lianas ou arbustos; raramente ervas,
arbustos eretos, subarbustos ou árvores (Kessler 1993; Ortiz et al. 2007; Braga 2015;). São
caracterizadas por possuir câmbios sucessivos, formando anéis em feixes vasculares separados
radialmente por raios multisseriados (Mennega 1982; Ortiz 2001; Tamaio et al. 2009, 2010). As
folhas são geralmente alternas, simples ou raramente compostas e trifolioladas, sem estípulas,
palmatinérveas ou peninérvea, pecíolo bem desenvolvidos e dilatados em ambas as extremidades
(Rudolph 1909; Troupin 1962; Kessler 1993). Inflorescências são geralmente compostas por flores
dióicas, dispostas em séries axilares, supra-axilares ou caulifloras, racemosas, cimosas, paniculadas
ou espiciformes (Barneby 1972). As flores são geralmente trímeras, dispostas em três a seis
verticilos, livre ou não, na maioria são actinomorfas ou zigomorfas (Kessler 1993). Frutos são
múltiplos, sempre apocárpicos e com drupas estipitadas ou apresentando carpóforo (Hoot et al.,
2009). A semente é reta ou curva de acordo com a forma do endocarpo, endosperma pode estar
presente ou não, copioso, continuo ou ruminado (Barneby 1975).
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 identificou o número de gêneros e espécies de Menispermaceae ocorrentes no Estado
do Rio de Janeiro, incluindo estudo taxonômico, com descrições e ilustrações.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um levantamento bibliográfico, análise dos herbários HB, R, RB, RFA e RFFP, além
de consultas aos bancos de dados online e observações de campo.
RESULTADOS
Menispermaceae está representada no Estado do Rio de Janeiro pelos seguintes gêneros e 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 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, uma nova ocorrência do

gênero Curarea para o Sudeste do Brasil e a redescoberta de Disciphania sagittaria Barneby, antes
só conhecida pelo espécime-tipo.
DISCUSSÃO
O levantamento identificou 18 espécies e 11 gêneros, a saber: Abuta apresenta nervuras principais
3–5, flores apétalas, estaminódios 3–6 em flores femininas, 3 carpelos sésseis com estigma simples,
drupa de oblonga a ovoide e mesocarpo delgado ou ausente; Anomospermum possui 3 nervuras
principais, sendo 2 menos proeminentes, flores diclamídeas, 6 pétalas maiores que os estames,
formam um pseudodisco em torno do estame, a drupa obovoide a subglobosa; mesocarpo
mucilaginoso, endocarpo em forma de J; Borismene apresenta drupa obovoide a globosa,
mesocarpo mucilaginoso a delgado, endocarpo linear, semente linear e endosperma liso;
Chondrodendron tem folhas peltadas ou não, pulvino em ambas extremidades e de 5–7 nervuras
principais, suas flores apresentam de 12–15 sépalas disposta em 4 ou mais verticilos, flores
femininas com 6 carpelos e drupa obovoide apresentando estípite. Cissampelos peltadas ou não;
lâmina ovada a elíptica, de 5 a 12 nervuras principais, inflorescência com brácteas foliáceas, flores
masculinas com 4 sépalas e 4 pétalas, 4 estames formando sinândrio, flores femininas apresentam
apenas 1 pétala e carpelo, drupa com mesocarpo mucilaginoso e endocarpo hipocrepiforme com
cristas laterais; Curarea possui de 3–9 nervuras principais, Flores com 6(– 9) sépalas em 2(3)
séries, densamente tomentosas, 6 (–3) pétalas, contudo, flores femininas apresentam 3, carpelos 3,
suas drupas apresentam carpóforo curto, epicarpo geralmente tomentoso, endocarpo
hipocrepiforme; Disciphania apresentam pecíolo com pulvino torcido na base, de 3–9 nervuras
principais, flores sésseis ou pediceladas, 6 sépalas membranosas, conatas na base ou até a porção
mediana, pétalas 6 livres, 3 estames livres, flores femininas tem 3 carpelos livres, subglobosos e
séssil, Drupa com endocarpo linear, cartilaginoso, comprimido dorsiventralmente, e apresenta
cristas longitudinais. Hyperbaena possui drupa com mesocarpo delgado; endocarpo em forma de U
invertido, coriáceo, côndilo lameliforme, semente curva, endosperma ausente, embrião carnoso; as
drupas de Odontocarya são elipsóide com mesocarpo fibroso, endocarpo elipsoide com uma
depressão vertical com côndilo arredondado e endosperma ventralmente ruminado; Orthomene
caracteriza-se por apesentar drupas solitárias, aos pares ou agrupadas em três na infrutescência,
geralmente elipsoide, mesocarpo delgado ou ausente; endocarpo linear, lenhoso, reticulado,
invaginação do côndilo lameliforme; Ungulipetalum flores masculinas com 9 sépalas e 6 pétalas,
flores femininas com 12 sépalas, Drupa reniforme, epicarpo coriáceo; endocarpo com intrusão
lamelar.
CONCLUSÃO
O grande número de gêneros (11) e espécies (18) reforça a importância do estado do Rio de Janeiro
como centro de diversidade e conservação da família. Além disso, as descobertas inéditas deste
trabalho evidenciam a importância de dar continuidade ao estudo da flora de Menispermaceae do
Estado do Rio de Janeiro, incluindo a finalização dos artigos (nova espécie, novas ocorrências e
descobertas e Flora Monografada do RJ).
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INTRODUÇÃO
A Amazônia é um bioma de grandes dimensões, que engloba uma área de 4.196.943km², o que
corresponde a aproximadamente 45% do território brasileiro, cobrindo totalmente cinco estados da
federação, e parcialmente quatro (IBGE 2017), além de outros oito países da América do Sul
(Cardoso et al. 2017). O bioma é dividido em várias fitofisionomias como a floresta ombrófila
densa (sendo esta a mais extensa), campinarana, floresta estacional semi-decidual, savana e savana
estépica (MMA, 2017). Sendo reconhecida como a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia
abriga a maior riqueza de espécies, tanto de flora quanto de fauna, também em escala mundial
(Hoorn et al., 2010). Artigos recentes como Cardoso et al. (2017), Ulloa et al. (2017) e Silk et al.
(2015) que tratam da riqueza e distribuição de espécies vegetais da Amazônia, Américas e áreas
tropicais, respectivamente, relatam a importância dos estudos de inventários para o melhor
conhecimento da flora, assim como a dificuldade de estimar sua riqueza real devido a carência de
coletas e estudos nessas áreas. Mesmo sendo uma área tão rica, a floresta Amazônica é a que mais
sofre com desmatamento atualmente no mundo, e grande parte de sua cobertura vegetal original
está ameaçada, podendo desaparecer nas próximas décadas (WWF, 2017).
As angiospermas basais são formadas pelo grado ANITA e pelas Magnoliids e possuem oito ordens
e 25 famílias (APG IV, 2016). São caracterizadas por peças florais livres entre si, perianto pouco
diferenciado e carpelos selados por secreção (Doyle & Endress 2000). As monocotiledôneas
abrangem 11 ordens e 57 famílias (APG IV, 2016), sendo caracterizadas principalmente por
apresentarem um único cotilédone, nervuras paralelinérveas, sistema vascular atactostélico e
ausência de produção de xilema e floema secundários (Chase, 2004).
OBJETIVO
Auxiliar na identificação e na confecção da lista de espécies de angiospermas basais e
monocotiledôneas ocorrentes na Floresta Nacional do Tapajós, auxiliando no conhecimento da flora
local e brasileira.
MATERIAIS E MÉTODOS
A Floresta Nacional do Tapajós (FLONA Tapajós) está localizada às margens do rio Tapajós, no
estado do Pará, nos municípios de Belterra, Aveiro, Placas e Rurópolis, entre as coordenadas 2º 45 a
4º 10´ S e 54º45´ a 55º30´W (ICMBio 2011). Possui uma área de 544.927 hectares, inserida no
Planalto Rebaixado da Amazônia, e faz parte da zona de Floresta Ombrófila Densa, sendo
caracterizada por árvores de grande porte. A FLONA é uma UC bem estabelecida e com uma
sólida base de estudos, com mais de 40 anos de pesquisas acumuladas, porém, sua grande extensão
dificulta a manutenção da integridade da área, estando sujeita a diversos tipos de pressão, como o
desmatamento de 5.460 hectares registrados entre 1997 a 2005 (Cohenca, 2007).
O material utilizado para este estudo é composto por espécimes coletados na FLONA Tapajós e
depositados no herbário RB. A busca inicial dos espécimes a serem trabalhados foi feita através da
plataforma de armazenamento de dados do herbário RB, JABOT (www.jbrj.gov.br/jabot/). A
bibliografia utilizada para as identificações foram: Flora da Reserva Ducke (Ribeiro et al., 1999),
Maas et al. (2015), Couvreur et al. (2012) e Lopes & Mello-Silva (2014), Chanderbali (2009), Van
der Werff (1991) e Lorenzi (2010). Para a discussão sobre a distribuição geográfica das espécies,
foram utilizados os dados disponíveis no Herbário Virtual Reflora, sendo consultados os estados e
biomas de ocorrência de cada táxon identificado. Foram feitos mapas no programa de edição de
imagens Paint com tais ocorrências visando facilitar a visualização da distribuição.

RESULTADOS
Foram analisadas 60 exsicatas referentes a cinco famílias pertencentes às angiospermas basais e
monocotiledôneas. No total foram reconhecidas até o momento 11 espécies de Annonaceae, seis de
Arecaceae, seis de Lauraceae, seis de Myristicaceae e duas de Araceae, totalizando 31 espécies. A
maior quantidade de registros foi de Annonaceae, com 57 no JABOT, sendo 33 incluídos neste
trabalho. Até o momento foram registradas na área duas novas ocorrências para o estado do Pará,
Guatteria ferruginea A.St.-Hil. e Bactris riparia Mart.
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CARACTERIZAÇÃO DA FLÓRULA E ATRIBUTOS FUNCIONAIS DA MADEIRA DAS
ESPÉCIES DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ – RJ.
Gláucia Crispim Ferreira; Graduação em Engenharia Florestal, UFRRJ; ingresso na graduação –
08/2012; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: agosto/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 ecológica da madeira, visam o 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 a 900 metros de altitude 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 de acordo com as técnicas usuais para anatomia da madeira
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 13 espécies de 9 famílias, totalizando 46 indivíduos (tabela 1). A análise das
espécies estudadas revelou a alta incidência das seguintes características analisadas, atribuindo um

padrão para a flórula analisada: Porosidade difusa (Fig. 1a), arranjo dos vasos diagonal e/ou radial
(Fig. 1b), presença de vasos em múltiplos radiais (Fig. 1b), placas de perfuração simples (Fig. 1c),
pontoações intervasculares alternas com formato oval a circular (Fig. 1d), comprimento médio do
elemento de vaso de 350-800 µm (Fig. 1e), fibras com pontoações simples ou com aréolas
reduzidas, comprimento médio das fibras de 900-1600 µm (Fig. 1f), parênquima em faixas (Fig.
1g), série de 3-8 células de parênquima (Fig. 1h), raios de 1-3 células de largura (Fig. 1h),
frequência de 4-12 raios por milímetro linear (Fig. 1i). Para a análise de componentes principais, as
espécies foram plotadas de acordo com 3 fatores que juntos explicam cerca de 70,08% da variação
total e revelou a formação de um grupo e o isolamento de 4 espécies: Bathysa australis, Ocotea
domatiata, Alchornea triplinervia e Vochysia laurifólia.
CONCLUSÃO
A partir dos resultados foi possível observar que as espécies da Rebio Tinguá possuem um padrão
anatômico caracterizado por: porosidade difusa, arranjo dos vasos diagonal e/ou radial, presença de
vasos em múltiplos radiais, placas de perfuração simples, pontoações intervasculares alternas com
formato oval a circular, comprimento médio do elemento de vaso de 350-800 µm, fibras com
pontoações simples ou com aréolas reduzidas, comprimento médio das fibras de 900-1600 µm,
parênquima em faixas, série de 3-8 células de parênquima, raios de 1-3 células de largura,
frequência de 4-12 raios por milímetro linear.
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Tabela 1. Espécies em estudo selecionadas a partir do Valor de Importância. RBw – Número de
registro na Xiloteca do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. VI – Valor de Importância.
Família
Espécies
RBw
Chrysobalanaceae Licania kunthiana
10439
Vochysiaceae
Qualea gestasiana
10453, 10454, 10455, 10456
Euphorbiaceae
Alchornea triplinervia
10442, 10443, 10444, 10445
Sapotaceae
Manilkara subsericea
10449, 10450
Lauraceae
Ocotea elegans
10446, 10447, 10448
Vochysiaceae
Vochysia laurifólia
10553, 10554, 10555, 10556, 10557
Sapotaceae
Pouteria caimito
10549, 10550
Myrtaceae
Calyptranthes grandifolia
10532, 10533, 10535
Lauraceae
Ocotea domatiata
10526, 10527, 10528, 10529, 10530, 10531
Annonaceae
Duguetia microphylla
10516, 10517, 10518, 10519, 10520, 10521
Rubiaceae
Bathysa australis
10542, 10543, 10544, 10545, 10546, 10547
Rubiaceae
Amaioua intermedia
10539, 10540, 10451
Fabaceae
Pseudopiptadenia schumanniana
10522, 10524, 10525

VI
8.435
7.446
6.712
4.580
4.552
4.396
3.884
3.066
2.952
2.669
2.667
2.645
2.079

Figura 1. Atributos de maior frequência na flórula do Tinguá. a) Ocotea elegans. b)
Pseudopiptadenia schumanniana. c) Amaioua intermedia. d) Ocotea elegans. e) Ocotea elegans. f)
Calyptranthes grandifolia. g) Calyptranthes grandifolia. h) Qualea gestasiana. i) Pseudopiptadenia
schumanniana. Barra:100 µm

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA E FITOQUÍMICA COMPARATIVA DE ÓRGÃOS
VEGETATIVOS AÉREOS DE SWARTZIA LANGSDORFFII E S. FLAEMINGII - SEÇÃO
ACUTIFOLIAE (LEGUMINOSAE): EXPLORANDO OS TECIDOS VEGETAIS DE
ESPÉCIES COM POTENCIAL MEDICINAL
Carolina Alcantara 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
Os objetivos deste estudo foram analisar histologicamente as folhas 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 a 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
Folhas das duas espécies foram submetidas às técnicas de caracterização anatômica em microscopia
de luz; análise de superfície em microscópio eletrônico de varredura; análise fitoquímica para
saponinas; análises cromatográficas e em espectrometria de massas; e teste de atividade hemolítica.
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. 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. A análise fitoquímica evidenciou presença de saponinas nas folhas de

ambas as espécies. Foi observada na análise cromatográfica presença de substâncias polares, além
da coloração avermelhada antes da revelação com vanilina sulfúrica sob aquecimento, indicando
presença de saponinas. A análise em espectrometria de massas evidenciou presença de saponinas
em amostras de S. flaemingii, pela presença de substâncias de alto peso molecular tanto no modo
positivo (m/z 621, 871, 593 [M+H]+) quanto no modo negativo (m/z 745, 959, 793 [M-H]-). Apenas
nas amostras do extrato bruto e da fração hexano da folha de Swartzia flaemingii foi observada
hemólise em alta concentração (2,6% e 3,6%, respectivamente, das amostras a 400 µg/mL). A
amostra da fração hexano da folha de S. flaemingii foi a única a apresentar atividade hemolítica
ainda na concentração de 200 µg/mL (3,6% de hemólise). As demais amostras não apresentaram
percentual de hemólise significativo (gráfico 1). A atividade hemolítica provavelmente está
relacionada à presença de saponinas. A diferença do percentual de hemólise entre as amostras
evidencia a diferença no teor de saponinas e, possivelmente, de suas estruturas químicas.
CONCLUSÃO
As análises microscópica e fitoquímica mostraram características potencialmente úteis no
estabelecimento de critérios para a identificação das espécies próximas filogeneticamente,
contribuindo com o controle de qualidade das mesmas. As análises cromatográficas e em
espectrometria de massas e o teste de atividade hemolítica evidenciaram presença de saponinas em
ambas as espécies.
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Grafico 1. Atividade hemolítica nas amostras com extrato bruto da folha de S. flaemingii (SF EB) e
S. langsdorffii (SL EB), e das frações orgânicas hexano (SF Hex), clorofórmio (SF CFM), acetato
de etila (SF AcoET) e butanol (SF BuOH), do extrato bruto da folha de S. flaemingii, em 6
diferentes concentrações.

ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES DO LITORAL DO RIO DE JANEIRO – REGIÃO
DOS LAGOS
Manoela de Brito Lyra; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; ingresso na graduação –
02/2013; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC: agosto/2015; orientador:
Gilberto M. Amado-Filho; co-orientador: Ricardo G. Bahia.
INTRODUÇÃO
A zona costeira do estado do Rio de Janeiro é apontada como uma das regiões de maior riqueza de
espécies de macroalgas do litoral brasileiro, atribuída a significativa disponibilidade de habitats
(principalmente costões rochosos) associada a características oceanográficas e climatológicas
peculiares dessa área, como por exemplo, o fenômeno da ressurgência presente na Região dos
Lagos (Silva et al. 2006).
As algas calcárias incrustantes, abreviadas como CCA (Corallinales, Hapalidiales e Sporolithales,
Rhodophyta), constituem um dos grupos de organismos marinhos bentônicos dominantes dos
substratos rochosos da Região dos Lagos, podendo ocupar até 100% da cobertura destes
(Yoneshigue 1985) e apesar de estarem associadas a importantes serviços ecossistêmicos, poucos
são os estudos acerca deste grupo de organismos.
O presente estudo tem como finalidade ampliar o conhecimento da biodiversidade marinha da
região sudeste brasileira, bem como avançar no conhecimento taxonômico das CCA, lançando mão
de dados morfoanatômicos e moleculares.
OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi determinar a composição específica das algas calcárias
incrustantes da Região dos Lagos, estado do Rio de Janeiro.
MATERIAL E MÉTODOS
Vinte sítios foram amostrados no litoral da Região dos Lagos (Cabo Frio, Arraial do Cabo e
Armação dos Búzios) entre as profundidades de 0,5 - 15 metros (Figura 1). Os principais
morfótipos de CCA foram coletados por meio de mergulho autônomo, totalizando 173 espécimes.
No laboratório, as amostras foram separadas e, analisadas em microscópio óptico, de onde imagens
dos caracteres vegetativos e reprodutivos de interesse taxonômico foram obtidas. As espécies de
CCA foram identificadas por meio de chaves de identificação, descrições de táxons disponíveis na
literatura e comparação com materiais tipo de herbário. Para a análise de DNA, a extração seguiu o
protocolo de Jesionek et al (2016). As relações filogenéticas entre os diferentes táxons foram
inferidas utilizando o método de “neighbour joining” (NJ), com 1000 réplicas de Bootstrap. As
sequências de espécimes de outras populações e de outros táxons de CCA foram obtidas do
Genbank.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse estudo, foram analisados 50 espécimes. Foram identificados 8 táxons de CCA, destacando-se
3 possíveis novas espécies para a ciência, Mesophyllum sp. 1, Melyvonnea sp. 1 e Sporolithon sp. 1,
representadas nas árvores filogenéticas produzidas (Figura 2). Mesophyllum sp.1 foi descrita
formalmente como Mesophyllum tectum em artigo submetido para publicação. As análises
moleculares foram fundamentais para uma identificação mais acurada das espécies.
Mesophyllum sp. 1 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. Além disso, os espécimes estão
representados em um clado isolado, com 88% de suporte na árvore (Figura 2).
Melyvonnea sp. 1 apareceu em clado isolado, com 100% de suporte e apresenta um conjunto de
características morfoanatômicas que a diferencia das outras espécies: talo fino e um anel branco
comumente encontrado ao redor dos conceptáculos em vista superficial.

Sporolithon sp. 1 também foi apresentada em um clado isolado com 100% de suporte (Figura 2) o
que sugere se tratar de mais uma espécie nova. Essa hipótese poderá ser confirmada após a inclusão
de dados morfoanatômicos.
Quarenta e oito espécies de CCA já foram descritas para o Brasil (Horta et al. 2016), entretanto,
estudos moleculares recentes indicam um alto nível de diversidade críptica ou pseudo-críptica em
comparação com as análises morfoanatômicas tradicionais (Hernandez-Kantun et al., 2016). Isso
pode significar que esse número esteja subestimado. Estudos detalhados de material tipo, incluindo
análise de DNA e estudos taxonômicos são necessários para avaliar com precisão a diversidade não
só do país como do mundo.
CONCLUSÃO
Oito táxons de CCA foram identificados para o litoral da Região do Lagos. Arraial do Cabo
apresentou a maior riqueza (6/8 spp.) (Tabela 1). Dados taxonômicos morfoanatômicos e
moleculares indicam a descoberta de três possíveis novas espécies.
A combinação de dados do fenótipo e genótipo permitiu determinar com precisão quais
características morfológicas e anatômicas das CCA podem ser utilizadas para a identificação de
táxons. Além disso, as análises moleculares permitiram um melhor entendimento das relações
filogenéticas e filogeográficas desse grupo de organismos.
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Tabela 1. Táxons de CCA registrados para os costões rochosos do litoral da Região dos Lagos, no
estado do Rio de Janeiro.
Espécies

Arraial do
Cabo

Cabo
Frio

Corallinaceae
Hydrolithon samoense (Foslie) Keats & Y.M.Chamberlain

X

X

Lithophyllum stictiforme (Areschoug) Hauck

X

Lithophyllum sp.

X

X

Hapalidiaceae
Mesophyllum sp.

X

X

Melyvonnea erubescens (Foslie) Athanasiadis & D.L.Ballantine
Melyvonnea sp.

X
X

X

Búzios

X

X

Sporolithaceae
Sporolithon episporum (M.Howe) E.Y.Dawson
Sporolithon sp.

X
X

Figura 1. Sítios de coleta amostrados na Região dos Lagos (RJ). 1- Ilha dos Franceses; 2- Saco dos
Ingleses; 3- Ponta do Maramutá; 4- Praia Vermelha; 5- Enseada do Forno; 6- Saco do Cherne; 7Cardeiros; 8- Ilha dos Porcos; 9 e 10- Ilha dos Papagaios; 11 e 12- Ilha Comprida; 13- Capões; 14 e
15- Ilha dos Pargos; 16- Praia Rasa; 17- Praia da Tartaruga; 18- Praia do Forno; 19- Laje dos
Alagados; 20- Ilha de Âncora. Sítios de 1-8 = Arraial do Cabo; sítios de 9-15 = Cabo Frio; sítios de
16-20 = Armação dos Búzios.

Figura 2. A direita: Filograma inferido de sequências psbA (22 espécimes). Pontos vermelhos
indicando espécies relacionadas ao holótipo. Valores nas ramificações representando a porcentagem
de suporte dos ramos (para 1.000 réplicas) para o método de “neighbor-joining”. Valores abaixo de
55 não indicados. Em azul, sequências geradas neste estudo. A esquerda: Filograma inferido de
sequências psbA (20 espécimes). Espécies em negrito indicando àquelas relacionadas ao holótipo.
Valores nas ramificações representando a porcentagem de suporte dos ramos (para 1.000 réplicas)
para o método de “neighbor-joining”. Valores abaixo de 55 não indicados. Em azul, sequências
geradas neste estudo.

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROBIALITAS EM TESTEMUNHOS
CARBONÁTICOS DE RECIFES CORALÍNEOS DE 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 – agosto/2015; orientador –
Leonardo Tavares Salgado; co-orientador – Rodrigo Tomazetto de Carvalho.
INTRODUÇÃO
Microbialitas são depósitos carbonáticos organo-sedimentares produzidos pela interação do
crescimento e metabolismo de microrganismos (microalgas, cianobactérias e bactérias),
propriedades da superfície celular e da composição das substâncias poliméricas extracelulares (EPS:
Extracellular Polymeric Substances) secretadas no processo de adesão ao substrato (Stolz, 2000). O
processo ocorre entre as células microbianas (intercelular) tendo certa influência de fatores
ambientais. Por conta da influência da comunidade microbiana e do ambiente na deposição mineral,
o conhecimento sobre a história das microbialitas reflete não apenas a evolução da esteira
microbiana, mas também das mudanças de longo prazo na água do mar e na química atmosférica
que influenciaram o metabolismo microbiano, além do estado de saturação de carbonato de água do
mar (Riding, 2011). As microbialitas são formadas em uma ampla gama de ambientes, incluindo
ambientes lacustres, de água salobra e marinha (Riding, 2006). No ambiente marinho, a formação
das microbialitas é essencial para a acumulação e preservação de carbonatos no ambiente bentônico.
Em recifes rasos são encontradas como crostas tipicamente formadas durante fases finais da
construção de estruturas recifais carbonáticas, preenchendo os espaços vazios no recife, reduzindo
assim a porosidade dessas estruturas (Riding, 2011). As microbialitas são formadas principalmente
quando existem distúrbios ou mudanças nas condições ambientais marinhas como nos períodos de
deglaciação (Riding et al, 2011). Alguns trabalhos já identificaram e caracterizaram microbialitas
do último período de deglaciação no Caribe e Oceania (Camoin et al., 2006), porém ainda não há
informação acerca da distribuição e composição de microbialitas para a Plataforma Continental
Brasileira (PCB). Na PCB, região da Plataforma Continental dos Abrolhos (PCA) apresenta uma
heterogeneidade de habitats complexa que reflete sua própria evolução entre o último máximo
glacial e a última regressão marítima (Amado-Filho et al, 2012) e, por conta dessa variabilidade,
constitui um bom exemplo de uma plataforma mista carbonática, que pode ser usada como modelo
para o estudo de processos sedimentares além de como essas estruturas foram afetadas durante e
após a última deglaciação.
OBJETIVO
Identificar e caracterizar as microbialitas formadas na região da PCA após o último período
deglacial.
MATERIAIS E MÉTODOS
Local de estudo
Coroa Vermelha foi a região amostrada dentro da PCA no verão de 2016, aonde foram obtidos
núcleos de amostras de carbonato (≈ 50 m) usando um sistema de pistão core.
Procedimentos
Os núcleos foram secos, fotografados e cortados em seu eixo transversal. Foram selecionados
fragmentos localizados na região de 15 metros de profundidade (≈15.000 anos). Essas amostras
foram analisadas na lupa para avaliar a presença de possíveis sedimentos microbianos (coloração
escura ou acinzentada) e lavadas para remover de sal marinho. Foram realizadas imagens em
Microscópio Eletrônico de Varredura para análise ultraestrutural das microbialitas, em Microscópio
Confocal para a identificação de possíveis sinais de autofluorescência correlacionados a moléculas
de origem biológica e análises por Espectroscopia Infra-Vermelho por Transformada de Fourier
(FT-IR) para detecção de grupo funcionais orgânicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através do presente estudo é possível afirmar que as microbialitas estão presentes no sedimento
depositado após durante último período de deglaciação da PCA. As análises ultraestruturais dos
sedimentos aprisionados nas reentrâncias de pólipos de coral (figura 1) e da superfície de
fragmentos de briozoários (figura 2) mostraram formações cristalinas típicas de processos de
biomineralização mediados por bactérias marinhas, com a formação de estruturas cristalinas
esféricas, formas cúbicas e peloidais de calcita (Disi et al., 2015). Além disso, o tamanho das
formas cristalinas encontradas no material é condizente com o de bactérias (1 µm) ou cianobactérias
(tamanhos variados) componentes do biofilme bacteriano. Nas análises de composição química, os
picos entre 2880 e 3000 cm-1 obtidos no FT-IR apontam para a presença de compostos orgânicos
que já foram assinalados em outros trabalhos como sendo encontradas em microbialitas (Tabela 1).
Ademais, outros minerais foram identificados, como hidromagnesita e silicatos de magnésio, já
encontrados em diversas outras formações microbianas no mundo (Valdespino-Castillo et al.,
2018). A análise por microscopia confocal revelou um predomínio de material carbonático
(aragonita) e uma estrutura com resquícios de pigmento com autofluorescência correspondente a
clorofila a de tamanho compatível com possíveis aglomerados celulares, em torno de 10 µm (figura
3). A visualização desta estrutura nos indica a presença de organismos autotróficos que ficaram
aprisionados nas formações sedimentares. A presença das microbialitas nesta parte do testemunho
que refletiria o estado das formações recifais entre 13500 e 15000 anos atrás é compatível com as
amostras já analisadas de outros lugares do mundo, como o Thaiti (Camoin, et al. 2006). Nesta
época houve um rápido aumento do nível do mar até 120 m, o que resultou na morte dos
organismos que cresciam no recife, inclusive corais. O recobrimento com microbialitas é
considerado com o último estágio sucessional do recife antes de sua “morte” (Camoin et al., 2006).
Por tanto estamos diante de uma amostra que pode ser considerada como um registro do
“afogamento” dos organismos construtores dos recifes da PCA.
CONCLUSÃO
Foi possível encontrar significativos indícios da presença de microbialitas nas amostras do
testemunho que representam a comunidade recifal durante último período de deglaciação. A
presença delas sobre pólipos de corais caracterizam estas como microbialitas recifais e confirmam o
processo de “afogamento” dos organismos construtores da PCA, confirmando o rápido processo de
subida do nível do mar ocorrido neste período e que foi registrado em outras localidades do mundo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Amado-Filho, G.M., Moura, R.L., Bastos, A.C., Salgado, L.T., Sumida, P.Y., Guth, A.Z., FranciniFilho, R.B., Pereira-Filho, G.H., Abrantes, D.P., Brasileiro, P.S., Bahia, R.G., Leal, R.N., Kaufman,
L. Kleypas, J.A., Farina, M., Thompson, F.L., 2012. Rhodolith beds are major CaCO3 bio-factories
in the tropical south West Atlantic. PLoS ONE 7(4), 1–6. DOI: 10.1371/journal.pone.0035171.
Cabioch, G., Camoin, G.F., Webb, G.E., Le Cornec, F., Molina, M. G., Pierre, C., and Joachimski,
M.M., 2006. Contribution of microbialites to the development of coral reefs during the last
deglacial period: Case study from Vanuatu (south-west Pacific): Sedimentary Geology, v. 185, p.
297–318.
Camoin, G.F. (Ed.) 1999. Microbial mediation in carbonate diagenesis. Sedimentary Geology, 126:
271-304.
Camoin, G.F., Cabioch, G., Eisenhauer, A., Braga, J.-C., Hamelin, B., and Lericolais, G., 2006.
Environmental significance of microbialites in reef environments during the last deglaciation:
Sedimentary Geology, v. 185, p. 277–295.
Disi, Z. A. A., Samir, J., Bontognali, T. R. R., Attia, E. S. M., Hamad Al-Kuwari, A. A. S., Zouari,
N. 2017.Evidence of a Role for Aerobic Bacteriain High Magnesium Carbonate Formation in the
Evaporitic Environment of Dohat Faishakh Sabkhain Qatar. Frontiers in Environmental Science. v.5
a.1

Riding, R., 2006. Microbial carbonate abundance compared with fluctuations in metazoan diversity
over geological time, Sedimentary Geology, 185: 229–238.
Riding, R. and Tomás, S., 2006, Stromatolite reef crusts, Early Cretaceous, Spain: Bacterial origin
of in situ precipitated peloid microspar? Sedimentology, 53: 23–34.
Riding, R., 2011. Reefal microbial crusts. In: Hopley, D. (ed.), Encyclopedia of Modern Coral
Reefs. Encyclopedia of Earth Science Series, Springer, Heidelberg, pp. 911–915.
Stolz, J. F., 2000. Structure of microbial mats and biofilms. In Riding, R. E., Awramik, S. M. (eds.),
Microbial Sediments. New York: Springer, 1–9.
Valdespino-Castillo, P. M., Hu, P., Merino-Ibarra, M., López-Gómez, L. M., Cerqueda-García, D.,
Zayas, R. G., Pi-Puig, T., Lestayo, J. A., Holman, H., & Falcón, L. I. 2018. Forntiers in
Microbiology. Exploring biogeochemistry and microbial diversity of extant microbialites in Mexico
and Cuba. v.9 a.510
Webster, J.M., Braga, J.C., Clague, D.A., Gallup, C., Hein, J.R., Potts, D.C., Renema,W., Riding,
R., Riker-Coleman, K., Silver, E., Wallace, L.M., 2009. Coral reef evolution on rapidly subsiding
margins. Global and Planetary Change 66, 129–148.

Figura 1: Imagens de microscopia eletrônica de
varredura da amostra do testemunho da Coroa
Vermelha. A visão ampla do pólipo de coral; B,
partículas de sedimento e fragmentos de briozoários
acumulados no interior do pólipo de coral; C,
sedimentos ovalados ou esféricos sobre a superfície
dos grãos aprisionados (setas brancas); D, sedimento
fino preso nas reentrâncias do pólipo. Letra b indica
fragmentos de briozoários.

Figura 2: A, inclusões nas células de um briozoário; B,
vista superficial dos grãos evidenciando o grande
número de inclusões cristalinas; C e D, detalhe dos
cristais cúbicos (C: seta branca) e pelóides (D: seta
branca).

Figura 3: Soma de 50 planos ópticos em microscopia
confocal onde observa-se uma estrutura com
fluorescência equivalente a da clorofila (em vermelho)
dentro da matriz carbonática do material analisado.

EFETIVIDADE DE ABELHAS E BEIJA-FLORES NA POLINIZAÇÃO DE EDMUNDOA
LINDENII, BROMELIACEAE
Roberta Luisa Barbosa 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
O gradiente em sistemas de polinização entre especialistas obrigatórios e generalistas facultativos é
atualmente consensual, apesar de amplo debate sobre o assunto (Johnson e Steiner 2000). Assim, a
evolução dos sistemas pode ser na direção de atributos relacionados a um polinizador especializado
para outro, com estágios intermediários em que ambos polinizam a flor (Stebbins 1970) ou seleção
e manutenção de atributos relacionados a sistemas generalizados (Ollerton et al. 2007). Para
sistemas de polinização generalistas é preciso avaliar a efetividade de cada um dos visitantes, a qual
é dada pela frequência de visitas associada à eficácia de cada visitante (i.e. capacidade de depositar
pólen no estigma, de modo a resultar na produção de sementes) (Freitas 2013). Se os polinizadores
variam em comportamento ou eficácia, e se a composição destes varia temporalmente, a seleção de
caracteres florais pode variar no tempo (Schemske e Horvitz 1989). Observações prévias em
Edmundoa lindenii (Regel) Leme indicam a existência de flutuações anuais na frequência dos seus
visitantes florais. Poucos estudos focaram nesta questão e há lacunas de conhecimento acerca da
variação temporal dos polinizadores e a existência de um grupo principal de polinizadores em
sistemas generalistas.
OBJETIVO
Determinar a efetividade de polinizadores em uma espécie generalista e sua variação entre
florações.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado em Mata Atlântica no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ. A coleta de
dados foi feita nos eventos reprodutivos de 2015-2018. Foram determinadas dimensões das flores,
espectro de refletância, duração da antese e medidas de néctar. A limitação polínica foi avaliada
através de diferença significativa na quantidade de sementes por fruto de flores suplantadas com
pólen cruzado e em condições naturais (expostas durante a antese). Os visitantes florais foram
definidos em grupos funcionais (abelhas grandes, abelhas pequenas e beija-flores) (Fig.1) e
avaliados quanto à frequência de visitas, através de observações focais com duração de 30 min
(287,5 h totais). A eficácia dos grupos funcionais 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 de polinizadores 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
As flores produziram em média 34,5 ± 21,4 μl de néctar com 28,5 ± 1,8% de concentração de
açúcares. Pétalas refletem e sépalas absorvem UV enquanto as brácteas refletem na faixa espectral
do vermelho. A frequência absoluta de visitantes florais por inflorescência diferiu de uma floração
para a outra, sendo 2,5 visitas/h em 2016 e 0,4 e 0,5 visitas/h em 2017 e 2018. Foram registradas 11
espécies de visitantes florais. A frequência relativa dos grupos funcionais de visitantes variou entre
as florações (Fig. 2). Abelhas pequenas apenas pilharam pólen. Não houve limitação polínica em
2016 e houve em 2017. Beija-flores são mais eficazes do que as abelhas grandes (p = 0,02) e
apresentaram equidade na polinização semelhante ao controle (p = 0.35), enquanto as visitas por
abelhas produziram frutos com menos sementes do que o controle (p < 0,01) (Tab 1).

DISCUSSÃO
A análise de refletância floral em E. lindenii corresponde ao padrão esperado para atração de
abelhas e beija-flores. Enquanto abelhas têm um espectro de visão que inclui comprimentos de onda
de UV (Kevan et al 2001), beija-flores são conhecidos pela sua preferência pelas flores de cor
vermelha (Cazé 2016). O volume de néctar corresponde ao volume (Wilcoxon p-value = 0.085) e
concentração (Wilcoxon p-value = 0.014) encontrados em espécies de Bromeliaceae polinizadas por
beija-flores (Tavares et al. 2016). Beija-flores são mais eficazes, porém, a efetividade destes é
diferente a cada ano devido às flutuações da frequência. O cenário proposto por Stebbins (1970),
traz que apenas uma de múltiplas soluções evolutivas pode ser atendida, assim, devido à diferença
no desempenho de polinizadores, as pressões seletivas mais fortes poderiam ser em direção à
especialização na polinização por beija-flores. Entretanto, a generalização a longo prazo é
relacionada à flutuação de polinizadores em um determinado local ao longo das florações (Waser
1996). Isso poderia 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). O que vimos é que os atributos morfológicos
medidos em E. lindenii permitem acesso para ambos os polinizadores. Houve limitação polínica
apenas no ano em que um grupo funcional foi majoritário. Outros estudos realizados em plantas
generalistas encontram aumento nas taxas reprodutivas quando há diferentes contribuições de
vetores de pólen (e.g., Ávila Jr. e Freitas 2011). Abelhas grandes foram eficazes, entretanto, para
que suas visitas resultem em um número de sementes equiparado ao advindo das visitas de beijaflores, devem ter uma frequência de visitas muito alta.
CONCLUSÃO
A população de E. lindenii no PARNASO apresentou sistema de polinização generalista em grupo
funcional, com beija-flores mais eficazes que abelhas na polinização, mas com variação anual nas
suas efetividades. Nossos resultados adicionam evidências à ideia de que apenas o registro de
visitantes florais ou estimativas da sua contribuição em somente um evento de floração podem levar
a equívocos na definição do sistema de polinização de espécies.
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Fig. 1: Visitantes florais de Edmundoa lindenii no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ, Brasil.
(A) Visita do beija-flor Amazilia fimbriata. (B) Visita da abelha grande Bombus morio. (C) Visita
da abelha pequena Trigona spinipes (D) Inflorescência de E. lindenii com duas flores abertas. (E)
Indivíduos de E. lindenii.

Fig. 2: Frequência relativa de visitas florais em E. lindenii pelos grupos funcionais entre 2015 e
2018. Percentuais de visitas por abelhas grandes (52%, 12%, 87%, 2%), abelhas pequenas (6%,
52%, 4%, 30%), e beija-flores (42%, 36%, 9%, 68%), respectivamente, ao longo dos anos.
Tab. 1: Eficácia na polinização dos grupos funcionais de visitantes florais de Edmundoa lindenii no
Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Eficácia = número de sementes viáveis por fruto produzidas
após uma única visita à flor; Condições naturais = produção de sementes em flores expostas aos
polinizadores por toda a antese.
Tratamento
Eficácia beija-flores
Eficácia abelhas grandes
Eficácia abelhas pequenas
Condições naturais

Frutos (n)
59
137
61
210

Sementes (média ± desvio padrão)
71,9 ± 64,5
15,7 ± 30,2
0
66,5 ± 78,8

RESUMO PIBIC EM

MODELO DE SISTEMA AGROECOLÓGICO NO CENTRO DE RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
André Luís da Rocha Guimarães; aluno do Ensino Médio, Colégio Estadual André Maurois;
ingresso no Ensino Médio – 02/2016; previsão de conclusão – 12/2018; ingresso no PIBIC-EM:
março/2018; orientador: João Carlos Silva.
INTRODUÇÃO
A agroecologia é um conjunto de conhecimentos científicos bastante diversos, com componentes
agronômicos, ecológicos, sociais, culturais, éticos, políticos e econômicos reunidos para fomentar a
transição para um modelo sustentável. Em decorrência do componente humano a integra, ela
caminha indissociavelmente da educação (Caporal & Costabeber 2002). Em virtude de seus
princípios consonantes, o desenvolvimento de um sistema agroecológico urbano se mostra uma
importante ferramenta para implementação e avaliação da disseminação do conhecimento correlato.
OBJETIVO
Desenvolver e implementar um modelo didático de sistema agroecológico urbano no Centro de
Responsabilidade Socioambiental do JBRJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Procedimentos
A primeira etapa desta pesquisa foi a implementação de um modelo simples, didático e sustentável
de sistema agroecológico urbano no Centro de Responsabilidade Socioambiental do JBRJ. A
segunda é a avaliação da disseminação desse conhecimento através de questionários, formulários e
entrevistas. Os participantes da pesquisa assinarão o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o
projeto já foi submetido ao comitê de ética da UERJ (processo n. 82382517.9.0000.5282).
RESULTADOS
Foi criado um sistema agroecológico urbano composto por sementeira vertical, sementeira
horizontal e área de cultivo de hortaliças, legumes, temperos, medicinais, plantas alimentícias não
convencionais, plantas atrativas de polinizadores, plantas repelentes de pragas e adubo verde (Figs.
1A-E). A área de cultivo foi construída e mantida pelos educandos e foi dividida nos setores
canteiros tradicionais, mandala e espiral (Figs. 1E-H).
DISCUSSÃO
Foi percebido nos educandos um grande interesse no desenvolvimento e cuidado com as plantas e a
estrutura que compõem o sistema, de forma que ele atingiu seu propósito como ferramenta didática
e de sensibilização. Cunha et al. (2014) e Ribeiro et al. (2015) obtiveram resultados semelhantes
acerca dos benefícios de hortas didáticas em escolas, corroborando a contribuição desses espaços na
busca pelo desenvolvimento sustentável.
CONCLUSÕES
É possível concluir que a atitude e o pensamento dos educandos foram transformados de maneira
positiva, com uma maior conscientização ambiental.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Figura 1. Elementos que compõem o sistema agroecológico urbano e seu processo de construção
pelos educandos do Centro de Responsabilidade Socioambiental do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro. A. Sementeira em canteiro. B-E. Área de cultivo de hortaliças, legumes, temperos,
medicinais, plantas alimentícias não convencionais, plantas atrativas de polinizadores, plantas
repelentes de pragas e adubo verde. B e C. Canteiros tradicionais, D. Mandala. E. Espiral. E e F.
Delimitação dos canteiros da mandala utilizando garrafas plásticas. G e H. Seleção e plantio das
plântulas de hortaliças.

AVALIAÇÃO DAS TRILHAS FORMAIS E INFORMAIS DO JARDIM BOTÂNICO DO
RIO DE JANEIRO
Bruna Carvalho Belfort; aluna do Ensino Médio, Colégio Estadual André Maurois; ingresso no
Ensino Médio – 02/2016; previsão de conclusão – 12/2018; ingresso no PIBIC-EM: março/2018;
orientador: João Carlos Silva.
INTRODUÇÃO
Atualmente, a coleção biológica do arboreto do JBRJ encontra-se organizada por critérios
taxonômicos e/ou fitogeográficos (Reis 2008) e pode ser visitada por meio de diversas trilhas, tanto
as informais quanto as formais. A existência e o aperfeiçoamento de tais trilhas são de fundamental
importância, pois elas promovem uma aproximação da natureza e propiciam a aplicação de
diferentes mecanismos de ensino-aprendizagem.
OBJETIVO
Identificar e avaliar as trilhas formais e informais existentes no JBRJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Procedimentos
A partir da análise do fluxo de visitantes e do acompanhamento de visitas guiadas ao JBRJ foram
preliminarmente avaliadas a efetividade e o nível de satisfação dos visitantes destes espaços de
ensino-aprendizagem. O processo prosseguirá através do preenchimento de questionários. Os
participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o projeto já foi submetido ao
comitê de ética da UERJ (processo n. 82382517.9.0000.5282).
RESULTADOS
Foram realizadas visitas guiadas para o reconhecimento das seguintes trilhas formais no arboreto do
JBRJ: Trilha da Mata Atlântica e Trilha das águas (Fig. 1), além de visitas informais a algumas
coleções do arboreto. As experiências mencionadas embasarão a formulação dos questionários que
serão preenchidos por instrutores e visitantes.
DISCUSSÃO
Foi possível perceber que as trilhas percorridas atingiram seu objetivo como ferramenta didática e
de sensibilização, o que é fundamental para o participante apreciar a visita e experimentar uma
vivência educativa de qualidade (Nascimento et al. 2017). No entanto, existem algumas deficiências
na apresentação e na divulgação dos trajetos, na forma através da qual a informação foi transmitida
e na acessibilidade, pois em alguns lugares foi detectada uma dificuldade de locomoção.
CONCLUSÕES
É possível concluir que as trilhas servem como ferramenta educativa e de sensibilização e que as
principais demandas identificadas concernem a: 1) divulgação da sua existência, 2) um maior
treinamento da equipe responsável pela transmissão do conhecimento ao visitante, 3) a realização
de adaptações que facilitem a locomoção do visitante e a inclusão de todo tipo de público.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Figura 1. Visita guiada percorrendo a trilha da Mata Atlântica, no arboreto do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro, realizada em companhia de alunos do Instituto Arcádia.

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO JARDIM SENSORIAL DO JARDIM BOTÂNICO DO
RIO DE JANEIRO
Dayane de Jesus Barbosa; aluna do Ensino Médio, Colégio Pedro II; ingresso no Ensino Médio –
02/2018; previsão de conclusão – 12/2020; ingresso no PIBIC-EM: março/2018; orientador: João
Carlos Silva.
INTRODUÇÃO
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é um espaço destinado ao lazer, à experimentação de
sensações, e à aproximação do público e da natureza, pois estes constituem espaço de pesquisa,
ensino e extensão, especialmente no que tange à Botânica (Casazza 2012, Ramos & Peixoto 2017).
Uma das coleções do JBRJ é o Jardim Sensorial (JS), idealizada principalmente para deficientes
visuais e onde visitantes são convidados a perceber as espécies com outros sentidos que não a visão.
OBJETIVO
Avaliar as atividades didáticas e funções sensoriais do JS do JBRJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Adotando o modelo metodológico de pesquisa-ação e do acompanhamento de visitas guiadas foram
preliminarmente avaliados o espaço do JS e a função de cada estrutura sensorial. O processo
prosseguirá através de técnicas de análise sensorial afetiva utilizando questionários
semiestruturados. Os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o
projeto já foi submetido ao comitê de ética da UERJ (processo n. 82382517.9.0000.5282).
RESULTADOS
Foram realizadas visitas guiadas ao JS do JBRJ com os alunos de diferentes instituições, os quais
foram convidados a perceber o JS inicialmente vendados (Figs. 1A e B). Também ocorreram
treinamentos com os educandos do Centro de Responsabilidade Socioambiental do JBRJ,
momentos em que eles desenvolveram os saberes que lhes foram passados. Visitas com o objetivo
de manutenção das espécies presentes no mesmo também aconteceram e foram essenciais.
DISCUSSÃO
Conforme observado nas visitas e nos treinamentos, o percurso do Jardim Sensorial é uma via de
mão dupla, pois é prazerosa tanto para o visitante quanto para o guia, trazendo diversas reflexões
sobre a relação do homem com a natureza e inclusão social e gratidão. Comparando as experiências
vividas no JS com o relato de Sabbagh & Cuquel (2007) e de Borges & Paiva (2009) foi possível
observar que há diversos conceitos, resultados e métodos semelhantes, tais como as espécies
escolhidas para compor o percurso, selecionadas para estimular memória, curiosidade e sentidos.
CONCLUSÕES
O JS se mostra importante para estimular a curiosidade do visitante em relação ao conhecimento,
principalmente no caso das crianças, pois o aproxima de elementos distantes de sua realidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Figura 1. Visita guiada ao Jardim Sensorial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A. Um grupo de
alunos do Ensino Fundamental sendo guiado pela autora. B. Os alunos percebem vendados a textura
das espécies vegetais cultivadas.

DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO DO PROJETO PEDAGOGIA SUSTENTÁVEL
ENTRE OS EDUCANDOS DO CENTRO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Deborah Christina do Amaral Bidart Prado; aluna do Ensino Médio, Colégio Pedro II; ingresso no
Ensino Médio – 02/2018; previsão de conclusão – 12/2020; ingresso no PIBIC-EM: março/2018;
orientador: João Carlos Silva.
INTRODUÇÃO
A preocupação com a preservação da natureza cresceu muito após as reuniões formais em prol do
desenvolvimento sustentável. Diversos autores defendem que potencializar tal prática é sobretudo
impulsionar ações inerentes ao respeito e ao cuidado pela natureza e pelos direitos humanos, à
justiça social e econômica e à defesa de uma cultura de democracia, não violência e paz (Gadotti
2001, Freire 2011). Inspirando-se nessas ideias foi concebido o projeto Pedagogia Sustentável, cujo
intuito é contribuir para o desenvolvimento e a implementação de uma cultura de sustentabilidade
inicialmente entre os educandos do Centro de Responsabilidade Socioambiental do JBRJ.
OBJETIVO
Avaliar a disseminação do conhecimento coproduzido na disciplina Pedagogia Sustentável,
integrante da formação dos educandos do Centro de Responsabilidade Socioambiental do JBRJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Procedimentos
A primeira etapa da pesquisa consistiu na revisão sistemática da concepção de Pedagogia
Sustentável; a segunda na avaliação da disseminação e aplicação dessas novas práticas através de
questionários. Os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o projeto
já foi submetido ao comitê de ética da UERJ (processo n. 82382517.9.0000.5282).
RESULTADOS
Foram promovidos debates acerca da conceituação de Pedagogia, Sustentabilidade e Arte; foram
desenvolvidas oficinas para a produção de objetos ecopedagógicos, construídos utilizando-se
objetos que seriam descartados (Figs. 1A-D); e foram aplicados jogos didáticos sobre temas como a
sensibilização visando a inclusão social e o reaproveitamento ou reciclagem de objetos (Fig. 1E).
Além disso, foram realizadas visitas guiadas com alunos de instituições de ensino, momentos estes
nos quais foi possível observar os educandos transmitindo o conteúdo assimilado (Fig. 1F).
DISCUSSÃO
Foram identificados no comportamento e na fala dos educandos indícios de mudanças de
paradigmas, etapas muito importantes na busca de um desenvolvimento sustentável, isto é, um
desenvolvimento economicamente factível, ecologicamente apropriado, socialmente justo e
culturalmente equitativo, respeitoso e sem discriminação, assim como defende Gutiérrez (1996) tal
como citado por Gadotti (2001).
CONCLUSÕES
É possível concluir que este não é apenas um projeto direcionado ao ensino em sala de aula, ele
pode englobar diversos processos do cotidiano e da vida em sociedade, integrando o conhecimento
formal e teórico com a prática e a realidade do indivíduo alcançado.
REFERÊNCIAS
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Figura 1. Atividades realizadas com os educandos do Centro de Responsabilidade Socioambiental
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A e B. Produção de objetos ecopedagógicos a partir do
reaproveitamento de materiais que seriam descartados. C e D. Produção de esculturas ecológicas,
construídas a partir de argila e coloridas utilizando tintas produzidas a partir de corantes de origem
natural. E. Jogo sobre a temática da poluição atmosférica. F. Visita guiada com alunos do Instituto
Arcádia.

ELEMENTOS PROMOTORES DE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NO JARDIM
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Maria Isabel Gomes Carneiro; aluna do Ensino Médio, Colégio Estadual André Maurois; ingresso
no Ensino Médio – 02/2016; previsão de conclusão – 12/2018; ingresso no PIBIC-EM: março/2018;
orientador: João Carlos Silva.
INTRODUÇÃO
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi fundado em 1808 com intuito de aclimatar especiarias do
Oriente. Com o tempo, novas linhas de pesquisa foram desenvolvidas, além de atividades de ensino
e extensão (Casazza 2012). Na década de 1980, o JBRJ incorporou a questão ambiental, assumindo
seu papel educativo como locais propenso à promoção da Alfabetização Científica (AC),
conhecimentos que visam facilitar ao cidadão a compreensão sobre a realidade, dando a ele o
incentivo e as ferramentas para transformá-la (Cascais & Fachín-Terán 2016).
OBJETIVO
Identificar elementos promotores do processo de alfabetização científica no JBRJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Procedimentos
Empregando o método de caminhamento, diversas coleções do JBRJ foram visitadas visando
identificar a presença de elementos promotores da alfabetização científica, que foram caracterizados
e registrados em fotografias.
RESULTADOS
Foram percorridas duas trilhas formais do JBRJ e foram visitadas algumas coleções, onde foram
identificados elementos promotores na forma de placas informativas. Algumas possuem relevo em
braile e/ou conteúdo em Inglês e/ou Espanhol, permitindo ao deficiente visual e ao turista ter acesso
à informação, enquanto outras possuem a estrutura mais inclinada, facilitando a leitura por parte dos
deficientes físicos.
DISCUSSÃO
O JBRJ está trabalhando para alcançar seu público integral, o que está em consonância com as
recomendações de Cerati (2014) sobre a educação em Jardins Botânicos na perspectiva da AC. No
entanto, ainda são necessários guias ou roteiros impressos, um maior número de placas inclinadas e
com a escrita em braile e na maioria do espaço a acessibilidade ainda é um problema.
CONCLUSÕES
As placas informativas cumprem seu propósito como elementos promotores de AC. As principais
necessidades identificadas foram a presença de guias ou roteiros impressos e a instalação de placas
com outros idiomas, em braile e posicionadas de forma a permitir a leitura por pessoas com
deficiência.
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Figura 1. Elementos promotores de alfabetização científica identificados no arboreto do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro. A. Visita guiada percorrendo a trilha da Mata Atlântica, realizada em
companhia de alunos do Instituto Arcádia. B. Placa contendo mapa, permitindo visualizar a
localização das coleções. C. Placa informando a aleia em que se transita, assim como a rota para o
Meliponário ou à Trilha da Mata Atlântica. D. Placa informando o nome comum, nome científico,
família botânica e origem de um indivíduo da coleção de palmeiras. E. Placa com as características
do ambiente de restinga situada na coleção de mesmo nome. F. Placa informando procedimentos
não permitidos no arboreto. G. Placa situada no Meliponário informando os visitantes acerca das
características de espécies de abelhas nativas sem ferrão. H. Placa situada na mencionada coleção
com o texto em braile, permitindo ao deficiente visual o acesso à informação. I. Placa situada na
coleção de plantas da região amazônica posicionada inclinadamente nas proximidades da trilha,
facilitando o acesso à informação por deficientes físicos.

