XXVII Seminário PIBIC
Homenagem ao pesquisador Gilberto Menezes Amado Filho in memorian

Local: Auditório Graziela Maciel Barroso/
Escola Nacional de Botânica Tropical
23 a 24 de julho de 2019
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro

CAPA: Gilberto M. Amado-Filho coletando um rodolito epifitado por outras macroalgas e
esponjas no Banco dos Abrolhos, estado da Bahia. Foto: Áthila Bertoncini/Rede Abrolhos.
O cientista Gilberto Menezes Amado-Filho era Pesquisador Nível 1, membro do comitê assessor em
oceanografia, e um dos coordenadores do Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração
(PELD), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). No âmbito
estadual era Cientista do Estado e coordenador de área da Fundação Carlos Chagas de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). Destacou-se por sua contribuição em estudos
sobre a biodiversidade marinha e os recifes da Amazônia, Abrolhos e ilhas oceânicas brasileiras.
Atuou em projetos sobre poluição marinha por metais pesados e biologia celular, tendo sido o
primeiro brasileiro a receber o Prêmio Luigi Provasoli, pela descoberta de uma nova organela
celular. No momento estava dedicado a estudar os efeitos do Desastre de Mariana sobre o oceano.
Formado em Biologia Marinha (1985), fez mestrado no Museu Nacional e doutorado no Instituto de
Biofisica Carlos Chagas Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretor da Escola
Nacional de Botânica Tropical e atuou em diversos Programas de Pós-Graduação, onde formou 19
mestres, 14 doutores e supervisionou 14 pós-doutores. Publicou mais de 130 trabalhos científicos.
Descrito por colegas e amigos como um líder, era apaixonado por sua instituição e pela ciência,
destacando-se por agregar pesquisadores de diversas instituições nacionais e estrangeiras, sempre
enfatizando a importância dos trabalhos em campo nos domínios inexplorados do Oceano. Seu
legado pessoal e científico certamente influenciará as próximas gerações de cientistas marinhos.
Deixa mãe, esposa, filha, duas irmãs e sobrinhos.
Texto elaborado pelos pesquisadores que trabalharam com Gilberto M. Amado-Filho: Renato
Crespo Pereira - Diretor de Pesquisa Científica do JBRJ, Leonardo Salgado - JBRJ, Rodrigo Leão
de Moura – UFRJ e Fernando Moraes - JBRJ.
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PROGRAMAÇÃO

Dia 23/07/2018
09:00h - ABERTURA
09:15h – PALESTRA DE ABERTURA
“Biomimética de algas marinhas no combate à bioincrustação” – Bernardo Antônio
Perez da Gama – Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq Nível 1D –
Universidade Federal Fluminense - UFF.
10:15h – INTERVALO
10:30h – 12:00h - APRESENTAÇÕES ORAIS
10:30h – Bruna Miranda Valle Lima
ESTRUTURA E DIVERSIDADE DE ARILOS EM SEMENTES DE SWARTZIA
SCHREB (LEGUMINOSAE, PAPILIONOIDEAE)
10:45h – Gabriel Cristhian Freitas da Silva
OCORRÊNCIA DE FOLHAS HOMOBÁRICAS E HETEROBÁRICAS EM
DIFERENTES FITOFISIONOMIAS DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
11:00h – Júlia Amaral Vellozo
ANÁLISE DE ENDEMICIDADE EM BARBACENIA (VELLOZIACEAE)
11:15h – Ana Carolina da Silva Bizzo
PIPERACEAE DA ÁREA DO ENTORNO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO, RJ, BRASIL
11:30h – Carolina Cavalcante Moraes
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROBIALITAS
TESTEMUNHOS CARBONÁTICOS DE RECIFES CORALÍNEOS
ABROLHOS APÓS A ÚLTIMA GLACIAÇÃO MÁXIMA

EM
DE

11:45h – Emily da Silva Arnou
A IMPORTÂNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM CENTROS
URBANOS PARA A BRIOFLORA: UM ESTUDO DE CASO NO PARQUE
NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI, RIO DE JANEIRO.
12:00h – ALMOÇO
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14:00h - 16:30h - APRESENTAÇÕES ORAIS
14:00h – Maria Eduarda Lopes Barbosa Soares
DIVERSIDADE E SINOPSE TAXONÔMICA DO CLADO MIMOSOIDA
(LEGUMINOSAE CAESALPINOIDEAE) NO PARQUE NACIONAL DA SERRA
DOS ÓRGÃOS, RIO DE JANEIRO, BRASIL
14:15h – Matheus Ré Moutinho
DIVERSIDADE DE MELASTOMATACEAE NO PARQUE NACIONAL DA
SERRA DOS ÓRGÃOS, RIO DE JANEIRO, BRASIL
14:30h – Renan Garibaldi de Oliveira Ferreira
DIVERSIDADE
MORFOANATÔMICA
PLANTAGINIFOLIUM - ATHYRIACEAE

DO

CLADO

DIPLAZIUM

14:45h – INTERVALO
15:00h – José Gabriel Silva da Costa
EVOLUÇÃO DO ANDROCEU EM GÊNEROS DE PRIMULACEAE: ESTUDO DE
CASO EM JACQUINIA ARMILLARIS JACQ.
15:15h – Gabriel Nascimento Damianik Valdetaro
CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS CELULARES DE DINOFLAGELADOS
FOTOSSINTÉTICOS DA FAMÍLIA SYMBIODINIACEAE
15:30h – Bárbara Cavalcante Frota
TRATAMENTO TAXONÔMICO DAS ESPÉCIES DO CLADO DIOCLEA
(LEGUMINOSAE) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
15:45h – Carolina Corrêa Abramovicz
CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA EM RAÍZES AÉREAS DA EPÍFITA DE
ANTHURIUMSCANDENS (ARACEAE)
16:00h – Fernanda Helena de Faria Nadal
O GÊNERO BRUNFELSIA L (SOLANACEAE) NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
16:15h – Lucas Carvalho Gomes Rodrigues
PEPEROMIA RUIZ & PAV. (PIPERACEAE) DA RESERVA BIOLÓGICA DO
TINGUÁ, RJ, BRASIL
16:30h –ANÁLISE DOS RELATÓRIOS PELO COMITÊ EXTERNO - CNPq
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Dia 24/07/2019
09:00h – 10:30h - APRESENTAÇÕES ORAIS
09:00h – Marlon Costa de Almeida
CACTACEAE NO MACIÇO DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, BRASIL
09:15h – Jéssica Carneiro Oliveira
USO DE ULVA FASCIATA NO MELHORAMENTO DA SEMENTE DE SOLANUM
LYCOPERSICUM
09:30h – Vitória Longuinho Holz
ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS DE
PLATAFORMA CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO

RODOLITOS

NA

09:45h – Gabriella da Silva Saab
MORFOLOGIA E FUNCIONALIDADE DO ANDROCEU DE CASSIA FISTULA L.
(LEGUMINOSAE) SINALIZAM DIVISÃO DE TRABALHO
10:00h – Gabriel Coimbra Rocha
PADRÕES DE REFLETÂNCIA, ÁREA DE ATRAÇÃO E DISTÂNCIA DE SINAL
NO TESTE DA HIPÓTESE DE BEE-AVOIDANCE
10:15h – Gabriella Almeida Leal
DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES BENTÔNICAS E SUA PRODUÇÃO
DE CaCO3 SOBRE ESTRUTURAS ARTIFICIAIS NOS RECIFES CORALÍNEOS
DE ABROLHOS, BRASIL
10:30h – INTERVALO
10:45h – 12:00h - SESSÃO DE PAINEL – PIBIC-EM
10:45h – Dayane de Jesus Barbosa
AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

JARDIM

SENSORIAL

DO

JARDIM

11:00h – Nicoli Mori Saraiva
O TAMANHO DA FLOR INFLUENCIA NA RIQUEZA DE BEIJA-FLORES
VISITANTES?
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11:15h – Fernanda Perenha Sestalo
AVALIAÇÃO DE TRILHAS FORMAIS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO
11:30h – Júlia Firmino de Azevedo
MODELO DIDÁTICO DE HORTA AGROECOLÓGICA URBANA NO CENTRO
DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO JARDIM BOTÂNICO DO
RIO DE JANEIRO
11:45h – Otávio Henrique Candeias
ELEMENTOS PROMOTORES DO PROCESSO DE EDUCAÇÃO NO JARDIM
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
12:00h – ALMOÇO

14:00h - 15:30h - APRESENTAÇÕES ORAIS
14:00h – Sanny Ferreira Hadibe Siqueira
ONTOGENIA DOS FRUTOS
MALVACEAE)

DE

ESPÉCIES

DE

GAYA

(MALVEAE,

14:15h – Diego Nunes da Silva
REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO FRITZSCHIA CHAM. (MARCETIEAE:
MELASTOMATACEAE)
14:30h – Isadora Teles Lopes
AVALIAÇÃO
DA
VARIAÇÃO
FENOLÓGICA
DE
ESPÉCIES
DE
MELASTOMATACEAE ENDÊMICAS DO BRASIL UTILIZANDO DADOS E
IMAGENS DO HV- REFLORA
14:45h – Victoria Ketlin Cardoso de Almeida
O ESTADO DE HIDRATAÇÃO AFETA A TOLERÂNCIA AO CHOQUE
TÉRMICO EM SEMENTES DE ESPÉCIES DOS CAMPOS DE ALTITUDE DO
ITATIAIA (RJ)
15:00h – Manoela Brito Lyra
ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES DO LITORAL DO RIO DE JANEIRO
15:15h – Roberta Luisa Barbosa Leal
EFEITO DA FLORAÇÃO DE NEOREGELIA CONCENTRICA NO SUCESSO
REPRODUTIVO DE EDMUNDOA LINDENII (BROMELIACEAE)
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15:30h –ENCERRAMENTO
15:50h – REUNIÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL COM COMITÊ EXTERNO – CNPq
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ESTRUTURA E DIVERSIDADE DE ARILOS EM SEMENTES DE SWARTZIA SCHREB
(LEGUMINOSAE, PAPILIONOIDEAE)
Bruna Miranda Valle Lima; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação –
08/2016; previsão de conclusão do curso – 12/2021; ingresso PIBIC: novembro/2019; orientador:
Vidal de Freitas Mansano.
INTRODUÇÃO
O gênero Swartzia está inserido na família Leguminosae, uma família altamente diversa, considerada
a terceira maior família de angiospermas, atrás apenas de Asteraceae e Orchidaceae. Essa família
destaca-se por ser uma das famílias economicamente mais importantes no mundo. Muitas espécies
de plantas apresentam estruturas diferenciadas associadas às suas sementes, que podem estar
relacionadas às suas síndromes de dispersão ou a mecanismos de proteção do embrião. Neste
contexto destacamos o arilo, uma estrutura relevante, devido à sua importância econômica, ecológica
e filogenética, que está presente, principalmente, em espécies tropicais e subtropicais (Silveira et al.
2016). O arilo é um apêndice ou excrescência da semente, carnoso ou de consistência mais ou menos
rígida, muitas vezes de coloração chamativa, que envolve a as sementes (Gonçalves & Lorenzi 2011,
Silveira et al. 2016). O estudo da forma e diversidade de arilo em Swartzia pode ser útil para ampliar
a nosso conhecimento a respeito da diversidade de arilo no gênero, sendo relevante para
compreensão das estratégias reprodutivas do grupo, além de ressaltar o potencial uso das espécies
desse gênero.
OBJETIVO
O projeto tem como objetivo analisar a diversidade de arilo presente em espécies do gênero
Swartzia, com o propósito de compreender e listar possíveis caracteres diagnósticos que auxiliem a
taxonomia infragenérica, além de colaborar ampliando a compreensão dessa estrutura, pouco
estudada em Swartzia até o momento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Arilo da Swartzia langsdorffii e S. simplex submetidas às técnicas de caracterização anatômica em
microscopia de luz; análise de superfície em microscópio eletrônico de varredura; análise de testes
histoquímicos para amido, lipídios, compostos fenólicos e polissacarídeos.
RESULTADOS
Swartzia langsdorffii e S. simplex possuem o arilo vistoso, de coloração amarela brilhante, com
aspecto polposo, cobrindo toda a semente em S. langsdorffii; e esbranquiçada, apresentando-se como
uma estrutura de aspecto mais delgado e seco, cobrindo cerca de um quarto da semente em S.
simplex. Ambos estão ligados à semente na região do hilo.
Em vista transversal o arilo de S. langsdorffii mostra uma conformação mais consistente e compacta,
as células são mais alongadas e justapostas próximo à superfície, tornando-se mais isodiamétricas e,
com espaços intercelulares, próximo à região de ligação com a semente. Já em S. simplex as células
apresentam formatos que variam de irregulares a isodiamétricas, dispondo-se de modo a formar
algumas reentrâncias. As células da camada mais externa diferem entre as duas espécies em relação à
ornamentação da superfície, sendo do tipo estriada em S. langsdorffii e psilada em S. simplex.
Por meio dos testes histoquímicos, a reação positiva do teste com Sudam III, evidenciou a presença
de um conteúdo lipídico em ambas as espécies, porém formado por gotas de óleo maiores e mais
abundantes nas células do arilo de S. simplex. O teste com o Reagente de Lugolevidenciou amido
apenas em S. simplex. Já os testes com o Cloreto férrico, para localização de compostos fenólicos, e
PAS para localização de polissacarídeos gerais, foram negativos em ambas as espécies.

DISCUSSÃO
O arilo faz parte da unidade de dispersão junto à semente, pode conter vários compostos nutritivos,
com possível finalidade de atração e recompensa para dispersores (Silveira et al. 2016). Os
dispersores são importantes para distribuição geográfica, fluxo gênico e sobrevivência das espécies.
Os dados parciais sobre conteúdo de reserva no arilo de Swartzia langsforffii e S. simplex
demonstram o potencial nutritivo dessa estrutura, indicando a sua função ecológica em Swartzia.
O papel do arilo na dispersão de sementes merece destaque. Em Swartzia, com sementes dispersas
por morcegos e pequenos mamíferos terrestres (Van der Pijl 1982; Vaz et al. 2016). Vaz et al. (2016)
demonstraram que sementes que tiveram o arilo totalmente removidos antes da germinação
aumentaram seu potencial germinativo o que indica a necessidade de remoção do arilo pelos
dispersores, quepossivelmente se alimentam do mesmo (Van der Pijl 1982), salientando a
importância do seu valor nutritivo, para que o arilo desempenhe de forma satisfatória tal função
ecológica.
Neste contexto vale salientar que a comparação entre as espécies S. langsdorffii e S. simplex, que
possuem um arilo que se distinguem em relação às suas cores, tamanhos e a maneira como cobrem a
semente, demonstrou que as duas espécies investem em estratégias distintas para atração dos
dispersores, S. langsdorffii investindo mais nos atrativos visuais e S. simplex investindo mais nos
atrativos nutritivos.
As comparações anatômicas e histoquímicas apontam que as espécies usam estratégias diferentes
para atração de seus dispersores, porém é preciso aprofundar mais os estudos, fazendo outros testes
histoquímicos para essas espécies e ampliando a amostragem de estudo, a fim de ampliar o
entendimento sobre diversos aspectos do arilo, um importante acessório da semente, que possui
características relevantes para taxonomia do grupo Swartzia (Pinto 2013). Além de ampliar a
compreensão sobre os aspectos ecológicos, o melhor entendimento dessa estrutura irá agregar
também mais subsídios para a taxonomia.
Os dados apresentados neste estudo da morfologia externa, interna e caracterização química dos
metabólitos de reserva para as espécies S. langsforffii e S. simplex apontam o potencial de tais
características na delimitação taxonômica infragenérica, principalmente se com a utilização de
amostragens amplas e abrangentes.
REFERÊNCIAS
Cowan RS (1967). Swartzia (Leguminosae, Caesalpinioideae, Swartzieae). Flora Neotropica Monograph 1: 1-228.
Gonçalves EG & Lorenzi H (2011) Morfologia vegetal organografia e dicionário ilustrado de morfologia das plantas
vasculares. 2.ed. Brasil.
Pinto RB, Torke BM & Mansano VF (2012) Updates to the taxonomy of Swartzia (Leguminosae) in extra- Amazonian
Brazil, with descriptions of five new species and a regional key to the genus. Revista Brittonia 64: 119-138.
Pinto RB (2013) Estudos citogenéticos e taxonômicos em espécies brasileiras de SwartziaSchreb (Leguminosae Papilionoideae). Dissertação de mestrado - Universidade estadual de Campinas, São Paulo.104p.
Silveira SR, Domelas MC & Martinelli AP (2016) Perspectives for a Framework to Understand Aril Initiation and
Development. Revista Frontiers in plant Science, v. 7.
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Figura 1. Fotografias do fruto e semente de Swartzia. A, C, Swartzialangsdofii. B, D, Swartzia
simplex. A-B. Frutos maduros abertos, expondo as sementes ariladas. C-D. Detalhe do arilo
envolvendo a semente em S. langsdofii (C) e S. simplex (D). Símbolos: ar = arilo, se = semente.
Escala: A = 1,5 cm. B-D = 1 cm.
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OCORRÊNCIA DE FOLHAS HOMOBÁRICAS E HETEROBÁRICAS EM DIFERENTES
FITOFISIONOMIAS DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabriel Cristhian Freitas da Silva; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação
– 2017/2, previsão de conclusão – 07/2022, ingresso no PIBIC: novembro/2018, orientador: Claudia
Franca Barros.
INTRODUÇÃO
As folhas são as primeiras estruturas das plantas a responderem aos fatores ambientais (Baas 1973).
A variação de recursos abióticos provoca diferentes ajustes nas folhas garantindo melhor
aproveitamento das condições ambientais, permitindo sua sobrevivência (Valladares & Niinemets
2008). As espécies respondem de forma diferenciada ao uso de água (Rosado et al.2015,
Zwienieckiet al. 2007), criando um ambiente interno que permite um retorno positivo sobre os
investimentos da planta em tecidos fotossintetizantes. Nas florestas ombrófilas a estratificação da luz
provoca diferentes ajustes para a otimização da fotossíntese, transpiração e transporte de água. As
espécies arbóreas, sob a perspectiva da anatomia foliar, podem ser classificadas em: heterobáricas e
homobáricas. As folhas heterobáricas apresentam feixes vasculares com extensão de bainha (BSE)
no mesofilo e as homobáricas não apresentam essa extensão (Wylie 1951; Terashima 1992). O
presente trabalho pretende contribuir para o conhecimento das variações na anatomia foliar de
espécies de diferentes fitofisionomias de florestas do estado do Rio de Janeiro, visando responder se
existem características anatômicas comuns entre espécies de diferentes grupos taxonômicos que
ocorrem em uma dada fitofisionomia? E se existe um padrão anatômico característico para as
espécies de uma mesma fitofisionomia?
OBJETIVO
Investigar a presença e proporção de folhas homobáricas e heterobáricas em diferentes fisionomias
na Floresta mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro.
MATERIAIS E MÉTODOS
Local de estudo: As áreas de estudo serão na Reserva Biológica do Poço das Antas, Parque Nacional
do Itatiaia e Reserva Ecológica de Macaé de Cima todas localizadas no estado do Rio de Janeiro.
Procedimentos: Para a análise dos atributos foliares realizamos cortes anatômicos transversais. As
amostras de folha foram fixadas durante 48 horas numa solução de 2,5% de glutaraldeído e 4,0% de
formaldeído tamponado com 0,05 M de cacodilato, pH 7,2, à temperatura ambiente (Barros &
Miguens 1998). As amostras framdesidratadas, infiltradas em resina de metacrilato (Historesin,
Leica, Nussloch, Heidelberg, Alemanha) seguindo as orientações do fabricante. As secções
transversais e longitudinais foramcortadas a 4-6 μm em micrótomo rotativo (Spencer), coradas com
azul de toluidina a 0,05% em tampão fosfato 0,1 M (Feder & O'Brien 1968), e as lâminas
forammontadas com resina sintética Entellan (Merck).
RESULTADOS
Até o momento foram analisadas 20 espécies homobáricas (Figs.1a-c) e 8 espécies heterobáricas. No
Parque Nacional do Itatiaia foram analisadas 21 amostras, 15 homobáricas e 6 heterobáricas. Na
Reserva Ecológica de Macaé de Cima foram analisadas 6 amostras 4homobáricas e 2 heterobáricas.
Na Reserva Biológica de Poço das Antas foi analisada 1 amostra homobárica. Foram analisadas três
espécies da família Lauraceae, Ocotea itatiaiae, Endlicheria paniculata e Ocotea divaricata. As
espécies Ocotea divaricata e Ocotea itatiaiae são homobáricas, enquanto a espécie Endlicheria
paniculata é heterobárica. Foram analisadas também três espécies da família Rubiaceae, Coussarea
congestiflora, Coussarea strigosipes e Bathysa meridionalis. As duas espécies do gênero Coussarea,
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são homobáricas, enquanto a do gênero Bathysa é heterobárica. Portanto a determinação de folhas
homobáricas e heterobáricas não parece ser uma característica compartilhada pelo mesmo grupo
taxonômico.
DISCUSSÃO
Alguns autores referem que ocorrência desses dois tipos de folhas pode estar relacionada ao
ambiente e a disponibilidade de água e de luz em diferentes tipos florestais. As folhas homobáricas
são geralmente encontradas em florestas estacionais sempre-verde (Kenzo et al. 2007), enquanto as
heterobáricas são associadas a florestas caducifólias, com estações do ano bem demarcadas
(Terashima 1992). O que foi apresentado até o momento mostra que 71,42% das espécies estudadas
são homobáricas.
CONCLUSÃO
Os resultados indicam que as espécies de uma dada fitofisionomia, Parque Nacional do Itatiaia,
possuem características anatômicas semelhantes independente do grupo taxonômico, observação
corroborada na análise das espécies das famílias Lauraceae e Rubiaceae.
REFERÊNCIAS
Baas P (1973) The wood anatomical range in Ilex and its phylogenetic and systematicsignificance. Blumea 21: 193–258.
Barros CF & Miguens FC (1998) Ultrastructure of the epidermal cells of Beilshmiedia rigida (Mez) Kosterm
(Lauraceae). Acta Microscópica 7: 1-11.
Feder N & O’Brien TP (1968) Plant microtechnique: some principles and newmethods. American Journao of Botany 55:
123–142.
Rosado BHP, Joly CA, Burgess SSO, Oliveira R & Aidar MPM (2015) Changes in plant functional traits and water use
in Atlantic rainforest: evidence of conservative water use in spatio-temporal scales. Trees 30: 47–61.
Terashima I (1992) Anatomy of non-uniform leaf photosynthesis. Photosynthesis Research 31: 195–212
Valladares F & Niinemets Ü (2008) Shade tolerance, a key plant feature of complex nature and consequences. Annual
Review of Ecology, Evolution and Systematics 39: 237-257.
Valladares F, Sanchez D & Zavala MA (2006) Quantitative estimation of phenotypic plasticity: bridging the gap between
the evolutionary concept and its ecological applications. Journal of Ecology 94: 1103–1116.
Wylie RB (1943) The role of the epidermis in foliar organization and its relations to the minor venation. American
Journal of Botany 30: 273– 280.
Wylie RB (1951) Principles of foliar organization shown by sunshadeleaves from ten species of deciduous
dicotyledonous trees. American Journal of Botany 38: 355–361.
Zwieniecki MA, Brodribb TJ & Holbrook NM (2007) Hydraulic design of leaves: insights from rehydration kinetics.
Plant Cell Environment 30: 910-921.
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Figura 1 - a. mesofilo foliar da espécie Myrciaria glazioviana, encontrada no Parque Nacional do
Itatiaia. b. mesofilo foliar da espécie Pachystroma longifolium, encontrada no Parque Nacional do
Itatiaia. c. mesofilo foliar da espécie Schefflera calva, encontrada no Parque Nacional do Itatiaia.
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ANÁLISE DE ENDEMICIDADE EM BARBACENIA (VELLOZIACEAE)
Júlia Amaral Vellozo; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação – 07/2017;
previsão de conclusão do curso – 2021.1; ingresso no PIBIC: outubro/2018; orientador: Rafaela C.
Forzza e coorientador Janaina Gomes da Silva.
INTRODUÇÃO
Velloziaceae possui cerca de 260 espécies agrupadas em cinco gêneros: Acanthochlamys P.C. Kao,
Barbacenia Vand., Barbaceniopsis L.B. Sm., Vellozia Vand. e Xerophyta Juss. (Mello-Silva 2018).
A família é caracterizada por abrigar plantas herbáceas com caule coberto pelas bainhas foliares ou
folhas marcescentes. As flores são chamativas, podendo ter de seis a muitos, geralmente 18, estames;
ovário ínfero, trilocular e frutos capsulares (Mello-Silva 1995). A grande maioria das espécies
distribui-se na América Neotropical e o Brasil concentra a maior riqueza específica, com 221
espécies agrupadas em dois gêneros, Barbacenia e Vellozia (Flora do Brasil 2020 em construção).
Barbacenia é o segundo maior gênero família, com cerca de 101 espécies (Flora do Brasil 2020 em
construção), concentradas sobretudo nos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço (Mello-Silva
1995, 2015). Essa formação vegetal situada geralmente em altitudes superiores a 900m, possui
condições ecológicas muito distintas, resultando em diversas adaptações de sua flora e uma elevada
riqueza de espécie e alto grau de endemismo (Giulietti et al. 1997).
A biogeografia é a ciência que formula hipóteses sobre os padrões de organização espaço-temporal
das espécies e os processos que os geraram (Morrone 2000). A identificação de áreas de endemismo
é um procedimento inicial para qualquer estudo biogeográfico, representando a unidade primordial
para investigação da biogeografia histórica e cladística (Carvalho 2011). Essa área da ciência foi
incluída nos interesses conservacionistas com intuito de subsidiar esforços mais concretos de manejo
e estabelecimento de áreas prioritárias para conservação (Prevedello & Carvalho 2006).
OBJETIVO
O estudo objetiva a construção de uma ampla base de dados com a distribuição geográfica para cada
uma das espécies do gênero Barbacenia, fomentando um estudo biogeográfico mais aprofundado
desse grupo, bem como realizar a Análise de Endemicidade.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para as análises biogeográficas as coordenadas geográficas de ocorrência das espécies de Barbacenia
restrita ao Brasil foram obtidas pelo banco de dados do HV Reflora. Posteriormente, todos os dados
georreferenciados foram padronizados seguindo as planilhas com as coordenadas dos municípios
brasileiros do IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/download/geociencias.shtm). Durante a execução
do projeto, surgiu a necessidade da busca bibliográfica das obras originais das espécies de
Barbacenia. Desta forma, a coleção de livros e periódicos da Biblioteca do Jardim Botânico do Rio
de Janeiro foram consultados para recuperar a localidade-tipo presentes nas obra-princeps de cada
espécie. Após o levantamento e georreferenciamento das amostras, a distribuição de cada espécie foi
plotada no mapa, usando Q-GIS (QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial
Foundation Project. htttp://www.qgis.org/) e, posteriormente, foi modificada em um editor de
imagem.
RESULTADO E DISCUSSÃO
Foram analisadas as localidades-tipo das 101 espécies do gênero Barbacenia e o levantamento
completo da distribuição geográfica de 24 espécies. Com o levantamento das coordenadas e das
obras, foi possível observar a concentração de grande parte das espécies na Cadeia do Espinhaço. Tal
qual foi proposto por Mello-Silva (2015), esta Cadeia é o centro primário de diversidade do gênero.
Também, foi observado que a maioria das espécies, como esperado, tem ocorrência
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predominantemente concentrada no estado de Minas Gerais, seguida por uma ocorrência
significativa nos estados de Goiás e da Bahia. Com esses dados é evidente a alta taxa de endemismo
das espécies de Barbacenia nos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço. Porém, ainda é
necessário dar continuidade as pesquisas realizando a análise de endemicidade para que possamos
estabelecer áreas prioritárias para conservação.
CONCLUSÃO
O estudo tem como desígnio reconhecer áreas de endemismo para o gênero Barbacenia, porém, até o
momento, os dados ainda são escassos para impor conclusões sólidas. Entretanto, é possível observar
a relação direta entre o gênero e os campos rupestres brasileiros. Além disso, este trabalho ao ser
concluído será de grande relevância visto que a literatura de Barbacenia ainda é bem restrita.
REFERÊNCIAS
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PIPERACEAE DA ÁREA DO ENTORNO DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO,
RJ, BRASIL
Ana Carolina da Silva Bizzo; Graduação em Ciências Biológicas, UVA; ingresso na graduação –
08/2017; previsão de conclusão do curso – 12/2021; ingresso no PIBIC: agosto/2018; orientador:
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). No Brasil estão presentes467 espécies, concentradas
principalmente nas florestas Amazônica e Atlântica (Flora do Brasil 2020), distribuídas nos gêneros
Manekia, Peperomia e Piper (Tebbs 1989). No estado do Rio de Janeiro são registrados 183 táxons
distribuídos nos gêneros Manekiacom uma espécie, Ottonia Spreng. também uma espécie,
Peperomia com 77 e Piper com 104 registros (Flora do Brasil 2020) sendo considerado um dos dez
maiores gêneros neotropicais de Magnoliidae e o maior em Piperaceae (Jaramillo & Manos 2001).
Geralmente, habitam áreas sombrias, úmidas ou margens de rios, entretanto, podem ser encontradas
nas bordas de mata, matas secas e no interior de clareiras, naturais ou abertas por ação antrópica
(Greig 1993; Medeiros 2006).
OBJETIVO
Conhecer as espécies de Piperaceae presentes na área do entorno do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, realizando tratamento taxonômico, fotografias e comentários a respeito das espécies.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
A área do entorno do Jardim Botânico do Rio de Janeiro ocupa cerca de 147,06 hectares referentes
ao Jardim Botânico e Horto Florestal, a cobertura vegetal é típica da Floresta Ombrófila Densa
(Veloso et al. 1991), com afloramentos rochosos. O clima da área é classificado como tropical
quente e úmido.
Procedimentos
Foi realizado levantamento no herbário do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(RB), e literatura especializada.
RESULTADOS
Foram encontradas até o momento 22 táxons dos quais sete pertencem ao gênero Peperomia: P.
arifolia Miq.; P. circinnata Link; P. corcovadensis Gardner; P. incana (Haw.) A. Dietr.; P. nítida
Dahlst.P. punicea Dahlst., P. urocarpa Fisch. & C. A. Mey e 15 de Piper: P. amplum Kunth, P.
arboreum var. Hirtellum Yunck., P. cernuum Vell., P. gaudichaudianum Kunth, P.
hoffmannseggianum Roem. & Schult., P. lepturum var. lepturum Kunth, P. lepturum var.
angustifolium (C. DC) Yunck., P. malacophyllum (C. Presl) C. DC., P. mollicomum Kunth, P.
morisonianum C. DC., P. pubisubmarginalum Yunck., P. regnelii (Miq.) C. DC., P. rivinoides
Kunth e P. truncatum Vell.
DISCUSSÃO
As pesquisas realizadas no momento no entorno do Jardim Botânico evidenciaram a presença de 22
táxons dos quais sete pertencem ao gênero Peperomia e 15 a Piper. Assim num total de 181 espécies
de Peperomia e Piperpara o estado do Rio de Janeiro (Flora do Brasil 2020), aproximadamente 12%
ocorrem no entorno. Sabe-se, que os gêneros preferem geralmente locais úmidos e sombreados, às
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vezes, encontrados em locais ensolarados, características encontradas também na região, entretanto,
esta baixa porcentagem pode está relacionada a alguns aspectos, como às poucas coletas realizadas
na região e também porque ainda não foram feitas consultas aos demais herbários fluminenses, 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,
acrescentando-se 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 à ação
antrópica.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos no trabalho mostraram até o momento a ocorrência de 22 táxons, destes sete
pertencem ao gênero Peperomia já quase concluído, entretanto faltando elaboração de chaves e
organização para publicação; os demais táxons pertencem a Piper que se descreve paulatinamente
com base nas literaturas e material consultado até o momento no herbário RB.
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROBIALITAS EM TESTEMUNHOS
CARBONÁTICOS DE RECIFES CORALÍNEOS DE ABROLHOS APÓS A ÚLTIMA
GLACIAÇÃO MÁXIMA
Carolina Cavalcante Moraes; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação –
07/2015; previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC: 07/2018; orientador:
Leonardo Tavares Salgado.
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
Caracterizar microbialitas formadas no período de deglaciação até os dias atuais (24 mil anos atrás
até o presente) da região da Plataforma Continental de Abrolhos.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo e amostragem
Foram retiras amostras de testemunhos da região de Pedra Grande, localizada no Parque Nacional
Marinho dos Abrolhos, Litoral Sul da Bahia, Brasil. O Arquipélago de Abrolhos fica entre as
coordenadas geográficas 17°41.535’ S, 038°58.608’W. Na expedição foi realizado o quantitativo de
dois furos, um em Coroa Vermelha e outro em Pedra Grande. Em ambos, a remoção do material foi
através de perfuração com rotativa (drillprobe) chegando até 50m de profundidade. Neste trabalho
serão relatados apenas os resultados dos primeiros 7,5 metros de profundidade de Praia Grande.
Procedimentos
As amostras foram separadas por faixas de profundidade (0-1,5 m; 1,5-3 m; 3-4, 5 m; 4,6-6 m, 67,5m; 9-10,5 m; 10,5-12 m; 13,5-15 m; 16,5-18 m; 18-20 m) em Tubos Falcon de 50 ml. Após, estas
17

foram secar por liofilização e observadas em microscópio estereoscópico para a análise
macroestrutural e localização de possíveis sedimentos microbianos. Os sedimentos de interesse
foram separados e preparados para a observação damicro e nano estrutural por Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) de Alta Resolução. Essas amostras de MEV receberam uma
deposição de carbono e foram analisadas por Espectroscopia de Energia Dispersiva para revelar sua
composição elementar.
RESULTADOS
As análises por microscópio estereoscópico (Fig. 1) revelaram a presença de sedimentos com
diferentes colorações (esbranquiçado, alaranjado, cinzento) em todas as faixas de profundidade.
Além disso, foi possível observar algumas evidências de estruturas formadas por organismos vivos,
como pólipos de coral e compartimentos calcificados de briozoários. Na análise por MEV (Fig. 2)
foram observados sedimentos com dimensões entre 1 e 5 µm aprisionado na matriz sedimentar e nos
esqueletos calcários de corais, briozoários e algas calcárias. A análise elementar evidenciou a
presença de carbonatos com maior proporção de magnésio a partir das amostras de 1,5 a 3 metros de
profundidade até as amostras de 6 a 7,5 m. Além disso outros elementos foram encontrados nesses
minerais como ferro, alumínio, enxofre e fósforo.
DISCUSSÃO
Os resultados obtidos por MEV e EDS nos revelam a possível presença de carbonatos microbianos e
microbialitas a partir de 1,5 a 3 m de profundidade que pode ser associado a amostras depositadas há
aproximadamente 1,5 a 3000 anos atrás. Neste período, houve um crescimento vertical dos recifes de
Coroa Vermelha que pode ser descrito com ambiente ainda em distúrbio advindo do final da
deglaciação (Andrade et al. 2003). Essa informação corrobora a ideia de Camoin et al. 2006 de que
essas estruturas se desenvolvem nessas condições. A presença de elementos como ferro, alumínio e
silício indica a presença de possíveis sedimentos aprisionados o que é uma característica de
microbialitas (Zeyen et al. 2015; Valdespino-Castillo et al. 2018). As análises realizadas neste
trabalho são preliminares para confirmar que os minerais encontrados são de origem microbiana,
assim serão realizadas análises relativas a possíveis assinaturas de moléculas orgânicas microbianas
nestes sedimentos, como a Espectroscopia Raman, FT-IR e Microscopia Confocal.
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos revelam a possível presença de carbonatos microbianos e microbialitas a partir
de 1,5 a 3 m de profundidade que pode ser associado a amostras depositadas há aproximadamente
1,5 a 3.000 anos atrás. Essa informação indica que houve a formação dessas estruturas mesmo após o
último período de deglaciação (6.000 anos atrás), fato que pode estar relacionado a distúrbios
ocorridos na Plataforma Continental Brasileira neste período.
REFERÊNCIAS
Amado-Filho GM et al. (2012) Rhodolith beds are major CaCO3 bio-factoriesin the tropical south West Atlantic. PLoS
ONE 7: 1-6.
CamoimGF (1999) Microbial mediation in carbonate diagenesis. Sed. Geol., 126: 271-304.
Camoim GF et al. (2006) Environmental significance of microbialites in reef environments during the last deglaciation.
Sedimentary Geology 185: 277–295.
Riding R (2006) Microbial carbonate abundance compared with fluctuations in metazoan diversity over geological time.
Sedimentary Geology, 185: 229-238.
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.
Valdespino-Castillo PM et al. (2018) Exploring biogeochemistry and microbial diversity of extant microbialites in
Mexico and Cuba. Frontiers in Microbiology 9: a510
Webster JM et al. (2009) Coral reef evolution on rapidly subsiding margins. Global and Planetary Change 66: 129–148.
Zeyen N. et al. (2015) Formation of low-T hydrated silicates in modern microbialites from Mexico and implications for
microbial fossilization. Frontiers in Earth Science 3: Id64. 380-383.

18

Figura 1: Imagens em microscópio
estereoscópio das amostras de sedimento
oriundas dos testemunhos evidenciando os
diferentes tipos de grãos que compõe cada
extrato analisado até a profundidade de 20
metros. Os grãos ou regiões mais escuras
das amostras (setas brancas) foram
registrados e representam possíveis
sedimentos de origem microbiana que
foram analisados posteriormente por
Microscopia Eletrônica de Varredura.
Profundidade das amostras: (A) De 0 a 1,5
metro. (B) De 1,5 a 3,0 metros. (C) De 3,0
a 4,5 metros. (D) De 4,6 a 6,0 metros. (E)
De 6,0 a 7,5 metros. (F) De 9,0 a 10,5
metros. (G) De 10,5 a 12,0 metros. (H) De
13,5 a 15 metros. (I) De 16,5 a 18 metros.
(J) De 18 a 20 metros. Barras de escala = 1
mm.

Figura 2: Imagens em Microscópio Eletrônico de
Varredura (coluna esquerda) e suas respectivas análises
em EDS (coluna direita) de quatro amostras (A, B, C e E).
Os asteriscos indicam os pontos da assinatura elementar
do EDS em cada amostra. As assinaturas foram realizadas
onde as imagens mostravam possíveis carbonatos
microbianos.
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A IMPORTÂNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM CENTROS URBANOS PARA
A BRIOFLORA: UM ESTUDO DE CASO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE
NITERÓI, RIO DE JANEIRO.
Emily da Silva Arnou; Graduação em Ciências Biológicas, UFF; ingresso na graduação – 03/2017;
previsão de conclusão do curso – 07/2021; ingresso no PIBIC: agosto/2018; orientador: Denise
Pinheiro da Costa.
INTRODUÇÃO
A brioflora do estado do Rio de Janeiro é bem conhecida, mas apresenta lacunas para alguns
municípios, como o de Niterói. Segundo Costa & Peralta (2015), são conhecidos cerca de 900 táxons
para o estado e para Niterói foram encontrados no JABOT coleções do Parque Estadual da Serra da
Tiririca, representando 82 espécies. O Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) integra as
áreas verdes do município com a área urbana e está dividido em três setores: Montanha da Viração,
Guanabara e Costeiro Lagunar, sendo selecionado o setor Montanha da Viração como área de estudo
(Prefeitura de Niterói 2014, 2016). A brioflora de áreas urbanas tem sido estudada para diferentes
estados e biomas no Brasil e os resultados demonstram a importância dessas para a conservação da
brioflora. Questões abordadas: (1) Quantas espécies de briófitas existem na área? (2) Quais são os
padrões fitogeográficos das espécies? (3) Existem espécies endêmicas? (4) Existem espécies
ameaçadas de extinção para o Rio de Janeiro? (5) Qual a importância da área para a conservação da
brioflora do estado.
OBJETIVO
Neste estudo objetivamos estudar a brioflora do setor Montanha da Viração, analisando a riqueza,
composição e padrões de distribuição geográfica dos táxons, bem como o grau de distúrbio
antropogênico da área através do índice de qualidade florística.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo - O setor Montanha da Viração é uma área com 150 km², com uma altitude de 270 m
(Fig. 1), cuja vegetação predominante é a Mata Atlântica com cinco tipos de vegetação: 1) Floresta
Ombrófila Densa secundária com solo arenoso e grandes clareiras com Gleichenial; 2) Floresta
Ombrófila Densa secundária tardia; 3) área antropizada com bosque de Eucaliptus; 4) Floresta
Ombrófila Densa secundária tardia, com matacões; 5) Afloramento rochoso com velózias, bromélias,
samambaias e arbustos (Fig. 2). Inventário - coletas realizadas de forma aleatória. Planilha de dados
- espécies do PARNIT e da Serra da Tiririca. Padrões fitogeográficos - para cada táxon foi atribuído
um padrão para o mundo e Brasil. Comparação com outras áreas urbanas - demonstrar a
importância das áreas para a conservação da brioflora nos estados e biomas. Índice da qualidade
florística - avaliar o grau de distúrbio antropogênico.
RESULTADOS
Riqueza - Foram coletadas 146 amostras representando 61 táxons - 37 musgos e 24 hepáticas. Na
comparação da brioflora do PARNIT com a do Parque Estadual da Serra da Tiririca foram
encontradas 24 espécies em comum (39%). Composição florística - Lejeuneaceae,
Sematophyllaceae, Bryaceae e Pottiaceae foram as famílias mais representativas com 51% das
espécies. Substrato - Foram colonizados quatro tipos de substratos (corticícola, epíxila, rupícola e
terrícola), predominando espécies corticícolas (44%). Distribuição - Predominam espécies
Neotropicais (29 spp. - 47%) e no Brasil, táxons que ocorrem em mais de três biomas (26 spp. 42%). Índice da qualidade florística - O valor foi de I = 20,54 e analisando a categoria de distúrbio
pelos valores de conservação das espécies, o número médio variou entre 0,6 - 2,07, o que caracteriza
ambientes com alto grau de distúrbio.
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DISCUSSÃO
Brioflora - As 61 espécies de briófitas representam 7% da brioflora do estado, 4,5% da Mata
Atlântica e 4% do Brasil, demonstrando a importância de remanescentes de Mata Atlântica em áreas
urbanas para a conservação da diversidade de briófitas no estado, sendo que Archilejeunea
ludoviciana subsp. porelloides (Spruce) Gradst., Bryum gilliesii Hook., Erpodium coronatum (Hook.
f. & Wilson) Mitt. e P. squarrosa (Brid.) Lindb. estão sendo citadas pela primeira vez para o Brasil,
ou para o sul da América do sul, ou para o Rio de Janeiro. As quatro famílias mais representativas
estão entre as principais encontradas em inventários florísticos nas florestas tropicais e nas áreas
urbanas estudadas no país. Foram encontradas espécies típicas de áreas perturbadas, corroborando
que a área sofre com diferentes graus de distúrbio antropogênico e possivelmente com poluição
atmosférica. Substrato - O predomínio de espécies corticícolas foi devido a maior disponibilidade do
substrato, porém 24% das espécies colonizaram mais de um tipo de substrato, demonstrando que a
área apresenta uniformidade na estrutura da floresta com condições de luminosidade, temperatura e
umidade do ar uniformes e ausência de um gradiente microclimático. Espécies típicas de áreas
urbanas - Bryum argenteum Hedw., Frullania ericoides (Nees) Mont., Hyophila involuta (Hook.) A.
Jaeger, Lejeunea flava (Sw.) Nees e Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton, também
encontradas em outras áreas urbanas estudadas no país. PARNIT versus Serra da Tiririca - 29% da
brioflora compartilhada, demonstrando que a área apesar de ser impactada é importante para a
conservação da brioflora de Niterói, visto que foram adicionadas 37 novas ocorrências. Índice de
qualidade florística - número médio das espécies foi < 3,0 por classe de conservação, demonstrando
que a área de estudo apresenta um alto grau de distúrbio antropogênico. Quando comparamos este
índice com aquele da Serra da Tiririca (I = 24,54) verificamos que este foi mais alto em relação ao
PARNIT (I = 20,54), demonstrando que o PARNIT apresenta maior grau de distúrbio do que a Serra
da Tiririca.
CONCLUSÃO
A brioflora de áreas urbanas é muito característica, com espécies capazes de tolerar altas
concentrações de diferentes compostos (Ex: nitrogênio, enxofre, metais pesados e outros
contaminantes). Apesar disso, a área de estudo tem 53% das espécies conhecidas para Niterói e 7%
para o Rio de Janeiro. O estudo representou um incremento de 45% no total de espécies conhecidas
para Niterói, demonstrando a importância de levantamentos florísticos em áreas urbanas para o
conhecimento da brioflora e conservação das espécies. Os resultados evidenciam a importância da
conservação do setor Montanha da Viração para a diversidade de espécies de briófitas no Município
de Niterói e no Rio de Janeiro. A análise da categoria de distúrbio antropogênico pela classe de
conservação das espécies, caracterizou as áreas do PARNIT estudadas, com um alto grau de
distúrbio antropogênico.
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Figura 1. Mapa ilustrando a área do PARNIT. Pontos de coleta: A. Estacionamento e sede do parque,
B. Pedra Quebrada, C. Bosque dos Eucaliptos, D. Platôs, E. Morro do Santo Inácio. Linhas = trilhas.
Asterisco = entrada das trilhas do Morro do Santo Inácio e Platôs. Fonte: Prefeitura de Niterói
http://axelgrael.blogspot. com.br/ 2016/09/parnit-parque-da-cidade-de-niteroi-tem.html).

A

B

A

B

C
C

D

E

F
F

G
G

Figura 2. Áreas de coleta. A. Platô, área antropizada com solo arenoso e clareiras, rodeada por
Floresta Ombrófila Densa secundária inicial com Gleichenial. B. Floresta Ombrófila Densa
secundária tardia ao redor do estacionamento. C. Trilha da Pedra Quebrada, Floresta Ombrófila
Densa secundária tardia. D. Bosque dos Eucaliptus, área secundária. E. Trilha do Morro do Santo
Inácio com matacões. F. Mirante do Santo Inácio, Floresta Ombrófila Densa secundária tardia. G.
Afloramento rochoso ao longo da estrada, próximo ao acesso das trilhas dos Platôs e Morro do Santo
Inácio.
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DIVERSIDADE E SINOPSE TAXONÔMICA DO CLADO MIMOSOIDA (LEGUMINOSAE
CAESALPINOIDEAE) NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS, RIO DE
JANEIRO, BRASIL.
Maria Eduarda Lopes Barbosa Soares; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; ingresso na
graduação – 03/2015; previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC: julho/2018;
orientador: Marli Pires Morim.
INTRODUÇÃO
Leguminosae abrange cerca de 19.500 espécies (LPWG 2017) e possui uma distribuição quase
cosmopolita (LPWG 2013). Leguminosae é monofilética, sustentada por sinapomorfias moleculares
e sinapomorfias morfológicas (LPWG 2013; 2017). Atualmente em Leguminosae são reconhecidas
seis subfamílias: Cercidoideae, Detarioideae, Duparquetioideae, Dialioideae, Caesalpinioideae
(incluindo clado Mimosoida) e Papilionoideae (LPW 2017). No Brasil, está representada por 2.756
espécies, 54,6% endêmicas, e sua ocorrência é registrada em todos os domínios fitogeográficos,
sendo a família com a maior riqueza de espécies (BFG 2015). O clado Mimosoida é
morfologicamente distinto, com flores radialmente simétricas com cálice e corola valvares (exceto
Parkia R.Br., com lobos de cálice parcialmente imbricados) (LPWG 2017). As flores se reúnem em
inflorescências espiciformes ou capitadas, e são frequentemente combinadas em inflorescências
compostas (LPWG 2017). O estado do Rio de Janeiro, inserido no domínio fitogeográfico da Mata
Atlântica, é reconhecido como um centro de endemismo para angiospermas, por apresentar uma alta
singularidade e particularidade botânica (Coelho et al. 2017). O Parque Nacional da Serra dos
Órgãos, criado em 1939, é um dos grandes remanescentes de Mata Atlântica, abriga notável
biodiversidade e foi botanicamente explorado por vários naturalistas do século XIX (Urban 1906).
A “Flora Organensis” (Rizzini 1954), registrou 1.593 angiospermas, entre estas 50 espécies de
Leguminosae, das quais 14 pertencem ao atual clado Mimosoida (tratado em Rizzini, 1954 como
subf. Mimosoideae), sendo esta a única lista de espécies deste grupo para a área em estudo.
OBJETIVO
O presente trabalho possui como objetivo avaliar a riqueza e diversidade de táxons do clado
Mimosoida no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, bem como elaborar uma sinopse taxonômica
deste grupo com chave para identificação, diagnoses, ocorrência das espécies nas formações da área
em estudo, além de observações sobre floração, frutificação e habitat.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) abrange cerca de 20.024 hectares e se localiza
nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim (ICMBIO 2008). Abriga uma alta
riqueza em fauna e flora, uma expressiva biodiversidade com diversas espécies endêmicas e
ameaçadas de extinção (ICMBIO 2008). Segundo o ICMBIO (2007) e o IBGE (2012) a vegetação
do PARNASO se caracteriza como: Floresta Ombrófila Densa, floresta montana, floresta altomontana e o campo de altitude. O clima é tropical superúmido, apresentando de 80 a 90% de
umidade relativa do ar, e como média anual a variação de 13º a 23º graus. As temperaturas também
podem atingir valores de 38ºC a 5º graus negativos (ICMBIO 2007). A variação pluviométrica é de
1.700 a 3.600mm
Informações coligidas sobre as coleções botânicas de Leguminosae no PARNASO e espécies do
clado Mimosoida
O levantamento das coleções da família Leguminosaee do clado Mimosoidaocorrentes no
PARNASO foi realizado nos herbários virtuais Reflora (http://reflora.jbrj.gov.br/reflora) e
SpeciesLink (http://splink.cria.org.br/geoloc), no período de abril de 2018 a abril de 2019. As
palavras chaves utilizadas com filtro de busca foram: Leguminosae, Fabaceae, Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, respectivas abreviaturas (P.N.S.O e P.N. Serra dos Órgão) e Serra dos Órgãos.
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Foram excluídas do levantamento, neste momento, espécimes e/ou espécies nas quais as
informações de coleta de suas respectivas etiquetas não mencionavam nenhuma das palavras
chaves. Foram extraídas para o clado Mimosoida informações sobre a ocorrência em formações
vegetacionais, localidades e épocas de floração e frutificação das espécies no PARNASO. Todos os
binômios das espécies em estudo são tratados com base na Flora do Brasil 2020 em construção
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br), além de informações sobre a distribuição geográfica e a ocorrência
dos táxons em estudo nos domínios fitogeográficos do Brasil. Os estados de conservação das
espécies foram obtidos em consulta ao sítio do Centro Nacional de Conservação da Flora
(http://www.cncflora.jbrj.gov.br).
Expedição de campo
As coletas foram realizadas no período de 18 a 21 de fevereiro de 2019, seguindo-se o método de
caminhamento livre (Filgueiras et al. 1994). Os exemplares foram coletados em fenofase
reprodutiva e herborizados segundo a metodologia tradicional descrita em Guedes-Bruni et al.
(2002). O material testemunho das coletas realizadas foi depositado no herbário RB. Para todos os
exemplares coletados foram retiradas amostras em sílica gel.
Tratamento taxonômico
Foram analisados todos os espécimes dos táxons do clado Mimosoida da área do acervo do herbário
RB. A identificação das espécies está sendo revisada e, quando necessária atualizada, com base em
bibliografia especializada dos gêneros estudados. Para as análises morfológicas tipos de tricomas,
formas dos nectários extraflorais e tipos de inflorescências são utilizadas as referências
especializadas em Leguminosae. Para as descrições de formas de folíolos, folíolulos, cálice e
corola, seguiu-se Hickey & King (2000) e a tipificação de frutos Barroso et al. (1999).
RESULTADOS
O levantamento resultou em 505 espécimes de Leguminosae, destas 145 do clado Mimosoida, o que
representa 29% do total de amostras de Leguminosae para o PARNASO. O clado Mimosoida está
representado por 33 espécies subordinadas aos seguintes gêneros: Inga (12sp), Mimosa (9sp.),
Piptadenia (3sp.)., Pseudopiptadenia (2sp.), Senegalia (6sp.). e Stryphnodendron (1sp.). Destaca-se
o PARNASO como localidade tipica para as espécies: Inga barbata (Burchell 1984, NY0002252!)
e Mimosa ernestii (Ule 4204, NY01345624!), além da coleta do naturalista Ule (Ule s.n., R-Tipos
R000067365!) para Inga mendoncaei. Das 33 espécies estudadas, 16 são endêmicas da Mata
Atlântica e destas 11 têm distribuição centrada apenas na região sudeste e cinco espécies restritas ao
estado do Rio de Janeiro. Destaca-se a floresta ombrófila montana, como a fitofisionomia onde
ocorre o maior número de espécies mimosoides no PARNASO. No PARNASO foram registradas
duas espécies ameaçadas de extinção: Inga mendoncaei (VU) e Inga enterolobioides (CR)
(CNCFlora).
DISCUSSÃO
Os resultados do presente trabalho, mesmo ainda parciais, demonstraram que os táxons de
Mimosoida representaram 32% do total de espécies de Leguminosae estimado para o PARNASO
(ca. 100 sp.). A representatividade de mimosoides no PARNASO é bastante próxima da expressão
de espécies de mimosoides no Parque Nacional do Itatiaia, no qual este grupo representa 27% do
total de espécies de Leguminosae do Itatiaia (145sp.) (com base em Carrijo et al. 2018).
CONCLUSÃO
O PARNASO é uma área de grande relevância para o clado Mimosoida, considerando-se o
expressivo número de espécies (33 sp) e endemismos em diferentes níveis: 50% endêmicas da Mata
Atlântica com ampla distribuição; 62% endêmicas da Mata Atlântica com ocorrência restrita na
região sudeste; e 31% restritas ao estado do Rio de Janeiro. Além disso, destaca-se a ocorrência de
espécies de Mimosoida ameaçadas de extinção.
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DIVERSIDADE DE MELASTOMATACEAE NO PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS
ÓRGÃOS, RIO DE JANEIRO, BRASIL
Matheus Ré Moutinho; Graduação em Ciências Biológicas, UNESA-RJ; ingresso na graduação –
03/2016; previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC: setembro/2018; orientador:
José Fernando A. Baumgratz.
INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica, um dos domínios fitogeográficos mais ameaçados do mundo e possui expressiva
riqueza de espécies e endemismo (Stehmann et al. 2009). Melastomataceae é muito diversa na Mata
Atlântica (41 gêneros; 561 spp.) e no estado do Rio de Janeiro (27 gêneros; 320 spp.)
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br; http://florariojaneiro.jbrj.gov.br), encontrada em diferentes
formações vegetacionais e apontada como uma das mais importantes entre as angiospermas, devido
à riqueza de espécies e endemismos (Baumgratz et al. 2007; Barberena et al. 2008; BFG 2015). O
Parque Nacional da Serra dos Órgãos-PARNASO está inserido nesse domínio no estado
fluminense, que abrigam densas formações florestais e campestres (Rizzini 1954; Martinelli et al.
1989). Dados sobre Melastomataceae no PARNASO foi divulgada por Rizzini (1954) e
recentemente através do Catálogo Flora do Rio de Janeiro (http://florariojaneiro.jbrj.gov.br) e por
Bandeira (2013) e Silva-Gonçalves (2016). Prossegue-se o estudo florístico-taxonômico das
Melastomataceae no PARNASO, considerando a expansão dos limites do PARNASO, que integram
áreas pouco exploradas, registro de novas coleções e recentes novidades taxonômicas e
nomenclaturais (Caddah 2013; Guimarães & Oliveira da Silva 2014; Oliveira da Silva et al. 2014;
Reginato 2016; Silva-Gonçalves 2016; Martinelli et al. 2018; Rocha et al. 2018).
OBJETIVOS
Ampliar o conhecimento da flora do PARNASO através do estudo florístico-taxonômico das
Melastomataceae, com elaboração de uma listagem e análise qualiquantitativa dos táxons
reconhecidos, dados de distribuição geográfica, tipos nomenclaturais, espécies endêmicas, raras
e/ou ameaçadas de extinção, fitofisionomias e altitudes preferenciais de ocorrência, identificação de
espécimes, coleta em áreas prioritárias e chave de identificação para os gêneros e respectivas
descrições diagnósticas.
MATERIAL E MÉTODOS
O PARNASO localiza-se nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Magé e Guapimirim,
ocupando uma área de 20.024 ha, com altitudes entre 100-2.275 m e cobertura de Floresta
Ombrófila Densa Submontana, Montana e Alto-Montana, incluindo campos de altitude (Rizzini
1954; Martinelli et al. 1989). Apresenta clima superúmido, com média anual de 13°-23°C,
pluviosidade de 1.700-3.600 mm, com concentração de chuvas no verão e período seco no inverno
(www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos). Procedeu-se levantamento em literatura, herbários e
acervos disponíveis em sítios eletrônicos, como JABOT, Herbário Virtual Reflora e Species Link.
Elaborou-se uma base de dados em planilha Excel para espécies e espécimes, contendo campos
relativos ao herbário repositório e dados da coleta. Foi realizada uma expedição científica,
adotando-se o método de caminhamento (Filgueiras et al. 1994) para coleta, que foram
georreferenciadas; os exemplares foram identificados, registrados e incorporados na coleção do
Herbário RB. Os resultados têm sido analisados no contexto quali-quantitativo da
representatividade genérica, espécies endêmicas, tipos nomenclaturais, fitofisionomias e altitude.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No PARNASO, Melastomataceae é representada por 138 espécies pertencentes a 21 gêneros,
distribuídas principalmente em formações de Florestas Ombrófilas Densas Montana (89 spp.) e
Alto-Montana (49 spp.) e com pontos de distribuição mais dispersos em florestas submontanas (26
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spp.). Do total de espécies, 98 são endêmicas da Mata Atlântica e 33 do estado do Rio de Janeiro.
Os gêneros Leandra (46 spp.), Miconia (36 spp.) e Pleroma (13 spp.) correspondem aos mais
representativos. Clidemia capitellata (Bonpl.) D.Don e Miconia setosociliata Cogn. são novas
ocorrências para o parque, enquanto Leandra rufescens (DC.) Cogn. é uma nova ocorrência não só
para o parque como para o estado do Rio de Janeiro. Registros de ocorrência em áreas recémincorporadas são bem escassos. Para o PARNASO, estão documentados 50 tipos nomenclaturais,
relativos a 13 gêneros, correspondendo a nomes de espécies e variedades, aceitos ou sinônimos.
CONCLUSÃO
O PARNASO é uma importante área para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica no
estado do Rio de Janeiro, onde Melastomataceae é uma família muito expressiva e cujo total de
espécies corresponde a ca. 43% do total de espécies da família ocorrente no estado fluminense.
Destaca-se a ocorrência de várias espécies endêmicas tanto do domínio da Mata Atlântica quanto do
estado do Rio de Janeiro e da própria Unidade de Conservação. É fundamental continuar estudos
florístico-taxonômicos das Melastomataceae no PARNASO, priorizando regiões não exploradas
e/ou de difícil acesso e áreas recém-incorporadas, cujo conhecimento sobre a composição florística
pode ser ampliado e, assim, complementar informações que preencham lacunas de conhecimento.
Essas propostas de investigação podem também possibilitar a recoleta de espécies ainda não
encontradas na área há mais de 50 anos, representadas apenas por tipos-nomenclaturais ou mesmo
novidades taxonômicas.
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Figura 1: Limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, observando em amarelo o novo limite
estabelecido em 2009 e, consequentemente as novas áreas incorporadas a UC (Fonte: adaptado de
PARNASO/ICMBio; www.icmbio.gov.br/parnaso).

Figura 2. Espécimes-tipo coletados no PARNASO: Isosíntipo de Leandra breviflora Cogn.
(Glaziou 13857; K), à esquerda; Isótipo de Mouriri arborea Gardner (Gardner 5704; K), à direita.
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DIVERSIDADE MORFOANATÔMICA DO CLADO DIPLAZIUM PLANTAGINIFOLIUM ATHYRIACEAE
Renan Garibaldi de Oliveira Ferreira; Graduação em Ciências Biológicas, UNIRIO; ingresso na
graduação – 08/2017; previsão de conclusão – 08/2021; ingresso no PIBIC: agosto/2018;
orientador: Claudine Massi Mynssen e coorientador: Karen L. G. De Toni.
INTRODUÇÃO
Para entender as relações evolutivas das samambaias, os estudos sobre os padrões dos feixes
vasculares têm se mostrado relevantes (Hernández-Hernández et al. 2012). Recentemente, duas
espécies de Diplazium (Athyriaceae) foram segregadas em uma nova família, Desmophlebiaceae,
com base em estudos moleculares e morfoanatômicos da folha (Mynssen et al. 2016). A anatomia
do estelo tem grande relevância para a delimitação dos táxons em Athyriaceae (Umilkalson 1992;
Mynssen et al. 2009). Sabe-se que a forma do feixe vascular, o indumento e a presença de aeróforos
são diagnósticos na delimitação de alguns táxons (Mynssen, dados inéditos). Assim, estudar a
anatomia da raiz, caule, pecíolo e folha de espécies que compõem o gênero Diplazium podem
auxiliar na melhordefinição deste clado.
OBJETIVO
Descrever anatomicamente estruturas da raiz, caule, pecíolo e folha de Diplazium cristatum, D.
plataginifolium e D. prominulum e apontar caráteres que possam ser avaliados e mapeados
futuramente na filogenia global do grupo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os materiais disponíveis para esse estudo são procedentes de diversas localidades, alguns estão na
coleção ex situ do Horto Florestal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Amostras foram coletadas e fixadas em gluteraldeído 2,5% em tampão fosfato de sódio 0,1M pH
7,2. No laboratório, as partes da raiz, caule, folha e pecíolo proximal, mediana e distal foram
seccionadas e processados de acordo com protolocos usuais em Anatomia Vegetal. As lâminas
foram analisadas e fotografadas em microscópio ótico Olympus BX50.
RESULTADOS
Raiz - Foi observado na epiderme das raízes de todas as espécies analisadas células retangulares,
mas apenas são vistas escamas na epiderme de Diplazium cristatum. No córtex foram identificadas
células parenquimáticas de formato isodiamétrico em todas. Entretanto, D. cristatum essas células
possuem muitos grãos de amido. Já em D. plantaginifolium, observa-se o córtex organizado em
duas porções. A camada mais interna do córtex é a endoderme. Em D. plantaginifolium observa-se
a banda circundermal adjacente a endoderme, junto ao córtex. No cilindro vascular, que possui
arranjo diarco, observa-se externamente o periciclo.
Rizoma - O rizoma apresenta epiderme unisseriada com muitas escamas, em D. cristatume D.
plantaginifolium, sendo D. prominulum, glabro. Quanto ao córtex, são visíveis células
esclerênquimáticas em D. plantaginifolium, que estão ausentes em D. cristatum. Internamente a
essa porção esclerenquimática observa-se tecido parenquimático. Ainda com relação ao córtex, a
banda circundermal só é observada em caules mais desenvolvidos. Com relação ao cilindro
vascular, dois meristelos são observados no rizoma. Cada meristelo érodeado pela
bandacircundermal, endoderme e periciclo.
Pecíolo - Os pecíolos apresentam formato cilíndrico e possuem alas na face adaxial nas porções
mediana e distal de D. cristatum e D. prominulum. A epiderme é constituída por células
retangulares com cutículas delgadas, e na porção proximal do pecíolo de D. cristatum as células são
isodiamétricas. Quanto ao córtex, são observadas células esclerenquimáticas, que acompanham as
alas, quando presente. Além disso, células parenquimáticas são frequentes, sendo isodiamétricas e
vacuoladas. Na porção distal de D. cristatum foram observados muitos grãos de amidos nas células
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do parênquima. Foi observada a banda circundermal em todas as espécies analisadas, ao redor do
feixe vascular. A endoderme e o periciclo são bem visíveis. Quanto ao cilindro vascular, dois
meristelos são visíveis frente a frente na porção proximal e medianado pecíolo, se conectando
distalmente. A formados meristelos na porção distal varia entre as espécies: sendo em “V” em D.
cristatum e em de “U” em D. prominulum. Os feixes são do tipo anficrival.
Folha - Na porção mediana da nervura observa-se um sulco na face adaxial em D. cristatum e D.
prominulum, já em D. plantaginifolium observam-se duas alas. A epiderme da porção mediana da
lâmina ou das pinas apresenta células de formato retangular. No mesofilo, é possível visualizar
células parenquimáticas com formato isodiamétrico. É observada na nervura mediana, a presença de
células do esclerênquima. Em todas as espécies, o feixe vascular central é anficrival, envolto pela
banda circundermal. Observa-se parênquima do tipo esponjoso na lâmina.
DISCUSSÃO
A anatomia das raízes de D. cristatume D. plantaginifolium apresentam diferença quanto ao córtex
de D. plataginifolium é organizado em duas porções. Foram observadas semelhanças ao comparar a
anatomia da raiz de uma espécie de Aspleniaceae, porém há diferenças quantoa presença e a
quantidade de espaços intercelulares (Leroux et al. 2011b). Uma estrutura muito relevante nas
raízes é a banda circundermal. Leroux et al. (2011a) afirmam que a banda circundermal não
apresenta relação com o habitat de cada planta. Hernandez et al. (2013) mencionam que a banda
circundermalé constituída apenas de celulose, sendo relacionados com a proteção mecânica.
Ao observar anatomicamente os rizomas de D. cristatum e D. plantaginifolium é possível identificar
muitas escamas, enquanto D. prominulum é glabro. Segundo Ogura (1972) as escamas podem ser
achatadas e cobrir a superfície do caule como um todo, se sobrepondo.
Em relação ao pecíolo das samambaias, células de esclerênquima são muito comuns (Linand De
Vol 1977), o que pode ser visto no córtex dos pecíolos analisadas. Além de serem rodeados pela
banda circundermal, que é composta de células ricas em composto fenólico (Hernandes-Hernandes
et al. 2012). Essa banda circundermal é conhecida também como uma bainha de proteção, uma vez
que os compostos fenólicos protegem o protoplasma da dissecação e da destruição por
microrganismos (Russel 1872, apud Esau 1976).
A região proximal de todos os pecíolos analisados apresenta dois feixes vasculares, e é possível
visualizar isso na região do pecíolo distal de D. cristatume D. plantaginifolium. Além disso, na
região distal, pode-se destacar o aspecto do feixe vascular de D. cristatum que apresenta a
configuração em formato de “V”, já em D. plantaginifolium o formato de “U”. Nota-se também que
em ambas as espécies as células esclerênquimáticas são contínuas no córtex e persistem nas alas.
A presença de cloroplastos nas células comuns da epiderme é uma excepcional característica para a
anatomia das samambaias (Ogura 1972). Todas as folhas analisadas são hipostomáticas. Ao
comparar a parte adaxial das três espécies, é possível destacar que D. plantaginifolium apresenta
duas alas nesta região, enquanto D. cristatum e D. prominulum apresentam sulcos. Além disso, há
13 camadas de parênquima esponjoso na lâmina de D. plantaginifolium enquanto nas demaishá
duas camadas.
CONCLUSÃO
A anatomia se mostrou como uma boa fonte de informação para a taxonomia do grupo, revelando a
presença de características que podem ajudar na delimitação das espécies do gênero. Pela primeira
vez menciona-se a presença das alas no pecíolo e a dinâmica de fusão dos meristelos. Tais
caracteres, futuramente, podem ser essenciais para o entendimento desse clado.
REFERÊNCIAS
Esau K (1976) Anatomia das plantas com semente. Edgard Blucher, São Paulo.
Hernadez MA, Terán L, Mata M, Martinez OG & Prado J (2013) Helicall cell wall thickenings in root cortical cells of
Polypodiaceae species from Northwestern Argentina. The American Fern Journal 103: 225–240.

30

Hernández-Hernández V, Terrazas T, Mehltreter K & Angeles G (2012) Studies of petiolar anatomy in ferns: structural
diversity and systematic significance of the circumendodermal band. Botanical Journal of the Linnean Society 169:
596–610.
Mynssen, CM, Salino A & Almeida TE (2009) Woodsiaceae. In: Stehmann JR, Forzza RC, Salino A, Sobral M, Costa
DP, & Kamino LHY Plantas da Floresta Atlântica. Vol. 1. Ed. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro. Pp 111.
Mynssen CM, Vasco A, Moran R, Sylvestre LS & Rouhan G (2016) Desmophlebiaceae and Desmophlebium: a new
family and genus of Eupolypod II ferns. Taxon 65: 19-34.
Ogura Y (1972) Comparative Anatomy of Vegetative Organs of the Pteridophytes. GebrüderBorntraeger, Berlin.
Leroux O, Bagniewska–Zadworna A, Rambe SK, Knox JP, Marcus SE, Bellfroid E, StubbeChabbert D, Habrant, A,
Claeys, M. &Viane RLL, (2011a) Non-lignified helical cell wall thickenings in root cortical cells of Aspleniaceae
(Polypodiales): histology and taxonomical significance. Annals of Botany107: 195–207.
Leroux O, Bagniewska-Zadworna A, Knox JP, Claeys M &Viane RLL, (2011b) Ultrastructure and cell appositions in
the roots of Asplenium (Polypodiales). Micron 42: 863–870.
Lin BL & DeVol CE (1977) The use of stipe characters in fern taxonomy I. Taiwania 22: 91–99.
Umilkalson Y (1992) Anatomical studies of the Malaysian Aspleniaceae and Athyriaceae. BotanicalJournalofLinnean
Society110: 111-119.

Figura 1. Anatomia da raiz, caule e pecíolo de Diplazium cristatum (a-c, g-h), D. plataginifolium (f)
e D. prominulum (d-e). a. aspecto geral da raiz. b. caule com escamas. c, f. Pecíolo proximal com
dois meristelos distintos. d, g. pecíolo mediano com dois meristelos os quais estão se conectando
em d. e, h. Pecíolo distal.
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EVOLUÇÃO DO ANDROCEU EM GÊNEROS DE PRIMULACEAE: ESTUDO DE CASO
EM JACQUINIA ARMILLARIS JACQ.
José Gabriel Silva da Costa; Graduação em Ciências da Natureza, UniRio; ingresso na graduação –
08/2016; previsão de conclusão do curso – 12/2021; ingresso no PIBIC: maio/2018; orientador:
Maria de Fátima Freitas e coorientador: Karen L. G. De Toni.
INTRODUÇÃO
Jacquinia apresenta 32 espécies distribuídas nas Antilhas, América Central e América do Sul (Stahl
2004). Na costa brasileira ocorre apenas Jacquinia armillaris Jacq. (Stahl 1992). Mez (1902)
descreveu como Jacquinia brasiliensis Mez as espécies do leste brasileiro disjuntas das demais
regiões da América do Sul. Baseado em caracteres morfológicos pouco distintos e na análise da
distribuição geográfica, Stahl (1992) a tratou como J. armillaris (Freitas et al. 2017).
Não são conhecidos estudoscom maiores detalhamentos quanto à morfologia e desenvolvimento das
peças florais do gênero Jacquinia, especialmente se tratando de espécies que compõem a flora
brasileira. Quanto ao desenvolvimento do androceu e grãos de pólen, há registros para a morfologia
de pólen, variação encontrada quanto ao número de colpos, sendo tri ou tetracolpados (ArreguinSanchez et al. 1986; Bose et al. 2012), entre outros.
Em continuidade a estudos já realizados no Laboratório de Botânica Estrutural do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o presente trabalho apresenta uma comparação dos
resultados obtidos neste primeiro ano de análise de Jacquinia armillaris, cujos estudos são inéditos.
OBJETIVO
Investigar o padrão de desenvolvimento do androceu de Jacquinia armillaris Jacq., propondo
comparar o estabelecimento dos estames, sua androsporogênese e androgametogênese com outros
gêneros da família.
MATERIAL E MÉTODOS
A coleta do material florífero de Jacquinia armillaris Jacq. foi realizada no estado do Rio de
Janeiro, no Município de Araruama e Cabo Frio. Os materiais analisados encontram-se depositados
no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (M.F. Freitas 455). O material botânico, após a
coleta, foi imediatamente fixado em glutaraldeído 2,5%, em tampão fosfato de sódio 0,1M e com
pH 7,2 (Gabriel 1982); desidratado em série etílica; incluído em hidroxietilmetacrilato (Gerrits &
Smid 1983); seccionado através de micrótomo rotativo Leica RM2245, com auxílio de navalha de
vidro na espessura de 1-3 µm; aderido à lâmina de vidro com auxílio de placa aquecedora; e corado
com azul de toluidina 0,05% (O’Brien & MCCully 1981). As observações foram realizadas em
microscópio óptico Olympus BX-50 com câmera digital Olympus DP-73 acoplada.
RESULTADOS
Ao avaliar o botão floral de J. armillaris, observa-se a presença de cinco anteras bitecas e
tetrasporangiadas por botão (Fig.1a-b), com conectivo vascularizado por apenas um feixe vascular.
Com relação ao desenvolvimento dos estratos parietais das anteras, observa-se nos estágios
precoces, a camada parietal primária (Fig. 1c), a qual se divide periclinalmente e dá origem às
camadas parietais secundárias externa e interna (Fig. 1c). Em seguida, tais camadas também se
dividem periclinalmente (Fig. 1d), dando origem ao endotécio, duas camadas médias e tapete, sendo
assim o padrão de formação dos estratos parietais das anteras é definido como do tipo básico.
Destaca-se que o tapete, do tipo secretor, é biestratificado e apresenta células binucleadas (Fig. 1eg). Com relação ao endotécio, na antera em deiscência, apresenta espessamento helicoidal (Fig. 1j).
Com a formação dos estratos parietais, dá-se enfoque à maturação do arquespório. O mesmo se
inicia com o estabelecimento das iniciais arquesporiais (Fig. 1c-d), as quais após sucessivas mitoses
maturam em células-mãe de andrósporos (Fig. 1e). As células-mãe de andrósporos, após o início de
acúmulo de calose, entram em processo meiótico (Fig. 1f). Ressalta-se que a meiose, nessa espécie,
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é do tipo sucessiva (Fig. 1f-h). Após a formação dos andrósporos, devido ao consumo da calose, os
mesmos são liberados no lóculo da antera. Tem-se, então, o início da gametogênese, com a
vacuolação do andrósporo. Neste estágio também é possível observar a maturação da parede de
exina e a degeneração do tapete (Fig. 1i). Além disso, a célula-mãe do andrófito sofre uma divisão
mitótica assimétrica, originando duas células: célula vegetativa e célula generativa (Fig. 1j). Em
seguida, a célula generativa que inicialmente apresenta-se em posição parietal é englobada pela
célula vegetativa, posicionando-se próximo ao núcleo (Fig. 1k). Os grãos de pólen desta espécie,
durante sua fase de dispersão, são bicelulares (Fig. 1j). Um caráter embriológico muito relevante é a
alta frequência de esterilidade polínica observada (Fig. 1k-l). Foram observados lóculos estéreis e
lóculos férteis na mesma antera (Fig. 1k), anteras completamente estéreis (Fig. 1m), e flores com
anteras completamente férteis (Fig. 1b). Não foi até o momento observado um padrão para a
esterilidade na espécie.
DISCUSSÃO
Com base nas características embriológicas aqui analisadas, observa-se que J. armillaris apresenta
anteras tetrasporangiadas e desenvolvimento dos estratos parietais do tipo básico. Esse resultado
difere dos gêneros analisados em Myrsinoideae, que apesar de não terem seu padrão definido, é
possível a distinção pelo número de camadas médias presentes (duas em J. armillaris e apenas uma
nos demais gêneros), o que é característica marcante para distinção dos padrões de desenvolvimento
da antera. Além disso, Myrsinoideae possui a formação do endotécio fibroso e tapete secretor com
células uninucleadas (Johri et al. 1992).
CONCLUSÃO
Ao comparar os resultados aqui obtidos com os demais resultados da literatura, para espécies já
analisadas, como Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult., M. garderiana A.DC. e
Cybianthus verticillatus (Vell.) G. Agostini, observa-se que foram encontradas diferenças quanto ao
padrão de formação dos estratos parietais da antera, devido a variação em relação ao número de
camadas médias. Porém, destaca-se que, assim como observado em Cybianthus, a esterilidade
polínica também foi registrada. Estes gêneros têm demonstrado uma estreita relação filogenética,
apesar disso, muitas diferenças morfológicas foram encontradas, tais como a inserção do filete na
antera, disposição das cavidades secretoras, ausência de tricomas glandulares, dentre outros.A
continuidade dos estudos com a análise de outras espécies de Jacquinia e outros gêneros da família
se fazem necessários para comparação do desenvolvimento do androceu entre os diversos gêneros
da família, facilitando o entendimento de sua evolução.
REFERÊNCIAS
Anderberg AA& Stahl B (1995) Phylogenetic interrelationships in the order Primulales, with special emphasis on
thefamily circumscriptions. Canadian Journal of Botany 73:1699-1730.
Arreguin-Sanchez L, Palacios-Chavez M, Quiroz-Garcia R & Ramos-Zamora DL (1986) Morphology of the pollen
grains of Jacquinia (Theophrastaceae) from Chamela, Jalisco, Mexico. Phytologia 45: 209-216.
Bose A, Roy B& Paria ND (2012) Study of pollen morphology of some dicotyledonous plants occurring in Ballygunge
Science College Campus. J. Botan. Soc. Bengal 66: 111-117.
Freitas MF, Carrijo TT& Luna BN (2017) Sinopse dos gêneros de Primulaceae no Brasil. Rodriguésia 68: 129-142.
Gabriel BL (1982) Biological Eletron Microscopy. Van Nostrand Reinhold Company, New York. 264p.
Gerrits PO & Smid L (1983) A new lesstoxic polymerization system for the embedding of soft tissues in glycol
methacrylate and subsequent preparing of serial sections. Journal of Microscopy 132: 81-85.
Johri BM, Ambegaokar KB & Srivastava PS (1992) Comparative Embryology of Angiosperms Berlin, Springer-Verlag.
Mez C (1902) Myrsinaceae. In: Engler A (ed.) Das Pflanzenreich 4:1-437. Leipzig, Engelmann.
O’Brien TP & Mccully ME (1981) The study of plants structure: principles and selected methods. Termarcarphi Pty,
Melbourne.
Sattler R (1962) Zur frühen Infloreszenz- und Blütenentwicklung der Primulales sensu lato mit Berücksichtigung der
Stamen-Petalum-Entwicklung. Bot. Jahrb. Syst. 81:358-396. 41-52.
Stahl B (1992) On the Identity of Jacquinia armillaris (Theophrastaceae) and Related Species. Brittonia 44:54-60.
Stahl B (2004) Theophrastaceae. In: Kubtzki K. (ed). The families and genera of vascular plants, VI. Flowering Plants
Dicotyledons. Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales. Springer, Berlin. Pp. 472-478.

33

Figura 1. Formação dos estratos parietais, esporogênese e gametogênese de Jacquinia armillaris
Jacq. descritas em secções transversais. a. Aspecto geral do botão floral evidenciando as anteras
(200µm). b. Detalhe de uma antera, indicando os quatro esporângios (200µm). c. Camada parietal
primária (CPP) originando camada parietal secundária externa (CSE) e interna (CSI) (50µm). d.
Epiderme (EP) e divisão periclinal das camadas parietais secundárias externa e interna em:
endotécio (END), duas camadas médias (CM) e tapete (TP) (50µm). e. Detalhe dos esporângios,
com células-mãe de andrósporos (50µm). F-h. Meiose das células-mãe de andrósporos. f. Díade
(50µm). g. Final de meiose I (50µm). h. Citocinese e formação da tétrade (50µm). i. Esporângios no
início da gametogênese; fica evidente a exina nas paredes das células-mãe dos grãos de pólen.
Destaque para degeneração do tapete (µm). j. Grão de pólen maduro, evidenciando as células
vegetativa (CV) e generativa (CG) (50µm). k. Célula generativa englobada pela vegetativa (50µm).
l-m. Anteras com esterilidade polínica. l. Antera com uma loja estéril (100µm). m. Antera com
todos os esporângiosestéreis (100µm).
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CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS CELULARES DE
FOTOSSINTÉTICOS DA FAMÍLIA SYMBIODINIACEAE

DINOFLAGELADOS

Gabriel Nascimento Damianik Valdetaro; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na
graduação – 03/2015; previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2018;
orientador: Leonardo Tavares Salgado.
INTRODUÇÃO
A existência dos recifes de corais depende intimamente das zooxantelas, organismos unicelulares
fotossintetizantes que participam de relações endossimbióticas com invertebrados marinhos e
contribuem enormemente para sua demanda energética (Blank & Trench 1986; Gattuso et al. 1999).
De acordo com uma revisão taxonômica recente, as zooxantelas podem ser de diversos gêneros da
família Symbiodiniaceae - que antes correspondiam à clados do gênero Symbiodinium (LaJeunesse
et al. 2018).
Corais podem adquirir seus simbiontes tanto por meio de transmissão horizontal (diretamente do
ambiente externo) quanto por transmissão vertical (de seus antecessores) (Stambler 2011). Portanto,
as zooxantelas ex hospite (fora do tecido do seu hospedeiro) representam um importante estoque de
células para manter a sobrevivência dos ecossistemas coralíneos. Em cultivo, estes seres
comumente formam agregados celulares e, as vantagens dessa configuração agregada podem ser
diversas. O estudo envolvendo a formação dos agregados celulares em Symbiodiniaceae é de
extrema importância não só para compreender a história evolutiva e as estratégias de sobrevivência
dessa família, mas também a evolução celular em um contexto mais amplo.
Sabe-se ainda que as interações Lectina-Glicana são essenciais no reconhecimento celular entre
Symbiodiniaceae e seus hospedeiros e, assim, desempenham um papel importante no
estabelecimento inicial da simbiose. Entretanto, não se sabe ainda se estas células agregadas
poderiam utilizar estas interações também para manter comunicação entre si e quais seriam os
porquês dessa condição.
OBJETIVO
Entender a formação de agregados celulares em Symbiodiniaceae e seus potenciais papéis
ecológicos.
MATERIAL E MÉTODOS
Nesse estudo foi utilizada a linhagem CCMR0100, que corresponde ao gênero Symbiodinium.Para
observar as interações célula-célula nos agregados de Symbiodiniaceaeos padrões de marcação de
duas lectinas distintas foram comparados: Concanavalina A (ConcA) – experimento feito no
relatório anterior - e Lectina de Trigo (WGA). As células foram observadasin vivoem até cinco
tempos diferentes no microscópio confocal de varredura a laser Leica SPE. Além disso, para avaliar
se a incorporação de cálcio faz parte do processo de agregação de Symbiodiniaceae, foi utilizado o
marcador Fluo-3-AM e posteriormente as células foram levadas ao microscópio confocal Leica SPE
para observação in vivo.
RESULTADOS
A ConcA, conforme apresentado no relatório de 2018, inicialmente apresentou marcação na matriz
extracelular, em torno das células e em pontos focais entre as células - já no último tempo, as
glicanas presentes nas superfícies das células passaram a fazer camadas envolvendo todo o
agregado celular. A WGA (Fig.1), inicialmente, apresentou marcações na matriz extracelular e em
pontos focais (em regiões de contato entre duas ou mais células) e, no último tempo de análise,
apresentou forte marcação apenas na matriz extracelular onde haviaagregados celulares, mas
nenhuma marcação em torno de células individuais. Em ambos os casos, as marcações foram mais
fortes onde havia uma maior quantidade de organismos e na parte externa ou ao redor das células.
Imagens do ensaio de marcação com Fluo-3-AM (Fig. 2) mostraram incorporações de cálcio na
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matriz celular de cultivos com 3 dias após repique (fase exponencial). Foi observada tambéma
autofluorescência de aragonita (CaCO3).
DISCUSSÃO
O padrão de marcação da WGA mostra que os agregados celulares podem ter uma importância
ecológica no reconhecimento inicial de moléculas de atração envolvidas com o estabelecimento da
simbiose, uma vez que só foi observada a marcação em matriz extracelular entre células dos
agregados, enquanto em células solitárias essa marcação não foi observada. Em comparação, a
marcação com ConcA revelou camadas de glicanas envolvendo agregados inteiros, o que indica que
a formação de agregados celulares aumenta a superfície de contato para o reconhecimento tanto de
lectinas que são secretadas, quanto de lectinas situadas na superfície de membrana dos hospedeiros
de Symbiodiniaceae.
A incorporação de cálcio observada neste estudo é um mecanismo importante para a adesão célulacélula e célula-substrato. Além disso, a incorporação de carbonato de cálcio observada pode indicar
a formação de uma estrutura mineralizada denominada simbiolito, que é formada a partir de
agregados de Symbiodiniaceae (Frommlet et al. 2015).
CONCLUSÃO
Os resultados obtidos aqui revelaram que as moléculas já conhecidas pela sua importância na
comunicação entre Symbiodiniaceae e seus hospedeiros podem ser também importantes na
formação dos agregados. Além disso, um indício de um importante papel ecológico desses
agregados também foi observado.
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Figura 1 - Imagens de células de
Symbiodiniaceae do gênero Symbiodinium
marcados com Lectina de trigo (WGA)
conjugada com FITC (verde) e apresentando
autofluorescência
natural
da
clorofila
(vermelho) (imagens A, C, E). B, D, F
correspondem às imagens de contraste
interferencial diferencial (DIC) das mesmas
células apresentadas nas imagens da esquerda.
A – Células após 4 horas de repique (T0). C –
Células após 24 horas de repique (T1). E –
Células após 48 horas de repique (T2). Barra =
20 µm.

Figura 2 - Incorporação de cálcio em
Symbiodiniaceae da linhagem CCMR0100
(Symbiodinium). A - DIC com células
agregadas e matriz extracelular. B - Fluo-3-AM
(500 - 530 nm), mostrando incorporação de
cálcio na matriz extracelular. C Autofluorescência de aragonita (580 - 600 nm)
também na matriz extracelular. D Autofluorescência
de
clorofila.
E
–
Sobreposição das imagens B, C e D, note a
colocalização das fluorescências do Fluo-3-AM
e da aragonita. Barra = 30 μm.
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TRATAMENTO
TAXONÔMICO
DAS
ESPÉCIES
(LEGUMINOSAE) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DO

CLADO

DIOCLEA

Bárbara Cavalcante Frota; Graduação em Ciências Biológicas; UFF; Ingresso na graduação –
08/2016; Previsão de formação – 12/2020; Ingresso no PIBIC: 08/2018; orientador: Vidal Mansano
e coorientador: Adriana Lobão
INTRODUÇÃO
Leguminosae é uma família monofilética que possui cerca de 770 gêneros e 19.500 espécies
distribuídas ao longo do globo (Lewis et al. 2005, 2013; LPWG 2013; APG IV 2016). Atualmente,
Leguminosae está dividida em seis subfamílias e Papilionoideae é a maior das subfamílias com 28
tribos (Lewis et al. 2005; Azani et. al. 2017; LPWG 2017). Dentre essas subfamílias, Phaseoleae
destaca-se apresentando 89 gêneros e 1.567 espécies (APG IV 2016), e Millettieae destaca-se
apresentando cerca de 45 gêneros e 900 espécies (Schrire 2005). Como visto recentemente por De
Queiroz et al. (2015), evidências filogenéticas moleculares mostraram que alguns gêneros de
Diocleinae estão mais relacionados com a subtribo Millettieae do que com a subtribo Phaseoleae.
Portanto, dentro de Diocleinae emerge um clado nomeado de Clado Diocleae. E dentro de Diocleae
emergem outros dois clados: um, bem resolvido, que inclui Dioclea, Cleobulia e Cymbosema. E o
outro que inclui o gênero monoespecífico Macropsychanthus inserido junto do antigo subgênero
Dioclea subg. Pachylobium (De Queiroz et al. 2015). Tradicionalmente os gêneros Cleobulia e
Dioclea são muito semelhantes vegetativamente, sendo confundidos com frequência (Bortoluzzi
2000). Além disso, ambas apresentam organização morfológica da flor típica das “flores de quilha”
(Arroyo 1981; Franco 1995) com corola rosa, purpúrea ou violácea (Bortoluzzi 2000). Entretanto,
de acordo com Maxwell (1982), elas se diferenciam pelo tamanho das alas e da carena, onde em
Cleobulia as alas são reduzidas, enquanto em Dioclea as alas são evidentes e não reduzidas em
relação à carena (Bortoluzzi 2000). As discussões, baseadas nos estudos de filogenia e as análises
moleculares realizadas a respeito dos gêneros mencionados anteriormente, provocam a questão que
embasa o estudo aqui apresentado: qual a real diversidade dos gêneros Cleobulia e Dioclea no
estado Rio de Janeiro?
OBJETIVO
Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento taxonômico das espécies inseridas no
clado Dioclea (incluindo as espécies de Dioclea e Cleobulia) no estado do Rio de Janeiro e, por
conseguinte, realizar descrições morfológicas, assim como elaboração de chaves de identificação
das espécies dos gêneros Dioclea e Cleobulia.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área geográfica abordada nesse estudo é o estado do Rio de Janeiro, entre os paralelos 20°45’56’’
e 23°22’08’’ S e os meridianos 40°57’23’’e 44°53’19’’ W (CIDE, 1995). As espécies estudadas
aqui foram: Cleobulia multiflora Mart. ex Benth., Dioclea grandistipula L.P. Queiroz, Dioclea
rufescens Benth., Dioclea schottii Benth., Dioclea violacea Mart. ex Benth., Dioclea virgata (Rich.)
Amshoff e Dioclea wilsonii Standl. Os procedimentos realizados para as descrições morfológicas e
confecção de chaves de identificação incluem visitas aos herbários nacionais (RB, NIT e SPF),
saídas de campo em busca de material fértil para dois municípios do estado (Rio de Janeiro - Parque
Nacional da Tijuca e Nova Friburgo - na Área de Proteção Ambiental de Macaé de Cima.) e
tratamento taxonômico utilizando-se um estereomicroscópio, para observar as características
morfológicas gerais; régua e paquímetro analógico, para medir as estruturas morfológicas; placa de
petri e agulha, para análise de flores do material herborizado - fervidas em água.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os indivíduos abordados neste estudo possuem distribuição geográfica bastante variada dentro do
estado do Rio de Janeiro. Apesar de estarem restritos, principalmente, à vegetação de Floresta
Ombrófila Densa, observou-se que boa parte da Região Metropolitana e da Região Serrana do
estado possui coleta registrada, assim como uma pequena porção da Região dos Lagos (Médio
Paraíba), configurando a presença das espécies também em área antrópica e em Floresta de
Restinga.
Por mais que ambos os gêneros possuam flores de quilha, com organização morfológica
semelhante, em estágio fértil da vida dos indivíduos abordados neste trabalho, é possível distinguir
os gêneros Cleobulia e Dioclea. Em Cleobulia, por exemplo, observou-se flores medindo cerca de
1,3 cm de comprimento, o que é menor do que a média e a mediana do tamanho das flores em
Dioclea (2,25 cm de comprimento e 1,75 cm de comprimento, respectivamente). Também,
observou-se que em Cleobulia e Dioclea as alas medem quase que o mesmo tamanho do estandarte,
porém em Dioclea essa característica floral é muito mais marcante do que em Cleobulia,
principalmente em Dioclea virgata. Por outro lado, quando em estágio vegetativo de vida, estes
indivíduos estudados são muito semelhantes entre si, como também observado por Bortoluzzi
(2000) e Tozzi (2016), principalmente no formato de seus folíolos, que são oblíquos na base e, em
geral, cuspidato no ápice.
Cleobulia multiflora destaca-se das demais espécies abordadas neste trabalho por possuir tricomas
dourados a amarelos e uma inflorescência pêndula (em Dioclea geralmente os tricomas são
ferrugíneos e as inflorescências também podem ser eretas). Além disso, a espécie possui brácteas
persistentes apenas nos botões florais, o que não é comum nas outras seis espécies analisadas.
Dentre as espécies de Dioclea, vegetativamente destacam-se três: Dioclea schottii, Dioclea violacea
e Dioclea wilsonii que se caracterizam por não possuírem grandes raques. Em D. schottii, essa
forma de organização morfológica é notada principalmente na raque que sustenta os folíolos
apicais, medindo cerca de 3 mm de comprimento, o que, quando comparada a raque de outras
espécies observadas, mostrou-se quase séssil, como se o peciólulo sustentasse o folíolo apical.
D.violacea e D. wilsonii, por sua vez, além de possuírem a raque dos folíolos apicais menor do que
a média, possui também uma raque pequena sustentando os seus folíolos laterais, o que, de maneira
geral, permite a fácil identificação dos seus indivíduos quando se encontram apenas no estágio
vegetativo.
D. violacea, quando indivíduo jovem, possui ramos e folíolos bastante pubescentes e verde bem
claro. Os indivíduos adultos possuem todas as partes esparsamente pubescentes, exceto o fruto que
é bem mais pubescente até após a maturação. A espécie D. wilsonii se caracteriza pelos muitos
tricomas ferrugíneos, principalmente nos peciólulos e nos pecíolos mais jovens. Possuem também
as nervuras, na face abaxial de seus folíolos, ferrugíneas. E os frutos, que são bastante grandes e
geralmente com duas sementes, possuem sutura superior bem alada. D. rufescens caracteriza-se por
apresentar tricomas ferrugíneos. D. grandistipula apresenta estípulas excepcionalmente grandes,
que as diferenciam das demais espécies observadas neste trabalho. E, por fim, D. virgata que
certamente é a espécie mais diferenciada entre as demais estudadas neste trabalho. Após a formação
do fruto, já maduro, os estames dimórficos permanecem ali; todas as suas estruturas florais possuem
praticamente o mesmo tamanho; saem mais de uma flor por nodosidade; e, por fim, os frutos e as
sementes são bastante distintos das demais Dioclea.
CONCLUSÃO
Portanto, com este trabalho comprova-se a necessidade se apontar a real diversidade dos gêneros no
estado do Rio de Janeiro. Dado que, nesta pesquisa, as características que diferenciam C. multiflora
das demais espécies de Dioclea aqui abordadas talvez não sejam o suficiente para colocarem-nas
como membros de gêneros distintos, considerando também o que já foi apresentado por De Queiroz
et al. (2015) a respeito de uma proximidade molecular entre os gêneros.
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CAPACIDADE FOTOSSINTÉTICA EM RAÍZES AÉREAS DA EPÍFITA DE ANTHURIUM
SCANDENS (ARACEAE)
Carolina Corrêa Abramovicz; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação –
08/2016; previsão de conclusão do curso – 11/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2018; orientador:
André Mantovani.
INTRODUÇÃO
As raízes possuem um papel primordial na sobrevivência das epífitas (Huang 2000) tendo em vista
que a falta de conexão com um solo típico acarreta numa potencial falta de água e nutrientes.
Comparativamente as folhas, as raízes de epífitas foram pouco estudadas quanto a estratégias
morfo-fisiológicas para lidar com o respectivo substrato (Moreira et al. 2008).
Araceaeé a terceira família com maior quantidade de espécies epifíticas vasculares, com 70% das
mesmas vivendo nas árvores (Grayum 1990). A manutenção de raízes nestas diferentes condições
demandaria estratégias morfo-fisiológicas (Mantovani 1997). Baseando-se na presença de velamen
e na potencial capacidade fotossintética das raízes verdes de Anthurium scandens foram postuladas
as seguintes hipóteses: 1) Existe correlação linear entre o conteúdo hídrico e a taxa de transporte de
elétrons; 2) Os indivíduos de Anthurium scandens são mais restritivos em perda hídrica do que em
ganho, gerando balanço hídrico positivo.
OBJETIVO
Avaliar a ocorrência de fotossíntese nas raízes aéreas de Anthuriumscandense a possível influência
da hidratação sobre a mesma.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo e espécie
A coleta foi realizada noarboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde
a pluviosidade média anual é de 1075mm (com seca durante o inverno) e as temperaturas médias
são de 29oC no verão (Lorenzo et al. 2010). A holoepífita Anthurium scandens crescente sobre o
forófito Mangifera indica L. (Anacardiaceae), foi escolhida como modelo (Fig. 1). A espécie pode
ser encontrada em florestas úmidas ou periodicamentesecas, quase sempre na base sombreada das
copas.
As raízes escandentes de A. scandens (livres, sem contato com forófito) foram avaliadas quanto às
velocidades de absorção e perda de água, medida por variação no conteúdo relativo de água (CRA),
bem como quanto a atividade fotossintética medida por taxa de transporte de elétrons (TTE) obtida
por fluorescência da clorofila (fluorômetro Minipam II, Walz), e por trocas gasosas (Irga Ciras II,
PP Systems).
RESULTADOS
No campo, durante a manhã ocorre pico de 13.94 µmol m-²s-¹ na taxa de transporte de elétrons
(TTE), decrescendo a 5.44 µmol m-²s-¹ ao final do dia (18h). Houve correlação não linear entre
conteúdo relativo de água da raiz e seus respectivos valores de TTE com melhor ajuste via curva de
Gauss (R2=0.26; p<0.0001). Assim o valor máximo de TTE foi de 17 µmol m-2s-1ocorrendo apenas
entre 40 e 70% de conteúdo de água (Fig. 1), decrescendo fora desse intervalo. Os valores de ganho
foram menores que os de perda de conteúdo relativo de água, respectivamente 23% e 38% ao longo
de 48h.
Raízes intactas apresentaram apenas liberação de CO2 mesmo quando sob luz. Entretanto, quando
cortadas longitudinalmente de forma a expor o córtex verde, detectaram-se taxas positivas de até 0.6
µmol CO2 m-2 s-1.
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DISCUSSÃO
A taxa de transporte de elétrons nas raízes é dependente do conteúdo relativo de água nas mesmas,
mas não de forma linear. Assim, valores elevados de hidratação (> 75%) das raízes geraram efeito
negativo sobre a respectiva fotossíntese. Tal resposta pode estar relacionada a presença de velamen
(Zotz et al. 2017) cujas células são capazes de absorver água por capilaridade e enviá-la ao interior
da raiz, limitando o acesso do CO2 aos cloroplastos. Tal fenômeno é semelhante ao descrito para
tricomas de bromélias atmosféricas, os quais limitam as trocas gasosas quando plenamente
hidratados (Benzing 1990), podendo indicar uma restrição convergente neste tipo de estrutura
anatômica composta por células mortas visando a absorção de água.
Apenas liberação de CO2 foi detectada por troca gasosa em raízes intactas mesmo sob luz, o que
pode estar ligado a foto-respiração, capaz de proteger contra fotoinibição (Raghavendra &
Padmasree 2003). Já o balanço positivo de carbono só foi obtido em raízes cortadas, mostrando que
o velamen limita a entrada de CO2. Possíveis fontes do mesmo seriam a respiração e quebra de
reservas de amido. O fato é que existe fixação interna de carbono nas raízes de A. scandens, o que
pode mitigar custos de produção e manutenção das mesmas (Wittmann et al. 2006). O oxigênio
produzido durante esta fotossíntese pode ser enviado por déficit de pressão positiva a outros pontos
das raízes, inclusive as partes brancas sem fotossíntese, a fim de estimular mitose e crescimento
radicular.
CONCLUSÃO
A fotossíntese radicular se torna vantajosa, no momento em que subsidia a produção e manutenção
das raízes de Anthurium scandensem um ambiente onde a produção de biomassa é potencialmente
limitada pelo estresse abiótico. Contudo, existe uma restrição representada por elevados conteúdos
hídricos capazes de inibir a fotossintese, o que poderia ajudar a explicar o hábito muitas vezes
aéreo, não coberto pelo substrato, das raízes de A. scandens.
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Figura 1 (A) Sistema radicular destacado, apresentando trechos radiculares dos tipos pendente (*),
de contato (**) e de substrato (parte branca), percorrendo aproximadamente 1m de distância; (B)
Sessões transversais dos tipos de crescimento identificados em A. scandens, da esquerda para a
direita: raiz pendente e de contato (verdes) e de substrato (branca). (C) Raiz pendente esverdeada
em um indivíduo, não apresentando qualquer contato com o forófito. (D) Relação entre os valores
máximos de taxa de transporte de elétrons e o conteúdo relativo de água de raízes aéreas de A.
scandens. Curva de sino segue modelo de Gauss, que indica 0.6 (60%) como o conteúdo relativo de
água onde a taxa de transporte de elétrons seria máxima. (E) Médias de ganho e de perda de
conteúdo relativo de água ao longo de 48h em raízes de Anthurium scandens (n = 12). (F)
Assimilação de carbono por raízes inteiras (barras cheias) e partidas (barras vazias) em crescente
intensidade luminosa.
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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 – 12/2020; ingresso no PIBIC: agosto/2017;
orientador: Massimo G. Bovini.
INTRODUÇÃO
Solanaceae, grupo cosmopolita, compreende cerca de 102 gêneros e 2460 espécies (APG 2017) e
possui uma alta diversificação nos neotrópicos (Knapp 2010; Filipowicz& Renner 2012), com 34
gêneros e 488 espécies ocorrendo no Brasil, sendo 228 endêmicas (Flora do Brasil 2018).
Brunfelsia L., com aproximadamente 50 espécies (The Plant List 2013), distribui-se pelas Américas
do Sul e Central, incluindo as ilhas Antilhas (Plowman 1998), e cerca de vinte ocorrem no Brasil
(Flora do Brasil 2018). O gênero é dividido em três seções – Brunfelsia, Guianensis e Franciscea –
em função da morfologia e coloração da corolla (Plowman 1998), das quais apenas a última ocorre
no estado do Rio. Esta destaca-se pela corola roxa, que desbota para lilás e alva, e por uma
constrição do ápice do tubo corolíneo, formando um anel espesso de coloração geralmente branca.
Com o último trabalho de revisão do gênero (Plowman 1998) tendo sido publicado incompleto,
após o falecimento do autor, e com espécies sob possível ameaça devido à perda e fragmentação de
seus habitats, o conhecimento acerca deste gênero precisa ser atualizado.
OBJETIVOS
O presente trabalho tem o intuito de realizar o estudo taxonômico das espécies de Brunfelsia que
ocorrem no estado do Rio de Janeiro, fornecendo meios para a identificação desses táxons com base
em descrições, chaves de identificação e ilustrações, além de aspectos geográficos e fenológicos.
MATERIAL E MÉTODOS
Os herbários RB, R, HB e FCAB foram consultados para a descrição das variações morfológicas,
distribuição e fenologia de cada espécie. Nove expedições de campo foram realizadas no período de
outubro de 2017 a abril de 2019, obtendo-se características in situ dos indivíduos e registros
fotográficos. Materiais de ramos, folhas e inflorescências foram coletados, prensados, herborizados,
e incluídos no RB. Flores e frutos também foram fixados em álcool 70%, para estudos
morfológicos, e folhas, em sílica, para futuras análises genéticas. As descrições taxonômicas foram
restritas a dados morfológicos, e elaboradas pelo método tradicional.
RESULTADOS
Registraram-se 8 táxons – B. bonodora (Vell) J.F. Macbr.; B. brasiliensis ssp. brasiliensis (Spreng.)
L.B.Sm. & Downs; B. brasiliensis ssp. macrocalyx (Dusén) Plowman; B. hydrangeiformis (Pohl)
Benth.; B. latifolia (Pohl) Benth.; B. pauciflora (Cham. &Schltdl.) Benth.; B. pilosa Plowman; B.
uniflora (Pohl) D. Don. – e um indeterminado. Em relação a B. hydrangeiformis, não foi possível
reconhecer as subspécies e optou-se em considerar provisoriamente todo o material analisado como
um único táxon.
Gênero constituído por arbustos a arvoretas, inermes. Ramos tortuosos e esfoliantes, folhas alternas
e simples, com as nervuras sulcadas na face adaxial e protuberantes na face abaxial. Indumento
variado, constituído de tricomas simples a glandulares. As flores são pentâmeras, hermafroditas,
levemente zigomorfas, solitárias ou reunidas em cimeiras frondoso-bracteosas. O cálice é
gamossépalo e a corola gamopétala, hipocrateriforme, roxa desbotando para lilás e alva. O tubo
corolíneo é constricto e espresso no ápice, onde forma um anel de coloração geralmente branca. O
androceu e gineceu estão inclusos na dilatação superior do tubo, voltados posteriormente, sendo o
androceu didínamo e o gineceu constituído de ovário súpero, unicarpelar e bilocular, estilete
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terminal e estigma bífido, disco nectarífero presente. Os frutos são cápsulas ou bagas (?), com cálice
persistente.
Cinco espécies são endêmicas do Brasil, com exceção de B. pilosa e B. uniflora. As espécies são,
em geral, semi-umbrófilas, com poucas exceções. B. latifoliaé endêmica das restingas do estado. B.
uniflora (0 – 850 m de altitude) é largamente cultivada e foi encontrada em restingas e fragmentos
de floresta estacional semidecidual. B. bonodora (0 – 700 m), com poucas coletas no estado, B.
brasiliensis ssp. brasiliensis (640 – 1500 m), B. brasiliensis ssp. Macrocalyx (1200 – 2600 m), B.
hydrangeiformis (600 – 1600 m), B. pauciflora (200 – 1400 m) e B. pilosa, com uma única coleta,
ocorrem em floresta ombrófila densa.
DISCUSSÃO
A morfologia da folha e do pedúnculo, pedicelo e cálice, em conjunto com o indumento e tipo de
tricoma, são importantes para o reconhecimento das espécies. Há uma lacuna no conhecimento dos
frutos e dos anéis corolíneos, que podem vir a contribuir na identificação dos táxons.
B. brasiliensis, B. hydrangeiformis, B. latifolia e B. pauciflora podem ser facilmente reconhecidas
pela morfologia das folhas e das inflorescências. A morfologia dos tricomas é de grande valia na
separação das subespécies de B. brasiliensis e é heterogênea em B. hydrangeiformis. Já B.
bonodora, B. pilosa e B. uniflora ainda possuem limites incertos, pela insuficiência de material. B.
bonodora provavelmente se trata de uma espécie rara. B. brasiliensis ssp. brasiliensis é a que possui
uma maior distribuição e tolerância ambiental. B. latifolia pode estar em risco, devido à perda de
habitat.
CONCLUSÃO
Por enquanto, o trabalho vem alcançando grande parte de seus objetivos. As descrições e
comentários do táxons estão em fase de conclusão. As ilustrações e a chave de identificação serão
feitas após uma precisa confirmação das estruturas importantes para o reconhecimento de cada
espécie.
Novas expedições se fazem necessárias para o conhecimento dos frutos e anéis corolíneos,além das
características florais e a distribuição geográfica de B. bonodora, B. hydrangeiformis, B. pilosa e B.
uniflora. Uma microscopia eletrônica de varredura será realizada em cálices e folhas para descrição
dos tricomas, com o objetivo de esclarescer principalmente as subespécies de B. brasiliensis e B.
hydrangeiformis. Por fim, pretende-se ampliar o projeto a nível de Bioma Mata Atlântica, a fim de
esclarecer por exemplo, as questões relacionadas à B. hydrangeiformis, B. pilosa e B. indet, e
expandir o conhecimento do gênero.
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Figura 1 – A: Ramos. B: detalhe do ramo. C: Folhas, tamanhos medianos de cada espécie. D: Flores
hipocrateriformes roxas, liláses e brancas. E: Estruturas reprodutivas inclusas na dilatação do tubo
corolíneo e voltadas posteriormente, ilustração de um modelo de probóscide passando pelo estígma
ao entrar no tubo, e pelas anteras ao sair (Cocucci,1995).
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Figura 2 – Quatro espécies de Brunfelsiacoletadas em campo. A: B. brasiliensis ssp.
brasiliensis. B: B. latifolia. C: B. hydrangeiformis. D: B. pauciflora.
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PEPEROMIA RUIZ & PAV. (PIPERACEAE) DA RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ,
RJ, BRASIL
Lucas Carvalho Gomes Rodrigues; Graduação em Ciências Biológicas, UENF/CEDERJ; ingresso
na graduação – 01/2013; previsão de conclusão do curso – 12/2018; ingresso no PIBIC:
agosto/2017; orientador: Elsie Franklin Guimarães.
INTRODUÇÃO
Piperaceae é uma das maiores famílias 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 173 de ocorrência no Brasil e 77 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 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 relacionadas aos táxons.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
A Reserva Biológica do Tinguáocupa 24.812 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 ascoordenadas 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 áreas.
Procedimentos
Foi realizada uma excursão com duração de 5 dias no mês abril de 2018. O material coletado foi
depositado no herbário RB. Durante o período de estudo, foram consultados os herbários do Jardim
Botânico (RB), Museu Nacional do Rio de Janeiro (R) e Bradeanum (HB) com o intuito de
conhecer e descrever os táxons, fenologia e distribuição geográfica.
RESULTADOS
Foram encontrados 14 táxons: Peperomia alata Ruiz & Pav., P. catharinae Miq., P. corcovadensis
Gardner, P. dichotoma Regel, P. glabela (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.
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DISCUSSÃO
Os estudos realizados na Reserva Biológica do Tinguá evidenciaram a presença de 14 táxons de
Peperomia. Isso mostra que num total de 95 táxons para o estado do Rio de Janeiro,
aproximadamente 16% ocorrem na Rebio do Tinguá (Flora do Brasil 2020). O presente estudo se
fez pertinente tendo em vista que ainda não havia tratamento taxonômico para as espécies da
Reserva. Desta forma, pode-se destacar a importância do trabalho, visto que existem ainda poucos
estudos relacionados ao gênero para o estado do Rio de Janeiro, especialmente nesta região.
CONCLUSÃO
Os estudos mostraram a ocorrência de 14 táxons para a localidade, sendo um com duas variedades.
Em vista dos dados obtidos, existe a necessidade de maiores investigações sobre o gênero nesta
região ainda, pois o mesmo encontra-se pouco representado nos herbários consultados.
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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 – 06/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2017; orientador:
João Marcelo A. Braga.
INTRODUÇÃO
Cactaceae possui aproximadamente 124 gêneros e 1440 espécies (Hunt et al. 2006), com
distribuição quase exclusivamente nas Américas, tendo a única exceção Rhipsalisbaccifera (J.S.
Muell.) Stearn que ocorre na África e Ilha de Madagascar. Das quatro subfamílias (Cactoideae,
Maihuenioideae, Opuntioideae e Pereskioideae), Cactoideae é a mais representativa no Brasil
(Taylor & Zappi 2004). São plantas suculentas, perenes e com hábitos diversos (Kramer et al.
1993).
O Parque Nacional da Tijuca (PNT), localizado no município do Rio de Janeiro (RJ), é coberto por
Floresta Atlântica e constitui uma das maiores florestas urbanas do mundo. Esta unidade de
conservação integral foi criada em 6 de julho de 1961, abrangendo uma área com cerca de 3.953
hectares, correspondendo a ca. 3,5% da área total do município. O PNT está dividido em quatro
setores: Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea, Pretos Forros/Covanca e Floresta da
Tijuca.
OBJETIVO
Realizar a flora monografada de Cactaceae no Maciço da Tijuca, com chave de identificação,
descrições, comentários morfológicos e notas taxonômicas.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram consultados os herbários Alberto Castellanos (ex GUA), Museu Nacional (R), Jardim
Botânico do Rio de Janeiro (RB) e Bradeanum (HB). O material coletado foi georeferenciado,
fotografado em campo, herborizado segundo técnicas usuais e depositados no herbário RB. Alguns,
quando necessário, foram cultivados. Fragmentos, especialmente flores e frutos, foram fixados em
álcool 70% para posterior análise e descrição morfológica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados e descritos oito gêneros e 20 espécies de Cactaceae. Rhipsalisfoi o gênero com
maior riqueza, com 11 espécies, seguido por Lepismium e Pereskia com duas espécies e os demais
gêneros Brasiliopuntia, Coleocephalocereus, Epiphyllum, Hatiora e Schlumbergera com uma
espécie (Tabela 1).
CONCLUSÃO
Schulumbergera truncata (Haw.) Moran não foi mais reencontrada neste estudo para o PNT.
Rhipsalis Schulumbergera truncata pentaptera A. Dietr., espécie ameaçada de extinção, foi pela
primeira vez testemunhada no interior de uma unidade de conservação.
Um dos problemas encontrados foi identificar as espécies, especialmente de Rhipsalis, com base em
coleções escassas nos herbários e de literatura (protólogos) com descrições incompletas.
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Tabela 1. Cactaceae no Parque Nacional da Floresta da Tijuca, RJ, Brasil.
Subfamília
Tribo
Gênero
Espécies
Pereskioideae
Pereskia
P. aculeata
P. grandifolia
Opuntioideae Opuntieae
Brasiliopuntia
B. brasiliensis
Cactoideae
Hylocereeae Epiphyllum
E. phyllanthus
Rhipsalideae Lepismium
L. cruciforme
L. houlletianum
Hatiora
H. salicornioides
Rhipsalisclavata
Rhipsalis
R. grandiflora
R. lindibergiana
R. mesembryanthemoides
R. neves-armondii
R. oblonga
R. pacheco-leonis
R. pachyptera
R. pentaptera
R. puniceodiscus
R. teres
S. truncata
Schlumbergera
C. fluminensis
Cereeae
Coleocephalocereus
3
4
8
20
(Total)
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USO DE ULVA FASCIATA NO MELHORAMENTO DA SEMENTE DE SOLANUM
LYCOPERSICUM
Jéssica Carneiro Oliveira; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ/CEDERJ; ingresso na
graduação – 03/2016; previsão de conclusão do curso – 06/2020; ingresso no PIBIC: junho/2017;
orientador: Renata Perpetuo Reis e coorientadores: Antônio Carlos da Silva Andrade e Ana
Carolina dos Santos Calheiros.
INTRODUÇÃO
Solanum lycopersicum L. é uma das espécies mais cultivadas mundialmente (Hernández-Herreraet
al. 2014). A deterioração de sementes é um dos problemas de produção na tomaticultura (Peske et
al. 2003) e sementes de baixa qualidade acarretarácultura de baixa qualidade com consequente
perda de produção (Maciel et al. 2012). 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 (Paulert et al. 2009, Divya 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;
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
Avaliar a eficiência do uso de farinha e de ulvana de U. fasciata no melhoramento de sementes
envelhecidas do tomateiro Solanum lycopersicum.
MATERIAL E MÉTODOS
A farinha de U. fasciata foi obtida por secagem e posterior trituração em moinho de bola (SOLABSL38 Solab Científica). A extração da ulvana seguiu o protocolo descrito por Paulert et al. (2009)
com adaptações. Os testes de germinação em estufa incubadora seguiram as Regras para Análise de
Sementes - RAS (Brasil 2009). Os parâmetros de vigor da semente foi percentual de germinação
(PG) e percentual de emergência de plântulas (PEP). As sementes (cinco repetições de 40 sementes)
foram envelhecidas por hidrataçãopor 24 horas, em 15 °C, e armazenamento em embalagens
herméticaspor 20 dias, em 35°C.Em três experimentos de dez dias de duração, as sementes foram
envelhecidas e testadas.A semeadura foi realizada em placa de Petri (10 cm de diâmetro) contendo
papel de filtro como substrato que foram embebidos em 5 mLde soluções de ulvana e de farinhade
U. fasciata, nas quantidades de 0,2 g.L-¹ e 0,4 g.L-¹ e como tratamento controle foi usado 5mL de
água destilada.
Em cada experimento, as diferenças significativas entre os tratamentos do PG e do PEP foram
verificadas pela ANOVA e as diferenças entre os tratamentos detectadas pelo teste Fisher LSD. O
intervalo de confiança para os testes de significância foi de 95% (p = 0,05%). Foi utilizado o
programa Statistica 6 da StatSoft. Os dados estão apresentados em média ± desvio padrão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O envelhecimento das sementes em cada experimento, observado pelo controle do PG (Fig. 1a, 1c e
1e), resultaram em diferentes qualidades de sementes. Ao comparar o controle ao tratamento com
adição de 2 g.L-1 de farinha de U. fasciata, este foi o melhor tratamento para aumentar o PG da
semente. Nos outros tratamentos com adição da alga, apesar de PGs menores que os 2 g.L-1 de
farinha, estes foram maiores que o controle. Apesar, do PEP das sementes tratadas com a alga não
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terem sido incrementadas, foram semelhantes ao controle e não ocorreu a deterioração das radículas
como era esperado em maiores concentrações com a alga (Fig. 1b, 1d). Provavelmente, o aumento
do PG das sementes deterioradas com o uso da alga tornou estas sementes mais resistentes.
Estes resultados mostraram o efeito favorável da adição de 2 g.L-1 de farinha para o aumento do PG
de semente de baixa qualidade. Por isso, recomendamos estudos com adição de U. fasciata em
menor quantidade para o beneficiamento de sementes deterioradas. Esta melhora do PG deve estar
relacionada às substâncias bioativas presentes na U. fasciata conhecidas por melhorar o crescimento
da planta e atuar na germinação (Paulert et al. 2009; Jaulneau et al. 2011; Calvo et al. 2014;
Hernández-Herrera et al. 2014, 2016; Divya et al. 2015). O uso da alga como um tratamento
remediador para estimular o PG, deve estar relacionado ao fato de, como descrito por Marcos Filho
(2015), ser uma fase crucial para o desenvolvimento da plântula e que é na fase inicial de
emergência de radícula que pode ocorrer a restauração metabólica da membrana celular em
deterioração e a reconstituição de seu estágio de crescimento.
CONCLUSÃO
A farinha de U. fasciata foi mais eficaz do que o uso de ulvana na remediação de sementes
deterioradas de Solanum lycopersicum. O uso de 0,2 g.L-1 de farinha aumenta o percentual de
germinação de sementes deterioradas. Recomenda-se estudos multidisciplinares para verificar a
atuação do efeito bioestimulante de U. fasciata em S. lycopersicum, principalmente em menores
quantidades de 0,2 g.L-1 de farinha de U. fasciata.
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Figura 1- A-F. Percentual de germinação e de emergência de plântula de sementes de S.
lycopersicum em tratamentos com adição de farinha e ulvana de U. fasciata (g.L-1) após 10 dias de
cultivo in vitro. A-B. experimento 1. C-D. experimento 2. E-F. experimento 3. As letras indicam
diferença significativa, o quadrado menor média, o quadrado maior o erro padrão e as barras o
desvio padrão.
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ESTRUTURA E DISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS DE RODOLITOS NA PLATAFORMA
CONTINENTAL DO ESPÍRITO SANTO
Vitória Longuinho Holz; Graduação em Ciências Biológicas, UFRJ; ingresso na graduação –
08/2015; previsão de conclusão do curso – 07/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2017; orientador
Gilberto M. Amado Filho in memorian/ Leonardo Tavares e coorientadores: Leonardo T. Salgado
Tavares e 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 rodolitos apresentam considerável importância ecológica, já que
suportam uma grande diversidade de organismos associados, sendo comparado a outras formações
recifais em termos de estrutura e diversidade de espécies (Metri 2006 & Riul 2007). Eles 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). Porém, são considerados recursos não renováveis devido a sua lenta taxa de crescimento,
tornando urgente a tomada de ações para sua conservação (Martin & Hall-Spencer 2017). No Brasil,
encontra-se o maior banco de rodolitos do mundo, que se estende desde a plataforma média à
plataforma externa. Bancos com alta biodiversidade são encontrados na Plataforma Continental do
Espírito Santo, onde milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração foram despejados no mar
através do Rio Doce, em novembro de 2015, após o desastre de Mariana. Apesar da crescente
ameaça a essa região, os aspectos ecológicos de bancos de rodolitos continuam desconhecidos.
OBJETIVO
O objetivo desse trabalho foi determinar a estrutura dos bancos de rodolitos e formações
coralináceas na Plataforma do Rio Doce (PRD), incluindo sua distribuição, abundância, vitalidade,
tamanho e forma, ao longo de um gradiente de profundidade, servindo como uma base para o
monitoramento após o desastre de Mariana.
MATERIAIS E MÉTODOS
A área de estudo corresponde à Plataforma do Rio Doce, que é localizada na zona central da
Plataforma Continental do Espírito Santo e abrange duas Unidades de Conservação federais: a Área
de Proteção Ambiental Costa das Algas e o Refúgio de Vida Silvestre Santa Cruz.
Foram obtidas imagens do fundo oceânico através do uso de dropcamera, ao longo de 88 sítios de
amostragens distribuídos em transectos perpendiculares à costa, iniciados na isóbata de 35 m e
estendendo-se até a isóbata de 105 m. Em cada sítio de amostragem, foram obtidos 5-8 registros de
foto-quadrado. Além disso, rodolitos foram coletados usando uma draga em 6 sítios diferentes, de
50 a 65m de profundidade, para medir o tamanho e determinar as espécies de algas coralináceas
formadoras de rodolitos. As áreas foram amostradas em campanhas oceanográficas realizadas entre
setembro e dezembro de 2015 e entre abril e maio de 2017. Foram avaliados 2 tipos de formações
de algas coralináceas (CCA): rodolitos (nódulos de vida livre) e blocos de concreção calcária.
As quantificações de área de cobertura de CCA e vitalidade serão realizadas com o auxílio do
software Coral Point associado ao Excel Extension (CPCE) a partir da análise de 50 pontos
aleatórios distribuídos em cada foto-quadrado. O percentual de cobertura de algas coralináceas,
rodolitos e concreções calcárias foram plotados em mapas de distribuição gerados pelo software
ArcGis 10.5. O tamanho dos rodolitos foi determinado através do software Image J e a forma
atravás da medição dos diâmetros máximo, intermediário e mínio dos rodolitos coletados. Foi
analisado o efeito da profundidade sobre as variáveis bióticas (percentual de cobertura, densidade e
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vitalidade) através do teste PERMANOVA para análise de variâncias utilizando o software
PRIMER (versão 6), adotando-se α= 5%.
RESULTADOS
Lithothamnion crispatum Hauck foi a espécie de alga coralinácea mais abundante nas superfíces
dos rodolitos da PRD. Algas coralináceas incrustantes formando tanto rodolitos, quanto concreções
calcárias se estenderam por uma área de 1953 km2. Rodolitos predominaram entre essas
formaçõescom 1521 km2, ocupando uma extensa área ao sul da foz do Rio Doce,
abrangendo a APA Costa das Algas. Ambas formas foram mais abundantes (≥ 50%) nas porções sul
e nordeste da área de estudo, enquanto foram ausentes (0-10 %) principalmente no Norte. O
percentual de cobertura de algas coralináceas diferiu entre as profundidades (PERMANOVA; p =
0.0002). A maior abundância de CCA (mean ± SE; 58 ± 3%) foi observada entre 66 e 75m de
profundidade, enquanto a menor (16 ± 6%) foi mais ao fundo, abaixo de 96m de profundidade. O
percentual de cobertura de rodolitos também variou entre as profundidades (PERMANOVA, p =
0.0002). Entretanto, a abundância de rodolitos foi maior em profundidades menores do que as de
CCA, entre 46 e 65m, enquanto foi menor em profundidades acima de 96m. Além disso, concreções
calcárias também variou entre as profundidades (PERMANOVA; p = 0.0002) e apresentou a maior
cobertura (43 ± 4%) na classe de profundidade de 66-75m. No geral, a maior parte dos rodolitos
eram pequenos, mas sua faixa de tamanho foi de 1 a 12 cm. Seu tamanho variou entre as
profundidades (PERMANOVA; p = 0.0002). Formas esferoidais e subesferoidais predominaram,
representando 97% do total de rodolitos coletados.
DISCUSSÃO
Ao norte da foz do Rio Doce, bancos de rodolitos foram raros ou ausentes. Contudo, trabalhos
anteriores registraram a ocorrência de BRs nessa região (Bastos et al. 2015; Vieira 2017; Magris et
al. 2019). Essa ausência pode estar relacionada com condições naturais ou com o aumento da
sedimentação no fundo do mar, devido a maiores taxas de sedimentação após o desastre de
mineração. Essa área também corresponde ao impacto máximo do derramamento de mineração
registrado por Magris et al. (2019), ao norte da foz do Rio Doce. Na APA Costa das Algas, foi
encontrado um alto percentual de cobertura e densidade de rodolitos acima de 50m, provavelmente
relacionados à menor carga de sedimentos, mas também aos processos de deposição e ressuspenção
de sedimentos pelo fluxo de água nessa área e seu transporte em direção ao norte (Rudorff et al.
2018). Já na RVS Santa Cruz, rodolitos foram ausentes em profundidades mais baixas,
provavelmente devido à alta sedimentação proveniente do rio local Piraquê-Açu.
A cobertura de rodolitos registrada de 45 a 65 m de profundidade, na PRD, foi maior tanto em
menores profundidades (36-45m) bem como em maiores profundidades (> 86 m). Fabricius &
De’ath (2001) encontraram que a cobertura de CCA na Grande Barreira de Corais é relacionada à
sedimentação, sendo relativamente maior nos recifes mais distantes da costa com baixos depósitos
de sedimento. Por estarem mais distantes da costa, hipotetiza-se que sofram 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 CCA, tanto em relação à
abundância (cobertura e densidade) quanto às dimensões dos rodolitos
CONCLUSÃO
A distribuição de rodolitos e suas diferenças na abundância, densidade e tamanho foram
hipoteticamente atribuídas aos descargos do Rio Doce e à fatores relacionados, como condições
hidrodinâmicas, profundidade e luz. A implementação de um plano de manejo e conservação para a
Bacia do Rio Doce é necessária para preservar esses ecossistemas frágeis devido à proximidade
com a foz do Rio Doce.
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MORFOLOGIA E FUNCIONALIDADE DO ANDROCEU DE CASSIA FISTULA L.
(LEGUMINOSAE) SINALIZAM DIVISÃO DE TRABALHO
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: Vidal de Freitas
Mansano.
INTRODUÇÃO
Cassia é um gênero de Leguminosae, inserido na subfamília Caesalpinioideae (LPWG 2017),
Cassia fistula, espécie-tipo do gênero, com importância econômica, utilizada há muito como planta
medicinal (Lewis et al. 2005), que apresenta flores com androceu ftrimórficoe (raro) gineceu
bicarpelar (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 em 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
1996, Nepi et al. 2003, Marazzi et al. 2007, Tang & Huang 2007, Luo et al. 2008, Luo et al. 2009,
Vallejo-Marín et al. 2009, Vallejo-Marín et al. 2010, Paulino et al. 2013, 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 C.
fistula, suscitam questões importantes sobre a ontogenia floral e funcionalidade dos estames nesta
espécie.
OBJETIVO
O objetivo do estudo foi elucidar as vias do desenvolvimento do androceu trimórfico e, através de
testes de funcionalidade, viabilidade, reflectância e observação de campo, determinar se o
heteromorfismo do androceu está associado à divisão de trabalho em Cassia fistula.
MATERIAL E MÉTODOS
Espécie estudada: Cassia fistula L. Inflorescências contendo botões florais e flores; e anteras foram
coletadas e fixadas. Análise de superfície: As amostras foram fixadas em FAA 70 desidratadas em
série etanólica e preparadas para observações em MEV. Ultraestrutura: Os materiais foram
preparados e submetidos à análise em MET (CENABIO – UFRJ). Observações de campo: Foram
registrados: o período da antese, cor dos órgãos florais, posicionamento e coloração das anteras em
antese e pós-antese e comportamento, frequência e tipo de visitantes florais. A fim de testar o papel
de cada morfo de estames na frequência de visitação dos potenciais polinizadores, foram levados
em conta seis parâmetros: 1- flores não manipuladas (controle); 2- flores sem o morfo de estames
maiores abaxiais; 3- flores sem o morfo de estames menores adaxiais; 4- flores sem o morfo de
estames intermediários centrais; 5- flores sem os morfos de estames menores e intermediários; e 6flores totalmente emasculadas. Crescimento do tubo polínico in vitro: Amostras foram colocadas
em meio de cultura e a germinação foi analisada. 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, Florida, USA).
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RESULTADOS
Os estames são iniciados em dois verticilos, o verticilo de estames antessépalos, e o verticilo de estames
antepétalos. Os primórdios dos estames antepétalos são os últimos órgãos a surgir no meristema floral.
Três dos estames antessépalos abaxiais formam o conjunto de estames maiores, quatro dos antepétalos
formam o morfo intermediário e, dois antessépalos e um antepétalo, formam o conjunto de estames
menores na região adaxial. Todos os morfos exibem anteras com duas tecas, funcionalmente poricidas,
embora apresentem linhas de deiscência longitudinal. As anteras do morfo de estames maiores e as
laterais menores apresentam abertura maior na região apical e menor na porção basal, enquanto as
anteras intermediárias e a central do morfo menor apresentam poros na base. Todas as anteras
apresentam coloração amarelo-clara em pré-antese e âmbar em pós-antese.
As abelhas, do gênero Bombus, 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. As espécies de Bombus, um
dos visitantes mais frequentes, tocaram o estigma em 100% de suas visitas. 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.
fistulam apresentam reflectância na região do amarelo no espectro de luz visível sendo mais intensa no
morfo das anteras intermediárias que circundama base do 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.
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. No momento de liberação da antera todos os grãos de pólen de todos os morfos de
estames apresentam-se parcialmente hidratados e com presença de pollenkitt. A célula vegetativa dos
grãos de pólen do morfo de estames maiores e menores laterais (antessépalos) apresentam amiloplastos
e oleoplastos como reserva, enquanto a célula vegetativa dos grãos de pólen do morfo de estames
intermediários e menor central (antepétalos) apresentam predominantemente amiloplastos como reserva,
tais amiloplastos se destacam por preencher praticamente todo o conteúdo citoplasmático da célula, na
forma de grandes grãos de amido, principalmente no morfo de estames intermediários.
DISCUSSÃO
Diferenças estruturais e de funcionalidade dos estames heteromorfos, bem como a diferença na
viabilidade dos grãos de pólen, comportamento do polinizador e diferenças nos testes de refletância,
além dos dados de frequência de visitas entre os tratamentos manipulados e o comportamento dos
visitantes sobre as flores não manipuladas corroboram a hipótese de divisão de trabalho (Müller 1881).
Em C. fistula, esta hipótese se configura com os estames intermediários e menores oferecendo recursos
florais para os visitantes e os estames maiores suprindo a demanda de pólen para a reprodução sexuada.
As anteras poricidas, que liberam pólen por vibração, fazem 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). Este
mecanismo de obtenção de pólen chama a atenção pelo 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 em Cassia fistula.O padrão de deposição polínica observado em Cassia fistula também foi
observado em espécies de Swarztia (Machado 1996, Paulino et al. 2013), em Cytisusscoparius (Paulino
et al. 2016), e em espécies de Senna (Luo et al. 2009), espécies em que a divisão de trabalho já foi
demonstrada.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
das pétalas (Teixeira et al., 2014). A reflectância mais intensa do morfo de anteras intermediárias
juntamente com a reflectância mais intensa na ponta das pétalas, sugere uma “hipótese de alvo”, na qual
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o padrão apresentado imita um alvo com a borda externa circular, representada pelo ápice das pétalas e
uma porção no interior do círculo, representada pelo morfo de estames intermediários, direcionando a
abelha para o morfo dos estames de alimentação. 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 C.
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, cujos grãos
de pólen com presença de conteúdo citoplasmático, servem para alimentação do polinizador. De acordo
com conteúdo de reserva dos grãos de pólen, esses grãos podem ser classificados comoamiláceosousem
amido (Baker & Baker 1978). Embora possa haver exceções, os grãos de pólen sem amido (com
lipídios) tendem a apresentar maior viabilidade (Baker & Baker. 1983), vale destacar que os grãos de
pólen dos estames intermediários (pólen de alimentação), sãoamiláceos. Concluímos que as diferenças
estruturais e funcionais do androceu e dos grãos de pólen, associado ao comportamento (polinização por
vibração) e posicionamento da abelha entre os órgãos florais, indicam a ocorrência de divisão de
trabalho em Cassia fistula. Além disso, a divisão de trabalho entre os morfos de estames e a deiscência
poricida das anteras, que dificulta a saída e dispersão de todos os grãos de pólen em uma única visita
floral, e a polinização por vibração, podem estar associados a um melhor aproveitamento do grão de
pólen fértil nesta espécie, como uma forma de contornar o dilema do grão de pólen.
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Figura 1. A- Diagrama floral, preto: bráctea e bracteolas, verde: sépalas e estames do verticilo
antessépalo; amarelo: pétalas e estames do verticilo antepétalo. B- Flor de Cassia fistula L. com
seus três morfos de estames, verde: estames do verticilo antessépalo; amarelo: estames do verticilo
antepétalo.
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PADRÕES DE REFLETÂNCIA, ÁREA DE ATRAÇÃO E DISTÂNCIA DE SINAL NO
TESTE DA HIPÓTESE DE BEE-AVOIDANCE
Gabriel Coimbra Rocha; Graduação em Ciências Biológicas, UNIRIO; ingresso na graduação –
08/2014; previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC – fevereiro/2017;
orientador: Leandro Freitas
INTRODUÇÃO
Estudos indicam uma evolução paralela de sinais espectro-florais para maximizar sua detecção e
discriminação por abelhas (Chittka & Menzel 1992). Para flores ornitófilas foi demonstrado que
estas sinalizam em faixas de discriminação ótima para aves (Shrestha et al. 2013). Porém, não só
mutualistas atuam na seleção dos sinais florais. Estudos recentes investigaram e confirmaram a
hipótese de bee-avoidance, que prediz que flores ornitófilas são menos discrimináveis para abelhas
(e.g. Bergamo et al. 2016, 2019; Camargo et al. 2019). Entretanto, fora do contexto de comunidades
naturais pouco se sabe sobre esse fenômeno.
OBJETIVO
Testar a hipótese de bee-avoidance em um conjunto de plantas ornitófilas, fora do contexto de uma
comunidade natural. Ou seja, se parte do princípio que há convergência evolutiva entre plantas com
diferentes origens e histórias evolutivas, devido a respostas semelhantes à forte pressão seletiva por
abelhas antagonistas. Para tal, foram utilizadas métricas de correspondência dos sinais de flores
ornitófilas e melitófilas com o sistema visual de abelhas, tais como contrastes cromático e
acromático com o fundo e desvio de pontos marcadores das áreas de discriminação ótima.
MATERIAL E MÉTODOS
Coletas foram feitas no arboreto do JBRJ. Síndromes de polinização foram determinadas seguindo
as definições de Faegri & van der Pijl (1979). Foram medidos o comprimento do tubo da corola e
área da unidade de atração via software ImageJ. 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. Curvas médias de refletância foram utilizadas para o cálculo de pontos
marcadores, seu desvio da área de melhor discriminação de abelhas, além de contrastes cromáticos
e acromáticos. Dados espectrais emorfométricos foram analisados por regressões linearese
diferenças entre flores ornitófilas e melitófilas através de MANOVA.
RESULTADOS
Foram localizados 228 pontos marcadores (MPs). A partir da localização desses pontos marcadores
foram calculados MADbee, MinAD400 e MinAD500, que diferiram significativamente entre as
síndromes de polinização (Fig. 1). Flores ornitófilas apresentaram contrastes cromáticos
significativamente menores que flores melitófilas, tanto no sistema visual de A. mellifera quanto no
de B. terrestris. No canal acromático, por outro lado, o contraste dessas flores foi significativamente
maior (Fig. 2). A área da unidade de atração em flores ornitófilas apresentou correlação positiva
com MADbee, MinAD400 e MinAD500. Sinais de diferentes distâncias não apresentaram diferenças
significativas.
DISCUSSÃO
Flores melitófilastiveram MPs distribuídos com frequência próxima em ~400, 500 e 600 nm
diferindo das flores ornitófilas. Estas apresentaram frequência predominante de MPs na faixa dos
600 nm e secundariamente em ~530 nm, pontos ao mesmo tempo de discriminação máxima de
cores por aves VS e sensorialmente remoto para abelhas. Flores ornitófilas e melitófilas
apresentaram diferenças significativas de contraste em ambos os canais, porém apenas os resultados
do canal cromático corroboram com a hipótese de bee-avoidance, com flores polinizadas por aves
menos conspícuas para abelhas. No canal acromático, flores ornitófilas parecem mais conspícuas
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que melitófilas para abelhas. Como aves utilizam mais os canais cromáticos que os acromáticos
para forrageamento (Schaefer et al. 2006), esses sinais poderiam não estar sob pressão seletiva tão
constante nas flores ornitófilas. Alternativamente, sinais acromáticos podem propiciar eventuais
relações mutualísticas com certos himenópteros, já que outros filtros, como o escasso sinal
cromático, utilizado a curta distância em seu forrageamento (Spaethe et al. 2001) e o alongamento
do tubo, dificultando o acesso, funcionariam para conter antagonistas. Nossos resultados concordam
com essas ideias, uma vez que houve correlação positiva, em flores ornitófilas e melitófilas entre o
comprimento de tubo e sinal acromático, tanto para B. terrestris quanto para A. mellifera.
Também encontramos correlação significativa entre área de atração e métricas de correspondência,
mas somente para flores ornitófilas, o que sugere haver crescente pressão de antagonistas conforme
o tamanho da unidade de atração nesses sistemasaumenta. Essa relação entre o comprimento do
tubo floral e sua conspicuidade no canal cromático para abelhas coincide com o observado em uma
comunidade natural de plantas polinizadas por beija-flores (Bergamo et al. 2019).
CONCLUSÃO
Encontramos evidências de bee-avoidance em um conjunto de plantas de diferentes origens,
sustentando existência de convergência evolutiva em resposta à pressão por abelhas antagonistas.
REFERÊNCIAS
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Figura 1 - Localização dos pontos marcadores (nm) de flores melitófilas e ornitófilas no
espectro de refletância. Linhas de referência indicam faixas de discriminação máxima por três
sistemas visuais; abelhas em azul, aves VS (que não detectam UV) em laranja e aves UVS (que
detectam UV) em vermelho (n = 118 melitófilas e n = 100 ornitófilas).

Figura 2 - Distribuição da variação de sinais cromáticos (ACB) e acromáticos (CCB) entre flores
melitófilas e ornitófilas no sistema visual de Apismellifera e Bombusterrestris
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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 – 08/2014;
previsão de conclusão – 07/2019; ingresso no PIBIC: 2016/2; orientador: Gilberto Menezes Amado
Filho in memorian / Leonardo Tavares Salgado e coorientador: 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 e 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: arco costeiro, com recifes extensos e coalescidos, estende-se de 10 a 20 km
da costa, entre 1 e 10 m de profundidade, recebendo aporte de sedimentos siliciclásticos; e arco externo,
com recifes 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 (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 impactados 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
socioeconômico (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; c. determinar a produção de CaCO3 dos organismos bentônicos acrescidos nas CAUs;
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de Estudo
As CAUs foram instaladas em 4 locais (Fig. 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 quanto posteriormente à coleta para
determinação da área de cobertura e identificação dos organismos com o programa ImageJ. As CAUs
foram processadas paralelamente para quantificação de teor de CaCO3 (Willemes 2019).
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 1fator: F=0,50; p=0,69; Fig. 2). 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 no AA (Anova/Teste de Tukey: p=0,053; Fig. 3). Os
principais grupos de organismos colonizadores foram CCA, briozoários, Peyssonneliales, tufos, ascídias
e algas pardas (Fig. 4). A descrição da cobertura por localidade indica que os recifes rasos (PL, AA e
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PA) apresentam CCAs, tufos e ascídias como os principais colonizadores. Já no BR, os briozoários e
algas pardas também contribuíram para a colonização local, além das CCAs e tufo (Fig. 5). A produção
de carbonato de cálcio apresentou diferenças entre os períodos (PERMANOVA; F = 3,1518; p =
0,0446) e entre os recifes rasos do banco dos Abrolhos (PL, AA e PA) (PERMANOVA; F = 3,5706; p =
0,0234). A produção foi 30% maior entre 2016-2017 (352 ± 46 g m-2y -1) do que entre 2012-2013 (273 ±
96 g m-2y -1). A maior média de produção ocorreu no AA (367 ± 66 g m-2y-1). Entre 2016-2017, a média
da massa não carbonática (106 ± 37 g m-2y -1) aumentou em pelo menos 80% nos recifes rasos (PL, AA
e PA) em relação aos períodos anteriores estudados por Reis et al. (2016).
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 foram o principal grupo de não-construtores. Tais organismos têm aumentado a
sua cobertura em Abrolhos durante a última década (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 ao registrado por Reis et al. (2016), que relatou ~ 2%.
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. O
percentual de cobertura das CAUs não variou entre as localidades estudadas. 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 dos anos anteriores, enquanto se manteve a elevada cobertura de tufos e CCA
do período de 2013-2014. O monitoramento da estrutura da comunidade e sua produção de CaCO3 é
essencial para acompanhar possíveis futuros impactos aos recifes e aos organismos em estágio
sucessional inicial. A produção de CaCO3 aumentou ao longo do tempo mesmo com anomalias
térmicas, o que mostra o quão único é o sistema recifal de Abrolhos – com predominância de
briozoários e CCA como principais calcificadores – podendo indicar resiliência na produção total de
CaCO3 frente aos efeitos das mudanças climáticas. As alterações observadas na cobertura dos
organismos não construtores durante os últimos anos, tufos e macroalgas, torna importante o
monitoramento da região para compreender a dinâmica das comunidades bentônicas recifais.
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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: 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.
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Figura 3: 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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Figura 4: Cobertura dos principais grupos de organismos na
Plataforma de Abrolhos (Asc. = ascídias; Brio. = briozoários;
Peyss = Peyssonneliales). Barras representam as médias e errospadrão.

Figura 5: Cobertura dos principais grupos de organismos nos
diferentes sítios estudados (PL: Pedra de Leste; AA:
Arquipélago de Abrolhos; PA: Parcel dos Abrolhos; BR: Banco
dos Rodolitos; Asc. = ascídias; Brio. = briozoários; Peyss =
Peyssonneliales). Barras representam as médias e erros-padrão.
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Tabela 1: Produção de CaCO3 (g m-2 y -1), massa não calcária (g
m-2 y-1) (média ± DP) e razão (massa carbonática / não calcária)
em PL, AA, PA e BR após um ano de colonização (2016 – 2017)
em comparação com dados anteriores disponíveis.

Local

Produção CaCO3
(g m-2 y-1)

Massa não
calcária (g m-2 y1)
68 ± 23

Taxa massa
carbonática/não
calcária
3,1

PL

218 ± 105

AA

372 ± 23

60 ± 6

6,2

PA

228 ± 52

46 ± 16

5,7

PL

263 ± 5

64 ± 7

4,2

AA

356 ± 104

54 ± 5

6,5

PA

299 ± 68

36 ± 10

9,1

PL

359 ± 15

102 ± 16

3,6

AA

375 ± 75

147 ± 22

2,5

PA
RB

322 ± 20
104 ± 19

68 ± 11
29 ± 5

4,8
3,6

65

ONTOGENIA DOS FRUTOS DE ESPÉCIES DE GAYA (MALVEAE, MALVACEAE)
Sanny Ferreira Hadibe Siqueira; Graduação em Ciências Biológicas, UNESA; ingresso na
graduação – 03/2019; previsão de conclusão do curso – 07/2020; ingresso no PIBIC:
fevereiro/2019; orientador: Karen L. G. De Toni e coorientador: Massimo G. Bovini.
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 se referem 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 Gaya
detalhando a formação da endoglossa, observando a participação de quais tecidos a compõe e se a
mesma tem origem a partir da porção 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 domingensis Urb.le G. gaudichaudiana A. St.–Hil. Posteriormente, utilizaram-se os
protocolos usuais para confecção de lâminas permanentes em anatomia vegetal bem como o
processamento para análise em Microscopia Eletrônica de Varredura.
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-c) e apenas divisões mitóticas anticlinais são observadas nessa camada. No
mesofilo carpelar encontra-se cerca de três a quatro camadas celulares (Fig. 1b-d), as quais
apresentam divisões preferencialmente anticlinais.
Na porção basal dorsal do mesofilo carpelar observa-se também uma porção na qual as divisões
periclinais são evidentes, podendo chegar de três a quatro camadas (Fig. 1b), caracterizando o início
do estabelecimento da endoglossa. Além da porção do mesofilo, 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-d).
Com a fecundação, a epiderme do mesofilo matura como exocarpo. Estas mantem-se, também,
como uma única camada celular (Fig. 1e), a qual permanecerá unisseriada até a deiscência 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 até cinco camadas (Fig. 1e-f). O endocarpo, torna-se estratificado no
fruto maduro, através das divisões periclinais, apresentando entre uma a dez camadas (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,
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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
A tribo Malveae possui frutos esquizocarpos, com mericarpos deiscentes, e podem apresentar
variações morfológicas, principalmente em relação à deiscência dos mesmos (Spjut 1994; Barroso
et al. 1999). As espécies de Gaya aqui analisadas corroboram com os dados descritos para Malveae,
destacando-se a deiscência longitudinal dos mesmos e com fruto do tipo coccarium. Este, de acordo
com Spujt (1994), é caracterizado por mericarpos abertos ao longo de toda suas suturas ventrais e as
vezes dorsais resultando na separação deles entre si ou entre um eixo central.
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. Os resultados aqui
apresentados para endoglossa diferem dos de Takeuchi & Esteves (2017) e Takeuchi et al. (2018),
principalmente quanto ao local de origem de tal estrutura. Estes estudos indicam que nas espécies
de Gaya, a endoglossa está posicionada sempre em porção basal ventral, reforçando a hipótese de
que todas as espécies possuem a mesma origem. Fryxell (1976) ao citar a endoglossa, não a
considera homóloga nos gêneros de Malveae. A partir dos resultados de Masullo (2015), que
descreve a origem da endoglossa para Briquetia e Wissadula, observa-se a uniformidade da origem
de tal estrutura, a qual se desenvolve a partir do mesófilo carpelar e epiderme interna do carpelo
para todas as espécies analisadas.
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 porasterisco. 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.
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REVISÃO TAXONÔMICA
MELASTOMATACEAE)

DO

GÊNEROFRITZSCHIA

CHAM.

(MARCETIEAE:

Diego Nunes da Silva; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; ingresso na graduação –
08/2014; 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 porserem 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, frutos cápsulas loculicida apresentando sementes (sub)cocleada com testa
foveolada (Rocha et al. 2018). A partir de análises filogenéticas recentes (Rocha et al. 2018), o
gêneroque 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). O objetivo do presente estudo é
fornecer uma revisão taxonômica do gênero, baseada na morfologia, apresentando uma descrição
morfológica e diagnóstica das espécies de Fritzschia, bem como contribuir para a monografia do
gênero na Flora do Brasil 2020.
MATERIAL E MÉTODOS
A descrição de cada táxon foi feita a partir de caracteres vegetativos e reprodutivos, adotando a
terminologia morfológica de Radford et al. (1974). As exsicatas foram analisadas presencialmente
nos herbários FCAB, HB, R, RB e RFA, e pelas plataformas virtuais Jstor (https://plants.jstor.org/),
speciesnLink(http://www.splink.org.br/index?lang=pt)
e
Herbário
Virtual
Reflora
(http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual/ConsultaPublicoHVUC/ConsultaPublicoHVUC.d).
Até a presente data, 403 espécimes, correspondentes a 680 exsicatas, distribuídas por 40 herbários
(nacionais e internacionais) foram analisadas. O estado de conservação das espécies foi sugerido
seguindo 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
A descrição atualizada do gênero e de todas asespéciesforam concluídas, bem como a descriçãona
Flora do Brasil 2020 (http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB9467), onde uma chave
taxonômica preliminar para as espécies publicadas encontra-se disponível. Além disso, quatro
espécies novas foram descobertas, uma dessas, Fritzschia rupestris R. Pacifico, Almeda & D.
Nunes (Fig. 1G) já foi publicada no períodico Systematic Botany (Pacifico et al. 2018) e outras duas
(Figs. 1H e 1I) encontram-se aceitas para publicação (Romero et al. no prelo; Silva et al. no prelo).
Durante a revisão dos binômios, efetuamos 11 sinonimizações sob os nomes válidos e sete
lectotipificações; excluímos o binômio nudum Fritzschia recubans Glaz., sinonimizando-o sob
Pleroma cleistoflorum (Ule) P.J.F. Guim., Oliveira da Silva & Michelang. Em relação à distribuição
geográfica do gênero, catalogamos pela primeira vez uma espécie no estado da Bahia, dessa forma
o gênero passa a ser registrado para quatro estados (BA, GO, MS e MG) e o Distrito Federal, sendo
a Serra do Cipó, estado de Minas Gerais, a localidade com o maior número de espécies (sete).
Até então, três espécies haviam sido avaliadas quanto ao estado de conservação: uma categorizada
como ‘em perigo’(EN) e duas como ‘dados insuficientes’ (DD) (CNC Flora 2018). Nossa avaliação
do estado de conservação resultou em 10 espécies na categoria EN e três na categoria DD, dessa
forma nossos resultados indicam que os congêneres estão sob constante ameaças e formalizar esses
resultados é um objetivo para o projeto, pois dessa forma planos de ação para proteção e
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recuperação das mesmas devem ser tomados (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).
CONCLUSÃO
Com o desenvolvimento do estudo, foi possível concluir a descrição de Fritzschiana Flora do Brasil
2020 e realizar uma recircunscrição do gênero, apliando-o para 13 espécies, a partir da descorberta
de quatrotaxa; uma característica inédita quanto à morfologia da semente e uma nova ocorrência
para o gênero no estado da Bahia foram reportados. Uma ampla pesquisa bibliográfica foi feita para
detalhar o histórico taxonômico do gênero e apresentar sinonímias para os congêneres. Por fim,
esperamos que esse estudo seja a base para que o gênero continue a ser investigado, principalmente
no sentido evolutivo, procurando entender sob quais condições os congêneres surgiram; e para
compreender o futuro dessas espécies, a partir da modelagem de distribuição de espécies, por
exemplo.
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Figura 1 – Nove das treze espécies do gênero Fritzschia. A. F. edmundoi. B. F. erecta. C. F.
lanceiflora. D. F. sertularia. E. F. sessilis. F. F. stenodon. G. Fritzschia rupestris. H. Fritzschia sp.
nov. 1. I. Fritzschia sp. nov. 2. 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).
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AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO FENOLÓGICA DE ESPÉCIES DE MELASTOMATACEAE
ENDÊMICAS DO BRASIL UTILIZANDO DADOS E IMAGENS DO HV- REFLORA
Isadora Teles Lopes; Graduação em Ciências Biológicas, UFF, ingresso na graduação – 02/2014;
previsão de conclusão do curso – 07/2019; ingresso no PIBIC: 07/2018; orientador: Rafaela
Campostrini Forzza e coorientador Duane Fernandes.
INTRODUÇÃO
Herbários são fontes importantes na documentação da biodiversidade vegetal, pois abrigam
espécimes testemunhos de espécies, conjuntamente com informações massivas de eventos de coleta
(local e data) (Funk 2003). Atualmente, os dados de herbário estão cada vez mais acessíveis, devido
à digitalização e disponibilização online das coleções (Nic Lughadha & Miller 2009). A
biodiversidade do planeta está em constante ameaça devido às mudanças climáticas e o
monitoramento da biodiversidade é imprescindível. Porém, registros históricos de monitoramento
do ambiente e de organismos vegetais in loco são escassos nas regiões tropicais da Terra (Magurran
et al. 2010). Atualmente, sabe-se que a fenologia e as interações mutualísticas planta-animal são
processos suscetíveis às mudanças ambientais (Walther et al. 2002; Willis et al. 2017). Eventos de
floração e frutificação são em geral desencadeados por fatores ambientais e, portanto, podem ser
usados como uma boa ferramenta para compreender como mudanças temporais e espaciais no
ambiente afetam o ciclo de vida das plantas (Morellato et al. 2016). O projeto “Plantas do Brasil:
Resgate Histórico e Herbário Virtual para o Conhecimento e Conservação da Flora Brasileira –
REFLORA”, iniciado em 2010, tem como objetivo maior digitalizar todas as amostras de plantas
coletadas no território brasileiro e torná-las disponível online (Forzza et al. 2015).
Melastomataceae está entre as cinco famílias de plantas mais ricas do Brasil e conta com 924
espécies endêmicas no país (Flora do Brasil 2020 – em construção). Também é um dos grupos com
maior número de imagens de espécimes no HV-Reflora (cerca de 131.000). Poucos estudos sobre
fenologia de Melastomataceae foram realizados até o momento e todos baseados em observações de
campo (e.g. Brito et al., 2017, Kessler-Rios & Kattan 2012; Pessoa et al. 2012).
OBJETIVO
Avaliar a variação da fenologia de floração e frutificação de quatro espécies de Melastomataceae
endêmicas do Brasil, utilizando exclusivamente imagens de exsicatas disponíveis no HV-Reflora, e
levantar dados climáticos e de uso de terra nos locais de ocorrência destas espécies.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram selecionadas as espécies Leandra acutiflora (Naudin) Cogn., L. quinquedentata (DC.)
Cogn., Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack e T. trichopoda (Desr.) Cogn. para o estudo. A escolha
destes táxons foi realizada a partir de fatores filogenéticos, morfológicos e amostrais. A contagem
das estruturas reprodutivas de cada exsicata utilizadas no trabalho foi feita a partir das fotos
disponibilizadas no HV - REFLORA, com os resultados sendo anotados em uma planilha de Excel
para cada espécie. As planilhas foram montadas A partir das contagens de botões, flores e frutos,
foram estabelecidas quatro categorias do perfil reprodutivo de cada espécime: 1. Início da floração;
2. Pico de floração; 3. Início da frutificação; 4. Pico de frutificação. Tibouchina clavata foi utilizada
também para o estudo do uso do solo com a plataforma Q-gis. A partir dos pontos de coleta foram
calculadas áreas de 10.000 m², 1 km² e 4 km², das quais foram feitos relatórios de cobertura do solo,
e calculada a área de vegetação original.
RESULTADOS
Foram utilizadas 723 exsicatas do banco de dados gerado no HV-Reflora para a contagem de
estruturas reprodutivas. Foram levantados 113 pontos de Tibouchina clavata no Q-gis, distribuídos
por Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.
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DISCUSSÃO
Comparando as quatro espécies foi possível perceber que todas apresentam frutos durante o ano,
acarretando perfis reprodutivos relacionados à frutificação mais frequentes. A espécie T. clavata
não apresentou alterações fenológicas evidentes por causa das variáveis de cobertura vegetal ou
elevação, sugerindo uma boa adaptação a diferentes condições, visto que seus estágios reprodutivos
foram bem sucedidos, havendo registros de grande sucesso adaptativo dessa espécie, por sua
relação com a água disponível (Reis Duarte & Casagrande 2006) e seu alto potencial reprodutivo
(Prudente 2005).
CONCLUSÃO
A primeira fase deste trabalho se concentrou na obtenção e limpeza de dados de quatro espécies de
Melastomataceae (Leandra acutiflora, L. quinquedentata, Tibouchina clavata e T. trichopoda),
bem-sucedidas no estudo da fenologia, tendo quantidades amostrais e morfologias propícias para as
contagens pelas imagens do HV-Reflora. Mesmo com possíveis resultados tendenciosos por causa
do material encontrado nos herbários, uma grande quantidade amostral utilizada diminui tais riscos,
mostrando que este tipo de tratamento baseado em registros virtuais, filtrados e confiáveis, é viável
para estudos fenológicos.
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O ESTADO DE HIDRATAÇÃO AFETA A TOLERÂNCIA AO CHOQUE TÉRMICO EM
SEMENTES DE ESPÉCIES 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). Acombinação 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 chuvosapode 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 sete espécies (Tabela 1) foram coletadosem 2018 e 2019, 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 de Dunnett.
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RESULTADOS
A germinação das espécies foi significativamente afetada por todos os tratamentos testados (Fig. 1).
A. isabelleana e V. Itatiaiae foram as espécies mais sensíveis ao aumento das temperaturas do
choque térmico, pois não foram capazes de germinar após a exposição às temperaturas de 80 e
100°C, independentemente do tempo de exposição ou da condição de hidratação. Em contrapartida,
M. itatiaiensis foi a que demonstrou maior tolerância, pois suas sementes germinaram após
exposição a mais alta temperatura (100°C). Verificou-se que as sementes desta espécie apresentam
dormência física relativa (>75% sementes dormentes), pois os valores de germinação para o
tratamento controle (sem choque térmico) foram menores que os obtidos nos tratamentos de choque
térmico, independentemente da temperatura testada. G. coerulea, E. glaziovianume S. palmifolium
apresentaram resultados intermediários de tolerância ao choque térmico, pois diferentemente de A.
isabelleana, suas sementes foram capazes de germinar na temperatura de 80°C, especialmente
quando elas não estavam hidratadas. Entretanto, as mesmas espécies não suportaram a temperatura
de 100°C, tanto na exposição por 5 ou 10 minutos.
DISCUSSÃO
O presente estudo indica que os níveis de tolerância ao choque térmico variam entre espécies, tendo
o teor de umidade das sementes uma influência significativa nas temperaturas máximas nas quais
elas podem sobreviver. A variação na tolerância das sementes ao choque térmico entre espécies já
foi reportada na literatura (vide revisão no livro de Baskin & Baskin 2014), inclusive para espécies
dos campos de altitude do Sul do Brasil (Overbec et al. 2005). Em geral, tais estudos foram
desenvolvidos para avaliar o efeito das altas temperaturas e dos tempos de exposição das sementes,
simulando o efeito das queimadas no banco de sementes no solo, em relação as suas respostas na
germinação (Ribeiro et al. 2012; Le Stradic et al. 2015). Entretanto, poucos estudos relatam 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. Nossos resultados corroboram
aqueles obtidos por Le Fer & Parker (2005) e Ruprecht et al. (2016), que também observaram maior
sensibilidade ao choque térmico em sementes hidratadas, quando comparadas as sementes secas. É
provável que o estado de hidratação tenha uma influência importante na sensibilidade das sementes
expostas a altas temperaturas, em ecossistemas propensos ao fogo. Estes resultados sugerem que as
queimadas durante o início da estação chuvosa (ex.: primavera) podem reduzir a sobrevivência das
sementes de espécies sensíveis, causando a diminuição da diversidade dos campos de altitude. Tais
respostas têm importantes implicações para o planejamento do manejo das queimadas.
CONCLUSÃO
O estado de hidratação e o tempo de exposição sob altas temperaturas afetam de formas distintas a
tolerância das sementes das sete espécies dos campos de altitude ao choque térmico.
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Tabela 1. Relação das espécies e respectivas famílias, massa seca das sementes e teor de água das
sementes antes e depois da hidratação por 24h.
Família
Espécie

Código

Massa da
semente
(mg)

Ai

36,2
2,54

9,84 (0,06)
7,43 (1,39)

55,65 (0,80)
64,99 (0,46)

0,99

11,77 (1,55)

55,54 (9,5)

Mi
Lg

5,67

9,38 (0,08)
5,71 (3,42)

26,49 (1,29)
16,70 (1,07)

Gc
Sp

2,55
1,42

10,32 (0,18)
11,60 (0,40)

73,66 (2,15)
58,37 (1,68)

Alstroemeriaceae
Alstroemeria isabelleana Herb
Apiaceae
Eryngium glaziovianum Urb.
Bromeliaceae
Vriesea itatiaiaeWawra.
Fabaceae
Mimosa itatiaiensis Dusén
Lupinus gibertianus C.P.Sm.
Iridaceae
Gelasine coerulea (Vell.) Ravenna
Sisyrinchium palmifolium L

Ai

Eg
Vi

100

Germinacao (%)

Germinacao (%)

ns

75
ns

50

*

25

ns

ns ns

ns

Gc

ns

ns

80
60
40

*

20

Eg

100

Germinacao (%)

100

Teor de água (%)
Sementes
Sementes
secas
embebidas

80
60
ns

40

ns
ns

*

20

**
0

0
S U
S U
S U
S U
80°C/5' 80°C/10' 100°C/5' 100°C/10'

Lg

100

S U
S U
S U
Controle 60°C/5' 60°C/10'

100

Germinacao (%)

Germinacao (%)

60
40
20

**

** ** ** **

**
**

100

**
**

50
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ns

0
S U
S U
S U
Controle 60°C/5' 60°C/10'
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ns ns

ns

S U
S U
S U
S U
80°C/5' 80°C/10' 100°C/5' 100°C/10'

Sp
ns

**
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**
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S U
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S U
80°C/5' 80°C/10' 100°C/5' 100°C/10'

0
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S U
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S U
S U
S U
S U
80°C/5' 80°C/10' 100°C/5' 100°C/10'

S U
S U
S U
Controle 60°C/5' 60°C/10'

S U
S U
S U
S U
80°C/5' 80°C/10' 100°C/5' 100°C/10'

Vi

ns
ns ns

Germinacao (%)
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**

S U
S U
S U
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0

*
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**
**

80

100

Mi

0
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S U
S U
S U
80°C/5' 80°C/10' 100°C/5' 100°C/10'

Germinacao (%)

S U
S U
S U
Controle 60°C/5' 60°C/10'

**

0
S U
S U
S U
Controle 60°C/5' 60°C/10'

S U
S U
S U
S U
80°C/5' 80°C/10' 100°C/5' 100°C/10'

Figura 1. Valores médios (e.p.) de germinação (%) de
sementes secas e úmidas de sete espécies (vide código
Tabela 1) após os choques térmicos de 60°, 80° e 100°C
durante 5 e 10 minutos. Comparações estatísticas entre os
valores do tratamento controle seco e demais tratamentos
são indicadas por asteriscos (n.s., não significativo; *, 5%;
**, 1%).
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ALGAS CALCÁRIAS INCRUSTANTES DO LITORAL DO RIO DE JANEIRO
Manoela de Brito Lyra; Graduação em Ciências Biológicas, PUC-Rio; ingresso na graduação –
01/2014; graduação concluída; ingresso no PIBIC: agosto/2018; orientador: Gilberto M. Amado
Filho in memoriam e coorientador: Ricardo G. Bahia.
INTRODUÇÃO
A zona costeira do sudeste do Brasil apresenta grande disponibilidade de habitats, principalmente
costões rochosos, onde as algas calcárias incrustantes (CCA) (Corallinales, Hapalidiales e
Sporolithales, Rhodophyta) predominam (Yoneshigue 1985). Apesar disso, ainda são
negligenciadas em estudos bentônicos (Bahia et al. 2014).
O fenômeno de ressurgência, presente principalmente no verão nessa área, que modifica
drasticamente as condições ambientais de estação para estação (Valentin 1984), pode ser uma
explicação para a grande diversidade da flora marinha (Brasileiro et al. 2009) presente nesta região.
A incorporação do sequenciamento de DNA nos estudos taxonômicos aprimorou o conhecimento
acerca da biodiversidade das CCA (Richards et al. 2017). Na família Hapalidiaceae (Hapalidiales),
o maior avanço se deu na definição de gêneros e espécies, assim como da diversidade da subfamília
Melobesioideae (Liu et al. 2018).
Através de dados morfoanatômicos e moleculares este trabalho se propõe a descrever duas
novidades taxonômicas, dentro do complexo Clathromorphum descrito por Adey et al. 2015: um
novo gênero com uma espécie – Tectolithon fluminensis gen. et sp. nov. – e uma nova espécie do
gênero Crustaphytum – C. atlanticum.
OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi ampliar o conhecimento da biodiversidade marinha da região
sudeste brasileira, focando na descrição das duas novidades taxonômicas encontradas, lançando
mão de dados morfoanatômicos e moleculares.
MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo: litoral do estado do Rio de Janeiro (Cabo Frio, Angra dos Reis, Búzios e Rio de
Janeiro) em profundidades variando de 2 - 30 metros.
Procedimentos: Foram coletados, por meio de mergulho autônomo e livre, exemplares férteis com
características morfológicas distintas. No laboratório, as melhores amostras foram separadas e,
posteriormente, analisadas em microscópio óptico de campo claro e eletrônico de varredura, de
onde imagens dos caracteres vegetativos e reprodutivos de interesse taxonômicoforam capturadas.
As espécies de CCA foram descritas seguindo terminologia descrita em Woelkerling et al. (1993) e
Adey & Adey (1973). 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 RAxML 8,
com 1000 réplicas de Bootstrap. Foram utilizadas 29 sequências do GenBank na construção da
árvore filogenética.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram geradas 17 sequências com o marcador PSB A dos espécimes de Tectolithon sp. et sp. nov.
que apresentaram divergência intra-específica de 0-0,3%. Além de duas sequências iguais dos
espécimes de Crustaphytum atlanticum sp. nov. A filogenia mostra (Fig. 1) que eles pertencem ao
complexo Clathromorphum.
Esse complexo apresentou divergência intra-genérica para PSB A de 4 – 7,7%. Além das evidências
morfoanatômicas, Tectolithon divergiu do gênero mais próximo, Crustaphytum, em 6,3%,
suportando o reconhecimento de Tectolithon como um novo gênero.
Crustaphytum atlanticum também formou um clado bem suportado, divergindo 1,6% do holótipo
de C. pacificum e 1% do espécime da Nova Caledônia.
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Tectolithon apresenta uma característica nunca descrita na literatura. O processo de recobrimento
dos conceptáculos tetrasporangiais e carpogoniais, e posterior enterramento no talo é resultado de
um crescimento vegetativo secundário que se inicia a partir das margens do teto do conceptáculo,
formando um anel branco às margens do mesmo, que depois se fusionam no topo.
Esse processo deixa uma cavidade não preenchida sobre o teto do conceptáculo que permanece no
talo com conceptáculos enterrados. Isso pode vir a ser uma idiossincrasia auxiliar na identificação
de espécimes fósseis.
Crustaphytum atlanticum, com as características de Crustaphytum, difere da outra espécie já
descrita desse gênero, C. pacificum, com talo apresentando 180-600 µm de espessura, células
epitaliais apresentando uma única camada, células subepitaliais do mesmo tamanho ou maiores que
as subjacentes e câmaras dos conceptáculos tetrasporangiais com 250-400 µm de diâmetro.
O complexo Clathromorphum foi dividido em dois clados principais: A (contendo Crustaphytum e
Tectolithon) e B (contendo Clathromorphum, Callilithophytum e Neopolyporolithon). Interessante
notar que o Clado B é restrito às espécies árticas/subárticas enquanto o Clado A é típico de regiões
subtropicais/tropicais, ambas tanto no hemisfério Sul quanto no Norte (Fig. 1).
CONCLUSÃO
Em síntese, este trabalho teve como finalidade descrever duas novidades taxonômicas, Tectolithon
fluminensis gen. et sp. nov. e Crustaphytumatlanticum sp. nov., lançando mão de dados moleculares
e morfoanatomicos.
A identificação de um novo gênero, de espécimes coletados em locais de fácil acesso, demonstra a
necessidade de esforços maiores no sentido de descrever a diversidade de CCA em costões rochosos
ao longo da costa brasileira.
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Figura 1. Árvore filogenética inferida com RAxML e BI para análise de psbA. Suporte
de bootstrap (1.000 réplicas) e probabilidades posteriores Bayesianas (PP) estão
indicadas nos nós. Tectolihton fluminensise Crustaphytum atlanticum marcados em
negrito e seus holótipos indicados pelo asterisco. Números entre parenteses representam
o número do espécime sequenciado. As letras P e A próximos às localidades indicam
Pacífico e Atlântico, respectivamente. Valores de bootstrap menores que 70% e PP
menores que 0.8 não incluídos.
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EFEITO DA FLORAÇÃO DE NEOREGELIA CONCENTRICA
REPRODUTIVO DE EDMUNDOA LINDENII (BROMELIACEAE)

NO

SUCESSO

Roberta Luisa Barbosa Leal; Graduação em Ciências Biológicas, UNIRIO; ingresso na graduação –
02/2014; conclusão do curso – 02/2019; ingresso no PIBIC: agosto/2015; orientador: Leandro
Freitas
INTRODUÇÃO
A ocorrência de competição pelos polinizadores é esperada entre espécies com características
florais semelhantes, por exemplo, espécies pertencentes à mesma síndrome de polinização, que
compartilham os polinizadores, sendo dependente da densidade. Mas a cofloração de espécies com
flores semelhantes pode gerar o efeito oposto, i.e., facilitação, levando a maiores taxas de visitação
com o aumento de densidade de flores. Observações ao longo do tempo são capazes de detectar a
ocorrência de sobreposição na composição de polinizadores. A sobreposição de nicho refere-se à
utilização de alguns mesmos tipos de recursos por duas ou mais espécies, sendo que, quanto maior o
número de recursos usados por ambas as espécies, maior a sobreposição (Abrams 1980). Registros
de polinização por abelhas e beija-flores foram realizados na subfamília Bromelioideae (Wolowski
& Freitas 2015), nas quais estão inseridas as espécies Edmundoa lindenii e Neoregelia concentrica.
Observações prévias de estudos realizados em E. lindenii indicam que essas espécies possuem
floração sincrônica e partilham polinizadores, e isso pode ter efeito no sucesso reprodutivo de E.
lindenii. Dessa forma, esse sistema é um interessante modelo para o entendimento da interação de
competição entre espécies nativas da Mata Atlântica Montana.
OBJETIVO
Avaliar o efeito da floração de N. concentrica no sucesso reprodutivo de E. lindenii, de modo a
identificar uma possível interação de competição por polinizadores entre estas duas espécies.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ. A coleta de dados foi feita ao
longo do evento reprodutivo de 2018-2019, dando continuidade ao estudo realizado nas florações
anteriores (Leal 2017). Foram realizados experimentos de suplementação com pólen cruzado e
condições naturais (flores expostas durante a antese) em E. lindenii, para cálculo do Índice de
Limitação Polínica (ILP) como medida de sucesso reprodutivo. Foram determinadas três parcelas
circulares para estimativa de densidade de flores e indivíduos ornitófilos e melitófilos da
comunidade do entorno de E. lindenii. Foi avaliado o efeito da densidade de flores nas parcelas de
diferentes tamanhosno sucesso reprodutivo de E. lindenii, através de um modelo linear de efeito
misto, no qual os indivíduos de E. lindenii foram fatores aleatórios e o ILP fator fixo, seguido de
ANOVA para comparar as parcelas. Os visitantes florais de N. concentrica e E. lindenii foram
definidos em grupos funcionais e avaliados quanto ao comportamento e à frequência de visitas,
através de observações focais com duração de 30 min. A sobreposição de nicho foi calculada
através do Índice de Pianka.
RESULTADOS
Edmundoa lindenii apresentou LP (Fig. 1), e esta medida de sucesso associada à densidade de flores
por parcela, indica que a parcela com seis metros de distância do indivíduo central de E. lindenii,
apresenta a maior efeito no resultado. Comparada às outras, a parcela de seis metros de distância
apresentou o maior número de indivíduos de N. concentrica. Durante o período e as distâncias
amostradas, a maior densidade de indivíduos apresentando síndrome de polinização ornitófila ou
melitófila, foi coespecífica. Em contraste, a maior densidade de flores foi interespecífica. A
população de E. lindenii apresentou período de floração sobreposto ao período de floração de N.
concentrica. Durante o período de estudo, N. concentrica foi a espécie com maior número de
indivíduos interespecíficos dentro das parcelas amostradas. A observação de frequência de
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visitantes em N. concentrica indica polinização exclusivamente por abelhas grandes, enquanto E.
lindenii recebe visitas de abelhas grandes, abelhas pequenas e beija-flores (Fig. 2). Os resultados
das proporções de visitas de cada espécie a cada uma das plantas estimados pelo Índice de Pianka
indicam alta sobreposição de nicho.
DISCUSSÃO
Neste estudo, Edmundoa lindenii apresentou sobreposição de nicho com Neoregelia concentrica.
Schoener (1983) sugere que a sobreposição de nicho tende a ser positivamente associada com a
competição entre as espécies. Seguindo essa proposição, podemos sugerir uma possível
competição por polinizadores entre E. lindenii e N. concentrica. De acordo com a teoria do nicho, a
coexistência é possível se competição intraespecífica é mais forte que a interespecífica; isto é, cada
espécie deve limitar sua própria abundância em vez de ser limitada pela abundância de espécies
competidoras. Neste estudo, foi identificada LP em E. lindenii, registro comum em espécies da
Floresta tropical (Wolowskiet al. 2014). Isso pode devido à alta biodiversidade funcional em
florestas tropicais, em que uma consequência da alta disponibilidade de recursos redundantes é a
competição. Em todas as parcelas medidas, um grande número de indivíduos coespecíficos foi
identificado. A agregação entre os indivíduos pode ser fator importante na polinização de plantas
que disponibilizam poucas flores por dia (Feinsinger et al. 1991), como E. lindenii. A agregação de
indivíduos possibilita a concentração de maior número de flores em determinado local, aumentando
a atratividade e com isso aumenta a probabilidade de visitas. Entretanto, para entendimento da
causa desse resultado, deve-se compreender informações da identificação e hábito dos dispersores
de sementes da espécie.
CONCLUSÃO
A comunidade do entorno de E. lindenii no PARNASO possui diferentes espécies melitófilas e
ornitófilas em floração sincrônica nas três distâncias estudadas, e entre estas, há partilha de
polinizadores com a espécie N. concentrica. Tal sobreposição de nicho sugere que existe
competição por polinizadores, uma vez que coexistem espacialmente e tem semelhança em
características florais e, portanto, na atração de polinizadores. Estudos futuros devem realizar uma
avaliação robusta espaço-temporal no período de floração, para a melhor compreensão do contexto
de competição e facilitação entre as espécies.
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Figura 1: Distribuição de frequências (em porcentagem) do índice de limitação polínica (ILP) de 17
indivíduos de Edmundoa lindenii. Valores abaixo de 0,3 indicam ausência de limitação polínica e
acima de 0,7 indicam limitação polínica extrema.

A

B

Figura 2: Visitantes florais de Neoregelia concentrica e Edmundoalindenii no Parque Nacional da
Serra dos Órgãos. A: Visita de Bombus brasiliensis em N. concentrica. B: Visita de Bombus morio
em E. lindenii.
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AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA DO JARDIM SENSORIAL DO JARDIM BOTÂNICO DO
RIO DE JANEIRO
Dayane de Jesus Barbosa; 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 Sensorial (JS) é uma coleção do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
(JBRJ) concebida com o intuito de propiciar ao visitante, especialmente às pessoas com deficiência
(PCD), interação direta com as plantas através dos cinco sentidos e a disseminação de
conhecimentos científicos. Ele é adaptado a receber PCD: possui espaço para locomoção de
cadeirantes, placas em braile e canteiros suspensos. Entretanto, ao analisar o JS, observou-se que há
aspectos que podem ser aperfeiçoados no que concerne seu objetivo de inclusão.
OBJETIVO
Avaliar o espaço, as espécies vegetais, as funções sensoriais e as atividades didáticas realizadas no
JS do JBRJ.
MATERIAL E MÉTODOS
O levantamento bibliográfico e a atualização da nomenclatura e das informações científicas sobre as
espécies que compõem o JS foram as primeiras etapas dessa pesquisa. A partir do acompanhamento
das visitas guiadas realizadas entre 2017-18 e de questionários aplicados aos participantes foram
identificados fatores referentes ao JS que permitiram a realização da análise SWOT (sigla do
originada do Inglês strengths, weaknesses, opoortunities e threats), direcionando as etapas da sua
revitalização. A presente pesquisa encontra-se cadastrada e com parecer positivo na Plataforma
Brasil (3.241.477).
RESULTADOS
Foram retiradas sete espécies da coleção do JS e adicionadas outras nove, além de ter sido realizada
a atualização das nomenclaturas e das informações contidas nas placas (tab. 1). As folhas são os
órgãos vegetais mais explorados devido o apelo sensorial. De acordo com a observação e com as
respostas obtidas nos questionários, ao iniciar a visita muitos participantes estavam tensos por
estarem vendados e guiados por desconhecidos; ao final da visita, eles estavam relaxados e
confortáveis. A análise SWOT destacou pontos negativos que devem ser solucionados e pontos
positivos que devem ser explorados. Como exemplos de fraqueza e força temos, respectivamente, a
carência de monitores em finais de semana/feriados e a equipe de instrutores multidisciplinar.
DISCUSSÃO
De acordo com Sabbagh & Cuquel (2007), a visita guiada ao JS acarreta relaxamento, aumento da
sensação de bem-estar geral e proporciona ainda uma aprendizagem prazerosa. O maior uso de
folhas como órgão sensorial se dá devido às glândulas secretoras de voláteis que estimulam o olfato
(Menezes & Hardoim 2013). A análise SWOT sinalizou forças, fraquezas, ameaças e oportunidades
e desse modo foi possível elaborar um plano de ação a fim de contornar obstáculos e aumentar as
chances de melhoria da realidade do JS.
CONCLUSÃO
O JS é um espaço de ensino não-formal, além de ser uma ferramenta inclusiva de PCD. As
observações e a análise feita sobre a estrutura, função e atividade foramdeterminantes para
identificar aspectos que precisam ser aprimorados tanto pela obra quanto pela equipe com a
intenção de aperfeiçoar os objetivos do espaço.
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Tabela 1:Espécies vegetais do Jardim Sensorial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Aguapé (Pontederia crassipes (Mart.), Pontederiaceae); Ninféia (Nymphaea rubra Roxb. ex
Andrews, Nymphaeaceae); Minipapiro (Cyperus papyrus L., Cyperaceae)
Boldo-chinês (Plectranthus ornatus (Codd), Lamiaceae); Hortelã-pimenta (Plectranthus
amboinicus (Lour. Spreng), Lamiaceae); Lírio-da-paz-perfumado (Spathiphyllum cannifolium
(Dryand. ex Sims Schott), Araceae); Madressilva (Lonicera japonica (Thunb.), Caprifoliaceae);
OLFATO Orquídea-chocolate (Oncidium ‘Sharry Baby’, Orchidaceae); Orquídea-violeta (Spathoglottis
plicata (Blume), Orchidaceae); Jasmim-estrela, (Jasminum laurifolium var. laurifolium, Oleaceae)
Espécies novas: Capim-limão (Cymbopogon citratus (DC. Stapf), POACEAE); Lavanda
(Lavanduladentata (L.), Lamiaceae)
Alecrim (Salvia rosmarinus (Spenn), Lamiaceae); Alho-social (Tulbaghia violacea (Harv),
Amaryllidaceae); Anis-do-campo (Ocimum carnosum (Spreng. Link & Otto ex Benth.),
Lamiaceae); Cebolinha (Allium fistulosum (L), Amaryllidaceae); Hortelã (Mentha spicata (L.)
Lamiaceae); Manjericão (Ocimum basilicum (L.) Lamiaceae); Manjerona (Origanum majorana
PALADAR (L.), Lamiaceae); Melissa (Melissa officinalis (L.), Lamiaceae); Orégano (Origanum vulgare (L.),
Lamiaceae); Salsa (Petroselinum crispum (Mill. Fuss), Apiaceae); Tomilho (Thymus vulgaris (L.),
Lamiaceae)
Espécies novas: Coentro (Coriandrumsativum (L.) Apiaceae); Sálvia (Salviaofficinalis (L.),
Lamiaceae)
Acalifa-rasteira (Acalypha chamaedrifolia (Lam. Müll.Arg.), Euphorbiaceae); Agave-dragão
(Agave attenuata (Salm-Dyck), Asparagaceae); Aspargo-pluma (Asparagus densiflorus (Kunth
Jessop), Asparagaceae); Babosa (Aloe vera (L. Burm.f.), Asphodelaceae); Barba-de-serpente
(Liriope muscari (Decne. L.H. Bailey), Asparagaceae); Cambará-rasteiro (Lantana camara (L.),
Verbenaceae); Capim-palmeira (Curculigo capitulata (Lour. Kuntze), Hypoxidaceae); Carqueja
(Baccharis crispa (Spreng.), Asteraceae); Cavalinha (Equisetum hyemale (L.), Equisetaceae);
Confrei-tuberoso (Symphytum tuberosum (L.), Boraginaceae); Coração-magoado (Iresine diffusa f.
herbstii (Hook.), Amaranthaceae); Costela-de-adão (Monstera deliciosa (Liebm.), Araceae);
Espada-de-são-jorge (Dracaena trifasciata (Prain Mabb.), Asparagaceae); Espadinha-anã-variegada
(Dracaena trifasciata (Prain Mabb.) ‘Golden Hahnii’, Asparagaceae); Funcho (Foeniculum vulgare
TATO
(Mill.), Apiaceae); Gengibre-magnífico (Zingiber spectabile (Griff.), Zingiberaceae); Lança-de sãojorge (Dracaena angolensis (Welw. ex Carrièr Byng & Christenh.), Asparagaceae); Lírio-da-pazmini (Spathiphyllum wallisii (Regel), Araceae); Mil-folhas (Achillea millefolium (L.), Asteraceae;
Pelo-de-urso (Ophiopogon japonicus (Thunb. Ker Gawl.), Asparagaceae; Pelo-de-urso-anão
(Ophiopogon japonicus (Thunb. Ker Gawl.), Asparagaceae; Planta-tapete (Episcia cupreata (Hook.
Hanst.), Gesneriaceae); Saião (Kalanchoe crenata (Andrews Haw.), Crassulaceae); SUCULENTAS
(diversas espécies)
Espécies novas: Antúrio-anão (Anthuriumandraeanum (Lindenex André), Araceae); Begônia
(Begonia (L.), Begoniaceae); Peixinho (Stachysbyzantina (K. Koch), Lamiaceae); Peperômia-limão
(Peperomiaobtusifolia (L.A. Dietr.), Piperaceae)
Abacaxi-roxo (Tradescantia spathacea (Sw), Commelinaceae); Cinerária (Senecio flaccidus var.
douglasii (DC. B.L.Turner & T.M.Barkley), Asteraceae); Falsa-érica (Cuphea gracilis (Kunth),
Lythraceae); Maranta-variegada (Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren K.Schum.), Marantaceae);
VISÃO
Ninho-de-passarinho (Neoregelia compacta (Mez L.B.Sm.), Bromeliaceae); Onze-horas (Portulaca
grandiflora (Hook) Portulacaceae); Periquito (Alternanthera ficoidea (L. P. Beauv.),
Amaranthaceae)
AUDIÇÃO
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O TAMANHO
VISITANTES?

DA

FLOR

INFLUENCIA

NA

RIQUEZA

DE

BEIJA-FLORES

Nicoli Mori Saraiva; Colégio de Aplicação da UFRJ; ingresso no Ensino Médio – 02/2017; previsão
de conclusão – 12/2019; ingresso no PIBIC-EM: agosto 2018; orientador: Leandro Freitas.
INTRODUÇÃO
A polinização é o processo que consiste no transporte do pólen das anteras para o estigma, e é
realizada principalmente por animais (Faegri& van der Pijl 1979, Ollerton et al. 2011).As redes de
interações entre plantas e beija-flores podem ser estruturadas por características morfológicas
dasespécies ou apenas por encontros aleatórios (Maruyama et al. 2014). Beija-flores de bico
longosupostamente podem visitar tanto flores curtas como longas, ao contrário dos com bico curto.
Essas interações podem levar a mudanças morfológicas na evolução das angiospermas (Bueno
2012).
OBJETIVO
Analisar a relação entre o tamanho da flor e os beija-flor visitantes no arboreto do JBRJ, verificando
se existe predomínio de generalização ou especialização nas interações.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas observações de plantas ornitófilas no arboreto, contabilizando o número de visitas
legítimas por beija-flores. Foi medido o comprimento efetivo e o diâmetro de aberturadas flores, no
laboratório, a fim decomparar com a medida do bico dos beija-flores, obtida na literatura.
RESULTADOS
Flores com corolas mais longas foram visitadas tanto por beija-flores de bico curto como longo
(Fig. 1). Inclusive as espéciescom bico mais curto, T. glaucopis e E. macroura, foram os visitantes
mais frequentes no arboreto (Fig. 2). Não encontramos nenhuma relação entre o comprimento do
tubo floral e a frequência de visitas pelos beija-flores (Fig. 3).
DISCUSSÃO
O comprimento da corola não explicou as interações como esperávamos. Visitas por beija-flores de
bico curto em flores longas podem ser facilitadas por maior diâmetro de abertura da corola
(Maruyama et al. 2014). Este resultado se refletiu na maioria dos beija-flores visitando muitas
espécies. Isso parece estar ligado à baixa abundância de espécies de bico longo no arboreto, com
amplo predomínio de Thalurania glaucopis, o que difere das comunidades naturais (Bueno 2012).
CONCLUSÃO
Uma única espécie de beija-flor dominou amplamente os recursos florais e o tamanho floral não foi
um indicador das interações com beija-flores. Os beija-flores generalistas foram os mais comuns, e
os especialistas foramraros.
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Figura 1. Distribuição das espécies visitadas pelos beija-flores, de acordo com seu comprimento
efetivo do tubo floral.
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Figura 2. Espécies de beija-flores no arboreto e sua frequência total de visitas legítimas.
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Figura 3. Relação entre o comprimento efetivo do tubo floral e a frequência de visitas legítimas por
beija-flores (Pearson r² = 0,002; p>0,05; n = 40).
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AVALIAÇÃO DE TRILHAS FORMAIS DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Fernanda Perenha Sestalo; Colégio Estadual André Maurois; ingresso no ensino médio – 02/2017;
previsão de conclusão – 12/2019; ingresso no PIBIC-EM: março/2019; orientador: João Carlos
Silva.
INTRODUÇÃO
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) foi criado pelo Príncipe Regente
português D. João através do decreto de 13 de junho 1808, que tinha o intuito de construir no
espaço da Real Fábrica de Pólvora, um jardim para aclimatação de espécies vegetais originárias de
diferentes partes do mundo (Bediaga 2007). O JBRJ vem atuando desde a sua criação em atividades
de pesquisa, ensino e extensão que concedeu a esta instituição o reconhecimento mundial como um
dos centros mais importantes de pesquisas nas áreas de botânica, conservação da biodiversidade e
educação (Ramos 2017). Este trabalho aborda o uso de trilhas formais do JBRJ como ferramenta no
processo de educação dos usuários do espaço do JBRJ.
OBJETIVO
Identificar e avaliar as trilhas formais existentes no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e suas
contribuições para o processo de educação dos usuários do espaço do JBRJ.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado um levantamento bibliográfico em fontes primárias e secundárias. Foi aplicada a
metodologia de pesquisa-ação proposta por Tripp (2005). Foram avaliados os indicadores da Trilha
Evolutiva. Durante a realização do percurso das trilhas foi realizado registros fotográficos e
anotações, para o preenchimento da tabela, onde foram aplicados os indicadores e atributos
desenvolvidos por Cerati (2014) (Tab. 1).
RESULTADOS
No trabalho anterior foram identificadas sete trilhas, para a realização deste trabalho foi analisada a
Trilha Evolutiva, sendo identificados 14 pontos sinalizados pela instituição. Deste total 2 pontos
(P12 -Insentívora e P14 - Trombeta) não apresentavam nenhuma informação. Dos outros 12 pontos
analisados, todos apresentavam informações que preenchem os indicadores 1a, 3a, 3b, 4a e 4b, no
entanto, nenhum dos pontos analisados preenchem os indicadores 1b, 2b, 2c, 3e e 4c. Dos 19
indicadores avaliados, o ponto P8 é o que preenche o maior número de indicadores (n=13). Seguido
do ponto P13 que preenche 10 indicadores. O ponto do P7 preenche 9 indicadores, os pontos P4 e
P10 cada um preenche 8 indicadores. Todos os demais pontos cada um preenche apenas 5 dos 19
indicadores.
DISCUSSÃO
Conforme é mencionado por Flórez et al. (2012) não existem muitos trabalhos que realizem a
avaliação dos materiais didáticos expostos em espaços de educação informal como museus, jardins
botânicos. No entanto, nota-se que existe a necessidade do desenvolvimento de materiais didáticos
que estimulem o diálogo e a interação dos visitantes com o meio para contribuir com o processo de
educação do público com o objetivo de melhorar o diálogo dos jardins e outros centros de
divulgação da ciência, ressaltando alguns princípios relevantes para as reflexões sobre a educação
popular e sobre o processo ensino-aprendizagem.
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Tabela 1 – Avaliação dos indicadores e atributos da Trilha Evolutiva. 1- indicador Científico (1a:
Conceitos científicos, 1b. Resultados da pesquisa científica,1c: Produção de conhecimento
científico, 1d: Construção de conhecimento com o objeto, 1e: Papel do pesquisador no processo e
1f: Evolução da ciência). 2- Indicador Institucional (2a: Importância das coleções mantidas pela
instituição, 2b: Missão institucional como produtora e disseminadora, 2c: Identificação das
instituições envolvidas, 2d: Presença de elementos políticos e sociais ligados a instituição e 2e:
Contextualizar a dimensão histórica da instituição), 3- Indicador Interface Social (3a: Impactos
positivos e negativos, 3b: Influência da sociedade na ciência, 3c: Aplicação social do conhecimento
científico, 3d: : Importância da ciência para história e 3e: Posicionamento do público), 4- Indicador
Estético/Afetivo (4a: Expressão de sentimentos com a exposição, 4b: Possibilidade de interação e
contemplação dos elementos e 4c: Motivação do público com o tema exposto).
Trilha
Evolutiva
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12*
P13
P14*

1a
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1b

1c

1d

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

1e

1f

2a

2b

2c

2d

2e

X
X

X

X

X

X

X

3a

3b

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

3c

3d

X
X
X
X
X

X

3e

4a

4b

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

4c
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MODELO DIDÁTICODE HORTAAGROECOLÓGICA URBANANO CENTRO DE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTALNO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JANEIRO
Julia Firmino de Azevedo; Colégio Estadual André Maurois; ingresso no Ensino Médio – 02/2018;
previsão de conclusão – 12/2020; ingresso no PIBIC-EM: março/2019; 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 virtude de seus princípios consonantes, ela caminha
juntamente com a educação ambiental (Caporal & Costabeber 2002).
OBJETIVO
Implementar e desenvolver uma horta agroecológica para fins pedagógicos no Centro de
Responsabilidade Socioambiental (CRS), do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro (JBRJ), fomentando debates sobre a educação ambiental, alimentar e nutricional.
MATERIAL E MÉTODOS
A primeira etapa da pesquisa foi a observação das escolhas alimentares dos educandos do CRS. A
segunda etapa foi a aplicação de questionário para avaliar os saberes dos educandos sobre educação
ambiental, alimentar e nutricional. Ambas etapas têm o intuito de compararescolhas, preferências e
conhecimento de educandos antigos e novos. A terceira etapa foi a implementaçãodeuma horta
pedagógica urbana com o propósito de disseminar as temáticas mencionadas. A última etapa teve
como finalidade avaliar a disseminação dos conhecimentos vivenciados na construção da horta
através da aplicação do questionário anteriormente usado. A presente pesquisa encontra-se
cadastrada e com parecer positivo na Plataforma Brasil (3.241.477).
RESULTADOS
Foi verificada uma tendência ao maior consumo de legumes e saladas por parte dos educandos
antigos, consumindo aproximadamente duas vezes mais que os demais (Fig. 1). Durantea atividade
de construção da horta, foi observada maior dedicação por parte dos antigos educandos (Fig. 2).
Após a atividade, foi notada a preocupação dos educandos na sua manutenção diária. Na
comparação dos questionários, não houve mudanças no pensamento dos educandos nos dois grupos
em relação assuntos de coletividade e compostagem, pois todos os educandos acham que estes dois
assuntos são importantes e necessários em relação à horta.
DISCUSSÃO
A maior presença de legumes e saladas observadasna alimentação dos antigos educandos em
relação aos novos sugere que tais hábitos alimentares estão relacionados à vivência obtida na horta
preexistente no CRS. Segundo Cunha et al. (2014) e Ribeiro et al. (2015), a vivência numa horta
sensibiliza os educandos acerca dos temas de educação ambiental, alimentar e nutricional, criando
um senso de responsabilidade em relação ao alimento que consomem.
CONCLUSÃO
É possível fomentar a educação ambiental e a segurança alimentar e nutricional através das
atividades propostas em hortas, tornando efetivo o seu uso como viés pedagógico. Entretanto, é
possível reconhecer que apenas uma atividade não é o bastante para difundir conhecimentos para
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promover sensibilização dos educandos, faz-se necessário um número maior de atividades e
vivências na horta.
REFERÊNCIAS
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Figura 1: Preferências alimentares em porcentagem dos educandos do Centro de Responsabilidade
Socioambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Legenda: = Legumes e saladas; =
Carboidratos;  = Proteínas.
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Figura 2:Processo de construção da horta agroecológica urbana.A: Caixotes contendo substrato
orgânico pronto para o plantio. B: Plantio realizado pelos educandos. C: Manutenção realizada
pelos educandos. D: Resultado da horta duas semanas após o plantio.
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ELEMENTOS PROMOTORES DO
BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO

DE

EDUCAÇÃO

NO

JARDIM

Otavio Henrique Candeias; Colégio Estadual André Maurois; ingresso no Ensino Médio – 02/2017;
previsão de conclusão do curso – 12/2019; ingresso no PIBIC: março/2019; orientador: João Carlos
Silva e coorientador: Karen Oliveira.
INTRODUÇÃO
O JBRJ é usado como um centro para visitação científica e possui trilhas formais com placas para
direcionamento e identificação de espaços e obras de arte. Essas placas são identificadas como
elementos promotores para processo de educação dos seus visitantes. Os elementos promotores são
considerados como aqueles materiais que se apresentamas informações de forma didática para
facilitar a compreensão do conhecimento pelos indivíduos, tornando-se uma ferramenta de grande
importância para a educação.
OBJETIVO
Identificar e avaliar os elementos promotores do processo de educação dos visitantes dentro do
JBRJ e fomentar o desenvolvimento de novas alternativas ou a adaptação dos elementos promotores
já existentes no JBRJ, com intuito de contribuir para melhor adequação.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizado levantamento bibliográfico seguido da realização do roteiro das trilhas propostas pelo
JBRJ através da adaptação do método do caminhamento (Filgueiras et al. 1994) seguindo os mapas
disponibilizados pelo APP de celular do JBRJ para identificar e analisar os elementos promotores
do processo de educação de acordo com os indicadores e atributos desenvolvidos por Cerati (2014).
Foram feitos registros fotográficos e anotações de campo. O processamento dos dados foi realizado
através dos softwares Microsoft Excel e Power Point.
RESULTADOS
Foram analisadas setes trilhas no interior do JBRJ. A Trilha Africanaapresentou todos os pontos
com as placas de identificação. Na Trilha da Floresta Amazônica, 29% (n=6) dos pontos analisados
não apresentavam placas de identificação. Na Trilha Histórica, 17% (n=13) dos pontos analisados
não apresentavam placas de identificação. Na Trilha Indígena, dos 17 pontos analisados, 12% (n=2)
não apresentavam placas de identificação. Seguido da Trilha das Árvores Nobres, dos 27 pontos
analisados, 11% (n=3) não apresentavam placas de identificação e por último a Trilha das Espécies
Ameaçadas 6% (n=1) não apresentavam as placas de identificação. Todas as trilhas do JBRJ
apresentaram um total de 193 pontos de interesse ao público, desse total 13% dos pontos analisados
não apresentam placas de identificação (Tabela 1).
DISCUSSÃO
De acordo com os resultados encontrados, observa-se que a ausência dos elementos promotores da
educação dentro do roteiro das trilhas traz prejuízos no aprendizado dos usuários, corroborando com
o trabalho de Rodrigues (2017) no qual foi apontado que os roteiros educativos ajudam nos
elementos educativos de uma exposição, pois possuem um caráter intencional de dirigir ações e o
olhar do público, além de apresentargrande potencial no apoio formativo que os especialistas podem
oferecer aos visitantes, sem conduzi-los de forma “escolarizada”.
CONCLUSÃO
Por fim, o processo de educação dentro do JBRJ por meio das trilhas ocorre de maneira dinâmica e
heterogênea em decorrência do estímulo provocado pela interação do visitante com o espaço. No
entanto, existe um prejuízo do seu aproveitamento em decorrência da ausência dos elementos
promotores, reduzindo assim a possibilidade do aprendizado dos usuários.
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Tabela 1. Pontos das trilhas de acordo com o APP JBRJe Elementos Promotores dentro do JBRJ.
Pontos
Trilhas do
JBRJ
Africana
Floresta
Amazônica
Árvores
Nobres
Espécies
Ameaçadas de
Extinção
Evolutiva
Histórica
Indígena
Total

Pontos
APP
JBRJ
19

Elementos Promotores (E. P.)

Encontrados

Encontrados
(%)

Não
encontrados

19

100

0

Não
encontrados
(%)
0

Número de
Pontos sem
E. P.
0

E. P.
ausentes
(%)
0

19

E. P.
encontrados
(%)
100

21

21

100

0

0

6

29

15

71

27

23

85

1

4

3

11

24

89

17

17

100

0

0

1

6

16

94

14
78
17
193

14
77
17
188

100
99
100
97

0
1
0
2

0
1
0
1

0
13
2
25

0
17
12
13

14
65
15
149

100
83
88
77

E. P.
encontrados

Figura 1: Tipos de elementos promotores existente dentro do JBRJ.
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