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Editorial

A área de botânica passou por grande transformação nos últimos tempos, arti‐
gos vêm sendo publicados em revistas científicas nacionais e internacionais, isso por‐
que é uma ciência dinâmica que está sempre se renovando e gerando novos 
conhecimentos, contudo na maioria das vezes essas informações não chegam aos 
professores da Rede de Ensino e à sociedade em geral, isso acontece por por diversas 
razões entre as quais destacamos: 

a. Existem exigências de órgãos de fomento à pesquisa e em programas de pós‐
graduação para que o conhecimento seja publicado em periódicos científicos com 
impacto na comunidade científica internacional.

b. Os referidos impactos são medidos pelas citações dos trabalhos publicados 
por outros autores de artigos científicos, ou seja, pela citação por outros pesquisado‐
res o que promove um ciclo vicioso de ciência para cientistas.

c. A ciência voltada à comunidade científica não deve ser avaliada como algo er‐
rado, pois em algumas áreas a evolução do conhecimento pode não apresentar uma 
aplicação imediata, necessitando que um certo número de avanços no conhecimento 
sejam acumulados para serem aplicados. Mas a visão dominante de publicação em 
periódicos internacionais tem provocado sérias distorções no processo de divulgação 
científica e especialmente para a área de botânica no Brasil, que é um país mega‐bio‐
diverso. No Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil foi informado que o Brasil é de‐
tentor de cerca de 41.000 da espécies de vegetais e fungos, o que representa entre 
19‐20% da estimativa da biodiversidade vegetal mundial.

d. O conhecimento da mega‐diversidade vegetal brasileira é publicado em diver‐
sas obras especializadas, as quais muitas vezes exigem pagamentos para sua publica‐
ção e para a leitura. E quase sempre estão em língua inglesa, o que limita o acesso às 
informações pela população em geral e por tomadores de decisão. Dessa forma, o 
conhecimento gerado com recursos públicos no Brasil não tem sido facilmente dispo‐
nibilizado à sociedade que o financiou.

e. No contexto das Universidades brasileiras que as são responsáveis pela for‐
mação de recursos humanos, a distorção da produção científica é mais séria, pois re‐
flete na formação de novos cientistas que podem ser formados com uma percepção 
equivocada sobre o verdadeiro propósito e objetivo da ciência/academia brasileira, 
que deveria ser o de identificar e propor soluções para os problemas brasileiros, mas 
é levada a crer que o mais importante é publicar um artigo em um periódico científi‐
co internacional. E especificamente na área de botânica, destacamos a necessidade 
de formação de recursos humanos para pensar e propor formas e meios para possibi‐
litar a conservação da biodiversidade vegetal e consequentemente da biodiversidade 
animal associada e também, para o ensino de botânica em diversos níveis.

Com o intuito de estabelecer um canal de diálogo direto com a sociedade brasi‐
leira os Parceiros da Universidade Federal de Goiás (UFG), da Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB), da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), da Universidade Estadual Pau‐
lista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) e de outras instituições. vem a público apre‐
sentar a revista digital Botânica Pública, que tem por missão a divulgação de 
conteúdos das áreas da botânica e também de áreas relacionadas, de autoria de pro‐
fessores, pesquisadores e estudantes. E dessa forma, pretende‐se prover um meio de 
comunicação que possibilite a divulgação de conteúdos técnico‐científicos para a so‐
ciedade, demonstrando a relevância social e econômica do conhecimento produzido 
nas universidades e institutos de pesquisas brasileiros.
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Periodicidade
A revista Botânica Pública tem periodicidade anual, publicando um volume 
a cada ano no formato PDF interativo. As publicação são feitas em fluxo 
contínuo dentro de cada volume e seção.

Escopo
Serão publicados textos da área de Botânica em quatro seções:

‐ Matérias ‐ seção destinada à publicação de textos, história da botânica, 
história de botânicos, estórias em quadrinhos,  aspectos gerais e relações 
com outras áreas.

‐ Diário de campo ‐ seção destinada à publicação de textos que relatem as 
atividades realizadas em campo (expedições de coleta, experimentos in 
loco, o registro das atividades e das paisagens entre outras) em qualquer 
área da Botânica.

‐ Flora ‐ seção para a publicação de informações resumidas sobre plantas e 
coleções.

‐ Recursos didáticos ‐ seção destinada à publicação e compartilhamento de 
recursos necessários ao ensino de Botânica.

Poderão ainda serem publicados suplementos temáticos.
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Política Editorial

Os autores ao submeterem os manuscritos para avaliação da Equipe 
Editorial automaticamente cedem todos os diretos patrimoniais da primeira 
publicação à revista Botânica Pública, sendo‐lhes reservados os diretos 
autorais e morais.

Os manuscritos poderão ser publicados após avaliação e aprovação 
feita pela Equipe Editorial, desde que atendam às políticas editoriais. Sendo 
reservado à Equipe Editorial o direito de recusar a publicação de 
manuscritos submetidos, sempre que forem constatadas falhas no texto, 
inverdades, ofensas a terceiros e práticas ilícitas.

Todos os autores de imagens e pessoas fotografadas devem 
encaminhar a concordância formal com a publicação, cedendo os direitos 
de imagens à revista Botânica Pública. Também é necessário enviar a 
autorização do detentor de direitos autorais para a publicação/reprodução 
de dados e/ou figuras que já tenham sido publicados, fazendo‐se a devida 
referência à fonte original.

A Equipe Editorial previne plágios por meio de detectores eletrônicos, 
mas a qualquer momento, se forem constatadas práticas ilícitas ou que 
firam a ética, os artigos/matérias/textos publicados serão excluídos da 
publicação.
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Submissão

a. A submissão de manuscritos para a publicação pelos autores, implica au‐
tomaticamente na concordância com nas normas e politicas editoriais da 
revista Botânica Pública.
b. Os manuscritos devem ser enviados no formato .doc, fonte calibri, tama‐
nho 10, folha tamanho A4, orientação paisagem, com duas colunas.
c. As figuras/imagens/tabelas (resolução de 300 dpi, formato .tif ou .jpg) 
contendo legendas devem ser inseridas logo após a primeira chamada no 
texto.
d. A autorização de cessão de direitos de textos e imagens para a publicação 
na Botânica Pública devem ser enviadas em folhas à parte devidamente as‐
sinadas e digitalizadas em formato .pdf.
e. As citações de fontes bibliográficas no texto devem ser conforme os 
exemplos a seguir: no meio do texto... Duarte e Aona (2018)..., ou ao final 
do parágrafo... (Duarte e Aona, 2018). Quando houver mais de 2 autores 
(Duarte et al., 2016).
f. A bibliografia devem ser apresentadas ao final em um item destacado 
conforme exemplos a seguir:

Artigos
Duarte, E. F., Santos, C. H. B. S., Baracho, D. S., Cunha, D. S. 2016. Maturação 
de diásporos de plantas daninhas do gênero Priva (Verbenaceae). Magistra. 
18: 326‐341.

Livros

Duarte, E. F., Aona, L. Y. S. 2018. Sementes e propágulos: guia de identifica‐
ção. Londrina, ABRATES, 338 p.

Capítulos de livros

Duarte, E. F., Funch, L. S., Moreira, R. F. C., Nakagawa, J. 2016. Produção e 
colheita de sementes em espécies florestais. In: Duarte, E. F. (Org.). Recur‐
sos e estratégias para a restauração florestal: ações para o Recôncavo da 
Bahia. 1 ed. Cruz da Almas, UFRB, p. 59‐102.

Legislação

ICMBio. 2014. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 
Instrução Normativa n. 3 de 1 de setembro de 2014. Brasília, Diário Oficial 
da União. 02 set. 2014, Seção 1, p. 60.

Sites e documentos eletrônicos

SpeciesLink. 2018. Centro de Referência em Informação Ambiental‐CRIA. 
Disponível em <http://www.splink.org.br>. Acesso em 21 mar. 2018.

Acesse o modelo em .doc para formatar a submissão clicando aqui
Acesse a Autorização de Publicação e Cessão de Direitos clicando aqui 

Enviar submissão e arquivos para botanica.publica@gmail.com
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Matérias

Bibliotecas de plantas

Amélia Carlos Tuler (UFRR)

Bibliotecas podem ser definidas como uma coleção de livros, pública ou 
privada, classificados segundo algum critério, com o objetivo de conservá‐
los e de facilitar a consulta e o estudo (Michaelis, 2022).

Seguindo essa definição, as coleções biológicas são como bibliotecas, 
que guardam no lugar de livros, amostras da nossa biodiversidade, sejam 
elas da flora, da fauna, microrganismos, dentre outras.

As coleções biológicas de plantas são conhecidas como herbários. Os 
primeiros herbários de fato, se pareciam com bibliotecas, uma vez que as 
amostras de plantas ou partes de plantas eram desidratadas e organizadas 
na forma de cadernos (Figura 1). Assim, surgiram as primeiras bibliotecas de 
plantas ou herbários.

Mas logo se percebeu que elas ocupavam muito espaço e precisavam 
ser armazenadas de uma forma especial, evitando a umidade e o ataque de 
insetos. A partir do século XVI, as amostras de plantas depois de desidrata‐
das, passaram a ser costuradas em cartolinas, contendo etiquetas com seu 
nome científico e outras informações, como local e data de coleta e nome 
de quem as coletou. Depois de processada, a amostra é denominada exsica‐
ta (Figura 2A).

As exsicatas devidamente montados são enfim, guardados em armários 
de aço, evitando assim, a umidade e o acesso de insetos (Figura 2B). Os ar‐
mários são divididos em compartimentos horizontais e verticais apropriados 
às dimensões das exsicatas. Alguns órgãos vegetais de maior dimensão (es‐
patas e frutos) ou amostras de madeira podem constituir coleções separa‐
das, associadas ao herbário, como carpotecas (coleções de frutos) e 
xilotecas (coleções de madeira).

Figura 1.  Representação esquemática dos primeiros herbários.

https://botanica.icb.ufg.br/p/24680-botanica-publica-edicoes-anteriores
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Assim como nas bibliotecas, as amostras em 
um herbário são organizadas por algum critério, 
geralmente por ordem alfabética de famílias, com 
os respectivos gêneros e espécies, também em 
ordem alfabética, ou segundo algum sistema de 
classificação botânica (APG IV, 2016).

A exsicata é a unidade fundamental de um 
herbário e elas são resultado de coletas realiza‐
das no passado e ainda hoje por cientistas que 
objetivam documentar a nossa flora.

Porém, os herbários não estão destinados 
apenas a documentação da diversidade de plan‐
tas e fungos. Embora seculares, os herbários con‐
tinuam sendo a principal fonte para estudos 
sobre diversidade biológica.

Entre outras finalidades, de acordo com Pei‐
xoto e Maia (2013), os herbários são fundamen‐
tais para: a) identificação de espécimes de 
plantas e fungos desconhecidos, pela compara‐
ção com outros espécimes da coleção herboriza‐
da, previamente identificados por especialistas; 
b) inventário da flora ou da funga de uma deter‐
minada área; c); centro de treinamento de alunos 
em botânica, especialmente taxonomia; d) re‐
constituição e avaliação da ação do homem na 
vegetação e na micota de uma área específica; 

Figura 2. Exsicata da família Connaraceae depositada no Herbário UFRR (A). Armários de aço onde são guardadas as exsicatas no 
herbário UFRR (B). Fotografias: Amélia Carlos Tuler.
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e) reconstituição de caminhos percorridos por naturalistas, botânicos ou co‐
letores no passado, e de parte de suas histórias de vida; f) análises molecu‐
lares de coletas realizadas há décadas ou mesmo há séculos, permitindo a 
comparação genética desses espécimes históricos com espécimes atuais; g) 
estudos filogeográficos, ecológicos, entre outros estudos.

Dessa forma, podemos concluir que os herbários ou bibliotecas de 
plantas, constituem um patrimônio científico, econômico e cultural que de‐
ve ser preservado e cientificamente reconhecido.

Porém, é notório que ainda há uma enorme carência de recursos hu‐
manos e financeiros e de mecanismos eficientes que possam garantir a con‐
tinuidade de ações de apoio a médio e longo prazos dos herbários 
brasileiros.
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Matérias

Brasão do Grupo de Pesquisa em Plantas Parasitas (GPPP)

Claudenir Simões Caires (UESB), Jesiani Rigon (USP), Carlos André Espolador 
Leitão (UESB), Rodrigo Ferreira Fadini (UFOPA)

O termo "brasão" é utilizado para identificar uma figura formada por 
um conjunto de imagens, peças e ornamentos que desde há muitos séculos 
vem sendo utilizada para representar famílias ou instituições religiosas, mas 
que atualmente são utilizadas para representar diversas entidades, tais co‐
mo países, clubes de futebol, municípios etc. (Ghilardi e Santiago‐Andrade, 
2020).

Mas porque criar um brasão? Segundo Viana e Galvão (2014), a exis‐
tência de uma marca promove a valorização e o reconhecimento do produ‐
to. Além disso, simbologias em brasões possibilitam a identificação de 
diversas características da região e/ou do grupo de pessoas que o construi‐
ram, levando às futuras gerações a tradição de clã, as características de uma 
nobreza, as qualidades militares de um exército, uma filosofia religiosa e/ou 
científica (Ghilardi e Santiago‐Andrade, 2020).

Cientes disso, encontramos simbolismos em praticamente todas as insi‐
tuições de ensino e sociedades científicas, por exemplo, a Universidade de 

Brasília (representanto o Plano Piloto de Brasília) e a Sociedade Botânica do 
Brasil (mapa do Brasil e sobre ele um ramo florido de ipê (Handroanthus 
vellosoi (Toledo) Mattos, ver Artigo 2º do Regimento da Sociedade Botânica 
do Brasil).

Além destes, encontramos símbolos representando os eventos científi‐
cos, por exemplo, as plantas símbolo utilizadas nos Congressos Nacionais de 
Botânica (CNBot), onde vemos no 71º CNBot o chuveirinho (Actinocephalus 
bongardii (A.St.‐Hil.) Sano) e no futuro 73º CNBot o jambu (Acmella 
oleraceae (L.) R.K.Jansen).

Como exemplo dos seus simbolismos podemos avaliar o jambu. Este é 
uma das verduras mais populares da região norte do Brasil, muito utilizada 
em pratos típicos como o tacacá e o pato no tucupi (Kinupp e Lorenzi, 
2014). Esse conjunto de informações carregados pelo jambu, claramente 
remete ao estado do Pará onde irá ocorrer o 73º Congresso Nacional de 
Botânica.

Todos esses símbolos supracitados carregam consigo os seus significa‐
dos que identificam suas regiões geográficas, suas filosofias de pensamento, 
bem como seus objetos de pesquisa. Dessa forma, o Grupo de Pesquisa em 
Plantas Parasitas (GPPP) elaborou um brasão para representar os seus obje‐
tos de pesquisa e os objetivos de seus membros.

O GPPP foi criado em 2012 no Diretório de Grupos de Pesquisa do Con‐
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e en‐
contra‐se sediado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 
(Cardoso, 2013). A intenção de seus dois primeiros líderes (Claudenir Caires 
e Rafael Soares de Arruda ‐ UFMT) foi o de criar uma força tarefa visando 
ampliar os estudos sobre as plantas hemi/holoparasitas, ou simplesmente 
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parasitas, na região Neotropical de forma eclética e multidisciplinar (Arruda et al., 
2012). Para cumprir esta demanda promoveram uma reunião em 15 de novembro de 
2012, durante o 63º Congresso Nacional de Botânica realizado em Joinville, Santa Cata‐
rina (Cardoso, 2013), celebrando a primeira reunião de membros do recém fundado 
GPPP.

Outra participação marcante do grupo foi no Simpósio “Biologia e conservação de 
plantas parasitas”, realizado no 66º Congresso Nacional de Botânica em Santos, São 
Paulo, em outubro de 2015, contando com a presença de quatro membros do grupo 
como palestrantes. Na ocasião, entre as discussões produtivas, merece destaque o lan‐
çamento do Brasão do GPPP, que foi idealizado por Claudenir Caires e a arte final reali‐
zada por Jesiani Rigon (Figura 1).

O Brasão carrega diversos simbolismos que fazem referência ao Brasil e ao ciclo de 
vida das ervas‐de‐passarinho, o grupo mais conhecido de plantas parasitas (no caso 
hemiparasitas). Decodificando o simbolismo do Brasão, tem‐se:

• Os hospedeiros são representados pelo pau‐brasil (ramo à esquerda), Paubrasilia 
echinata (Lam.) E.Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis (Fabaceae) em uma referência 
ao Brasil e a todos os hospedeiros das plantas parasitas.

• As plantas parasitas são representadas pela erva‐de‐passarinho (ramo à direita), 
Psittacanthus brasiliensis (Desr.) G.Don (Loranthaceae), outra referência ao 
Brasil.

Figura 1. Brasão do Grupo de Pesquisa em Plantas Parasitas (GPPP), apresentado em 2015 
na cidade de Santos, São Paulo, durante o 66º Congresso Nacional de Botânica.

Idealização: Claudenir Simões Caires, elaboração com técnica de grafite: Jesiani Rigon.
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• Os principais dispersores, as aves, são representadas por Zimmerius chicomendesi 
Whitney, Schunck, Rêgo & Silveira, ávida comedora de frutinhos de Oryctanthus 
spicatus (Jacq.) Eichler (Loranthaceae) (Whitney et al., 2013). O pássaro aparece 
empoleirado no ramo do hospedeiro carregando em seu bico um fruto.

•Os ramos de P. echinata e de P. brasiliensis se cruzam, atravessados por uma agulha 
que surge de uma porção superior em forma de ampulheta. Esta figura extrema‐
mente estilizada representa a forma anatômica dos haustórios, estruturas estas 
responsáveis por conectar a planta parasita ao seu hospedeiro e, a partir deste, ob‐
ter água e seus nutrientes. Assim, a agulha representa o sugador (endófito) e a por‐
ção dilatada acima, o corpo do haustório (Figura 2). Além desta representação, 
essas linhas estilizadas podem representar a cabeça e o bico de um beija‐flor, um 
dos principais agentes polinizadores das ervas‐de‐passarinho dos gêneros Ligaria 
Tiegh. e Psittacanthus Mart. (Loranthaceae).

•A fita superior traz inscrito o ano de criação do GPPP. A fita inferior, entrelaçada nos 
ramos, traz quatro dizeres em latim que representam o ciclo de vida das plantas, 
bem como o ciclo de seus pesquisadores: Obtinere = obter, uma alusão à obtenção 
de nutrientes para o parasita e de conhecimento para o pesquisador; Evolvere = 
evoluir, uma alusão ao crescimento da planta parasita já conectado ao seu hospe‐
deiro e ao crescimento do pesquisador ao obter o conhecimento; Disseminare = 
disseminar, uma clara referência à dispersão das sementes da parasita e do conhe‐
cimento dos pesquisadores através de artigos científicos, palestras e cursos; Mori = 
morrer, o final do ciclo para ambos, planta parasita e pesquisador, por conseguinte 
deixando os seus descendentes e a sua obra para a posteridade.

Figura 2. Corte anatômico do haustório secundário de Struthanthus marginatus (Desr.) G.Don (Loranthaceae). 
Cha = corpo do haustório. Ho = hospedeiro. S = sugador. Micrografia: Carlos André Espolador Leitão.
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Atualmente o GPPP possui nove pesquisadores e oito linhas de pesqui‐
sa. No passado o grupo chegou a contar com 18 pesquisadores e até o mo‐
mento possui 21 estudantes egressos. O grupo já possui 31 publicações 
registradas em sua série técnica, mas existem diversas publicações dos 
membros do grupo nas quais a série técnica não foi vinculada (consultar o 
site do GPPP). O grupo tem sido ativo nas linhas de pesquisa voltadas para a 
anatomia, ecologia, fisiologia e taxonomia das plantas hemi/holoparasitas. 
Os estudos sobre as relações de parentesco entre essas plantas, seus pro‐
cessos de floração, polinização, germinação e seus usos na medicina (popu‐
lar e/ou científica) ainda são carentes, mas o grupo está empenhado em 
promover o desenvolvimento dessas áreas do saber.

Páginas de Internet do GPPP
https://gppparasitas.wixsite.com/gppp
www.dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1783524124407512

Redes Sociais do GPPP
Twitter: @PParasitas
Instagram: @plantas_parasitas
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Matérias

Estruturação da Trilha Interpretativa da RPPN Águas do 
Caparaó

Jeany Dare, Karla Maria Pedra de Abreu, Maria América Tavares Evaristo (Ifes)

Trilha significa caminho, rumo, direção (Carvalho e Bóçon, 2004) e as 
trilhas interpretativas, especificamente, são aquelas onde seus recursos são 
traduzidos para os visitantes seja por meio de guias, placas, folders, dentre 
outros (Vasconcellos e Ota, 2000). As trilhas representam uma importante 
ferramenta para o desenvolvimento da Educação Ambiental no âmbito das 
Unidades de Conservação (Costa e Mello, 2005). A botânica é impercebida 
por muitas pessoas, que não conseguem notar as plantas ao seu retor (Ursi 
e Salatino, 2022), identificar essas plantas e traduzi‐las em informaçãos para 
a sociedade contribui para a diminuição da impercepção botânica e leva a 
ações de conservação da biodiversidade (Chaves et al., 2013; Ursi e Salatino, 
2022). Normalmente as trilhas interpretativas não existem de forma física 
(Menghini, 2005). Para que a trilha da Reserva Particular do Patrimônio Na‐
tural (RPPN) Águas do Caparaó, localizada em Divino de São Lourenço, ES, 
na região do Caparaó capixaba, se tornasse realmente uma trilha interpre‐
tativa foram produzidas placas para as espécies vegetais mais relevantes 
presentes na trilha. 

Foram selecionadas 27 espécies de importância conservacionista consi‐
derando os indicadores Status (S) que refere‐se às espécies vegetais arbóre‐
as ameaçadas, Beleza Cênica (BC) que leva em conta características 
estruturais individuais relevantes, como o formato da copa e a estrutura do 
tronco e indicador de Utilização Antrópica (UA), que leva em conta as espé‐
cies endêmicas e com potencial de aproveitamento humano (Carvalho e 
Bóçon, 2004).  Além desses três indicadores buscou‐se também selecionar 
espécies de importância ecológica e espécies que representam o único indi‐
víduo de determinada família. As espécies selecionadas receberam placas e 
postagens no Instagram no Laboratório de Botânica (conta no instagram 
@labot.ifes.alegre). São elas: Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin 
& Barneby (fedegoso), Ceiba speciosa (A.St.‐Hil.) Ravenna (paineira), 
Clidemia hirta (L.) D.Don (pixirica), Solanum cinnamomeum Sendtn. (joá‐
grande), Piper L., Swartzia oblata R.S.Cowan (sangue‐de‐burro), Cyathea 
J.Sm. (samambaiaçú), Euterpe edulis Mart (juçara), Zanthoxylum Lam. 
(mamica‐de‐porca), Myrcia splendens (Sw.) DC. (guamirim), Clusia 
organensis Planch. & Triana, Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski (santa‐
rita), Bromelia anticacantha Bertol. (gravatá), Leandra melastomatoides 
Raddi (pixirirca), Plinia L. (jabuticaba), Cecropia glaziovii Snethl. (embaúba‐
vernelha), Guapira opposita (Vell.) Reitz (maria‐mole), Nectandra 
oppositifolia Nees (canela‐ferrugem), Pera heteranthera (Schrank) 
I.M.Johnst. (louro‐apagão), Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze (jequitibá‐
branco), Croton floribundus Spreng. (sangue‐de‐dragão), Handroanthus 
serratifolius (Vahl) S.Grose (ipê‐amarelo), Pleroma estrellense (Raddi) 
P.J.F.Guim. & Michelang. (quaresmeira), Briófitas, Ormosia arborea (Vell.) 
Harms (tento), Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers., (feijão‐azul) 
e Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra (cravo‐negro).
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As placas foram confeccionadas no software Canva na versão de livre acesso e apresentam o 
nome popular, o nome científico, a família botânica, algumas informações básicas sobre a espécie 
e um QRCode (Figura 1).

Ao escanear o QRCode o visitante é direcionado para uma publicação no Instagram do Labo‐
ratório de Botânica do Ifes Campus de Alegre (@labot.ifes.alegre) contendo fotos e informações 
adicionais sobre a espécie (Figura 2).

O mesmo procedimento foi realizado para as 27 espécies selecionadas. Dentre as espécies 
selecionadas, duas encontram‐se ameaçadas de extinção: Euterpe edulis Mart e Clusia 

Figura 1.  Imagem da Placa sobre Clusia organensis.

organensis Planch. & 
Triana. Segundo Carva‐
lho e Bóçon (2004), a 
presença de espécies 
ameçadas em uma trilha 
interpretativa valoriza 
ainda mais a área e ser‐
ve como oportunidade 
para discutir os proble‐
mas ambientais que le‐
vam essas espécies a 
correrem risco de extin‐
ção. Todas as espécies 

Figura 2.  Publicação no Instagram 
da espécie Clusia organensis.
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possuem relevância ambiental e ter placas e postagens que levam essa informação aos 
visitantes torna a trilha auto‐guiada e interpretativa, pois estimula o visitante a obser‐
var, questionar, experimentar, sentir e descobrir vários sentidos e significados sobre a 
natureza (Vasconcellos e Ota, 2000).

Por meios das placas é possível explicar algumas interações dos seres, como a a 
capacidade dos musgos de reterem água e liberá‐la aos poucos para o ambiente (Figu‐
ra 3) e a relação mutualística entre as espécies do gênero Cyathea na qual essa serve 
de abrigo para pequenos animais (Figura 4).

A impercepção botânica é a incapacidade do ser humano de perceber as plantas 
ao seu redor e de tratá‐las como inferiores em relação aos animais (Ursi e Salatino, 
2022). Wandersee e Schussler (2001) defendem que uma educação contextualizada e 
significativa é uma maneira de superar essa impercepção, por isso trabalhos como 
esse de divulgação científica são de extrema importância nessa jornada.

Ao proporcionar um maior entendimento da natureza por meio das informações 
contidas nas placas e nas postagens pretende‐se dirimir a impercepção botânica Figura 3.  Imagem da Placa sobre sobre os musgos.

Figura 4.  Imagem da Placa sobre sobre Cyathea sp.
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sensibilizando os visitantes, com o conhecimento sobre a flora local, 
despertar nos mesmos o sentimento de pertencimento e de respeito ao 
meio ambiente. Essa sensibilização poderá  acarretar em mudanças de 
comportamento em relação à natureza e consequente conservação da 
mesma.
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Diário de campo

Expedição Flora do PAT Meio Norte: em busca das espécies 
ameaçadas Erythroxylum ayrtonianum (Erythroxylaceae) e Ri‐
norea villosiflora (Violaceae)

Lucas Cardoso Marinho (UFMA), André Vito Scatigna (UEMA), Jone Clebson 
Ribeiro Mendes (UFRPE), Natércia Camille Vasconcelos Feitosa (SEMMARH)

Os Planos de Ação Territoriais (PAT) para a Conservação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção são instrumentos nacionais voltados para a conser‐
vação de espécies Criticamente em Perigo (CR) do território brasileiro.  Essa 
iniciativa faz parte do Projeto Estratégia Nacional para a Conservação de Es‐
pécies Ameaçadas de Extinção – Pró‐Espécies: Todos contra a extinção, co‐
ordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), e conta com o apoio 
do Fundo Mundial para o Meio Ambiente, em inglês Global Environment Fa‐
cility Trust Fund (GEF), do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e 
do WWF‐Brasil. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) são parceiros na execução desses planos.

O Plano de Ação Territorial para a Conservação de Espécies Ameaçadas 
de Extinção do Território Meio Norte (PAT Meio Norte) abrange 79.363 km² 
dos estados do Pará, Tocantins e Maranhão (Pró‐Espécies, 2022), sendo as‐
sim coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (SEMA) do estado do Maranhão, pelo Instituto de Desenvolvimen‐
to Florestal e da Biodiversidade do estado do Pará (IDEFLOR‐Bio) e pelo Ins‐
tituto Natureza do Tocantins (NATURATINS). Neste plano, foram priorizadas 
12 espécies como alvo principal e mais de 60 espécies beneficiadas, entre 
plantas, animais vertebrados e invertebrados. Dentre as espécies‐alvo estão 
três angiospermas criticamente ameaçadas de extinção: Mimosa skinneri 
Benth. var. carajarum Barneby (Fabaceae), espécie com ocorrência restrita à 
região de Carajás, no Pará; Rinorea villosiflora Hekking (Violaceae), até en‐
tão endêmica do Maranhão; e Erythroxylum ayrtonianum Loiola & M.F.Sales 
(Erythroxylaceae), com ocorrência na região fronteiriça entre o Maranhão e 
o Tocantins, sendo as duas últimas espécies, alvos da nossa expedição!

Identificação das áreas a serem visitadas

A expedição de coleta foi realizada com o intuito de se obter amostras 
vegetais, fotografias, dados sobre georreferenciamento, dados populacio‐
nais e amostras de tecido das espécies‐alvo e/ou beneficiadas listadas no 
PAT Meio Norte. As áreas para investigação foram definidas de acordo com 
os dados de ocorrência disponíveis nas descrições originais das espécies, 
uma vez que nenhuma delas possuía amostras coletadas em outras locali‐
dades além das citadas nos protólogos1. Parte dos espécimes foram coleta‐

1 Obra onde foi publicado o nome e a descrição da espécie pela primeira vez. Também chamado de obra prínceps ou publicação original.
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dos há mais de 40 anos, em áreas onde a vegetação foi posteriormente su‐
primida. Desta maneira, foram escolhidas áreas de Unidade de Conservação 
(UC) próximas às localidades‐tipo2, foram elas: Reserva Extrativista Ciriaco 
(RESEX Ciriaco) e Reserva Extrativista Mata Grande. A autorização para cole‐
ta e transporte de material foi solicitada junto ao ICMBio (n° 84289‐1/ 
84288‐1) e planejou‐se visitar áreas adjacentes a estas UCs.

RESEX Ciriaco / Rodovia Belém‐Brasília

A nossa expedição de campo durou dez dias e ocorreu na região de 
Açailândia e Imperatriz, no Maranhão, além de Tocantinópolis, no Tocantins. 
O roteiro previa a partida no dia 20 de setembro de 2022, de São Luís‐MA 
rumo a Cidelândia‐MA, município onde está localizada a Reserva Extrativista 
Ciriaco. – Nestes primeiros dias, a equipe foi composta por André Scatigna, 
Jone Mendes e Lucas Marinho (Figura 1A) e, durante a hospedagem em 
Cidelândia, tivemos a companhia dos colegas da expedição da fauna.

Na RESEX Ciriaco, coletamos Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 
(Figura 2), espécie‐beneficiada pelo plano, além de mais de 300 outros es‐
pécimes. A nossa intenção era coletar tudo que estava com flor e/ou fruto. 
Embora a RESEX Ciriaco possua áreas com vegetação abundante, especial‐
mente ao longo dos cursos d’água que cortam a área, ainda apresenta man‐
chas de vegetação ainda em regeneração, remanescentes do período que 
ainda não era uma reserva. Infelizmente, não encontramos as espécies‐alvo 
na RESEX Ciriaco.

Decidimos então percorrer as áreas onde as espécies‐alvo haviam sido 
coletadas pela primeira vez. Todos os espécimes de Erythroxylum ayrtonianum 
haviam sido coletados à margem da BR‐010, também conhecida como ro‐

2 Localidades onde os materiais utilizados para descrever as espécies foram coletados. As localidades‐tipo, normalmente, estão citadas no protólogo.

Figura 1. Registros do início da expedição. A. Iniciando a expedição; da esquerda para direita: 
André Scatigna, Jone Mendes e Lucas Marinho. B. Lucas Marinho coletando amostras de 
Utricularia gibba L. (Lentibulariaceae). C. Jone Mendes e André Scatigna processando o material 
em Cidelândia, Maranhão. Fotografias: Lucas Cardoso Marinho (A e C) e André Vito Scatigna (B). 
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Figura 2. Virola 
surinamensis 

fotografada na 
Reserva Extrativista 
Ciriaco. Fotografia: 

Lucas Cardoso 
Marinho.

dovia Belém‐Brasília, e todos os registros com mais de 40 
anos. Esta rodovia corta os municípios de Imperatriz e Açai‐
lândia, localidades que, nos últimos anos, têm passado por 
grandes mudanças estruturais e crescimento contínuo devi‐
do à expansão agrícola na região. Sendo assim, acreditáva‐
mos que seria difícil encontrar E. ayrtonianum.

Em Imperatriz, tivemos a companhia dos colegas da Se‐
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
de Imperatriz, Natércia Camille Vasconcelos Feitosa, Ana Le‐
tícia Fernandes Fonseca e Léo Vieira Leonel, os quais nos 
conduziram ao Parque Natural Municipal Florestal Arara‐
Azul (Figura 3). O Parque possui cerca de 32 ha e fica às 
margens da BR‐010. A área foi doada pela VALEC Engenha‐
ria, Construções e Ferrovias S/A ao município de Imperatriz, 
estando hoje sob a curadoria municipal. Neste Parque, ao Figura 3. Parque Natural Municipal Florestal Arara‐Azul em Imperatriz, Maranhão. Fotografia: Lucas Cardoso Marinho.

caminharmos, no dia 23 de setembro, encontramos alguns indivíduos de E. ayrtonianum, 
uma das espécies alvos da expedição!
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Encontramos a primeira espécie‐alvo!

A população de Erythroxylum ayrtonianum, conhecida localmente como 
fruta‐de‐pomba, possuía um indivíduo adulto e cinco jovens, mas todos 
estéreis (Figura 4). A nossa felicidade foi tamanha que confundimos alguns 
espécimes, pois na área havia duas espécies diferentes de Erythroxylum. 
Erythroxylum ayrtonianum pode ser reconhecida pelas folhas com margem 
ondulada, catafilos numerosos e adensados e, principalmente, pela inflo‐

Figura 4. Ramo de Erythroxylum ayrtonianum fotografado no Horto Florestal Arara‐Azul em 
Imperatriz, Maranhão. Fotografia: Lucas Cardoso Marinho.

rescência uniflora. — Essa mistura de materiais foi então percebida pela co‐
lega Iane Dias, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 
(UEMASUL). — Depois deste primeiro achado e de descobrir “o jeitão” da 
planta, encontramos E. ayrtonianum em outras localidades ao longo da BR‐
010, mas, infelizmente, apenas a população do Parque encontrava‐se em 
uma área de proteção ambiental. A partir daqui, a Natércia nos acompa‐
nhou durante todo o restante da expedição (Figura 5).

Nem tudo são flores: nada de Rinorea villosiflora

Circulando na BR‐010, seguimos ao encontro da localidade tipo de Ri‐
norea villosiflora. As orientações da publicação original apontavam para a 
Fazenda Santa Maria, 45 quilômetros ao norte de Açailândia. A precisão 
destas informações nos levou à Fazenda Santa Maria onde, infelizmente, 
não encontramos os moradores, tampouco vegetação nativa. Todo o solo 
estava exposto (Figura 6), provavelmente, uma preparação para plantio de 
eucalipto (Eucalyptus sp. / Myrtaceae) — cultivo que tem crescido na região.

Ainda assim, buscamos por R. villosiflora às margens da Belém‐Brasília 
e, no dia 25 de setembro, encontramos espécimes de Rinorea em um pe‐
queno fragmento de floresta. Nove indivíduos com flores e frutos foram 
contabilizados e coletados. Já em laboratório, e a partir das orientações da 
Dra. Juliana Paula‐Souza, especialista no grupo, descobrimos que tratava‐se 
de R. macrocarpa (Mart. ex Eichler) Kuntze, espécie morfologicamente se‐
melhante, mas que pode ser diferenciada pelas flores dispostas em race‐
mos (tirsos em R. villosiflora). Durante estes primeiros cinco dias, outras 
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localidades também foram visitadas, como a Praia da Cigana, em 
Estreito, a Praia do Cacau, em Imperatriz, e a reserva do 50º Ba‐
talhão de Infantaria de Selva, também em Imperatriz, onde foram 
encontrados cerca de 50 indivíduos adultos de Erythroxylum sp. 
que estavam estéreis, o que impossibilitou sua identificação 
precisa.

Figura 5. A‐C. Registros da expedição na região de Imperatriz e Açailândia, Maranhão. D. André Scatigna 
amostrando espécimes aquáticos e palustres. E. Jone Mendes coletando espécies de Manihot 
(Euphorbiaceae). Fotografias: Lucas Cardoso Marinho (A e C), André Vito Scatigna (B)

Figura 6. Área da Fazenda Santa Maria, localidade‐tipo de Rinorea villosiflora. 
Fotografia: Lucas Cardoso Marinho.
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Partiu Tocantins!
A expedição seguiu rumo ao Tocantins, agora sem a presença de Lucas 

Marinho. No dia 26 de setembro, seguiram viagem apenas os pesquisadores 

André Scatigna, Jone Mendes e Natércia Vasconcelos. Ao cruzar a divisa en‐
tre os dois estados, ou seja, o rio Tocantins (Figura 7), entre as cidades de 
Porto Franco (Maranhão) e Tocantinópolis (Tocantins), deparam‐se com 

Figura 7. Panorâmica do rio Tocantins visto da praia do Cacau, Imperatriz, Maranhão. Fotografia: Lucas Cardoso Marinho.
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Figura 8. A. Formações rochosas às margens do rio Tocantins em Tocantinópolis, Tocantins. B. 
Processamento das plantas em campo; da esquerda para direita: Natércia Vasconcelos, Jone 
Mendes e André Scatigna. Fotografias: Natércia Camille Vasconcelos Feitosa (A), André Vito 
Scatigna (B).

uma beleza cênica de formações arenosas e rochosas no meio do rio (Figura 
8A). Como bons pesquisadores, intuíram que este seria um local promissor 
para coleta de plantas, algumas possivelmente desconhecidas pela ciência. 
No dia seguinte (27), partiram para a coleta de material botânico nessa área 
rochosa, onde coletaram espécimes de Asteraceae, Myrtaceae e Euphorbia‐

ceae, muitas famílias ainda indeterminadas. Os botânicos permaneceram na 
região do município de Tocantinópolis até o dia 29 de setembro, quando re‐
tornaram à Imperatriz, passando pelas rodovias TO‐126 e 210 e a Transa‐
mazônica (BR‐230). Apesar de cruzarem áreas de cerrado exuberantes, 
muitas delas protegidas por aldeias indígenas, não tiveram sucesso em lo‐
calizar mais espécies‐alvo.

No final... o que encontramos?

Ao final da expedição foram amostrados 337 espécimes vegetais (e suas 
duplicatas, Figuras 9 e 10), com muitos novos registros para o Maranhão e 
Tocantins. É possível que dentre o material coletado ainda haja novos regis‐
tros (ou quem sabe novas espécies?) para os estados, mas que ainda preci‐
sam ser identificados em nível específico. Além das plantas, foram feitos 
registros fotográficos de animais invertebrados (Figura 9C) e vertebrados 
(Figura 9D) que demonstram a importância das expedições não apenas para 
o conhecimento da flora.

As coletas de V. surinamensis na RESEX Ciriaco e da E. ayrtonianum no 
Parque Arara‐Azul demonstram a importância da criação e manutenção de 
áreas preservadas. As amostras mais recentes de E. ayrtonianum datavam 
de mais de 40 anos, às margens da BR‐010. Essa região tem passado por in‐
tensa ocupação e modificação da paisagem e, certamente, o Parque Arara‐
Azul funcionou como um “oasis” para a manutenção da espécie. O mesmo 
não podemos dizer para R. villosiflora. 

Ao longo dessa expedição pudemos perceber que a continua necessi‐
dade de novas estradas, áreas para moradia e agronegócio são as principais 
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Figura 9. Registros feitos durante a expedição. A. Mabea fistulifera Mart. (Euphorbiaceae). B. 
Astrocaryum campestre Mart. (Arecaceae). C. Edessa rufomarginata (De Geer, 1773) 
(Pentatomidae). D. Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) (Anhimidae). E. Theobroma speciosum 
Willd. ex Spreng. (Malvaceae). F. Passiflora araujoi Sacco (Passifloraceae). G. Rinorea 
macrocarpa (Mart. ex Eichler) Kuntze (Violaceae). H. Passiflora misera Kunth (Passifloraceae). I. 
Hirtella gracilipes (Hook f.) Prance (Chrysobalanaceae). Fotografias: Lucas Cardoso Marinho.

ameaças sofridas pela vegetação local. No pouco que resta, como uma for‐

Figura 10. Espécimes coletados durante parte da expedição. Embalados e embebidos em álcool 
70%. Fotografia: André Vito Scatigna.

ma de resistência, as espécies “teimam” em se manter e justificam a manu‐
tenção e criação de áreas de preservação. A busca por R. villosiflora e no‐
vas populações de E. ayrtonianum continua! Enquanto não encontramos, 
seguimos coletando tudo por aí!
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Exemplo do sistema binomial: Gênero epíteto Autor da espécie

Para os apaixonados pela biologia, é comum se pegar pensando na ori‐
gem daqueles nomes complicados das espécies e essa é uma explicação re‐
lativamente fácil, pois os taxonomistas buscam diversas fontes de inspiração 
na hora de nomear uma planta. No entanto, isso pode ser uma tarefa difícil 
quando os nomes são mais antigos e não há registro na literatura da origem 
destes. Mas, em geral, são explorados recursos como alguma característica 
morfológica do grupo em estudo, homenagens a pessoas notáveis ou a re‐
giões de onde essas espécies são provenientes. Atualmente, as fontes de 
inspiração têm sido das mais criativas, como homenagens a cantores, per‐
sonagens da cultura pop, principalmente pensando em aproximar mais a ci‐
ência da sociedade. Por exemplo, o gênero Gaga de samambaia dado em 
homenagem à Lady Gaga ‐ famosa cantora estadunidense (Li et al. 2012), 
aqui no Brasil uma espécie da família das leguminosas [Ctenodon chicocesa‐
rianus (D.B.O.S.Cardoso & G.Ramos) D.B.O.S.Cardoso, Fabaceae] homenage‐
ando o famoso cantor brasileiro, Chico César (Cardoso et al., 2019).

Já os nomes populares podem variar de região para região, espécies 
distintas podem ter o mesmo nome, o que pode causar problemas quando 
há um interesse em estudos mais aplicados, como estudos sobre sua com‐
posição química ou uso medicinal, por exemplo. Por isso, o nome científico 
deve ser a principal fonte quando queremos saber mais sobre uma deter‐
minada espécie e entender sua etimologia pode facilitar seu registro na me‐
mória e deixar de ser apenas um nome complicado. 

Flora

Explicando o nome científico de 10 plantas do Cerrado

Felipe Andrade Brasil, Juliana Gastaldello Rando (UFOB)

O cerrado com suas mais de 12.872 espécies de plantas terrestres é 
considerado a mais diversa savana do mundo (Flora e Funga do Brasil, 
2022). A atribuição de nomes às espécies bem como o reconhecimento de 
toda essa diversidade de vida é um dos principais resultados do trabalho 
dos taxonomistas. A taxonomia é a ciência que classifica os seres vivos (Pri‐
mak e Rodrigues, 2001; Judd et al. 2009) e apesar de ser uma ciência antiga, 
no ocidente reconhecida a partir 384 a.C., ela foi padronizada apenas no sé‐
culo XVIII d.C. pelo botânico sueco Carolus Linnaeus (Kataoka et al., 2017). 
Linnaeus deu a conhecer ao mundo uma organização de um sistema de 
classificação que permanece inalterado até os dias de hoje (Prestes et al., 
2009; Schutz, 2011), chamado popularmente de “sistema binomial” que re‐
ge os nomes científicos, utilizados em todo o mundo como uma linguagem 
universal. Toda espécie conhecida recebe um nome composto por duas par‐
tes, o gênero e o epíteto específico, que devem ser latinizados independente 
da língua de origem de acordo com o Código Internacional de Nomenclatura 
para Algas, Fungos e Plantas (https://www.iapt‐taxon.org/nomen/main.php).
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Vamos conhecer o nome científico de algumas espécies típicas da flora 
do Cerrado?

1. Nome popular: barbatimão
Nome científico: Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville.
Família: Fabaceae

Stryphnodendron vem do grego stryphnos, que significa duro e dendron 
é madeira. O epíteto específico adstringens significa adstringente (Scalon, 
2007).

Stryphnodendron adstringens é uma árvore bem conhecida pela popu‐
lação do interior do Brasil, principalmente pela rica fonte natural de taninos. 
Como adstringente é utilizada na medicina popular para tratamento de di‐
versas doenças, tendo efeito anti‐inflamatório, analgésico e protetor da mu‐
cosa gástrica (Scalon, 2007). Também é utilizada como matéria‐prima de 
corante vermelho e na extração de madeira para a construção civil. Todas 
essas inúmeras possibilidades de extrativismo do barbatimão têm acarreta‐
do uma exploração desordenada, o que pode afetar o tamanho das popula‐
ções dessa espécie.

2. Nome popular: buriti (Figura 1)
Nome científico: Mauritia flexuosa L.f. 
Família: Arecaceae

Mauritia é um termo latinizado em homenagem à Mauricio de Nassau 
que governou Pernambuco durante a ocupação Holandesa e também tem 
origem nome vernáculo surinamês Mauritii‐Boom (Mari Mut, 2017‐2021). O 
epíteto específico flexuosa provavelmente refere‐se a alguma característica 
morfológica da espécie, no entanto não foi encontrado na literatura infor‐
mação sobre qual característica poderia ser.

Figura 1. Paisagem da cachoeira do 
Acaba‐vida em Barreiras, Bahia, 

com buritis ao fundo. Fotografia: 
Juliana Gastaldello Rando.
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O buriti está dentre as palmeiras mais bonitas do Brasil, ao menos na 
nossa opinião. Essa palmeira é componente básico dos buritizais, áreas ala‐
gadas, em geral nascentes, do cerrado, também conhecidas como veredas. 
A beleza dessas palmeiras está muito ligada às folhas grandes, que têm for‐
ma de leque. Os frutos também são muito bonitos, apresentam escamas de 
cor vermelho escuro. A polpa do fruto é utilizada na fabricação de doces e 
polpas por comunidades locais, é um alimento bastante energético e com 
alto teor de lipídeos (Donadio e Zaccaro, 2012). As fibras da folha são fonte 
de matéria prima no artesanato.

3. Nome popular: cagaita, cagaiteira
Nome científico: Eugenia dysenterica (Mart.) DC. 
Família: Myrtaceae

Eugenia em homenagem ao príncipe austríaco Eugênio de Sabóia (Silva‐
Junior e Silva‐Pereira, 2009). O nome correspondente ao epíteto específico 
dysenterica está relacionado ao efeito laxante do seu fruto, pois o consumo 
em excesso do pode ocasionar diarreia.

A cagaiteira é uma árvore de médio porte, na época da floração é facil‐
mente notada na paisagem pelas flores brancas, nesse período as folhas es‐
tão em geral ausentes. Apesar desse nome e da possível consequência em 
comer os frutos em excesso, é uma fruta apreciada por ser bastante sabo‐
rosa. Além disso, é uma fonte rica em vitaminas como as vitaminas B, C, E e, 

também carotenoides, sendo assim uma fruta que sem dúvida traz muitos 
benefícios para os humanos e outros animais que as consomem (Cardoso et 
al., 2011).

4. Nome popular: cajuzinho‐do‐cerrado (Figura 2)
Nome científico: Anacardium humile A.St.‐Hil.  
Família: Anacardiaceae

Figura 2. Alguns cajuzinhos‐do‐cerrado na 
mão. Fotografia: Lara Pamplona Pimentel.

Anacardium, do grego, 
kardia: coração invertido devi‐
do a forma do pseudofruto. O 
nome humile deriva do latim 
humilis, que significa baixo 
crescimento (Silva‐Junior, 2005).

Essa espécie é bastante 
especial em áreas de cerrado, 
principalmente na região oes‐
te da Bahia, em Goiás, Mato 
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Grosso e Tocantins. Todos aguardam ansiosamente pela sua frutificação, 
pois seus pseudofrutos são bastante saborosos. Há quem diga que são mais 
saborosos que os do caju (Anacardium occidentale L.). As árvores do cajuzi‐
nho‐do‐cerrado variam de pequeno a grande porte (2 a 5 metros de altura) 
e o fruto + pseudofruto são bem menores que o caju, medindo de 3‐5 cm 
de comprimento.

5. Nome popular: capim dourado
Nome científico: Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland.
Família: Eriocaulaceae

Syngonanthus do grego acephalus, sem cabeça ou parte superior. En‐
quanto o epíteto específico nitens é de origem do latim e significa resplan‐
decente, brilhante e está ligado à cor dos escapos (hastes) que são 
dourados.

Syngonanthus nitens é uma das plantas mais emblemáticas do Cerrado 

em relação ao artesanato. Nas últimas décadas, os acessórios produzidos 

por comunidades tradicionais têm ganhado muito destaque no comércio 

em shoppings, lojas de grifes e até na exportação, sendo utilizados em gran‐

des desfiles de moda. A beleza dos produtos, já evidenciado no nome cien‐

tífico e popular, está na característica marcante dos escapos dourados, 

bastante resistentes, mas ao mesmo tempo flexíveis, facilitando o manuseio 

e a confecção de joias, bolsas, chapéus e outros adereços.  O capim doura‐

do é alvo de forte extrativismo, mas devido a importante fonte de recursos 

para as comunidades tradicionais adotou‐se diversas medidas de manejo 

para que as coletas não ameacem a existência das populações, como perío‐

do de colheita estabelecido e corte adequado estabelecidos pela Política Es‐

tadual de Uso Sustentável do Capim‐dourado, Lei estadual nº 3.594, 

Tocantins. O principal polo de colheita e produção de artesanato está locali‐

zado no Jalapão, no Tocantins.

6. Nome popular: ipê‐amarelo‐do‐cerrado

Nome científico: Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos.

Família: Bignoniaceae

Handro é uma homenagem ao botânico brasileiro Oswaldo Handro e 

anthus significa flor em grego, ou seja, a flor de Handro. O epíteto específico 

ochraceus é derivado do grego ochro = amarelo, muito provavelmente em 

referência à cor de suas flores.

Essa é uma espécie bastante emblemática do cerrado, pois no período 

de floração é impossível não a notar e a admirar. O ipê‐amarelo‐do‐cerrado 

floresce após a perda de suas folhas, já no final da estação da seca (meses 

de agosto/setembro). Espécie arbórea (4 ‐ 12 metros de altura), caule com 

casca bastante suberosa (comum em plantas típicas do cerrado) e flores 

amarelas (Lohmann, 2020).

https://botanica.icb.ufg.br/p/24680-botanica-publica-edicoes-anteriores


BBoottâânniiccaa  PPúúbblliiccaa,,  vv..  44,,  22002233

CCaappaa                  SSuummáárriioo                  EEddiittoorriiaall                  EExxppeeddiieennttee                  SSuubbmmiissssããoo                  EEddiiççõõeess  aanntteerriioorreess

5

7. Nome popular: jatobá‐do‐cerrado (Figura 3)
Nome científico: Hymenaea stigonocarpa Mart. ex. Hayne. 
Família: Fabaceae

Figura 3. Ramo florido de jatobá‐do‐
cerrado. Fotografia: Juliana 

Gastaldello Rando.

Hymenaea, hymen = Deus grego do matrimônio e união, refere‐se às 
folhas bifolioladas. Enquanto o epíteto específico stigonocarpa está relacio‐
nado provavelmente à presença de uma cicatriz no fruto, mas não encon‐

tramos fontes mais detalha‐
das sobre tal significado.

O jatobá‐do‐cerrado é 
uma espécie bem frequente 
em áreas de cerrado e bem 
fácil de reconhecer devido 
às suas folhas bifolioladas. 
Os frutos são bastante le‐
nhosos e duros, a polpa tem 
textura farinácea e sabor 
adocicado, sendo bastante 
utilizada na produção de 

biscoitos e bolos na culinária regional. A farinha do jatobá tem alto valor 
energético, proteínas, minerais como Cálcio, Ferro e Fósforo podendo ser 
um importante complemento nutricional (Almeida et al., 1987).

8. Nome popular: pimenta‐de‐macaco (Figura 4)
Nome científico: Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Família: Annonaceae

Xylopia, do grego, madeira 
ou lenho amargo, aromatica 
deve‐se ao seu aroma e sabor 
das sementes idêntico a pi‐
menta‐do‐reino (Silva‐Junior e 
Silva‐Pereira, 2009). Na natu‐
reza, os frutos são consumidos 
por primatas (Silva‐Junior e 
Silva‐Pereira, 2009).

A pimenta‐de‐macaco é 
uma espécie arbustiva bem 

Figura 4. Ramo com folhas, flor e frutos 
abertos expondo as sementes da 

pimenta‐de‐macaco. Fotografia: Juliana 
Gastaldello Rando.
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Figura 5. Ramos e alguns frutos imaturos 
de tamboril. Fotografia: Juliana 

Gastaldello Rando.

comum em áreas de cerrado em todo Brasil. Tem flores e frutos vistosos e é 
uma iguaria bastante apreciada pelas comunidades tradicionais, suas se‐
mentes são utilizadas em pratos típicos como a famosa galinha caipira com 
pimenta‐de‐macaco na região oeste da Bahia.

9. Nome popular: tamboril, orelha‐de‐macaco (Figura 5)
Nome científico: Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. 
Família: Fabaceae

Enteron, do grego, signifi‐
ca intestino, lobium de lóbulo 
ou volta, em alusão a forma 
dos seus frutos. Enquanto o 
epíteto específico vem do la‐
tim, contortis que significa re‐
torcido, e liqumm de líquido 
(Bonfadini, 2003). 

Essa é uma das espécies 
mais amplamente distribuídas 
de Enterolobium, ocorrendo 
também em outras vegeta‐
ções como na Caatinga e na 

Mata Atlântica. O fruto é bem característico em todas as espécies do gêne‐
ro, circular, curvo e em geral rugoso. Todas as espécies são arbóreas e de 
grande porte (Morim et al., 2020). Devido ao grande porte e madeira densa 
é uma espécie amplamente utilizada na construção civil, é considerada uma 
espécie melífera e indicada para recuperação de áreas degradadas.

10. Nome popular: timbó, tingui‐do‐cerrado (Figura 6)
Nome científico: Magonia pubescens A.St.‐Hil.
Família: Sapindaceae

Figura 6. Ramo com folhas e fruto 
do timbó. Fotografia: Juliana 

Gastaldello Rando.

De acordo com Carvalho (2010) a etimologia do gênero é derivada do 

nome brasileiro para a 
planta, nenhuma outra 
referência sobre o sig‐
nificado foi encontrada 
na literatura. O epíteto 
específico pubescens, 
refere‐se a pubescência 
dos folíolos, ramos, 
brácteas e também dos 
frutos.
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Espécie arbórea, muito comum nas áreas de cerrado. Tem um fruto 
grande subesférico, lenhoso. As sementes são grandes e aladas. Em livros 
sobre a história de indígenas e pescadores é comum o relato da tinguizada, 
um processo de lançar as sementes de Magonia pubescens em áreas de 
água parada e que devido a grande quantidade de saponinas cria‐se uma 
espuma que impede a oxigenação da água levando os peixes a morte por 
asfixia, os peixes boiam e assim pode‐se recolhê‐los durante a pesca.
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Flora

A flora visitada por abelhas do Jardim Botânico da UFJF

Pietra Franck Malfitano, João Luís Lobo Monteiro de Castro, Ana Paula Gelli 
de Faria (UFJF)

Sobre flores e polinizadores
As angiospermas (plantas que formam frutos para protegerem as se‐

mentes) representam aproximadamente 90% de todas as espécies de plan‐
tas existentes atualmente. Este grupo se destaca por apresentar a flor como 
sua principal estrutura reprodutiva. O momento da origem das flores ainda 
é um mistério para a ciência. O estudo mais recente sobre o tema indica 
que a planta com flores mais antiga do mundo pode ter vivido há 174 mi‐
lhões de anos atrás (Fu et al., 2018). Tão antigas quanto as flores, são as re‐
lações estabelecidas com seus visitantes, sendo a polinização por animais 
um dos exemplos mais encantadores. A polinização consiste na transferên‐
cia dos grãos de pólen produzidos nas anteras (parte do aparelho reprodu‐
tor masculino) para o estigma (parte do aparelho reprodutor feminino) de 
uma mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie. Estima‐se que as 
primeiras interações entre as flores e seus polinizadores surgiram durante o 
período Cretáceo, entre 144 e 66 Ma (Bao et al., 2019).

A polinização é um tipo de interação ecológica que conecta milhões de 
espécies de seres vivos, sendo responsável não apenas pela perpetuação 
das próprias angiospermas, como também pela sustentação e funciona‐
mento de diversos ecossistemas. Também é considerada um dos serviços 
ambientais fundamentais para o bem‐estar do homem, uma vez que um 
terço dos principais alimentos que compõe direta ou indiretamente a nossa 
dieta depende da ação dos polinizadores (Maués, 2014).

As flores que são polinizadas por determinados grupos de animais com‐
partilham características em comum, de forma a se adaptarem ao tamanho, 
comportamento e outras características de seus visitantes. Esse conjunto de 
atributos é conhecido como síndrome de polinização (Faegri e Van der Pijl, 
1979). Uma flor pode ser visitada por vários animais, mas quando se diz 
respeito à polinização, as abelhas se destacam como o mais importante e 
predominante grupo de polinizadores (Imperatriz‐Fonseca et al., 2011). 
Grande parte das angiospermas atuais são polinizadas por abelhas graças a 
diversidade morfológica e comportamental desses animais, que as permi‐
tem visitar vários tipos florais (Pinheiro et al., 2014).

“Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá 
apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não 
há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá 
raça humana”. Esta fala do físico alemão Albert Einstein, mencionada no li‐
vro "Não deixem morrer as abelhas" (Littlewall, 2015), evidencia bem a im‐
portância desses insetos no processo de polinização.

De flor em flor: as relações (nem sempre tão doces) entre as 
flores e as abelhas

O termo melitofilia é aplicado ao tipo de síndrome de polinização em 
que determinadas espécies de plantas atraem especialmente abelhas. As 
flores melitófilas (Figura 1) caracterizam‐se pela abertura durante o dia, cores 
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na faixa do violeta ao 
amarelo, segundo o es‐
pectro visível ao olho 
humano, presença de 
guias de néctar (mar‐
cas pigmentadas com a 
finalidade de guiar a 
abelha ao local onde o 
néctar é produzido), 
odor agradável ao olfa‐
to humano, néctar em 
pequenas quantidades 
com alta concentração 
de açúcares e oferta de 
outros recursos tais co‐
mo pólen, óleo e, em 
alguns casos, resinas e 
perfumes florais (Rech 
et al., 2014).

Figura 1. Flores melitófilas 
encontradas no Jardim Botânico da 

UFJF. Fotografias: Pietra Franck 
Malfitano e Ana Paula Gelli de Faria.
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Santos et al. (2016) chamam a atenção para o fato de que nem todas as 
abelhas que visitam as flores estão cumprindo o papel de polinizadores efe‐
tivos. Para que uma visita promova a po‐
linização, é necessário que partes do cor‐
po do animal entrem em contato com o 
pólen produzido nas anteras e o transfira 
para o estigma, como pode ser observado 
no vídeo (https://youtu.be/1QEckY6_fVs). 
Tal processo pode ocorrer em uma mes‐
ma flor ou entre flores diferentes de uma 
mesma espécie.

Porém, é possível que o animal este‐
ja procurando alimento em visitas consi‐
deradas ilegítimas, por não auxiliarem no 
processo reprodutivo. Esse comporta‐
mento é característico dos chamados pi‐
lhadores de recursos. Em alguns casos, as 
visitas ilegítimas podem gerar danos à 
estrutura da flor, tais como furos nas 

Figura 2. Tipos de visitas ilegítimas. À esquerda, a 
borboleta Eurybia pergaea realiza a pilhagem do néctar 

sem tocar nas anteras e estigma da flor. À direita, a 
abelha Trigona spinipes realiza o roubo de néctar sem 

tocar nas anteras e estigmas e ainda causando danos à 
estrutura da flor. Fotografias: Matheus Rezende e Silva.

pétalas (Figura 2). Abelhas ou outros animais que apresentam esse compor‐
tamento são conhecidos como ladrões de recursos (Freitas, 2018).
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Nativas do Jardim
O Brasil abriga uma grande diversidade de abelhas. No que diz respeito 

às espécies polinizadoras de comportamento social (as que constroem ni‐
nhos ou colméias), a mais conhecida é a Apis mellifera Linnaeus, 1758, uma 
espécie exótica popularmente chamada de abelha‐doméstica ou abelha‐de‐
mel. No entanto, o que pouca gente sabe é que quase 90% das espécies de 
árvores brasileiras, além de diversas outras espécies da nossa flora são poli‐
nizadas por um grupo muito especial de abelhas sociais, também conheci‐
das como abelhas nativas sem ferrão (Rodrigues, 2005). 

Elas pertencem à tribo Meliponini e estão amplamente difundidas em 
nosso território, sendo há séculos conhecidas pelos povos indígenas. Evolu‐
tivamente, elas de fato possuíam o ferrão. Mas com o tempo, essa estrutura 
se atrofiou e perdeu sua utilidade, tendo sido desenvolvidas outras estraté‐
gias de defesa como a mordida ou a liberação de substâncias pegajosas 
(Oliveira et al., 2013). 

É de conhecimento geral que as ações humanas têm causado cada vez 
mais impactos negativos ao meio ambiente. De acordo com Silveira et al. 
(2002), quando falamos das comunidades de abelhas a situação não é dife‐
rente. Com o uso desenfreado de pesticidas, muitos desses animais são en‐
venenados. Quando realizam a exploração do local onde vivem, perdem 
suas fontes de alimento e seus substratos para construção dos ninhos são 
destruídos. E conforme florestas são derrubadas, muitas espécies têm seus 
hábitats naturais fragmentados e alterados e acabam confinadas a espaços 
menores ou até mesmo extintas. 

Muitos ambientes urbanizados se destacam pela sua relevância como 
locais alternativos para a construção dos ninhos e obtenção de alimento, 
sendo de grande importância para a conservação desses animais (Ferreira, 

2010). Há evidências de que uma grande fração dos ninhos de abelhas nati‐
vas pode persistir em hábitats moderadamente à drasticamente alterados 
pela atividade humana (De Araújo e Witt, 2020).

No que diz respeito ao bioma Mata Atlântica, a maior parte de seus re‐
manescentes atualmente se encontra em pequenos fragmentos (Fundação 
SOS Mata Atlântica e INPE, 2021), muitos deles localizados em áreas urba‐
nas e regiões metropolitanas. Como exemplo, podemos citar o Jardim Botâ‐
nico da Universidade Federal de Juiz de Fora (JB‐UFJF). Situado na região da 
Zona da Mata do estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil, o JB‐UFJF é de‐
limitado pelas regiões norte e leste do município, áreas intensamente urba‐
nizadas. Seus limites são contíguos à Área de Proteção Ambiental Mata do 
Krambeck, integrando um dos maiores remanescentes de Floresta Atlântica 
em área urbana do Brasil (Silva et al., 2020). O JB‐UFJF abriga 82 ha de flo‐
resta, que foi fortemente afetada ao longo do século XIX por atividades de 
plantio de café e pastagem, e que atualmente se encontra em diferentes es‐
tágios de regeneração (Figura 3).

Como as flores e as abelhas foram investigadas em nosso 
estudo?

Nós acompanhamos as diferentes fases de floração (botão floral, flor 
aberta e flor senescente) de 25 espécies de angiospermas com característi‐
cas melitófilas no JB‐UFJF. As observações foram feitas entre setembro de 
2020 e julho de 2021, no período de 8 às 12h. Com o auxílio de uma câmera 
digital com zoom, também realizamos os registros fotográficos e em vídeo 
das espécies de abelhas no momento das visitas às flores, para posterior 
identificação taxonômica. 
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Figura 3. Paisagem do Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (JB‐UFJF). 
Fotografia: Pietra Franck Malfitano.

O que foi identificado?
Com relação às abelhas, foram identificadas 12 espécies (Tabela 1). Os 

recursos forrageados foram pólen e néctar. As visitas mais frequentes foram 
realizadas pela espécie exótica Apis mellifera e pelas espécies nativas Trigo‐
na spinipes (Fabricius, 1793), também conhecida como arapuá ou abelha‐
de‐cachorro e Tetragonisca angustula (Latreille, 1811), a famosa abelha ja‐
taí. Nossos resultados mostram que embora as condições naturais do 
JB‐UFJF tenham sido alteradas por inúmeros fatores de perturbações antró‐
picas, o local representa uma importante área de refúgio, abrigando uma ri‐
queza de espécies de abelhas comparável às de diversas formações 
florestais não urbanas.

Tabela 1. Abelhas associadas à flora melitófila do Jardim Botânico da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (JB‐UFJF).
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E para que essas informações contribuem?
As angiospermas levantadas nos registros em campo serviram como 

base para a elaboração de um calendário floral das espécies melitófilas do 
JB‐UFJF, que pode ser acessado no Calendário floral (Clique para acessar). O 
calendário reúne informações sobre taxonomia, fases da floração e biologia 
da polinização de cada uma das espécies identificadas. 

Além de reforçar a importância das florestas urbanas como mantene‐
doras da diversidade de polinizadores em ambientes fragmentados, esse 
trabalho também irá contribuir para a implantação do Meliponário do JB‐
UFJF, viabilizando futuras ações de divulgação científica, extensão e educação 
ambiental para todos que se interessem e se encantam por este assunto.
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Recursos didáticos

Galhas: Planta‐Inseto x Ciência‐Educação

Reisila Simone Migliorini Mendes (UEMG), Rosy Mary dos Santos Isaias 
(UFMG)

 
Galhas são pequenas verrugas, bolotas ou outras formas diferentes que 

crescem nas plantas. No interior das galhas estão os seres vivos, em geral 
insetos, responsáveis por sua formação e de onde conseguem obter ali‐
mento e proteção. Elas são formadas pela multiplicação de tecidos das fo‐
lhas, caules ou outras partes das plantas em resposta ao estímulo do inseto 
galhador. Esta interação inseto‐planta é um tipo de parasitismo.

No cenário educacional, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pri‐
oriza cinco campos de atuação social para a área de Linguagens e suas Tec‐
nologias. O campo de estudo e pesquisa visa desenvolver “habilidades 
relacionadas à análise, síntese, reflexão e problematização no contexto de 
estudo e da produção e divulgação científica”. Esse campo contribui para a 
disseminação da divulgação científica (Brasil, 2018). Já os Parâmetros Curri‐
culares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) trazem orientações a res‐
peito da utilização da divulgação científica em uma perspectiva do ensino 

contextualizado em que os estudantes possam reconhecer os aspectos da 
ciência em sua realidade (Brasil, 1999).

A pandemia da Covid‐19 mudou a realidade educacional e impulsionou 
a produção de dispositivos de interpretação ambiental e ferramentas passí‐
veis de serem utilizados à distância. Tais dispositivos atuam como facilitado‐
res da conectividade entre o professor e os estudantes, servindo como 
mediadores do processo de ensino‐aprendizagem.

Disseminação de conhecimento por meios digitais

As mídias sociais permitiram o aumento da conectividade das pessoas, 
e tornou‐se essencial utilizar tais mídias como ferramentas para a comuni‐
cação e disseminação/difusão do conhecimento científico de forma acessí‐
vel e ágil (Bueno, 2010). A divulgação científica tem deixado de ser restrita a 
revistas especializadas, tais como a Ciência Hoje e a Scientific American, e 
atualmente acontece por meio de diversas modalidades, como livros infan‐
tis, vídeos curtos no Instagram, aplicativos e outros. O uso das redes sociais 
como instrumento para disseminar o conhecimento gerado pela produção 
científica diminui a distância entre a pesquisa e o público geral (Costa, 
2019). A potencial democratização do conhecimento científico proporciona‐
da pelo universo digital representa um rompimento de barreiras (Navas et 
al., 2020) e traz agilidade para compartilhar conteúdos da ciência.

Ainda, no contexto de facilitadores da disseminação do conhecimento 
permeado pelo ensino remoto, o uso de vídeos de animação se mostra efi‐
caz para explicar de forma simples as descobertas realizadas por meio de 
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pesquisas científicas sendo uma forma de divulgação que vem crescendo nos 
últimos anos (Silva et al., 2021) e pode também, ser uma excelente estratégia 
para despertar o interesse dos estudantes na sala de aula presencial.

Como proposto neste trabalho, produzimos um vídeo didático, um apli‐

cativo e um livro paradidático visando explorar formas de 
compartilhar o conhecimento científico com o público em 
geral, criando pontes entre o fazer científico que ocorre na 
academia e os estudantes da educação básica. O objetivo 
foi criar ferramentas acessíveis, divertidas e educativas, ca‐
pazes de disseminar informações sobre o universo das ga‐
lhas de forma clara e objetiva para professores em 
formação, mas também podendo alcançar diferentes públi‐
cos e contribuir para a popularização da ciência.

Conversando com o Grupo Galhas

O vídeo intitulado “Conversando com o Grupo 
Galhas” (Figura 1) foi produzido utilizando o programa 
PowToon – The visual communication plataforma – de aces‐
so gratuito, tendo como mote um bate‐papo entre pesqui‐
sadores. O vídeo foi utilizado em sala de aula, do ensino 
remoto, tendo como primeiro passo a contextualização, ex‐
plicando como ele se relaciona com o conteúdo que será 
estudado. Em seguida, foram propostas questões que in‐
centivaram a reflexão e o debate sobre o tema apresenta‐

Figura 1. Cenas do vídeo de divulgação científica disponibilizado no perfil @MadGal_UFMG do Instagram. 
A. Apresentação da pesquisadora entrevistada. B. Imagem do local de coleta na pesquisa. C. Observações em cam‐
po. D. Análises laboratoriais com o microscópio. Clique na imagem para assitir.

do. O público‐alvo foi, em média composto, por 30 graduandos do 3º perío‐
do do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UEMG/Ibirité por se‐
mestre (2019‐2021).

O vídeo de divulgação foi produzido em parceria com a equipe do 
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@MadGal_UFMG (Laboratório de Anatomia Vegetal da UFMG) e apresenta 
a rotina da pesquisadora e as galhas estudadas em Byrsonima spp. O vídeo 
desperta o interesse do público em geral pelas galhas e pela pesquisa cien‐
tífica, tendo alcançado 180 curtidas no Instagram. Entretanto, uso do vídeo 
em aulas remotas e presenciais como disparador de interesse nas aulas da 
educação superior atendeu o objetivo de chamar a atenção dos futuros 

professores para o mundo das plantas, como introdução 
para o conteúdo de Anatomia Vegetal e as interações das 
plantas com fatores bióticos (insetos galhadores) e 
abióticos, estimulando o olhar para a anatomia vegetal 
ecológica. Com uma linguagem acessível e visualmente 
atrativa, o vídeo foi capaz de compartilhar informações de 
forma clara e objetiva, tornando o aprendizado mais 
dinâmico e estimulante.

O aplicativo Gallocation no Ensino e para a 
Ciência Cidadã

O aplicativo Gallocation (Figura 2) foi produzido na pla‐
taforma Google Appsheet de acesso gratuito. Mas ainda es‐
tá em fase de teste e em breve será disponibilizado na Play 
Store e na Apple Store. O público‐alvo é formado por cami‐
nhantes e amantes da natureza e seu uso estimulará a pro‐
dução de imagens e informações sobre a localização das 
galhas no ambiente natural. O registro das galhas no aplica‐

Figura 2. Telas do protótipo do aplicativo Gallocation. A. Dados coletados e armazenados na nuvem. B. Mapa com 
os pontos de localização das plantas hospedeiras e suas galhas. C. Tela para marcação do morfotipo (nome dado ao 
formato da galha). D. Detalhes da coleta de dados.

tivo permitirá contribuir para pesquisas científicas em andamento com da‐
dos preciosos difíceis e, por vezes, impossíveis ao pesquisador coletar sozi‐
nho. Sabe‐se que a participação voluntária e consciente de diversos 
cidadãos reconfigura a ciência, de uma atividade fechada para uma ativida‐
de aberta democratizando a ciência. No Gallocation serão adotados os prin‐
cípios da Ciência Cidadã (Irwin, 1995) e será fomentada a participação 
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pública na produção do conhecimento e a transformação na maneira como 
as pessoas enxergam a ciência e o mundo. O app no formato atual foi usado 
simultaneamente por estudantes (n = 30) do 5º período do curso de licenci‐
atura em Ciências Biológicas da UEMG/Ibirité, que cadastraram galhas en‐
contradas nas trilhas do campus e em parques estaduais.

A meta com o app Gallocation será formar um banco de dados robusto 
que permita ao pesquisador avaliar a qualidade ambiental, bem como elen‐
car novas áreas de estudos para a pesquisa Botânica visando desenvolver 
estratégias de conservação. Os resultados serão divulgados nas redes soci‐
ais, na perspectiva de valorizar a participação dos cidadãos sempre que 
tivermos descobertas relevantes no campo científico.

O aplicativo foi testado em aulas de campo, nas quais uma das ativida‐
des foi a Caça às Galhas (Figura 3 e 4). 

Até março de 2023, encontram‐se cadastradas 47 galhas e suas hospe‐
deiras em diferentes locais de Minas Gerais. Durante as análises em campo, 
os estudantes dissecaram as estruturas e demonstraram surpresa com a, 
até então, estrutura desconhecida das galhas. As perguntas permearam as 
interações ecológicas, ciclos de vida, alterações anatômicas e a capacidade 
do galhador em alterar a morfogênese (processo biológico de formação dos 
tecidos e dos órgãos) dos órgãos vegetais:

Figura 3. Atividade de Caça às Galhas. A. Estudantes do curso de Ciências Biológicas da UEMG/
Ibirité durante uma expedição. B. Galhas globoides caulinares (estrutura arredondada no 
caule). C. Galha lenticular intralaminar (estrutura abaulada dos dois lados da folha). D. Galha 
claviforme com projeções (estrutura em forma de bastão com protuberâncias no ápice). 
Fotografias: Reisila Simone Migliorini Mendes.

Figura 4. Galhas e insetos observados na Caça às Galhas. A. Galhas globoides foliares (estruturas 
arredondadas na folha) abertas manualmente para evidenciação da fauna associada. B‐D. 
Larvas parasitadas (fases do desenvolvimento do inseto). E. Pupa (uma das fases do 
desenvolvimento do inseto antes da vida adulta). Fotografias: Reisila Simone Migliorini Mendes.
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“Como ele entra na folha?”
“A planta hospedeira não se defende?”
“O parasitoide sabe onde encontrar o 
galhador?”

“As alterações nos tecidos vegetais ocorrem 
devido à capacidade de desdiferenciação dos 
parênquimas?”

Estas perguntas permitiram o ambiente educacional propício pa‐
ra apresentação e discussão dos temas afins – ecologia (estudo das 
relações entre seres vivos e o meio ambiente), morfologia (estudo da 
forma dos órgãos das plantas), anatomia (estudo dos tecidos que 
formam o corpo das plantas) e citologia (estudo das células) vegetal.

Os dispositivos educativos de interpretação ambiental desenvol‐
vidos se configuraram como ferramentas eficazes para a populariza‐
ção da ciência e para a aproximação entre a academia e a sociedade. 
O desenvolvimento e uso destes dispositivos em parceria com futu‐
ros educadores ampliou a perspectiva educacional da pesquisadora e 
a prática docente de todos os envolvidos. A disponibilização dos dis‐
positivos nas mídias sociais e no site do Neotropical Gall Group 
(www.neotropicalgallgroup.com) permitirá ampliar a disseminação 
do conhecimento científico produzido pelo grupo de pesquisa.

O Livro infantil como ponte entre a ciência e a natureza

O livro infantil paradidático ‘Arthur no oculto mundo das 

galhas’ (Figura 5) foi produzido no programa Canva de acesso 

gratuito, em parceria com uma discente do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas da UEMG/Ibirité está disponível no site 

Figura 5.  Capa do livro ‘Arthur no oculto mundo das galhas’. O livro está disponível no site do Neotropical 
Gall Group (https://www.neotropicalgallgroup.com/didatic‐gall‐world). Clique na imagem para acessar.
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www.neotropicalgallgroup.com. No livro foram apresentadas as aventuras 

de dois exploradores mirins que partem em uma caminhada exploratória e, 

descobrem as galhas foliares enquanto estão colhendo frutos de murici 

(Bysronima coccolobifolia).

O livro explora o universo infantil que é permeado por perguntas e 

curiosidades que buscam descobrir o mundo, como as crianças utilizam de 

sua imaginação para explorar o ambiente ao seu redor. Os personagens do 

livro, o murici e a larva do galhador associado conversam com as crianças 

sobre o que são galhas, herbívoros galhadores e planta hospedeira, 

despertando o interesse nas dinâmicas ecológicas e da importância da 

curiosidade no desenvolvimento cognitivo. Este livro permitirá aos 

estudantes do ensino fundamental atravessar a ponte formada entre o 

conhecimento acadêmico e a natureza.

Conectando a Ciência, o Ensino e o Ambiente

Avaliamos que os dispositivos de interpretação ambiental produzidos se 

constituem como facilitadores da divulgação científica e do ensino 

contextualizado para que os estudantes possam reconhecer a ciência em 

sua realidade, conforme proposto tanto pelas BNCC quanto pelos PCNEM. 

Ademais, cumpre, o papel de ponte entre o conhecimento acadêmico e a 

formação de professores, colocando a pós‐graduação em um papel ativo na 

formação de cidadãos críticos e conscientes, capazes de compreender a 

importância da ciência e sua aplicação no cotidiano.
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