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Boletim Informativo

Prezados,

Este é o I Boletim Informativo do Programa de Pós-Graduação 
em Biologia de Fungos, Algas e Plantas (PPGFAP) da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Aqui são divulgadas 
informações gerais sobre o PPGFAP, atuação de docentes e dis-
centes, e produções e eventos científicos e de extensão que ocor-
reram durante o ano de 2019. A criação e elaboração foram feitas 
em conjunto pelos coordenadores Prof. Pedro Fiaschi e Profa. 
Mayara Caddah, pelas pós-doutorandas Emanuela Weidlich e 
Duane Lima, e pelo bolsista Victor Schumann.

Muitas vezes, não sabemos o que o colega do laboratório ao 
lado está fazendo! Então, o objetivo principal deste Boletim é di-
vulgar os acontecimentos diversos do PPGFAP em uma lingua-
gem simples, dinâmica e acessível. Nosso intuito é dar continui-
dade semestral ao Boletim. Desta forma, contamos com a futura 
colaboração de todos os integrantes do PPGFAP para compartil-
harem informações que julguem pertinentes para a próxima pub-
licação (primeiro semestre de 2020). As informações podem ser 
enviadas para o email do Programa (ppgfap@contato.ufsc.br) ou 
por um link do Google Drive que será encaminhado a todos os 
docentes. Se você tiver interesse, também poderá colaborar ativa-
mente nas futuras produções. É só nos avisar!

Esperamos que a leitura seja prazerosa!Bi
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Apresentação

Prosopanche demogorgoni, 
Funes et al. (2019)

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.422.1.6
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ABRIL
No dia 26/04 o Prof. Paulo Ca-

mara, da Universidade de Brasília e 
colaborador do PPGFAP, apresentou 
uma palestra intitulada “Briologia e a 
Vegetação Antártica”, na qual comen-
tou sobre a importância dos musgos 
na vegetação Antártica e sobre os 
desafios e aventuras enfrentados por 
pesquisadores brasileiros e de outros 
países no continente congelado.

MAIO
A Profa. Maria Alice apresentou 

palestra durante o primeiro “Darwin 
Day” realizado na UFSC, que acon-
teceu dia 10/05, em comemoração 
ao aniversário de Charles Darwin. A 
programação do evento incluiu pal-
estras que abordaram a temática de 
Evolução Biológica. O eventou con-
tou com outros professores da UFSC 
e convidados da UFMG e UFPB.

JUNHO
Dia 8 de junho aconteceu o FLO-

Ração, um evento de extensão coor-
denado pelas Profs. Mayara e Maria 
Alice, que contou com a participação 
de servidores do Departamento de 
Botânica, estudantes da graduação 
da UFSC e alunos do PPGFAP na or-
ganização do evento. Durante o dia, 
cerca de 40 pessoas da comunidade 
acadêmica e não-acadêmica partic-
iparam de atividades associadas ao 
Herbário-Fungário FLOR, incluin-
do identificação de plantas, monta-
gem de exsicatas e organização do 
Fungário. Atividades como essa con-
tribuem para a divulgação das ativi-
dades universitárias e para o combate 
das cegueiras botânica e micológi-
ca, além de dar uma forcinha extra 
na organização da coleção do Her-
bário-Fungário FLOR.

JULHO
Nos dias 6 e 7 aconteceu o II Festi-

val de Cogumelos, em Urupema, de 6 
a 7 de julho, com atividades de coleta, 
preparo e degustação de cogumelos

Timeline de Eventos e Realizações

comestíveis, que contou com par-
ticipação da Profa. Maria Alice e de 
chefs convidados. 

Entre 15 e 19/07 o Prof. Pedro Fi-
aschi ministrou a disciplina “Tópicos 
especiais: técnicas para identificação 
vegetativa de árvores da Mata At-
lântica” junto ao PPG Botânica da 
Unesp de Botucatu (SP), como parte 
de projeto de pesquisa colaborativo 
entre a UFSC, a Unesp e o INPA, co-
ordenado pelo Prof. Lin Chau Ming, 
da Unesp. Durante a disciplina foram 
coletadas e identificadas amostras de 
árvores do Jardim Botânico da Une-
sp e da Fazenda Experimental, e foi 
gerado um guia de identificação veg-
etativa com imagens de cada espécie 
amostrada.

Nos dias 22 e 23/07, ocorreu o V 
Encontro de Inverno de Fungos, Al-
gas e Plantas, organizado pelos dis-
centes e docentes do PPGFAP. Este 
é um evento anual e conta também 
com a participação externa ao PPG-
FAP, principalmente alunos de grad-
uação. No primeiro dia do evento, 
houve uma apresentação e visita 
guiada à infraestrutura do PPGFAP 
(laboratórios e herbário). Em segui-
da, foram ministradas 13 palestras 
sobre diversos assuntos relacionados 
às pesquisas que são conduzidas no 
PPGFAP, uma mesa redonda e três 
minicursos.

AGOSTO
Nos dias 05 e 06/08 aconteceu 

a SEBO 2019. Nesses dias, alunos 
ingressantes no programa apresen-
taram seus projetos de pesquisa, con-
tando com a avaliação presencial de 
um especialista na área! Alunos do 
segundo ano de mestrado também 
participaram, apresentando resul-
tados preliminares de seus estudos. 
Além disso, a SEBO contou com a 
participação dos pós-docs Emanuela 
Weidlich e Guilherme Mazzochini, 
que apresentaram palestras sobre as 
pesquisas que vêm desenvolvendo.

Nos dias 19 e 20/08, o Prof. Pe-
dro Fiaschi participou de encontro 
dos coordenadores de programas de 
pós-graduação em Biodiversidade, 
realizado durante a Avaliação de 
Meio Termo da Capes, em Brasília.

Julho - Turma da disciplina de “Técnicas para iden-
tificação vegetativa de árvores da Mata Atlântica” 

- Ministrada em Botucatu - SP

Foto do “V Encontro de Inverno” por Wesley Nardes

Foto do “V Encontro de Inverno” por Wesley Nardes
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O evento contou com represen-
tantes de quase todos os 145 pro-
gramas da área de Biodiversidade do 
Brasil, que discutiram com os coor-
denadores Paulo Santos (UFPE), Le-
andro Freitas (Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro) e 
Adriano Sanches Melo (UFRGS) os 
critérios e métricas da avaliação que 
será conduzida após o término do 
quadriênio de 2017 a 2020. 

SETEMBRO
Entre os dias 25 e 19 de setembro 

aconteceu a I Semana da Ciência de 
Urubici, que contou com apoio do 
Programa de Pesquisa em Biodiver-
sidade de Santa Catarina (PPBio-SC) 
no Parque Nacional de São Joaquim. 
Durante o evento, o Prof. Elisandro 
Ricardo e integrantes do seu grupo 
de pesquisa (mindfunga) apresen-
taram algumas informações sobre os 
fungos da região para as crianças das 
escolas da rede pública do município. 
Alguns professores da rede de ed-
ucação municipal da região foram 
levados ao PARNA, onde receberam 
informações de uma equipe de biólo-
gos da UFSC.

OUTUBRO
Durante a semana de 20 a 25/10 

aconteceu em Maceió (AL) o 70º 
Congresso Nacional de Botânica, 
onde o Prof. Elisandro Ricardo foi 
responsável pela condução de um 
simpósio sobre “Avanços no recon-
hecimento da diversidade críptica 
e de grupos de fungos pouco repre-
sentados”, que contou também com 
uma palestra de Diogo Henrique 
Costa de Rezende, egresso do PPG-
FAP. Como parte da programação 
de outros simpósios, a Profa. Suza-
na Alcantara palestrou sobre “Como 
padrões e processos macroevolutivos 
podem influenciar a persistência da 
flora dos campos rupestres diante 
das mudanças climáticas atuais” e a 
pós-doutoranda Duane Lima sobre 
“Avanços em Myrtaceae Neotropical: 
perspectivas atuais e novos horizon-
tes”.

Timeline de Eventos e Realizações

Durante os dias 24 e 25/10 os 
alunos do PPGFAP Ana Flávia Au-
gustin e Artur Espíndola partici-
param do I Workshop on Systema 
tics and Biology of Melastomataceae, 
sediado na Universidade Federal do 
Paraná, e com participação dos es-
pecialistas Dr. Fabián Michelangeli 
(New York Botanical Garden) e Dr. 
Renato Goldenberg (UFPR) e diver-
sos alunos e pesquisadores que es-
tudam a família Melastomataceae. A 
Ana Flávia e o Artur apresentaram a 
palestras relacionadas aos seus pro-
jetos de mestrado intituladas  “Ta 
xonomic and phylogenetic studies 
on the Miconia multispicata group” e 
“Polyploidy in the Miconia albicans 
clade”, respectivamente.

NOVEMBRO
No dia 21/11 o Prof. Pedro Fiaschi 

apresentou palestra intitulada “Inte-
grando informações morfológicas, 
citogenéticas e filogenéticas em Oxalis 
L. (Oxalidaceae)” em evento comem-
orativo sobre os 50 anos do PPG 
Botânica da UFRGS (RS). A palestra 
fez parte de mesa-redonda sobre Tax-
onomia Integrativa, que contou tam-
bém com a presença da Profa. Maria 
do Carmo Amaral (Unicamp-SP). 
Durante o evento foi comemora-
da a trajetória do PPG Botânica da 
UFRGS, apresentados novos rumos 
e lançado livro em homenagem ao 
Prof. Alarich Schultz, precursor da 
Botânica no Estado do Rio Grande 
do Sul.

I Semana da Ciência de Urubici - Entrada do Evento

Prof.ª Maria do Carmo Amaral e Prof. Pedro Fiaschi 
no evento comemorativo de 50 anos do PPG de 

Botânica da UFRGS

Pesquisadores do Simpósio “Avanços em Myrtaceae 
Neotropical: perspectivas atuais e novos horizontes”

PPGFAP consegue duas novas Bolsas de Mestrado!
O Prof. Elisandro Ricardo teve projeto de pesquisa aprovado pelo Programa de Apoio 
a Núcleos Emergentes – PRONEM, da Fapesc. Com esta aprovação, duas bolsas de me-
strado serão implementadas pelo PPGFAP no início de fevereiro, para estudantes que 
atuarão como parte da equipe executora deste projeto. O projeto de pesquisa, intitulado 
“MIND.Funga - da pesquisa com macrofungos ameaçados de extinção das matas nebu-
lares de Santa Catarina à inovação na identificação das espécies” busca fortalecer parce-
ria entre pesquisadores da UFSC, UNIVILLE e do IMASC para realizar o inventário da 
funga das florestas nebulares de Santa Catarina, elaborar a primeira lista de espécies de 
macrofungos ameaçados de extinção do Brasil e desenvolver um sistema de inteligência 
artificial para identificação de espécies a partir de imagens, contribuindo para o conhec-
imento, ações de conservação, educação e popularização dos fungos. 

https://mindfunga.ufsc.br/
http://livraria.ufrgs.br/produto/15197/o-legado-de-schultz-uma-vida-dedicada-a-botanica
https://mindfunga.ufsc.br/o-que-significa-funga/
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Durante a greve estudantil do segundo semestre 
de 2019, o PPGFAP participou de alguns eventos 
externos (lista abaixo) que tinham como objetivo 
divulgar para a população geral a pesquisa e ex-
tensão que desenvolvemos na universidade. Alunos 
e professores do MICOLAB, do LAVeg e do La- 
boratório de Sistemática Vegetal levaram para a rua 
alguns materiais e equipamentos que usamos no 
dia-a-dia, como microscópios, lâminas histológicas 
e exsicatas, além de modelos tridimensionais, para 
que a comunidade pudesse observar de perto algu-
mas das atividades realizadas em nossas pesquisas.

31/08 – UFSC na Praça, Saco dos Limões; 
31/08 – Bio na Rua, Catedral; 
15/09 – Bio na Rua, Costeira; 
02/10 – UFSC na Catedral; 
04/10 – CCB no Campeche, Lagoinha Pequena; 
19/10 – UFSC na Praça, Monte Verde.

Informes Gerais - Eventos Internos e Externos
PPGFAP na Greve

Photo by Prof.ª Maria Alice Neves

Laboratório de Anatomia Vegetal - LAVEG
Eventos e Atividades de Pesquisa e Extensão

  O Laboratório de Anatomia Vegetal (LAVeg) atua nas 
áreas de ensino, pesquisa e extensão e para tanto conta com 
as Profas. Ana Claudia Rodrigues (coordenadora do LAVeg), 
Fernanda Maria Cordeiro de Oliveira e Makeli Garibotti Lusa 
na condução de suas atividades. Durante o ano de 2019 par-
ticiparam das atividades do laboratório alunos de graduação e 
pós-graduação, sendo: cinco estagiários de Iniciação Científi-
ca, três estagiários de Vivência em Pesquisa; dois estagiários 
de extensão; seis alunos desenvolvendo projetos e pesquisa 
de Trabalho de Conclusão de Curso; quatro mestrandos e um 
doutorando; além de alunos de outras áreas que têm colabo-
ração com o LAVeg. Além das atividades rotineiras de pesqui-
sa, o LAVeg conta com um projeto de Extensão denomina-
do “Laminário Histológico Vegetal e Atlas Virtual” que visa 
atender à comunidade externa, disponibilizando aos estu-
dantes das escolas de Ensino Básico e Médio um laminário 
permanente de tecidos vegetais e um Atlas Virtual, acessível a 
todos gratuitamente. O projeto tem o intuito de despertar nos 
alunos do ensino básico e médio a curiosidade acerca da infor-
mação e do entendimento em assuntos que envolvam direta 
ou indiretamente o estudo das células vegetais, além de con-
hecerem a estrutura de pesquisa, ensino e extensão da UFSC. 

Em 2019 foram realizados quatro atendimentos a três es-
colas públicas do município de Florianópolis: Instituto de Ed-
ucação, E. B. M. Intendente Aricomedes da Silva e E. B. M. 
Mâncio Costa. Esses atendimentos ocorreram no Departa-
mento de Botânica, onde os alunos tiveram uma aula práti-
ca introdutória de Anatomia Vegetal e puderam manusear (a 
maioria pela primeira vez) lâminas histológicas de plantas em 
microscópio de luz. A partir do trabalho da bolsista de ex-
tensão Ana Fernandes, o Atlas Virtual foi construído ao longo 

do ano e lançado em setembro de 2019, já contando com 870 
visitas. Além disso, o LAVeg participou de diversas atividades 
de extensão, levando modelos tridimensionais de estruturas 
microscópicas à comunidade em geral e explicando o que são, 
as funções de tais estruturas, a importância das plantas para a 
vida humana e a importância da pesquisa que se faz na UFSC. 
Tais atividades aconteceram na Comunidade da Costeira do 
Pirajubaé (setembro de 2019), Comunidade do Monte Verde 
(outubro de 2019) e quatro edições de mostras das atividades 
de pesquisa e extensão da UFSC no Largo da Catedral de Flo-
rianópolis entre os meses de outubro e novembro.

Imagem da Página do Facebook do LAVeg

https://atlasvegufsc.wixsite.com/ufsc
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Oxalis praetexta (Oxalidaceae)

Estágios no Exterior
Dois estudantes de doutorado do PPGFAP receberam bolsas 

Capes do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) 
para desenvolverem partes dos seus projetos. A aluna Ariadne Fur-
tado integra uma equipe de pesquisadores da Università di Cagliari 
(Itália), onde permanecerá até agosto de 2020. Ela tem trabalhado 
com biodiversidade de ectomicorrizas neotropicais. O aluno Guil-
herme Garcia, que também está desenvolvendo parte do seu projeto 
de doutorado na Europa, relatou como está sendo sua experiência.

Estudante Guilherme Garcia, no lab-
oratório de Biologia de Sementes, em 

Paris, França Viagens de Campo
Durante o segundo semestre, a Prof. Mayara ministrou uma disci-

plina sobre a Flora da Ilha de Santa Catarina. Durante esta discipli-
na, várias áreas foram visitadas e tiveram sua flora amostrada para 
posterior identificação e elaboração de estudos taxonômicos de al-
guns grupos representativos de plantas vasculares. Destaca-se aqui a 
redescoberta da orquídea Epidendrum secundum, que não era coletada 
na Ilha há mais de 50 anos, indicativo de uma possível extinção local. 

Entre os dias 14 e 19/11 o Prof. Pedro e o estudante de mestrado 
Fernando Cabral, realizaram coleta de amostras de Oxalis nos esta-
dos do Paraná e leste do Mato Grosso do Sul. Durante a expedição 
foi encontrada, após 20 anos do último registro tombado em her-
bário, uma população de Oxalis praetexta Prog., uma espécie rara 
e endêmica dos campos da região de Ponta Grossa. A espécie com-
bina características bastante únicas, como as flores vermelhas, caule 
subterrâneo tuberoso e folhas unifolioladas, e encontra-se ameaçada 
de extinção segundo o Centro Nacional de Conservação da Flora 
(CNCFlora).

De 25 a 30/08, a pós doc Emanuela Weidlich visitou áreas da Usina 
Hidrelétrica de Itaipú, no Paraguai, para orientar as atividades de 
uma aluna de doutorado da Unicamp. Emanuela atua como co-ori-
entadora de um projeto que visa avaliar os efeitos de usar diferentes 
métodos de restauração e uso de adubação verde no sucesso e custos 
da restauração em áreas de Mata Atlântica, no Brasil e no Paraguai.

Meu nome é Guilherme de Almeida 
Garcia Rodrigues e estou vinculado ao 
PPGFAP desde o início de 2018. Ao fi-
nal de 2019, fui contemplado com uma 
bolsa de doutorado-sanduíche (CAPES/
PDSE) para o período de um ano no 
laboratório de Biologia de Sementes da 
Sorbonne Université, em Paris, coorde-
nado pelo professor Christophe Bail-
ly. Estou desenvolvendo uma parte de 
minha tese que estuda a relação entre 
a tolerância à dessecação de sementes 
e a conformação dos fosfolipídios de 
membrana celular de espécies tropicais 
nativas do Brasil do gênero Eugenia, sob 
orientação da Profa. Dra. Neusa Steiner. 
Alguns exemplos conhecidos do gênero 
são E. involucrata (cereja-do-mato), E. 
uniflora (pitanga), E. pyriformis (uvaia) 
e E. brasiliensis (grumixama). Este é um 
dos projetos do laboratório de Fisiolo-
gia Vegetal/Botânica/UFSC, coordena-
do pela Profa. Neusa Steiner, que visa 
compreender processos fisiológicos e 
ampliar as possibilidades de manejo de-
stas espécies, promovendo a proteção, 
valoração e uso potencial das mesmas, 
especialmente devido à importância 
ecológica e econômica que elas apresen-
tam. Além disso, estou atuando em out-
ro projeto da França que estuda como a 
produção de espécies reativas de oxigê-
nio (ROS) pode impactar a cromatina e 
processos regulatórios subsequentes em 
sementes de Arabidopsis. Tem sido uma 
excelente oportunidade para me espe-
cializar ainda mais em minha área de es-
tudo, ampliar parcerias, aprender novas 
línguas, conhecer diferentes culturas, 
compartilhar experiências de trabalho 
e incorporar técnicas que poderão ser 
usadas nas espécies que trabalhamos em 
nosso laboratório no Brasil e que tem 
trazido diversos insights para a minha 
própria tese.”

http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/listavermelha/OXALIDACEAE
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Alguns professores do PPG-
FAP também foram para o ex-
terior desenvolver parte de seus 
trabalhos em 2019. O Prof. Fred 
Gurgel esteve trabalhando na 
University of Louisiana, Lafay-
ette (E.U.A.), onde colabora com 
pesquisas sobre taxonomia de 
Corallinales (algas vermelhas cal-
cárias). O Prof. José Barufi está 
atualmente desenvolvendo um 
projeto de pós-doutorado na Uni-
versidad de Málaga (Espanha), se 
especializando em fotobiologia e 
biologia molecular de macroalgas. 
A aluna de mestrado do PPGFAP 
Carolina Mazo, orientada pelo 
Prof. José, também está realizan-
do parte de seu projeto na mesma 
universidade em Málaga, atuando 
na fotorregulação de síntese de 
compostos antimicrobianos em 
algas pardas.

O Prof. Paulo Camara embar-
cou, em novembro de 2019, para 
uma temporada de três meses na 
Antártica, para o desenvolvimen-
to de pesquisas com musgos e a 
vegetação antártica, e também 
para a montagem do Laboratório 
de Biologia Molecular da Estação 
Antártica Comandante Ferraz 
(EACF), que será a nova base 
científica do Brasil no continen-
te congelado a partir do início de 
2020. Mais informações aqui. 

A Docência no Além-Mar

Esta é a analogia que a Profa. 
Neusa faz com as sementes: o im-
portante é mantê-las vivas. Não 
adianta só guardar as sementes em 
um cofre, precisamos que elas per-
maneçam vivas e com boa quali-
dade fisiológica ao longo do tempo. 
É com esta ideia que a Profa. Neusa 
Steiner, vinculada ao Departamento 
de Botânica/UFSC, está realizan-
do seu pós doutorado. A professora 
está desde setembro de 2019 no Na-
tional Laboratory for Genetic Re-
sources Preservation (NLGRP) do 
United States Department of Agri-
culture (USDA), Colorado, Estados 
Unidos. O projeto de pesquisa está 
sendo desenvolvido com o apoio do 
projeto PRINT-UFSC em parceria 
com a Dra. Christina Walter, que é 
a pesquisadora líder do NLGRP. Este 
Laboratório é considerado um dos 
quatro maiores bancos de germo-
plasma do mundo e possui mais de 
um milhão de amostras de germo-
plasma de plantas, animais e micro-
organismos de interesse agrícola ou 
ecológico. Na UFSC, a Profa. Neusa 
atua na linha de pesquisa de Fisio-
logia do desenvolvimento aplicado 
ao uso e conservação de germoplas-
ma. Atualmente, trabalha com se-
mentes de espécies nativas da Mata 
Atlântica pertencentes às famílias 
Myrtaceae, Asteraceae, Solanaceae 
e Araucariaceae. Cerca de 40% das 
espécies da Mata Atlântica possuem 
sementes recalcitrantes, as quais não 
podem ser armazenadas em bancos 
de germoplasma convencionais. Ci-
ente disto, a Profa. Neusa foi em bus-

ca de parceria nos EUA para estudar 
a fisiologia destas sementes, visando 
a conservação de espécies que pos-
sam ser úteis como alimento em 
futuro próximo, especialmente em 
um cenário de mudanças climáti-
cas. No NLGRP a professora está 
trabalhando com plantas proveni-
entes de diferentes países, entre elas: 
abacate, avelã, carvalho, sassafrás, 
mamão, frutas cítricas e coníferas 
ameaçadas de extinção. A professora 
está estudando como a composição 
química e a biofísica de sementes de-
termina o comportamento fisiológi-
co e a tolerância à dessecação. Este 
conhecimento será posteriormente 
trazido para o grupo de pesquisa 
no Brasil. Dentro da UFSC a pro-
fessora coordena o Laboratório de 
Fisiologia Vegetal/BOT/CCB e atua 
no Programa de Pós-graduação de 
Fungos, Algas e Plantas (PPGFAP) 
e no Programa de Pós-graduação 
em Recursos Genéticos Vegetais 
(PPGRGV). Atualmente, ministra 
disciplinas de Fisiologia Vegetal na 
graduação e pós-graduação e orien-
ta quatro estudantes de doutorado e 
quatro estudantes de mestrado, além 
de estudantes de Iniciação Cientí-
fica. A professora espera que esta 
oportunidade amplie a colaboração 
estudantes e pesquisadores do Lab-
oratório de Fisiologia Vegetal e que 
os resultados sejam prontamente 
disponibilizados à sociedade. Inter-
essados em colaborar podem entrar 
em contato diretamente com a Pro-
fessora Neusa Steiner: neusa.stein-
er@ufsc.br ou neusasteiner@yahoo.

Não adianta só ir para a lua, o importante é voltar 
vivo! (E o que isso tem a ver com as sementes)

A Prof. Neusa Steiner, durante pós-doutorado no Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos, em Fort Collins, Colorado. 

Base Científica Brasileira da Antártica (à esquerda) e Paulo  
Camara no campo (à direita). Foto por Carlos Antunes/ASCOM 
- MCTIC.

http://www.bryoantar.unb.br/index.php/videos
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    Ao longo do ano, diversas contribuições científicas foram 
realizadas pela PPGFAP, de forma que o artigo sorteado para 
aparecer no Boletim Informativo da PPGFAP foi o escrito por 
Marian R. Heineberg e Natalia Hanazaki sobre as dinâmicas do 
conhecimento botânico do povo Laklãnõ-Xokleng - Heineberg 
& Hanazaki (2019).

    Ele utiliza-se de análise de redes e conexões sociais para ex-
plicar os caminhos da transmissão de conhecimento botânico 
entre  indígenas Laklãnõ-Xokleng, no sul do Brasil. O objetivo 
do trabalho foi analisar as características dinâmicas na trans-
missão do conhecimento botânico sobre plantas medicinais e 
para artesanato. Os Laklãnõ-Xokleng pertencem à família lin-
guística Jê, e atualmente estão presentes no Território Indígena 
Ibirama Laklãnõ.

    Através de entrevistas com 112 pessoas em duas aldeias, 
foram registradas 2.186 citações referentes ao conhecimento de 
314 plantas, o que permitiu a construção de um registro sobre 
uso por categoria e de dois sociogramas, que ilustram como o 
conhecimento botânico é passado entre os Laklãnõ-Xokleng. 
Além disso, o artigo trata das diferentes topologias de rede, re-
fletindo dinâmicas particulares nos usos medicinal e artesanal 
de plantas e aborda pressões internas e externas que impac-
taram a transmissão de conhecimento botânico entre o povo 
Laklãnõ-Xokleng.

ALBUQUERQUE, U.P.; NASCIMENTO, A.L.B.; SOLDATI, G.T.; FEITO-
SA, I.S.; CAMPOS, J.L.A; HURRELL, J.A.; HANAZAKI, N.; MEDEIROS, 
P.M. DE; SILVA, R.R.V. DA; LUDWINSKY, R.H.; FERREIRA JÚNIOR, 
W.S.; REYES-GARCÍA, V. 2019. Ten important questions/issues for ethno-
botanical research. Acta Botanica Brasilica 33: 376-385. DOI: http://dx.doi.
org/10.1590/0102-33062018abb0331 

ANDRADE, B.O.; BONILHA, C.L.; OVERBECK, G.E.; VÉLEZ-MARTIN, E.; 
ROLIM, R.G.; BORDIGNON, S.A.L.; SCHNEIDER, A.A.; ELY, C.V.; LUCAS, 
D.B.; GARCIA, E.N.; DOS SANTOS, E.D.; TORCHELSEN, F.P.; VIEIRA, 
M.S.; SILVA FILHO, P.J.S.; FERREIRA, P.M.A.; TREVISAN, R.; HOLLAS, R.; 
CAMPESTRINI, S.; PILLAR, V.D. & BOLDRINI, I.I. 2019. Classification of 
South Brazilian grasslands: Implications for conservation. Applied Vegetation 
Science 22: 168-184. DOI: https://doi.org/10.1111/avsc.12413
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Produção Técnica
A Profa. Mayara Caddah 

participou da elaboração de 
um Guia de Plantas Medici-
nais de Florianópolis, em par-
ceria com o Horto Didático 
de Plantas Medicinais do HU/
CCS da UFSC e a Prefeitura 
de Florianópolis, que resul-
tou do projeto “Capacitação 
de Profissionais da Atenção 
Básica de Florianópolis” do 
Ministério da Saúde. O guia 
conta com variadas infor-
mações técnicas sobre 39 plan-
tas amplamente cultivadas e 
utilizadas pelas comunidades 
de Florianópolis. Sabemos que 
a correta identificação das es-
pécies é prerrogativa para o 
uso adequado das plantas. As-
sim, a professora prestou aux-
ílio aos colegas do HU na cor-
reta  identificação taxonômica 
de algumas espécies vegetais O 
guia está sendo distribuído aos 
profissionais da área de saúde 
que atuam no SUS da capital 
catarinense. 

Prêmios
Durante 2019, duas alunas 

do PPGFAP foram premiadas 
com auxílios financeiros para 
seus projetos de doutorado. 
A Mariana Wagner, orientada 
pelo Prof. Pedro Fiaschi, rece-
beu apoio do Bentham-Moxon 
Trust, do Royal Botanic Gar-
dens, Kew (Reino Unido), para 
desenvolver seu trabalho sobre 
taxonomia e filogenia molecu-
lar de Myrcia (Myrtaceae) em 
parceria com pesquisadores 
desta instituição. A Luciana 
Silva, orientada pelo Prof. Ra-
fael Trevisan, recebeu apoios 
do IAPT (International Asso-
ciation for Plant Taxonomy) e 
da SSB (Sociedade de Botânica 

do Brasil), para dar andamen-
to aos seus estudos sobre tax-
onomia e filogenia molecular 
de Cyperus (Cyperaceae), que 
também têm colaboração com 
pesquisadores do Kew Gar-
dens.

Visitas Externas
A professora Vicky Temperton, 
da Leuphana University (Ale-
manha), participou de um work-
shop envolvendo pesquisadores 
do PPGFAP e PPG-ECO nos dias 
25 a 27/11. Vicky foi orientadora 
de doutorado da pós-doutoran-
da Emanuela Weidlich, e agora 
inicia parceria com pesquisa-
dores brasileiros visando testar 
a aplicação de teorias ecológi-
cas para uso em restauração em 
ecossistemas brasileiros. A visita 
aconteceu por meio do programa 
CAPES PRINT, coordenado pela 
Prof. Márcia Marques, da UFPR. 

O Summer School “Link-
ing assembly and theory and 
ecological restoration in the 

Anthropocene” aconteceu nos 
dias 19 a 22/11 na UFPR, e foi 
ministrado por Vicky M. Tem-
perton, Emanuela Weidlich e 
Márcia Marques. 

Contou com a participação 
de 15 alunos de mestrado, 
doutorado e pós-doutores de 
diferentes universidades bra-
sileiras, todos interessados e 
envolvidos com pesquisas so-
bre restauração ecológica. 

Durante os dias 25 a 27/11, 
aconteceu o workshop “Appli-
cation of priority effect concept 
for ecological restoration – 
gaining a subtropical/tropical 
perspective”, organizado por 
Emanuela Weidlich, Michele 
Dechoum e Márcia Marques. 
O eventou contou com 12 
pesquisadores da UFSC, 
UFPR, UFRGS e Leuphana 
University, visando criar um 
grupo de pesquisa que irá aval-
iar se as comunidades vegetais 
podem ser moduladas pelos 
organismos que chegam pri-
meiro ao sistema. Como nos 
biomas brasileiros isso ainda 
não foi testado, o objetivo do 
workshop foi trabalhar em 
uma perspectiva subtropical/
tropical e avaliar o potencial 
de efeitos de prioridade para 

uso em restauração ecológica. 
O grupo discutiu possíveis ex-
perimentos e possibilidades de 
fomento.

Visita ao PARNA  São Joaquim


