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RESUMO

LEVANTAMENTO DOS FUNGOS LIQUENIZADOS BRASILEIROS DO
 HERBÁRIO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UB)

Drielle dos Santos MARTINS (1)

Maria das Graças Machado de SOUZA (2)

Os fungos liquenizados são aqueles associados simbioticamente a uma clorófita
 e/ou cianobactéria, formando organismos conhecidos como liquens. Estes
 apresentam relevante papel ecológico e econômico, pois exercem funções
 peculiares nos ecossistemas e são amplamente utilizados pelo homem. Porém,
 seu estudo no Brasil é incipiente, devido principalmente à pequena quantidade de
 especialistas, resultando em uma escassez de pesquisas e coleções científicas,
 acentuada no Centro Oeste. Perante tais circunstâncias, teve-se como objetivo
 levantar e quantificar os táxons do Herbário da Universidade de Brasília, a fim de
 subsidiar estudos posteriores. Para tanto, foi utilizado o sistema de
 gerenciamento Botanical Research and Herbarium Management. Foram
 encontrados 530 espécimes, sendo 520 coletados no Brasil (10 estados e Distrito
 Federal), distribuídos em 33 famílias e 66 gêneros. Destes, 92 foram identificados
 em nível infraespecífico, 101 em nível de espécie, 322 em nível de gênero e 5 em
 nível de família. Grande parte dos registros (27,5%) pertence à Parmeliaceae,
 que possui também o maior número de espécies. A maioria dos exemplares
 (65,5%) foi coletada no Distrito Federal (49 gêneros e 70 espécies) com
 predominância do gênero Parmotrema e da espécie Parmotrema tinctorum
 (Dèspréaux ex Nylander) Hale. Em segundo Goiás, com 73 exemplares (21
 gêneros e 11 espécies); destes, o gênero predominante foi Usnea e as espécies
 foram Pseudoparmelia sphaerospora (Nylander) Hale e Cryptothecia rubrocincta
 (Ehrenberg) G.Thor. Dentre os outros estados, os mais representativos foram:
 Pará, com 28 exemplares (10 gêneros e 13 espécies), Minas Gerais, com 26 (14
 gêneros e 8 espécies) e Bahia, com 20 (9 gêneros e 5 espécies). Conclui-se que
 a menor quantidade de identificações em nível de espécie, reflete a carência de
 liquenólogos no Centro Oeste, e o maior número de espécies identificadas
 pertencentes à Parmeliaceae atenta para a necessidade de especialistas em
 outras famílias.

Palavras-chave: liquens, levantamento, Centro Oeste.

_______________________________

DRIELLE DOS SANTOS MARTINS

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



(1) Bolsa de permanência de graduação em Ciências Biológicas pelo Programa
 Socioeconômico da Universidade de Brasília, DF, Brasil. dsmbio@gmail.com

(2) Universidade de Brasília-UnB, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento
 de Botânica, Laboratório de Criptógamas, Brasília, DF, Brasil.

 

 

 

 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil




