
 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE FITÓLITOS POR PLANTAS 
CARACTERÍSTICAS DA CAATINGA: UMA FERRAMENTA PARA 
ESTUDOS PALEOBIOCLIMÁTICOS NO NORDESTE BRASILEIRO 

Sarah Domingues Fricks Ricardo1, Heloisa Helena Gomes Coe2, Raphaella Rodrigues 
Dias3, Emily Gomes1 & Leandro de Oliveira Furtado de Sousa4 

 

1 Departamento de Ciências Biológicas. Faculdade de Formação de Professores da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, São Gonçalo, RJ, Brasil. 
sarah.fricks@gmail.com, milyg16@yahoo.com.br 
2 Departamento de Geografia. Faculdade de Formação de Professores da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, São Gonçalo, RJ, Brasil. 
heloisacoe@yahoo.com 
3 Instituto de Biologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/CEDERJ, 
Duque de Caxias, RJ, Brasil. raphardias@yahoo.com.br 
4 Departamento de Ciências Vegetais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 
UFERSA, Mossoró, RN, Brasil. lofsousa@gmail.com 

 

Fitólitos são partículas de sílica hidratada (SiO2.nH2O), formadas pela precipitação de 

sílica nas estruturas e células de plantas durante o processo de fotossíntese por 

evapotranspiração. Localizado no Nordeste brasileiro, o bioma da Caatinga ocupa 

cerca de 11% do território nacional e é caracterizado por um clima semi-árido com 

vegetação adaptada a altas temperaturas, baixa pluviosidade e a má distribuição de 

chuvas durante o ano. Dentre as adaptações, podemos citar a perda da folhagem 

durante a estação seca, além da modificação de folhas em espinhos e acúmulo de água 

em tubérculos. O objetivo do trabalho é analisar a produção de fitólitos de plantas 

características do bioma Caatinga. Foram coletadas 33 espécies pertencentes a 16 

famílias botânicas (Anacardiaceae, Apocynaceae, Arecaceae, Boraginaceae, 

Bignoniaceae, Bromeliaceae, Chrysobalanaceae, Erythroxylaceae, Euphorbiaceae, 

Fabaceae, Malphigiaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Rhamnaceae e Rubiaceae), no 

período de março de 2014 e fevereiro de 2015, nos estados do RN e CE. Todo 

material coletado foi identificado e uma amostra incorporada ao acervo do herbário 

Herbário Dárdano de Andrade-Lima (MOSS). Para a extração de fitólitos, foi feita a 

queima da matéria orgânica presente no material utilizando solução de ácido nítrico 

65% e ácido sulfúrico 95%. Esse estudo demostrou que as plantas analisadas são, em 

geral, boas produtoras de fitólitos. Apesar da grande variação na produção entre 

espécies, tanto na tipologia, quanto na quantidade, a predominância foi dos tipos 

traqueídeos, poliédricos e globular granulate. Pudemos observar também uma grande 



 

silicificação de tricomas, o que pode ser uma adaptação das plantas ao clima da 

região. Um maior estudo de fitólitos de plantas na Caatinga é de extrema importância 

para conhecermos a produção de biomineralizações de sílica em plantas em ambiente 

semi-árido, além de possibilitar futuros estudos paleobioclimáticos envolvendo 

também a análise de assembleias fitolíticas modernas e fósseis presentes no solos da 

região.  
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