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Introdução

A mata dos primatas também conhecida como a florestinha do CB (Centro de Biociências) 

localizado na UFRN é bastante conhecida pela grande variedade de sua flora. Fragmento de mata 

atlântica conta com várias espécies nativas.

Este  trabalho  teve  como  objetivo  o  desenvolvimento  de  uma  chave  eletrônica  com  as 

famílias encontradas na região,  servindo como suporte para outros trabalhos desenvolvidos pela 

turma e que terá como produto final o desenvolvimento de um site reunindo as informações obtidas.

Materiais e Métodos

Para  o  desenvolvimento  desse  trabalho  a  princípio  seria  utilizado  um  software 

ASADO.EXE, mas, pela dificuldade em manuseá-lo, o grupo optou por uma saída mas simples e 

mais informativa, ou seja, utilizando uma ferramenta da internet, um blog. O objetivo de se utilizar 

o blog é que se trata de uma ferramenta de fácil manuseio onde há a possibilidade de realização da 

chave dicotômica de identificação e ainda possibilita reunir  um grande número de informações 

sobre a área de estudo, que ficará disponível na internet para a realização de consulta.

 O local de estudos foi a florestinha dos primatas, fragmento de mata atlântica nos arredores 

do  centro  de  biociências  da  UFRN  de  coordenadas  geográficas  Lat:  5º50'33.59”S  /  Long: 

35º12'3.96”O1.

Os materiais utilizados para coleta foram as prensas, jornal e papelão, onde cada coleta de 

espécime era adicionada a prensa, cada unidade separada por uma folha de jornal e finalizando com 

as folhas de papelão e as partes da prensa. Logo após as amostras eram levadas a estufa para serem 

secadas  e  armazenadas  em um álbum para  que  ao  fim do trabalho tivéssemos  tudo o  que  foi 

coletado armazenado e catalogado.

Para a  identificação dispomos de um laboratório,  material  para analise  e dissecação das 

amostras como pinça, agulha fina, placas de petri,  lupas, além da consulta a literatura como os 

livros de Vidal & Vidal (2000), o capitulo 4 do Judd et al (2009) e o Souza e Lorenzi (2008). Além 

da colaboração dos monitores da disciplina que  contribuíram muito para que este trabalho fosse 

possível.

1 Dados obtidos através do software Google Earth.



Discussão e Resultados

A chave  eletrônica foi feita com base nos dados obtidos após as identificações, onde foi 

observado as plantas com mais estruturas semelhantes e agrupadas em diferentes categorias. De 

maneira geral a quantidade de famílias identificadas limitou o numero de passos portanto a estrutura 

da chave ficou da seguinte forma (Fig 1).

No  diagrama  acima  temos  a  ordem  como  cada  família  ficou  agrupada,  cada  número 

representa uma característica. Após as identificações todos os dados foram adicionados no blog, 

fazendo com que fosse possível contabilizar a quantidade de famílias por caracteres  através do 

Fig 1: Arquitetura da organização da chave eletrônica
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Fig 2: Menu contendo os  
caracteres das famílias  
identificadas reunindo 
todas as Tags e a  
quantidade de famílias  
entre parenteses.

Fig 3: Página mostrando na parte inferior da figura as Tags com as  
características na cor verde.



recurso de tag, ou seja, marcações em cada página das famílias, como mostrado nas figuras 2 e 3. 

Menu este  (Fig 2) localizado no lado direito da página do blog.  Após adicionados os dados eles 

foram compilados em uma planilha eletrônica para que se comparassem os dados como mostrado na 

tabela 1.

Cada família tem uma página assim como mostrado na figura 3 e cada página com sua 

quantidade de características no final. Após fazer o lançamento de todos dados as páginas com 

informações de cada família foi dado inicio a realização da chave eletrônica digital. 

O primeiro passo para a realização da chave eletrônica digital foi, fazer a chave em papel, de 

maneira  simples  com  os  passos  para  se  chegar  a  cada  família.  E  cada  nome  de  família  é 

representada por um link que abre as paginas com todas as informações de cada família, como filo, 

grupo,  espécie, distribuição geográfica. 

Chave digital eletrônica

Cada passo é feito em uma página, incluindo os pares de possibilidades, pois, trata – se de 

uma chave dicotômica pareada, onde cada página  do site possui um par de passos.  Como não se 

observou nenhum critério de organização para a realização da chave os passos não seguiu uma 

ordem, ou seja, primeiros passos se referindo a flor, depois folhas e etc como comumente é visto 

nas chaves de identificação botânica mais comuns.

Tabela 1: Tabela com os dados obtidos através das tags no menu mostrado na fig. 2

Característica Característica
Ovário Súpero 7 Com Brácteas 1

Ovário Unilocular 6 Corola Actinomorfa 1
Diclamídea 5 Estames 1-5 1

Único Pistilo 5 Estames 10-Numerosos 1
4 ou Mais Pétalas 3 Estiletes Únicos Entre Si 1

Com Estípulas 3 Folhas Alternas 1
Dialipétala 3 Folhas não Dispostas em Rosetas 1

Flor Não Tetrâmera 3 Folhas Opostas e Verticiladas 1
Flores Actinomorfas 3 1
Óvulos 2-numerosos 3 Gineceu Tricarpelar 1

Bissexuadas 2 Gineceu Unicarpelar 1
Estípulas interpeciolares 2 Herbáceas ou Sub Arbustivas 1

Flores Hipóginas 2 1
Folhas Compostas 2 Mais de Um Pistilo 1

2 Nectários Extraflorais 1
Heteroclamídea 2 Óvulos 3-Numerosos 1
Monoclamídea 2 Placentação Central – Livre 1
Ovário Ínfero 2 Placentação Parietal 1
1-3 Pétalas 1 Sem Androginóforo 1

1 Sem Estípulas 1
1 Sem Ócrea 1

Capítulo 1 Único Óvulo 1
Com Androginóforo 1

Quant Quant

Folhas ou Foliolos Paralelinervios ou Uninérvios

inflorescencia de Outros Tipos

Gineceu Bi-pluricarpelar

Anteras Rimosas ou Poricídas
Cálice com Préfloração Imbricada



Passos

1. Ovário Súpero-----------------------------------------------------3

1'. Ovário Ínfero------------------------------------------------------2

2. Diclamídea----------------------------------------------Rubiaceae

2'. Monoclamídea-----------------------------------------Asteraceae

3. Sem Bainha-------------------------------------------------------- 4

3'. Com Bainha-------------------------------------- Commelinaceae

4. Com Estípulas----------------------------------------------------- 5

4'. Sem Estípulas------------------------------------ Convolvulaceae

5. Folha Simples------------------------------------------------------ 6

5'. Folha Composta--------------------------------------------------- 7

6. Com Androginóforo-------------------------------- Passifloraceae

6'. Sem Androginóforo----------------------------------- Turneraceae

7. Placentação Marginal---------------------------------------------- 8

7'. Placentação Parietal--------------------------------Ranunculaceae

8. Sementes Sem Pleurograma----------------- Fabaceae (Faboidea)

8'. Sementes Com Pleurograma------------- Fabaceae (Mimosoidae)

Conclusão

Apesar  de  o  numero  de  espécies  identificadas  não  ter  sido  suficiente,  foi  possível  o 

desenvolvimento da chave eletrônica dicotômica com poucos passos, mas, com apenas 9 espécies 

obtivemos o resultado desejado, que era a realização da chave eletrônica digital. 

A principal dificuldade para a realização do trabalho foi a falta de entrosamento por parte do 

grupo o que causou um grande atraso no trabalho, culminando com a conclusão na semana de 

apresentação deste trabalho. Atualmente o objetivo é atualizar todas as informações com base nos 

outros trabalhos desenvolvidos pela turma na disciplina de Botânica de campo.
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