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ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO DE NINHOS DE Pachycondyla 

striata FR. SMITH (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) EM 
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Palavra chave: formigas. 

 

INTRODUÇÃO 

As formigas são importantes dispersoras de sementes, muitas vezes carregando as sementes para seus 

ninhos. Assim, vários estudos demonstraram haver maior abundância e diversidade de espécies de plantas 

sobre de ninhos de formigas do que em áreas vizinhas (KING, 1977; HORVITZ & BEATTIE, 1980; 

FARJI-BRENER & SILVA, 1996). Outra razão para ser observado maior número de plantas sobre ninhos 

de algumas espécies de formigas que em locais adjacentes é que o solo dos ninhos, muitas vezes, é 

melhor para o crescimento das plantas. As formigas que constroem seus ninhos no solo podem alterar 

suas propriedades, revolvendo o solo (bioturbação) e levando material para sua alimentação no 

formigueiro. A quantidade de solo submetida à bioturbação pela comunidade de formigas pode chegar a 

350-420 Kg/ha/ano e o material animal e vegetal levado para os ninhos e misturado com o solo escavado 

pode resultar em um aumento de nutrientes essenciais para as plantas na superfície do solo dos ninhos 
(BRIESE, 1982). Essas informações sugerem que as formigas podem ser importantes para os padrões de 

concentração de nutrientes do solo. Por outro lado, a fragmentação florestal pode influenciar variáveis 

bióticas e abióticas no ambiente que, por sua vez, afetariam a atividade das formigas. Assim, este trabalho 

objetivou avançar na compreensão dos efeitos da fragmentação florestal sobre as características químicas 

do solo de ninhos de formigas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados foi realizada em três fragmentos florestais no município de Vassouras-RJ (22º24'14"S; 

43º39'45"W), um pequeno (6,00ha e 1056,34m de perímetro), um médio (35,53ha e 4463,72m de 

perímetro) e o maior fragmento do município, aqui denominado grande (780,00ha e 37570,64 m de 

perímetro). Dez amostras de solo por fragmento foram coletadas em ninhos de Pachycondyla striata Fr. 
Smith, espécie importante em interações com o banco de sementes na Mata Atlântica (PASSOS & 

OLIVEIRA, 2004). Também foram coletadas amostras de solo em locais adjacentes sem ninho (360º 

aleatoriamente, distante 10 metros do ninho). Em cada ninho ou local adjacente foram coletadas três 

subamostras de cinco centímetros de diâmetro e 10 cm de profundidade (193 cm3), extraídas com auxílio 

de uma estrutura metálica vazada. As três subamostras foram agrupadas em uma amostra, a qual foi 

utilizada para análise química do solo. Foram obtidos o pH, a concentração de alumínio (Al),  fósforo (P) 

e potássio (K) e a porcentagem de carbono orgânico (C%). Para comparar a concentração de nutrientes 

nos ninhos e locais adjacentes de cada fragmento foi utilizado o teste t pareado, já para a análise do solo 

de ninhos nos diferentes fragmentos utilizou-se a Análise de Variância e o teste de Tukey, todos a 5% de 

probabilidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No fragmento pequeno o pH foi 4,26 e 4,16, no médio foi 4,36 e 4,25 e no grande foi 4,48 e 4,42, 

respectivamente nos ninhos de P. striata e nos locais adjacentes. Não foram observadas diferenças 

significativas (p>0,05). A concentração de alumínio no fragmento pequeno foi 1,67 e 2,01 Cmolc/dm3 e 

no grande foi 2,15 e 1,87 Cmolc/dm
3
, respectivamente nos ninhos e nos locais adjacentes e não houve 

diferença significativa (p>0,05). Porém, a concentração de alumínio foi significativamente menor nos 

ninhos (0,91 Cmolc/dm3) que nos locais adjacentes (1,35 Cmolc/dm3) no fragmento médio (p=0,05). O 



 

 

2010 

  

 

P
ág

in
a2

 

alumínio pode ser tóxico para as plantas, desse modo, a diminuição da sua concentração nos ninhos pode 

facilitar o crescimento das plantas nesses locais. Nos ninhos do fragmento médio foi observada uma 

concentração de alumínio significativamente menor que nos demais fragmentos (p<0,05). A concentração 

de fósforo no fragmento pequeno foi 8,50 e 5,20 mg/L e no grande foi 6,80 e 9,00 mg/L, respectivamente 

nos ninhos e nos locais adjacentes e não houve diferença significativa (p>0,05). Já no fragmento médio, a 

concentração de fósforo foi significativamente maior nos ninhos (10,90 mg/L) que nos locais adjacentes 

(7,60 mg/L) (p=0,03). Não houve diferença significativa entre as concentrações de fósforo nos diferentes 

fragmentos (p>0,05). Quanto à concentração de potássio, essa foi 47,30 e 39,50 mg/L no fragmento 

pequeno e a diferença não foi significativa (p=0,06), já no médio foi 85,60 e 55,50 mg/L e no grande foi 

58,00 e 45,40 mg/L, sendo que em ambos fragmentos a diferença entre ninhos e locais adjacentes foi 
significativa (p<0,05). A concentração de potássio também foi significativamente maior nos ninhos do 

fragmento médio que nos demais (p<0,05). CULVER & BEATTIE (1983), também observaram 

concentrações médias significativamente maiores de fósforo e potássio nos solos dos ninhos de Formica 

canadensis Santschi em comparação com solos de áreas sem ninho. Os dados também corroboram os 

resultados de FARJI-BRENER & GHERMANDI (2000), que constataram que os solos em volta dos 

ninhos de Acromyrmex lobicornis Emery eram mais férteis do que os solos de áreas vizinhas. Já 

CAMMERAAT et al. (2002) estudaram os efeitos da atividade de Messor bouvieri Bondroit sobre a 

fertilidade do solo e observaram que o pH foi maior nos locais controle que nos ninhos e as concentrações 

de fósforo, magnésio, nitrogênio e potássio e a porcentagem de matéria orgânica foram significativamente 

maiores nos ninhos que em locais adjacentes. No presente estudo, a porcentagem de carbono orgânico foi 

2,46 e 2,27 no pequeno, 3,62 e 2,86 no médio e 2,80 e 2,63 no grande, respectivamente nos ninhos e 
locais adjacente e não houve diferença significativa (p>0,05).  

 

CONCLUSÃO 

A atividade de P. striata influencia as características químicas do solo próximo ao seu ninho, podendo 

facilitar o estabelecimento das plantas nesse local. Não foi encontrado um padrão para a influência da 

fragmentação florestal nas características químicas do solo dos ninhos de P. striata. 
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Palavra-chave: formicídeos 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo da costa leste do Brasil, alinham-se cadeias de montanhas onde se desenvolve 

a floresta conhecida como Mata Atlântica. A vegetação dessas montanhas, por sua 

proximidade com o litoral, sofre influência marcante dos alísios, ventos carregados de 

umidade, vindos do oceano (Assis et al, 1994). A Mata Atlântica é uma típica floresta 

tropical, semelhante em diversos aspectos à Floresta Amazônica, mas apesar do 

razoável grau de afinidade entre as composições florísticas, a Mata Atlântica e a 

Floresta Amazônica estão isoladas desde o período terciário, o que permitiu que 

adquirissem características próprias (Brown, 1987). Esta floresta ocupa a faixa litorânea 

até a cota máxima de 1.000 m, originalmente estendendo-se por aproximadamente três 

mil quilômetros ao longo de toda a costa brasileira (Fundação SOS Mata Atlântica, 

1998).  

Os insetos tem sido alvo de muitos estudos com o objetivo de inventariar e encontrar 

subsídios para que não apenas se conheça a sua biodiversidade, mas também sirvam de 

apoio para avaliação de condições ambientais (Humphrey et al, 1999). 

Tradicionalmente, os estudos de conservação têm enfatizado apenas o papel de 

vertebrados na dinâmica das comunidades. Recentemente, entretanto, a fauna de 

invertebrados tem sido ressaltada como de fundamental importância para os processos 

que estruturam ecossistemas terrestres, especialmente nos trópicos (Freitas et al. 2005).  

Como as formigas são fáceis de se amostrar, de identificação possível e sua diversidade 

tem sido correlacionada com o clima, complexidade da vegetação, grau de perturbação, 

disponibilidade de recursos e interações interespecíficas (Majer et al. 1997), estes 

organismos podem ser considerados um dos melhores grupos de invertebrados para 

avaliação e monitoramento ambiental (Freitas et al. 2005). Assim sendo, este estudo 

objetivou estudar a Mirmecofauna presente no Fragmento de Floresta Atlântica, 

determinando as formigas em nível de morfoespécie, observando as que possuem 

potencial bioindicador de qualidade ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Instituto Zoobotânico de Morro Azul – IZMA (22° 29’ S e 

43° 34’ W), com área aproximada de 19 ha. Neste local existe uma trilha ecológica 

(Trilha dos Quatis) com 2200 metros de extensão, onde foi instalado um transecto. As 

amostragens foram realizadas no período de fevereiro de 2006 a novembro de 2007, 

totalizando nove coletas. No transecto da Trilha dos Quatis foram pré-determinados 
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quatro pontos de coleta, distantes 250 m um do outro ao longo do transecto. Nesses 

pontos, foram instaladas cinco armadilhas de solo do tipo pitfall. As armadilhas ficam 

5m adentro da trilha e distantes 10m uma da outra. As armadilhas permaneceram por 

48h no campo, com líquido conservante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram capturados 566 indivíduos durante o experimento. Esse número foi distribuído 

em 6 subfamílias, 19 gêneros e 38 morfoespécies. Dos 19 gêneros amostrados durante o 

experimento em todos os meses do ano, os gêneros mais representativos deste estudo 

foram Pheidole (oito morfoespécies), Apterostigma (três), Strumigenys (três) e Azteca 

(três). O mais numeroso gênero de formigas, Camponotus, só foi representado aqui por 

uma morfoespécie, que ocorreu nos pontos de coleta I, II e III.  Essa estranha ausência 

de espécies de Camponotus pode ser facilmente entendida, pois a maioria de suas 

espécies é predominantemente arborícola, ao contrário de Pheidole que é terrícola 

(Wilson 1976). Os pontos I e II, com maior riqueza de espécies vegetais no Transecto 

tinham serapilheira mais profunda cobrindo bem o solo, a temperatura era menor e a 

umidade relativa do solo maior e através desses fatores as coletas mais abundantes 

foram conseguidas nesses locais. O ponto IV possui uma serapilheira inexistente ou 

muito superficial, composta principalmente de folhas. Estiveram ausentes dessa 

comunidade as espécies que dependem sobremaneira da serapilheira, como várias 

espécies de Ponerinae e Ectatomminae. Gnamptogenys foi representada por apenas um 

indivíduo, pois espécies de Gnamptogenys nidificam frequentemente em galhos secos 

(Carvalho & Vasconcelos 2002) e predam pequenos artrópodes que vivem na 

serapilheira (Hölldobler & Wilson 1990).  

 

CONCLUSÕES 

O método de coleta utilizado se mostrou eficaz para a realização do levantamento da 

mirmecofauna do referido Fragmento. Entretanto, se o propósito da amostragem for 

produzir um inventário mais completo, é de fundamental importância que ocorra uma 

combinação de métodos, em particular as armadilhas de solo e o extrator de Winkler. O 

gênero mais representativo em relação ao número de morfoespécies foi Pheidole, com 

oito morfoespécies relacionadas, seguido por Apterostigma (três), Strumigenys (três) e 

Azteca (três). Os demais gêneros apresentaram de uma a duas morfoespécies. Os pontos 

de coleta I e II foram os mais representativos em relação ao número de indivíduos e 

diversidade de gêneros encontrados.  
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PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE NINHOS DE 

FORMIGAS (HYMENOPTERA-FORMICIDAE) EM FRAGMENTO 

DE MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, RJ. 
 

Gomes, D.S.¹*; Silva, A.P.B.¹; Almeida, F.S.¹; Vargas, A.B.¹ & Queiroz, J.M.¹. 
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Palavras-chave: Serapilheira 

 
INTRODUÇÃO 

 

Vários trabalhos têm constatado a influência das características do ambiente sobre as 

comunidades de formigas (SILVA & SILVESTRE 2004). Variáveis ambientais são 

apontadas como fatores que determinam o padrão de distribuição espacial de ninhos de 

formigas que nidificam da interface solo-serapilheira (ALMEIDA et al. 2007). Fatores 

como a competição intra-específica e interespecífica, oferta de alimentos e de locais 

para nidificação, além de fatores abióticos como a temperatura, seriam determinantes 

para a organização espacial dos ninhos (LEVINGS & FRANKS 1982; HERBERS 1989; 

SOARES & SCHOEREDER 2001). Desta forma, este trabalho objetivou avaliar as 

influências das características do ambiente sobre a distribuição espacial de ninhos de 

formigas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O estudo foi realizado no Sistema Integrado de Produção Agroecológica (SIPA), 

Seropédica-RJ, entre Agosto e Outubro de 2008 em um fragmento de Mata Atlântica. 

Neste ambiente foram obtidas variáveis ambientais (profundidade de serapilheira, 

temperatura e umidade) e demarcadas 10 parcelas de um m², eqüidistantes 15 m. Dentro 

de cada parcela, ocorreu busca dos ninhos em diferentes sítios de nidificação, obtendo 

também sua localização espacial. No estudo do padrão de distribuição espacial dos 

ninhos para toda a comunidade, foi utilizado o Índice de Dispersão de Morisita 

Padronizado (Krebs 1989). Outro método utilizado foi o do vizinho mais próximo, de 

acordo com Clark & Evans (1954). As formigas encontradas em cada ninho foram 

coletadas e armazenadas em frascos devidamente etiquetados e contendo álcool 70%. 

Todo o material coletado foi levado ao Laboratório para posterior montagem. As 
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formigas foram identificadas ao nível de gênero com base na chave taxonômica de 

BOLTON (1994), morfoespeciadas e, quando possível, identificadas ao nível de 

espécie. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram encontrados 103 ninhos de formigas de 18 espécies de formigas, divididas em 5 

subfamílias. Myrmicinae foi a subfamília com o maior número de espécies (8), seguida 

de Formicinae (5). Através do Índice de dispersão de Morisita Padronizado (Ip) foi 

observado que no fragmento de Mata Atlântca a distribuição espacial dos ninhos foi 

agregada (Ip = 0,52), resultado similar ao encontrado por Soares & Schoereder (2001). 

Para Herbers (1989), a distribuição agregada de ninhos pode ser resultado da própria 

distribuição de microhabitats, por interações mutualísticas ou por ramificações da 

colônia mãe, e a heterogeneidade do ambiente influi de forma a ocorrer agregação de 

ninhos. O Índice de Dispersão de Clark e Evans evidenciou três parcelas com ninhos 

agregados (parcela 3 [R = 0,53, Z = -1,99], parcela 5 [R= 0,52, Z = -4,01] e parcela 7 [R 

= 0,36, Z = -2,11]. Nas demais parcelas a distribuição foi aleatória. As análises revelam 

que no fragmento de Mata Atlântica  existe a tendência agregação dos ninhos. O padrão 

agregado de distribuição pode ser explicado pela maior disponibilidade de recursos 

alimentares e locais de nidificação que este ambiente proporciona à mirmecofauna que 

nidifica na interface solo-serapilheira.  

 

CONCLUSÃO 
 

A maior disponibilidade de recursos (alimentos, locais de nidificação) gerados por uma 

maior heterogeneidade do ambiente resulta em um padrão agregado de ninhos de 

formigas.  
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PRIMEIRO REGISTRO DE Lestrimelitta rufipes (HYMENOPTERA-

APIDAE) COLETADAS EM ARMADILHAS COM ISCA ODORÍFERAS 

(MODELO CARVALHO-47), NO INSTITUTO ZOOBOTÂNICO DE 

MORRO AZUL – RJ. 
 

Alves, L. H. S.¹; Cassino, P. C. R.¹ ²; Forny, J. A. L.¹ & Ramos, P. T. R.¹ 
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Palavra chave: meliponina 

 

INTRODUÇÃO 

As abelhas do gênero Lestrimelitta possuem o hábito de saquear outras colônias de abelhas 

para obter seu alimento, por esse motivo, elas são consideradas abelhas pilhadoras ou 

cleptobióticas (NOGUEIRA NETO 1997; ROUBIK 1989). Ao saquear outras colméias, as 

operárias liberam substâncias voláteis produzidas por suas glândulas mandibulares, que 

provocam a dispersão das abelhas da colméia hospedeira, pois atua na comunicação dessas 

abelhas confundido-as (KERR 1951). Com isso, elas conseguem saquear os ninhos e 

armazenar o alimento nos papos, para poderem transportá-los até seus ninhos (KERR 1951). 

De acordo com NOGUEIRA-NETO (1997), o mel e o pólen produzidos pelas lestrimelitas, 

podem ser perigosos se consumido pelo homem, pois é considerado tóxico, devido a secreções 

de suas glândulas mandibulares. O comportamento cleptobiótico é considerado bioindicador 

de comunidades ricas de abelhas, pois os organismos que possuem esse comportamento vivem 

exclusivamente da pilhagem de outros ninhos, necessitando de áreas com grandes densidades 

de ninhos de meliponíneos para poderem sobreviver (NOGUEIRA-NETO 1997). 

Mesmo com ampla distribuição geográfica em território brasileiro, poucos trabalhos de 

levantamentos de lestrimelitas têm sido realizados e não é citado na literatura métodos de 

coletas específicos para esse grupo, uma vez que essas abelhas não coletam alimento nas 

flores, ficando suas coletas restritas a coleta com redes entomológicas e armadilhas do tipo 

malaise (GONÇALVES & BRANDÃO 2008). Diante disso, o presente trabalho teve como 

descrever um novo método de amostragem de L. rufipes, utilizando iscas odoríferas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado entre agosto de 2006 e maio de 2007, no Instituto Zoobotânico de 

Morro Azul (22°29’S, 43°34’W), com área aproximada de 19 ha, em um fragmento de 

Floresta Atlântica de aproximadamente 120 ha, localizado em Morro Azul, terceiro distrito do 

Município de Eng. Paulo de Frontin, Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

As armadilhas utilizadas no presente trabalho seguem o modelo Carvalho-47, desenvolvidas 

para coleta de coleópteros (CARVALHO 1998). As mesmas foram adaptadas para coleta de 

abelhas euglossini. Essas armadilhas foram montadas bimensalmente, às 9 horas e retiradas 48 

horas depois. Elas ficaram dispostas em cinco pontos, distantes uns dos outros 200 m, todos 

eles, localizados no interior do fragmento. Em cada ponto de coleta foram montadas quatro 

armadilhas, que ficavam distantes umas das outras, aproximadamente 3 m e a cerca de 1,5 m 

de altura do solo, totalizando 20 armadilhas em toda a trilha. Como atrativo às abelhas foram 

utilizadas quatro fragrâncias: cineole, eugenol, salicilato de metila e vanilina. Em cada 
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armadilha foram colocadas 10 gotas de cada tipo de fragrância. Estas fragrâncias são 

sintetizadas em laboratórios a partir de flores de orquídeas e outras fontes florais e são 

comumente utilizadas na atração de machos de abelhas Euglossini. As abelhas estão montadas, 

identificadas e depositadas na Coleção Entomológica Costa Lima, do Instituto de Biologia 

(IB), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o experimento, oito operárias de L. rufipes foram capturadas, sendo sete atraídas por 

salicilato de metila e uma por cineole. Todas as abelhas foram coletadas em novembro de 

2006. O ponto II, localizado na parte mais preservada do fragmento, coletou o maior número 

de abelhas (seis). Nos pontos (I e IV) houve a coleta de apenas uma abelha por ponto. Já nos 

pontos III e V, não ocorreu coleta de abelhas. Criadores de melíponas da região de Engenheiro 

Paulo de Frontin relataram os ataques de L. rufipes como semelhantes aos descritos por 

SANTANAL et al. (2004), onde foi observado o ataque de Lestrimelitta limao (Smith) a 

ninhos de Tetragonisca angustula (Latreille), Nannotrigona testaceicornis (Lepeletier), 

Plebeia droryana (Friese), Friesella schrottkyi (Friese) e Friesiomelitta varia (Lepeletier). Na 

região de Eng. Paulo de Frontin, L. rufipes saqueou ninhos de quatro colônias de Tetragonisca 

angustula e de duas colônias de Nannotrigona testaceicornis. Durante o ataque de L. rufipes, 

uma colônia de T. angustula foi completamente dizimada. Segundo o meliponicultor, essa 

colônia estava fraca e encontrava-se há pouco tempo em uma colméia racional. Os saques de 

L. rufipes a N. testaceicornis, não extinguiram nenhum ninho dessa espécie, porém, eles 

ficaram muito fracos, após o saque. Ainda nessa localidade foi encontrado um ninho de L. 

rufipes há aproximadamente 700 m do meliponário. Apesar de sua ampla distribuição 

geográfica, L. rufipes não havia sido registrada na Região Sul Fluminense do Estado do Rio de 

Janeiro, sendo com isso, seu primeiro registro e, também o primeiro registro de coletas desta 

espécie através de armadilhas com iscas odoríferas. Essa nova ocorrência através armadilhas 

com atrativos é muito importante, principalmente, por ser difícil o registro desse grupo, uma 

vez que as abelhas desse grupo, não possuem o hábito de visitar flores.  

 

CONCLUSÃO  

Não foi possível identificar o porquê da atração das operárias de L. rufipes ao salicilato de 

metila e cineole, bem como, o porquê destas abelhas serem coletadas somente no mês de 

novembro, uma vez que elas não visitam flores em busca de alimento e nem ninhos que 

poderiam conter estas fragrâncias. Já que as diferentes espécies presentes no gênero 

Lestrimelitta possuem hábitos semelhantes (NOGUEIRA-NETO 1997), outras espécies de 

Lestrimelitta poderão ser atraídas por armadilhas com iscas odoríferas. Sendo assim, esse 

método poderá ser empregado com diversos objetivos, entre eles o de conhecer a riqueza e a 

distribuição desse gênero em diversas regiões de distribuição desse grupo. Além disso, esse 

método poderá auxiliar os meliponicultores na escolha da área de instalação das colméias de 

abelhas sem ferrão, ao prevenir a instalação de meliponário nas proximidades de colônias 

naturais de Lestrimelitta. 
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Palavras chave: Formicidae 

 
INTRODUÇÃO 

O município de Resende foi marcado pela transformação de sua floresta nativa em um 

mosaico de habitats degradados, decorridos da agropecuária (Drummond 1997). A interferência 
negativa antrópica nas florestas gera uma série de problemas ambientais (Brown & Brown 1992). 

Todavia, iniciativas vêm sendo tomadas para reverter à degradação ambiental no município, como o 

reflorestamento com espécies nativas.  
Bioindicadores são espécies, populações ou comunidades biológicas cujas características 

são utilizadas para o reconhecimento do estado de preservação, degradação ou recuperação de 

ecossistemas (Lazzarotto & Lazzari 2005). Para caracterizar a mirmecofauna, parâmetros 

ecológicos como a diversidade são importantes (Ferreira 1986). Assim, as comunidades de 
ambientes alterados são comparadas e geram conhecimento para a utilização das formigas como 

bioindicadores (Silveira Neto et al. 1995). 

Trabalhos sobre análise faunística são realizados com diversos insetos e em diferentes 
ecossistemas (Silveira Neto et al. 1995, Lazzarotto & Lazzari 2005, Lutinski & Garcia 2005). No 

entanto, análise faunística que englobem parâmetros como abundância e freqüência no Estado do 

Rio de Janeiro são escassos. Assim, objetivamos caracterizar através da análise faunística a 
comunidade de formigas de quatro áreas em Resende, R.J.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coletamos em 03/10/2003 em 4 ambientes de Resende-RJ: área degradada (AD); 
reflorestamento comercial (RC), reflorestamento (RE) e fragmento florestal (FF).  

Utilizamos iscas de sardinha dispostas em duas grades (160 no total). As formigas coletadas 

foram identificadas, morfoespeciadas e contadas. Posteriormente depositadas na Coleção 
Entomológica Costa Lima da UFRRJ. 

Calculamos Shannon e Equitabilidade e classificamos as espécies quanto à abundância em 

muito abundante, abundante, comum, dispersa e rara e quanto à freqüência em muito freqüente, 
freqüente e pouco freqüente. Quanto a constância, foram classificadas como constantes (> 50% das 

iscas), acessórias (entre 25 a 50% das iscas) ou acidentais (< 25% das iscas). Quanto à dominância, 

foram caracterizadas como dominantes, freqüência superior a (1/S) x 100. A similaridade das 

comunidades nos ambientes foi feita a análise de cluster com o coeficiente de similaridade de 
Jaccard e distância euclidiana. 

 

mailto:sphex_luciano@yahoo.com.br


 

2010 

  

 

 

P
ág

in
a1

3
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Capturamos 1.257 espécimes de formigas (47 espécies). Os gêneros com maior riqueza 
foram Pheidole (18 spp), Camponotus (6 spp) e Solenopsis (5 spp). A abundância, a riqueza e a 

diversidade foram maiores no RE, seguido do FF, RC e AD. O RE e o FF apresentaram maior 

equitabilidade, seguidos da AD e RC. Do total de espécies, 12 foram coletadas no FF, nove no RE, 

seis no RC e três na AD.  
Todas as espécies muito abundantes e muito freqüentes foram também dominantes, com 

exceção de Pheidole sp14 no FF, que foi comum e freqüente. Das espécies dominantes no FF, 

somente Pheidole sp5 foi dominante em outro ambiente. A porcentagem de dominantes na AD, RC, 
RE e FF foi 23%, 24%, 33% e 45%, respectivamente.  

 Pelo índice de Jaccard, a similaridade foi maior entre a AD e o RE, que foram mais 

similares ao RC que ao FF. Já o FF foi mais similar ao RC. Quando a análise foi realizada pela 

Distância Euclidiana, a similaridade foi maior entre o FF e o RE e entre a AD e o RC. 
A riqueza foi superior à registrada por Pereira et al. (2007), em coletas com iscas em 

ambientes degradados e em áreas reflorestadas. No RC, os resultados foram próximos dos de 

Lazzarotto & Lazzari (2005) que utilizaram pitfall e isca. Já no FF a riqueza foi inferior a 
encontrada por Vargas et al. (2007), no entanto, além das iscas utilizaram funil de Berlese.   

Os resultados sugerem que os parâmetros ecológicos e as espécies exclusivas estejam 

relacionados com a complexidade estrutural do ambiente (Lazzarotto & Lazzari 2005). Além disso, 
a riqueza encontrada no RE demonstra a importância da recuperação de áreas degradadas para a 

manutenção da biodiversidade (Brown & Brown 1992). O maior número de espécies nos ambientes 

conservados relaciona-se com a maior disponibilidade de nichos ecológicos. Além disso, tais 

ambientes possuem maiores recursos, o que ajuda a compreender a variação da abundância nos 
ambientes, corroborando com Vargas et al. (2007), constatando que a abundância de formigas pode 

variar entre ambientes. Já a equitabilidade aponta uma comunidade de formigas mais equilibrada. O 

elevado número de espécies acidentais corrobora com Ferreira (1986) e Lutinski & Garcia (2005).  

 

CONCLUSÃO 

A formicifauna é influenciada pelos usos do solo e, assim, pode ser utilizada como 

indicador do estado de degradação, recuperação ou preservação de ecossistemas.  
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Palavra chave: Formigas de serrapilheira 

INTRODUÇÃO 

 As formigas constituem um grupo altamente diverso (Holldobler & Wilson, 1990). Com alta 

biodiversidade e ampla distribuição geográfica sensíveis a condições ambientais e facilmente amostradas 

(Alonso & Agosti, 2000). Esta sensibilidade e sua relação com as comunidades de outros organismos 
fazem das formigas potenciais indicadores ambientais (Delabie et al., 2007).  

 Estima-se que até 50% da mirmecofauna de florestas tropicais pode estar associada à serapilheira; 

aproximadamente 62% de todas as espécies descritas no mundo habitam o solo e a serapilheira. O 

conhecimento da biodiversidade da formicifauna de florestas tropicais obteve notáveis progressos após a 
adoção de estratores de Winkler (Alonso & Agosti, 2000). 

 As restingas, ecossistemas da Mata Atlântica, apresentam-se em toda a faixa litorânea da costa 

brasileira, sendo parte importante na manutenção da biodiversidade. Entretanto, estudos com a fauna de 
formigas são raros, com exceção de Gonçalves & Nunes (1984) e Leal & Lopes (1992), Vargas et al., 

2007 constatando que a riqueza e composição de formigas variam com o efeito de fatores ambientais e 

fisionomias na Restinga da Marambaia, RJ. 
 Assim, este estudo visa comparar a riqueza, diversidade e composição da formicifauna de 

serapilheira amostradas com extratores de Winkler na restinga na APA em Maricá, RJ. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

As coletas foram realizadas no período sazonal, chuvoso e seco de 2006. Foram 30 amostras por 
período, cada um constituía-se em parcelas de 1m

2
 de serapilheira (60 amostras). Em seguida foram 

transportadas ao Laboratório de Mirmecologia da UFRRJ e foram colocadas no extrator de Winkler por 

48h, posteriormente foram triadas, montadas em via seca, identificadas e depositadas na Coleção 
Entomológica “Costa Lima” (CECL) da UFRRJ.  

Para as análises foi realizada um NMDS para as amostras com auxílio do programa SYSTAT® 

versão 11.0. Foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’), Simpson (D), Margalef 

(α) e o índice de equitabilidade de Pielow (J’).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas 52 espécies pertencentes a seis subfamílias e 23 gêneros. A subfamília com maior 
riqueza foi Myrmicinae (27 espécies) que representa 51, 92% do total das coletas, seguida por Ponerinae 

(16 espécies) ou 30, 76%; Formicinae (5 espécies) ou 9, 61% das coletas, Dolichoderinae (2 espécies) ou 

seja 3,8%, Ecitoninae (1 espécie) 1, 92%, Pseudomyrmecinae (1 espécie) com uma espécie (1,9%). Os 
gêneros mais ricos em número de espécies foram Pheidole e Pachycondyla. A maior riqueza de espécies 

foi obtida no inverno (46 espécies) seguida do verão (42 espécies).  
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A ordenação mostrou que os períodos tendem a separação, no entanto, algumas amostras 

apresentam-se agrupadas. A riqueza entre as estações apresentou pequena diferença S = 46 na estação seca 
e S = 42 na estação chuvosa. Quanto às espécies exclusivas entre as estações foram seis no período seco 

Cephalotes sp, Cyphomyrmex sp2, Dolichoderus sp1, Odontomachus sp2, Pachycondyla sp6, 

Sericomyrmex sp1 e dez no período chuvoso Camponotus sp1, Gnamptogenys sp2, Hylomyrma sp3, 

Labidus sp1, Mycocepurus sp1, Pachycondyla sp3, Pachycondyla sp4, Pachycondyla sp7, Pheidole sp8 e 

Stegomyrmex sp1.  
Quanto à diversidade no período seco registrou-se o maior índice de Shannon-Wiener (H’= 3.55) 

confirmando o maior número de espécies de formigas capturadas nas duas estações. A equitabilidade 

também foi maior (J’= 0.92) como conseqüência da ocorrência de Pheidole e Pachycondyla com 
freqüência maior que 31%. No entanto, ao se calcular o índice de diversidade de Margalef não foi 

encontrado diferenças (0,96) sazonais.   
Entre os gêneros da subfamília Myrmicinae, Pheidole foi registrado nas duas estações, 

possivelmente devido à alta riqueza de espécies em regiões tropicais e hábitos diversificados, tornando-as 

tolerantes às condições adversas do ambiente (Holldobler & Wilson, 1990; Andersen, 1997). Vale 

ressaltar o registro de subfamílias consideradas raras como Amblyoponinae, Ceraphachyinae e 

Proceratiinae. 

 

CONCLUSÃO 

A comunidade de formigas da APA de Maricá mostrou-se homogênea em relação à composição, 
riqueza e diversidade nos períodos amostrados. 
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Palavra-chave: Riqueza de Formigas 

 

INTRODUÇÃO 

A camada de serapilheira é formada basicamente pela deposição de folhas, galhos, 

flores, frutos e animais mortos, que aliados a fatores ambientais como a temperatura e 

umidade proporcionam microhabitats variados (New, 1999). A serapilheira é a principal via 

de transferência de nutrientes da planta ao solo (Cunha et al., 1993), funcionando como um 

depósito de sementes que pode ser armazenado e protegido. As sementes presentes na 

serapilheira são importantes para a sucessão das plantas adultas, além de compor o banco de 

sementes do solo (Souza et al., 2006). Outro componente biótico importante são as formigas 

que participam ativamente de inúmeros processos biológicos e ecológicos. São suscetíveis a 

mudanças ambientais (Cunha et al., 1993) e possuem uma relação positiva com a 

complexidade estrutural do ambiente (Lassau & Hochuli, 2004; Vargas et al., 2007). 

Executam serviços ambientais importantes como controle biológico de insetos herbívoros 

(Philpott & Armbrecht, 2006), dispersão de sementes (Pizo & Oliveira 1998), além de 

apresentam alta riqueza e abundância de espécies (Holldobler & Wilson 1990). Tais 

características fazem deste grupo boas ferramentas na identificação de padrões de riqueza de 

espécies, e assim testar a hipótese de que a riqueza de espécies de formigas esta relacionada 

positivamente com a riqueza de espécies e abundância de plantas na serapilheira.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As coletas foram realizadas na Ilha Grande, Rio de Janeiro ao longo de duas trilhas na 

Vila Dois Rios (Parnaióca e Mãe D’água). Em cada trilha foram amostradas parcelas de 30 x 

30 cm
2
, sendo 14 parcelas na Trilha da Parnaióca e 12 na Trilha da Mãe D’água. Em cada 

parcela foram dispostos três tipos de isca (sardinha, solução açucarada e biscoito) e recolhidas 

após 30 minutos de exposição. A serapilheira de cada parcela foi coletada e individualizada 

em sacos plásticos.  

No laboratório a serapilheira foi pesada e contabilizada a riqueza de espécies de plantas de 

acordo com os tipos e formas de folhas. As formigas foram separadas e morfoespécies. 

Para analise dos dados foram utilizadas regressões múltiplas e lineares com riqueza de 

espécies de plantas e abundancia de serapilheira como variáveis independentes e a riqueza de 

espécies de formigas como variável dependente. O teste T foi realizado para verificar a 

diferença entre as duas trilhas quanto a abundância de serapilheira, riqueza de espécies de 

plantas e a riqueza de espécies de formigas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A regressão multipla corroborou nossa hipótese (R
2
 = 0.439; F=9.011; P=0.001) 

explicando 43% da variação na riqueza de espécies de formigas. No entanto, entre as 

variáveis independentes (riqueza de plantas e abundância de serapilheira) utilizadas para 

explicar a riqueza de espécies de formigas somente a riqueza de plantas mostrou relação com 

a riqueza de espécies de formigas (T= 4.12; P=0.000). A abundância de serapilhera não 

mostrou relação (T= -1.34; P=0.193).  

 A regressão linear com a riqueza de espécies de plantas e a riqueza de espécies de 

formigas foram positivas (R
2 
= 0.396; F= 15.70; P=0.001) (Figura 1). 

A regressão linear entre a abundância de serapilheira e a riqueza de espécies de formigas 

não foi significativa (R
2
 = 0.026; F= 0.661; P=0.424) (Figura 2). 

As duas trilhas foram comparadas através do teste T que mostrou diferenças para a 

riqueza de formigas (T = -6.404; df = 24; Prob = 0.000) e para a riqueza de plantas (T = -

2.311; df = 24; Prob = 0.030. Para a abundância de serapilheira o teste T não apontou 

diferença (T = 2.025; df =24; Prob = 0.054). 

Diante destes resultados corroboramos a hipótese de que a riqueza de espécies de 

formigas está relacionada positivamente com a riqueza de espécies de plantas e a abundância 

de serapilheira, ou seja, ambientes mais heterogêneos apresentam maior riqueza de espécies. 

Com relação a diferenças encontradas para as trilhas estudadas pode-se supor também que na 

trilha da Parnaioca a vegetação esteja em estágio mais inicial de regeneração, uma vez que 

encontramos construções em ruínas, lixo, além do próprio impacto antrópico do uso das 

trilhas. Apesar de não revelar diferença significativa, a abundância de serapilheria mostra uma 

leve tendência já que o valor de P foi de 0,054, o que provavelmente seria evidenciado com 

um maior número de amostras.  

 

CONCLUSÃO 

Podemos supor que a riqueza de espécies de formigas na serapilheira está relacionada com a 

riqueza de espécies de plantas. 
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Palavra chave: Formicidae 

 

INTRODUÇÃO 

A Floresta Ombrófila Densa é um dos ecossistemas mais ricos em espécies do mundo. A 

mesma fornece condições de umidade, temperatura e incidência solar favoráveis e propicia 

o desenvolvimento de elevada diversidade de organismos (RIBAS et al., 2003). As 

formigas são consideradas dominantes nos ecossistemas terrestres e em florestas tropicais, 

sendo que aproximadamente 62% de todas as espécies descritas no mundo habitam a 

interface solo-serapilheira (FOWLER et al., 1991). Apesar da ampla distribuição global, a 

riqueza de espécies e a composição da comunidade de formigas podem estar relacionadas a 

diversos fatores ambientais que atuam de escala local. Entre estes, a quantidade de recursos 

e a heterogeneidade estrutural do microhabitat podem influenciar o número e a composição 

de espécies (RIBAS et al., 2003). A hipótese da heterogeneidade ambiental prevê que a 

riqueza de espécies animais deve aumentar em ambientes mais complexos, pois a oferta de 

nichos para essas espécies é maior (PIANKA, 1994). Esta complexidade depende do 

arranjo de suas estruturas físicas (LASSAU & HOCHULI 2004), sendo que na maioria dos 

ecossistemas a estrutura é influenciada pela abundância e riqueza de plantas (TEWS et al. 

2004). Baseado nesta hipótese, o objetivo do trabalho foi verificar se a heterogeneidade do 

microhabitat influencia a riqueza de espécies de formigas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados foi realizada no mês de novembro de 2009, em uma floresta secundária 

situada no distrito de Ilha Grande, Angra dos Reis-RJ (23º11’00’’S, 44º 11’44’’O). Foram 

escolhidos ao acaso 10 pontos (microhabitats) distantes entre si pelo menos 10 metros. Ao 

redor de cada ponto foram obtidas, com ajuda de uma vara com um metro de comprimento, 

a abundância e a riqueza de espécies de plantas com um metro ou mais de altura. Para isso, 

a vara foi mantida paralela ao solo na altura de um metro, girou-se 360º sobre o próprio 

eixo e todas as plantas tocadas pela vara foram contadas. Para coleta das formigas, foram 

instaladas quatro iscas de sardinha em cada microhabitat, totalizando 40 iscas. Durante 

cinco minutos por microhabitat, as iscas e a vegetação presente no local foram verificadas e 

todas as formigas encontradas foram coletadas. Posteriormente, as formigas coletadas 

foram acondicionadas em potes plásticos e levadas para o laboratório para identificação. 

Foi obtida a riqueza de espécies de formigas por microhabitat e calculado o Índice de 
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Diversidade de Margalef para as plantas. Utilizou-se a análise de regressão linear para 

relacionar a riqueza de espécies de formigas com abundância, riqueza e diversidade de 

espécies de plantas, a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Do total de 40 iscas distribuídas nos dez microhabitats, 37 atraíram formigas, sendo 

coletadas oito morfoespécies. Foram encontradas morfoespécies restritas tanto à vegetação 

quanto às iscas no solo. As morfoespécies Pachycondyla sp1 e Odontomachus sp1 foram 

amostradas apenas nas iscas no solo. Enquanto que Pseudomyrmex sp1 e Crematogaster 

sp1 só foram coletadas nas plantas. Os dois primeiros gêneros utilizam o solo e os dois 

seguintes às folhas como local para nidificação (LONGINO, 2005). Também foram 

encontradas espécies generalistas Pheidole sp1, Pheidole sp2, Solenopsis sp1, Solenopsis 

sp2, já que foram encontradas tanto sobre plantas quanto no solo sobre as iscas. Isso pode 

estar relacionado com uma maior exploração de recursos para estes gêneros (PIANKA, 

1994). A riqueza em espécies de formigas apresentou relação linear positiva e significativa 

com a abundância de plantas (Y = 0,450x + 1.670; R
2
 = 0,86; p > 0,01). Também a riqueza 

em espécies (Y = 0,683x + 1.386; R
2
 = 0,81, p > 0,01) e a diversidade de espécies de 

plantas (Y = 0.351x + 2.66; R
2
 = 0,60; p > 0,01) se relacionaram positiva e 

significativamente com a riqueza em espécies de formigas. Das três variáveis indicativas da 

heterogeneidade do microhábitat, a abundância de espécies de plantas (86%) foi a que 

melhor explicou a riqueza de espécies de formigas. Os resultados deste trabalho 

corroboram os de PIANKA (1994), que destacaram que a complexidade vegetal influencia 

positivamente na riqueza de espécies animais. Os resultados demonstram que, em escala 

local, a complexidade vegetal está relacionada com a disponibilidade de nichos ecológicos 

para as formigas e, consequentemente, com a riqueza de espécies desses organismos.    

 

CONCLUSÃO 

A heterogeneidade do microhabitat influencia positivamente a riqueza em espécies de 

formigas.  
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Palavra chave: Formicidae. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o processo evolutivo os organismos são moldados, com ajuda da seleção 

natural, de modo a adaptarem-se às novas características do ambiente em que vivem. A 

hipótese “size-grain” defende que conforme decresce o tamanho de um organismo o 

ambiente torna-se menos plano e mais rugoso. O benefício de se ter pernas longas esta 

na facilidade em se movimentar. Por outro lado, enquanto que os custos de se ter pernas 

longas são acentuados, pois torna limitado o acesso aos interstícios do ambiente 

(KASPARI & WEISER, 1999). Pernas longas podem complicar a infiltração nos 

interstícios do ambiente, que podem conter recursos alimentares e refúgio. Como o 

número de interstícios do ambiente percebidos por um organismo (rugosidade) 

aumentam com o decréscimo do tamanho do corpo, a seleção natural poderia favorecer 

proporcionalmente menores pernas com o decréscimo do tamanho do corpo (FARJI-

BRENER et al., 2004). Estudando a morfologia de espécies de formigas, alguns autores 

encontraram evidências que apóiam a hipótese “size-grain” (KASPARI & WEISER, 

1999; ESPADALER & GOMES, 2001; FARJI-BRENER et al., 2004). Assim, pode-se 

supor que formigas de menor tamanho corporal sejam favorecidas em ambientes mais 

rugosos. Em relação às formigas que habitam as florestas tropicais, a serapilheira é um 

componente que está diretamente ligado a rugosidade do ambiente. Desse modo, é 

possível que formigas de menor tamanho corporal sejam favorecidas em ambientes com 

maior quantidade de folhedo ou com serapilheira mais heterogênea. O trabalho 

objetivou testar a hipótese de que ambientes mais rugosos favorecem formigas com 

menor tamanho corporal, enquanto que ambientes menos rugosos favorecem formigas 

com tamanho maior. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados foi realizada no mês de novembro de 2009, em uma floresta 

secundária situada no distrito de Ilha Grande, Angra dos Reis-RJ (23º11’00’’S, 44º 

11’44’’O). A metodologia foi baseada em FARJI-BRENER et al. (2004). Foram 

escolhidos ao acaso 14 locais distantes no mínimo 10 metros em si. Em cada local 

foram demarcadas três parcelas de 50cm x 50cm separadas 10cm entre si. A serapilheira 

foi removida das parcelas e aplicaram-se tratamentos que visavam simular ambientes 
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com diferentes níveis de rugosidade, são eles: baixo (sem serapilheira); médio (somente 

folhas de bambu); e alto (com serapilheira). As folhas de bambu e a serapilheira em 

geral, que foram coletadas próximo ao local do experimento, foram vistoriadas para se 

retirar as formigas e o volume utilizado desses materiais foi o mesmo em todas as 

parcelas. No centro de cada parcela foi colocado isca de sardinha e solução de água com 

açúcar sobre uma folha seca. Em cada parcela foi coletada a primeira formiga que 

chegou à isca e tomou-se, com auxílio de uma régua graduada, a medida do 

comprimento total do corpo (exceto antenas) de cada formiga. Estas foram ainda 

identificadas ao nível de gênero. Para análise estatística foi utilizada a análise de 

variância (ANOVA) e posteriormente o teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletadas formigas pertencentes a sete gêneros, sendo que Camponotus, 

Crematogaster e Pachycondyla ocorreram principalmente no tratamento com menor 

nível de rugosidade e formigas dos gêneros Pheidole e Solenopsis foram coletadas 

principalmente no tratamento com maior nível de rugosidade. Também ocorreram os 

gêneros Labidus e Odontomachus. O comprimento médio do corpo das formigas 

coletadas foi significativamente menor quanto maior o nível de rugosidade (0,35cm) 

que no médio (0,83cm) e no baixo (0,79cm) (teste de Tukey, p < 0,05). Os resultados 

confirmaram a hipótese de que formigas menores são favorecidas em ambientes com 

alto nível de rugosidade. FARJI-BRENER et al. (2004) observaram que as formigas que 

primeiro alcançaram as iscas nos ambientes mais rugosos foram cerca de 40% menores 

que os indivíduos que primeiro alcançaram as iscas em ambientes planos. Já PARR et 

al. (2003) não encontraram suporte para a hipótese size-grain. Os autores constataram 

que classes de tamanho de corpo menores não foram mais específicas em ambientes 

rugosos que em planos e formigas pequenas foram mais abundantes em ambientes 

planares. No presente trabalho também foi constatado que a homogeneidade da 

serapilheira de folhas de bambu pode ter funcionado como um ambiente de baixo nível 

de rugosidade. Isso demonstra que não só a quantidade de serapilheira é importante para 

caracterizar o nível de rugosidade, também a heterogeneidade é importante. O que 

emerge desses resultados é que a rugosidade do terreno pode influenciar a distribuição 

das espécies formigas e, assim, toda a sua comunidade. Espécies polimórficas, por 

exemplo, podem ter vantagem competitiva, pois, por possuírem operárias com 

diferentes tamanhos, podem forragear com sucesso em ambientes com diferentes níveis 

de rugosidade. 

 

CONCLUSÃO 

As formigas com menor tamanho corporal se locomovem com maior facilidade em 

ambientes mais rugosos. Com isso podem explorar de forma mais eficiente o ambiente, 

alcançando os mesmos recursos disponíveis para as formigas de maior tamanho. Assim, 

pode-se compreender a maior diversidade de espécies em ambientes mais complexos. 
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INTRODUÇÃO 

As formigas utilizam frutos e sementes de plantas na sua alimentação, podendo atuar tanto como 

mutualistas quanto como predadores. Quando consomem localmente a parte carnosa do diásporo, as 

formigas podem melhorar a capacidade de germinação das sementes, já que evitam o ataque da estrutura 

por fungos (PIZO & OLIVEIRA, 2001; PASSOS & OLIVEIRA, 2002). Outras vezes, as formigas 

removem o diásporo para o ninho, consomem parte da estrutura, mas não inviabilizam a semente. Neste 
caso sua ação, além de aumentar a capacidade germinativa da semente, ainda resulta em um deslocamento 

da unidade para longe da planta-mãe (PIZO et al., 2005). No entanto, em muitos casos, as sementes são 

inviabilizadas por consumo (NASCIMENTO & PROCTOR, 1996), mas mesmo assim o efeito pode ser 

positivo em termos populacionais, já que podem carregar para os ninhos uma quantidade de sementes 

maior do que aquela que são capazes de consumir. PASSOS & OLIVEIRA (2002) demonstraram a 

importância da espécie Odontomachus chelifer (Latreille) em interações com o banco de sementes na 

Mata Atlântica. Entretanto, praticamente não existem trabalhos sobre os efeitos da fragmentação dos 

habitats nativos sobre essa interação. Assim, este trabalho objetivou avançar na compreensão dos efeitos 

da fragmentação florestal sobre o banco de sementes do solo em ninhos de formigas e seus efeitos sobre a 

comunidade vegetal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados foi realizada em três fragmentos florestais no município de Vassouras-RJ (22º24'14"S; 

43º39'45"W), um pequeno (6,00ha e 1056,34m de perímetro), um médio (35,53ha e 4463,72m de 

perímetro) e o maior fragmento do município, aqui denominado grande (780,00ha e 37570,64m de 

perímetro). A metodologia para o estudo do banco de sementes baseou-se em FARJI-BRENER & 

MEDINA (2000) e FARJI-BRENER & GHERMANDI (2004). Amostras de solo foram extraídas de 10 

ninhos de O. chelifer por fragmento e de locais adjacentes sem ninho (360º aleatoriamente, distante 10 

metros do ninho). Cada amostra foi composta de três subamostras de cinco centímetros de diâmetro e 10 

cm de profundidade (193 cm3), extraídas com auxílio de uma estrutura metálica vazada. As amostras 

foram transferidas para sacos plásticos no campo e posteriormente destorroadas e espalhadas em bandejas 

plásticas dispostas na casa de vegetação do Instituto de Florestas (UFRRJ), com desenho experimental em 

delineamento inteiramente casualizado. Na casa de vegetação as 60 amostras foram acompanhadas 
durante 14 semanas consecutivas e, ao longo desse período, obteve-se a abundância e a riqueza de 

espécies de plantas germinadas por amostra. Para a análise do número de plantas germinadas nos ninhos e 

locais adjacentes, independente do fragmento, foi realizado o teste de Mann-Whitney. Já para a análise da 

abundância de sementes germinadas e da riqueza de espécies nos ninhos e locais adjacentes por 

fragmento, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis e posteriormente e de Student-Newman-Keuls, a 5% de 

probabilidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando a análise foi realizada com todas as amostras coletadas, independente do fragmento, o número de 

plantas germinadas foi significativamente maior nos ninhos (10,5 plantas/amostra) que nos locais 

adjacentes (8,00 plantas/amostra). O número médio de plantas germinadas nos ninhos do fragmento 
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pequeno foi 12,6 plantas/amostra, no médio foi 6,1plantas/amostra e no grande foi 12,8 plantas/amostra. 

Nos locais adjacentes foram 8,8, 4,2 e 11 plantas/amostra respectivamente, nos fragmentos pequeno, 

médio e grande. Não houve diferença significativa entre o número de plantas germinadas nos ninhos e 

locais adjacentes de um mesmo fragmento. Porém, a abundância de plantas germinadas nos ninhos foi 

significativamente menor no fragmento médio que no pequeno e no grande. PASSOS & OLIVEIRA 

(2002) estudaram as interações entre duas espécies de formigas (O. chelifer e Pachycondyla striata Fr. 

Smith) e a espécie Clusia criuva (Clusiaceae). Os autores constataram que as formigas removem as 

sementes que caíram diretamente da planta ou encontram-se em fezes de pássaros e carregam os 

diásporos para o ninho. Assim, plântulas da espécie são mais comuns em locais próximos dos ninhos do 

que distante deles. Também FARJI-BRENER & GHERMANDI (2004) observaram que a abundância de 
plantas germinadas em ninhos de Acromyrmex lobicornis foi maior que em locais adjacentes. O número 

médio de espécies por amostra nos ninhos foi de 4,9, 3,6 e 4,8 espécies/amostra e de 3,1, 2,90 e 3,4 

espécies/amostra nos locais adjacentes, respectivamente nos fragmentos pequeno, médio e grande. Todas 

as diferenças entre ninhos e locais adjacentes de um mesmo fragmento foram significativas. Porém, não 

houve diferença significativa entre o número de espécies germinadas nos ninhos dos diferentes 

fragmentos e o mesmo ocorreu entre os locais adjacentes.  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados demonstram a importância de O. chelifer como dispersora de sementes de plantas. A 

formiga concentra sementes próximo ao seu ninho, influenciando a distribuição das espécies de plantas no 

ambiente. Não foi encontrado um padrão para a influência da fragmentação florestal na composição do 
banco de sementes em ninhos de O. chelifer. 
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Introdução 

Interações ecológicas podem ser de caráter intra e interespecíficas, sendo as 

relações entre consumidores e produtores a base de toda a cadeia alimentar. Uma dessas 

relações é a herbivoria, na qual o consumo parcial ou total de uma planta por um 

herbívoro é positiva para o herbívoro e negativa para o vegetal (RICKLEFS, 2003). Esta 

relação influencia comunidades vegetais, pois afeta o crescimento, recrutamento e taxas 

de mortalidade de plantas (HUNTLY, 1991).  

De acordo com MELO & SILVA-FILHO (2002) as plantas podem apresentar 

mecanismos de defesas físicas, químicas e bióticas, como resposta à pressão de 

herbivoria. Entre estas, a defesa biótica está associada à produção de recompensas 

alimentares, entre as quais, néctar secretado em glândulas especializadas que atraem 

parceiros mutualistas (HEIL & MCKEY, 2003). Um desses casos de interação envolve 

plantas que possuem nectários extraflorais (NEFs) e formigas que forrageiam em busca 

de néctar (ELIAS, 1983). Se por um lado o benefício obtido pela formiga pode ser 

facilmente detectado, por outro, a eficiência da proteção contra a herbivoria é de difícil 

constatação e nem sempre ocorre (SCHEMSKE, 1980).  

Hibiscus pernambucensis Arruda (Malvaceae) é um arbusto comumente 

encontrado em áreas de mangue e restinga (JOLY, 1976). Suas folhas possuem NEFs 

que atraem diversas espécies de formigas, o que pode resultar no aumento da proteção 

contra herbivoria (COGNI et al, 2003). Na vegetação de restinga da Praia Dois Rios, em 

Ilha Grande – RJ, observou-se que H. pernambucensis, com NEFs, e outra planta 

vizinha, sem NEFs, sofriam herbivoria. Devido a abundância de formigas nestas 

plantas, hipotetizou-se que estes insetos protegeriam plantas com nectários extraflorais 

contra herbivoria. Assim, o presente estudo teve como objetivo comparar a atividade de 

formigas e a taxa de herbivoria nestas duas espécies de plantas em um mesmo ambiente.  

 

Material e Métodos 

O estudo foi desenvolvido na área de restinga da praia Dois Rios em Ilha Grande 

(23º 11’S, 44º 12’ W), Angra dos Reis, localizada no sul do Estado do Rio de Janeiro. 

 Foram utilizados 30 indivíduos de Hibiscus pernambucensis e 30 indivíduos de 

uma espécie de planta não identificada e que não possuia NEFs. Ao longo de um 

transecto foram colocadas iscas de sardinha em óleo nas folhas de cada uma das plantas. 

Estas estavam a dois metros de distância uma das outras. As iscas de sardinha ficaram 

expostas por uma hora para verificar a atividade de formigas na folhagem das plantas. O 

percentual de área foliar danificada por herbívoros foi contabilizado de acordo com o 

método de categorias de DIRZO E DOMINGUES (1995). Cada ramo foi categorizado 

em uma das seis classes de dano de acordo com a porcentagem de área foliar consumida 

por herbívoros (0= folhas sem herbivoria; 1= 1-6% de herbivoria; 2= 6-12%; 3= 12-
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25%; 4= 25-50%; 5= 50-100%). Foram verificadas a freqüência e as espécies de 

formigas nas respectivas plantas e realizada a comparação entre as taxas de herbivoria 

medidas nas duas espécies de plantas pela análise não paramétrica de Kolmovorov-

Smirnov.  

 

Resultados e Discussão 

Foram encontradas formigas em 53 de 60 plantas. As formigas ocorreram em 

93,3% das plantas com NEFs e 86,6% das plantas sem NEFs. Nove espécies de 

formigas foram coletadas em plantas com NEFs: Camponotus sp1, Camponotus sp2, 

Crematogaster sp1, Crematogaster sp2, Dolichoderus sp1, Monomorium sp1, 

Pseudomyrmex sp1, Pseudomyrmex sp2 e Pseudomyrmex sp3. Já em plantas sem NEFs, 

das nove anteriormente citadas, apenas Crematogaster sp2 e Monomorium sp1 não 

ocorreram, totalizando sete espécies.  

Duas das morfoespécies de formigas mais abundantes pertencem a gêneros já 

consagrados como que tendem a formar associação com plantas com NEFs: 

Camponotus (DEL-CLARO, 1999) e Crematogaster (DELABIE, 2001), além de 

Pseudomyrmex. 

Através da análise não paramétrica, foi possível constatar que formigas podem 

diminuir a taxa de herbivoria nas plantas que possuem os NEFs, uma vez que o grau de 

herbivoria nas plantas que contém NEFs (1,46 ± 0,23) foi significativamente menor que 

nas sem NEFs (3,33 ± 0,21) (p<0,01). 

Em um próximo trabalho é sugerido escolher plantas jovens, com pouca 

probabilidade de ter sofrido herbivoria a muito tempo e, se possível, acompanhar o 

crescimento desta e verificar qual inseto é responsável pelo consumo das folhas. 

Também pode-se observar a atividade das formigas sobre as plantas para determinar 

com mais precisão se estão de fato exercendo atividade anti-herbívoro. 
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INTRODUÇÃO 

As florestas tropicais abrigam mais da metade das espécies de todo o planeta e só ocupam 

7% da extensão do mesmo (Primack e Rodrigues, 2002). Segundo Ricklefs (1996), a 

derrubada das florestas tropicais ocorre a uma taxa de cerca de 17 milhões de hectares a 

cada ano. A destruição de hábitats naturais, que é mais acentuada nos trópicos, provoca a 

perda, através da extinção, de grande parte da diversidade do planeta (Wilson, 1997). Os 

processos de fragmentação florestal causam, entre outros impactos, a perda da 

biodiversidade, mudanças significativas no clima e a diminuição dos recursos hídricos 

disponíveis. Muitos hábitats, que já ocuparam grandes áreas, acabam sendo divididos em 

pedaços de menor tamanho pela construção de estradas, cidades, áreas agrícolas e outras 

atividades humanas (Primack e Rodrigues, 2002). Este trabalho teve o objetivo de fazer 

uma descrição dos processos de fragmentação da floresta atlântica no município de Miguel 

Pereira-RJ, propondo ações de mitigação para esses impactos.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de Estudo  

O município de Miguel Pereira está localizado na região Centro Sul do estado do Rio de 

Janeiro. Possui uma área aproximada de 288,8km², com altitude de 618 metros no distrito 

sede, com latitude sul – 22º 30`00” e longitude – 43º 30`00”.  

Sendo um município serrano e localizado próximo ao mar, Miguel Pereira sempre 

apresentou um alto índice pluviométrico. Estas características fizeram com que a vegetação 

original do município fosse a Floresta Pluvial Atlântica, que apresentava uma vegetação 

bastante densa (FIDERJ, 1978). 

 

 Métodos 

Foi elaborada uma pesquisa bibliográfica junto a FIDERJ e ao CIDE para um levantamento 

de dados gerais sobre o município em estudo. Para os estudos dos processos de 

fragmentação da Floresta Atlântica foi feita, além de uma pesquisa bibliográfica em livros e 

trabalhos científicos, observações de campo incluindo visitas a diversos fragmentos 

florestais e seus entornos, analisando: tamanho; fitofisionomia  e  a presença de espécies 

invasoras. Através de imagens de satélite e fotos aéreas foi observado a conectividade dos 

fragmentos, a distância entre os mesmos assim como a composição das matrizes.  

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Segundo o CIDE (2004), no município, as áreas de floresta somaram 12,19% da área total; 

as áreas de vegetação secundária (estágio inicial a médio) somaram 16,72% e as áreas em 

estágio avançado somaram 12,87%; áreas de pastagem 48,01% e as áreas de 

reflorestamento 0%. Esses dados reforçam o que se observa nas localidades rurais, que é a 

quase inexistência das áreas que deveriam ter sido protegidas por lei, como APP´s e RL´s. 

A distribuição dos fragmentos não é uniforme, sendo que os maiores fragmentos se 

encontram no entorno da Rebio do Tinguá, principalmente próximo às divisas com os 

municípios de Japeri e Petrópolis. O restante dos fragmentos está espalhado por outras 

áreas do município, cercados de matrizes mais hostis, como pastagens, macegas e 

construções humanas. Esse fato pode provocar impactos a médio e longo prazo devido 

principalmente: aos “efeitos de borda”;  a maior dificuldade da ocorrência da chuva de 

sementes; a presença de espécies invasoras e a ocorrência de incêndios oriundos de 

pastagens. Por outro lado, a existência de outros fragmentos, alguns deles em bom estado 

de conservação e vizinhos a áreas em estágios iniciais de sucessão pode representar a 

presença de uma maior diversidade pelo aumento da área ecotonal. Alguns fragmentos 

localizados mais próximos ao distrito sede do município, se destacam por apresentarem 

áreas de razoável tamanho e bom estado de conservação, como os remanescentes 

localizados no bairro Retiro das Palmeiras e próximo ao CIEP do município. Ambas as 

áreas apresentam alguns impactos como por exemplo a presença de Pteridium aquilinum, 

samambaia indicadora de solo ácido, o que  dificulta a regeneração de florestas. Na área de 

entorno da serra, observa-se  pequenas e maiores manchas de florestas, porém formadas em 

sua maioria, por árvores de estágios iniciais de sucessão. O uso do fogo em áreas de 

pastagens continua sendo utilizado e com isso, muitos fragmentos que tem seus limites com 

essas áreas, podem estar sofrendo impactos significativos já que suas bordas, em muitos 

casos, são formadas por gramíneas que adentram nos fragmentos levando o fogo para áreas 

mais internas.  

 

CONCLUSÃO 

A paisagem que se observa no município é formada por imensas áreas abertas, abrigando 

fragmentos de variados tamanhos e qualidade. Esses fragmentos podem estar sofrendo 

variados efeitos de borda. A implantação de projetos de reflorestamento com espécies 

nativas, priorizando a recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APP) assim 

como as Reservas Legais (RL), seria uma eficiente medida para amenizar o déficit de áreas 

florestadas. Ações de enriquecimento vegetal nas bordas e nas áreas afetadas por espécies 

invasoras poderia, junto com a implantação de corredores ecológicos e “pontos de ligação”, 

transformar a paisagem através de uma matriz mais permeável, construindo uma 

conectividade estrutural e dessa forma, facilitando alguns processos de percolação.  
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Palavra chave: Biomassa 

 

Introdução 

O equilíbrio energético do sistema climático é alterado por mudanças na atmosfera da 

quantidade de gás causador do efeito estufa , mudanças da radiação solar e na propriedade 

da superfície da terra. (IPCC,2007). A emissão de dióxido de carbono (CO2) em grandes 

escalas, vem causando um aumento constante deste gás na atmosfera (Buckeridge, 2008). 

Reduzir a quantidade de gases de efeito estufa é de fundamental importância quando nos 

deparamos com uma atmosfera cada vez mais quente.  

Apesar da perda acentuada de florestas, muitas áreas têm conseguido se regenerar, 

consequentemente incorporando carbono no crescimento das plantas (Tanizaki, 2000).  

Este trabalho teve o objetivo de estimar a biomassa e o carbono estocado na biomassa viva 

acima do solo de uma floresta de Mata Atlântica, usando medidas não-destrutivas. 

 

Material e Métodos  

Área de Estudo  
Floresta secundária, semidecidual, com aproximadamente 45 anos e com 15 hectares, localizada no 

distrito de Morro Azul, município de  Eng. Paulo de Frontin- RJ, administrada pelo  Instituto 
Zoobotânico de Morro Azul (IZMA).  

 

Métodos 

Dentro da área mais representativa das características gerais de fitofisionomia, foi 

demarcada uma parcela de 10x100m (mil m²). Todas as árvores dentro da parcela, com 

diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou maior que 10 cm foram marcadas com plaquetas 

de alumínio numeradas e quando possível foi feita a identificação em nível de espécie, 

gênero ou família. A altura das árvores foi estimada com auxílio de uma vara de bambu de 

10 m de altura e todos os dados levantados em campo foram digitados em uma planilha 

eletrônica. Para calcular a biomassa de cada indivíduo foi usada a seguinte equação 

alométrica: BVAS(seca)=(D/200)
2
*PI*h*DB*IFF   (Modelo de natureza geométrica; 

Tanizaki, 2000) onde D é o diâmetro (cm); DB é a densidade básica (peso seco/volume 

fresco) e IFF é o índice de fator de forma para conversão de volume cilíndrico em volume 

total (obtido experimentalmente), PI é igual a 3,14159 e h é a altura do indivíduo (Tanizaki, 

2000). O índice de fator de forma (IFF) é calculado empiricamente e adotado neste estudo 
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como sendo 0,72. Para a densidade, foi estimado um valor médio para formações 

secundárias (0,6 g/cm
3
 - Tanizaki, 2004). Para a estimativa do quantitativo de carbono, a 

biomassa seca foi dividida por 2 considerando que o teor de carbono é aproximadamente a 

metade do peso seco da mesma (Fearnside,1997). Para efeitos de avaliação da consistência 

dos resultados, foi utilizada uma outra equação alométrica logística, elaborada a partir de 

amostragem destrutiva em florestas secundárias da Amazônia. Este modelo já foi avaliado 

como aplicável em algumas formações secundárias da Mata Atlântica. LN(BVAS)=-

2,5202+2,14*LN(DAP)+0,4644*LN(H)    (Modelo Logístico; Nelson et al., 2000) 

 

Resultados e Discussão  

 Foram encontradas um total de 82 árvores com DAP igual ou maior que 10 cm divididos 

nas seguintes classes: De 10 a 20 cm, encontrados 52 indivíduos; de 20 a 30 cm - 20 

indivíduos; de 30 a 40cm - 4 indivíduos; de 40 a 50cm - 5 indivíduos e maior que 50 cm - 

um indivíduo. A média de DAP dentro da parcela foi de 19,9 cm com desvio padrão de 9,8 

cm. Com relação à classe de altura, foram encontrados os seguintes resultados: De 0 a 5m - 

1 indivíduo; de 5 a 10 m - 41 indivíduos; de 10 a 15 m - 35 indivíduos e acima de 15 

metros - 5 indivíduos. A média de altura dentro da parcela foi de 10,7 m com desvio padrão 

de 2,6 m. A estimativa total de biomassa na parcela foi de 16,0 t ± 0,06 t utilizando ambas 

equações (coeficiente de variação < 0,3%), o que representa uma média de 0,19 t por 

indivíduo com desvio padrão de 0,25 t. A estimativa da biomassa total por hectare foi de 

160 t, resultando em uma biomassa total da floresta estimada em cerca de 2.400 toneladas. 

O estoque de carbono encontrado foi de 8,0 toneladas na parcela. A estimativa total de 

carbono estocado por hectare foi de 80 toneladas, totalizando 1.200 toneladas de carbono 

estocado na floresta estudada. Os dados encontrados sobre a biomassa (160 t/ha) se 

aproximam de estudos feitos no município de Nova Friburgo- RJ, em um fragmento com 

quarenta anos de abandono que apresentou 150 t/ha (Tanizaki, 2000). O DAP máximo 

encontrado neste estudo foi de 51 cm enquanto no fragmento estudado em Nova Friburgo, 

não ultrapassou 40cm. (Tanizaki, 2000), o que pode indicar uma idade maior ou mesmo 

condições mais propícias para o desenvolvimento florestal. Considerando a idade da 

floresta em torno de 40 anos a taxa de incorporação de biomassa foi estimada em torno de 4 

t/ha.ano.  

 

Conclusão 

O modelo geométrico empregado neste estudo quando comparado a um modelo logístico 

adequado à Mata Atlântica demonstrou que ambas as abordagens divergem em menos de 

0,5% em termos de coeficiente de variação. A capacidade de estocagem encontrada 

representa cerca de 50% da capacidade de uma floresta madura e cerca de três vezes a 

biomassa de florestas secundárias de 10 anos de idade. Estudos posteriores na mesma área 

envolverão a análise de amostras de madeira para verificação da densidade básica e teor de 

carbono.   
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INTRODUÇÃO 

A recuperação de áreas degradadas por plantio de árvores e o restabelecimento das 

florestas são mecanismos que potencialmente podem reduzir a concentração de carbono 

na atmosfera, elemento que junto com outros gases agravam o efeito estufa. Além da 

importância que as florestas têm como reservatórios de carbono, elas aumentam as 

precipitações regionais e mantêm os mananciais hídricos, mitigam as temperaturas 

extremas criando um microclima mais frio e úmido, tem um papel fundamental no ciclo 

de nutrientes, evitam a erosão e deterioração do solo e conservam a biodiversidade. 

As mudas de árvores utilizadas em reflorestamentos têm uma fase inicial na qual o 

seqüestro de carbono é lento por causa da adaptação das árvores às novas condições 

locais e pelo estabelecimento da estrutura radicular que geralmente demoram cerca de 

cinco anos. Depois desta fase, as árvores apresentam um crescimento de biomassa viva 

acima do solo mais rápido e consequentemente estocam mais carbono até o estágio de 

mata secundária médio/avançada. Após esta fase de maior incremento de biomassa, a 

floresta tende a crescer de forma mais lenta, embora ainda incorpore carbono, até sua 

fase clímax, estimada em torno de 100 a 120 anos. 

 No Município do Rio de Janeiro, os reflorestamentos foram utilizados para inibir a 

ocupação desordenada das encostas por moradias, principalmente nas áreas de risco, 

através do programa “Mutirão reflorestamento”, coordenado pela Prefeitura Municipal 

do Rio de Janeiro. Outra função é a estabilização das encostas pelo restabelecimento de 

uma densa cobertura florestal. O programa fideliza moradores no trato cultural e 

conservação dos plantios através de uma remuneração que é suspensa caso o 

reflorestamento não progrida. Desta forma os reflorestamentos do projeto “Mutirão  

Reflorestamento” tem alcançado êxito na maioria dos locais sob intervenção, somando 

mais de 100 áreas e um total de mais de 1700 hectares de reflorestamentos.  

  

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é estimar o estoque de carbono na Biomassa Viva Acima do 

Solo (BVAS) nos reflorestamentos através de medidas alométricas das árvores e 

quantificar o estoque de carbono nas respectivas áreas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Em áreas reflorestadas pelo Programa Mutirão Reflorestamento da Secretária do Meio 

Ambiente foi analisado um reflorestamento de 20 anos, localizado no Morro da 

Formiga, no bairro da Tijuca. Para estimar a quantidade de carbono no reflorestamento, 

foram demarcados dois transectos, ambos com área de 300m
2
. Em cada um foram 

medidas as freqüências das espécies, seus diâmetros e alturas, que permitiram calcular a 
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área basal e volume por indivíduos, espécie e para o total das árvores. Para a 

determinação da densidade e teor de carbono são coletadas amostras do lenho que são 

analisadas em laboratório, com o auxílio de um trado (Sonda Pressler). Com esses 

dados, pôde-se estimar a biomassa e a quantidade de carbono seqüestrado de cada área. 

Os cálculos da biomassa individual (BVAS(ind)) e estoque de carbono individual (C(ind)) 

são feitos pelas seguintes equações: BVASind=
DAP

200

2

× π× h× DB× IFF  

                       C ind=
DAP

200

2

× π× h× DB× IFF× TC  

Onde DAP é o diâmetro na altura do peito (cm); DB é a densidade básica (peso 

seco/volume fresco; g/cm
3
); PI = 3,14159; IFF é o índice de fator de forma para 

conversão de volume cilíndrico em volume total (obtido experimentalmente, 

adimensional; IFF = 0,72), h é a altura do indivíduo (metros) e TC é o teor de carbono, 

em percentagem (%) (Tanizaki, 2000). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estimou-se que o estoque médio de biomassa para o Plantio do Morro da Formiga foi 

de 65,7 toneladas de BVAS/ha. Considerando que 50% da biomassa florestal é 

constituída por carbono (Fearnside 1997, Nelson et al. 1999, Araújo et al. 1999) 

estimamos em 32,85 tC/ha. Levando-se em consideração o intervalo de tempo para tal 

incorporação (23 anos), estima-se a taxa de incorporação de BVAS e carbono por 

hectare ano, em torno de 2,86 tBVAS/ha.ano e 1,43 tC/ha.ano. Esses valores estão de 

acordo com os valores encontrados na literatura para reflorestamentos desta idade em 

ambiente tropical.  Os valores médios encontrados para DAP e altura (entre 14,7 e 14,1 

cm para DAP e 6,3 e 8,3m para altura; transecto 1 e 2 respectivamente) estão de acordo 

com os parâmetros esperados para uma vegetação em estágio médio de regeneração 

(DAP entre   10 e 20cm e altura entre 5 e 12m - Resolução CONAMA 06/94). As 

espécies mais frequentes em ordem decrescente são: Cambará (Gochnatia 

polymorpha), Sabiá (Mimosa sp.), Quaresmeira (Tibouchina granulosa) , Ipê-cinco-

folhas (Zeyheria tuberculosa), cutieira (Joanesia princeps), figueira (Ficus sp.) e 

Angico-vermelho (Anadenanthera peregrina), dentre outras. 

 

CONCLUSÃO      

O reflorestamento analisado incorpora carbono em taxa semelhante à encontrada na 

literatura, indicando a recuperação deste serviço ambiental. Da mesma forma,  foi 

visível a recuperação da biota associada e formação de um solo superficial rico em 

matéria orgânica com o crescimento da biomassa arbórea demonstrando a recuperação 

de outras funções ecológicas dessas áreas reflorestadas .  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, T.M.; HIGUCHI, N. & CARVALHO JÚNIOR, J.A..1999. Comparison of 

formulae for biomass content determination in a tropical rain forest site in the State of 

Pará, Brazil. Forest Ecology Management, 117:43-52.  

FEARNSIDE, P. 1997. Wood density for estimating forest biomass in Brazilian 

Amazon. Forest Ecology and Management, 90 (1); P: 59-87.  



 
2010 

  

 

P
ág

in
a4

0
 

MMA/CONAMA. RESOLUÇÃO CONAMA no 6, de 4 de maio de 1994. 

[http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=147]. Acessado em 07 de 

junho de 2010.  

NELSON, B.N. NELSON, B. W; MESQUITA, R; PEREIRA, J. L. G; SOUZA, S. G. 

A; BATISTA, G. T; COUTO, L. B.. et al.1999. Allometric regression for improved 

estimates of secondary forest biomass in the central Amazon. Forest Ecology 

management, 117: 149-167.  

TANIZAKI, K. 2000. Impacto do uso da terra no estoque e fluxo de carbono na área de 

domínio da Mata Atlântica: Estudo de caso, Estado do Rio de Janeiro. Tese de 

Doutorado em Geociências, Área de concentração: Geoquímica. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=147


 
2010 

  

 

P
ág

in
a4

1
 

CARACTERIZAÇÃO GEO-AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE 

PATY DO ALFERES - RJ COMO SUBSÍDIO PARA O 

PLANEJAMENTO E A GESTÃO AMBIENTAL LOCAIS 
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Palavra chave: degradação ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

 O Planejamento e a Gestão Ambiental são valiosas ferramentas para a utilização 

racional dos recursos naturais, sendo imprescindível que se conheça a área a ser gerida, 

através de uma caracterização geo-ambiental para compreender a constituição e os 

processos atuantes na base física espacial do território gerido. 

 Para que seja possível a recuperação de áreas degradadas, é preciso realizar 

diagnósticos na paisagem, com estudos básicos e levantamentos sistemáticos, para 

caracterizar e monitorar as diversas formas de degradação, como os processos erosivos 

e a saúde dos corpos hídricos. Nas áreas rurais os maiores problemas são  causados pelo 

uso da terra, que tem provocado processos erosivos acelerados, levando à degradação 

ambiental do solo, das águas, da atmosfera e com isso, diminuindo a qualidade de vida 

humana e elevando os custos produtivos e sociais. As consequências negativas ocorrem 

para o ambiente e para a sociedade, com o desmatamento para a ocupação de novas 

terras. As áreas já abandonadas dificilmente se recuperarão sozinhas, em sua 

biodiversidade original (CUNHA E GUERRA, 2006). Este trabalho se constitui de uma 

caracterização geo-ambiental do município de Paty do Alferes, no estado do Rio de 

Janeiro, servindo como subsídio para o planejamento e a gestão ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi realizado no município de Paty do Alferes, localizado nas 

coordenadas UTM 653120.339 e 7535884.242; 676845.994 e 7513747.763; de março 

de 2008 a janeiro de 2010. Após visitas a campo e problematização, foi iniciado o 

processo de pesquisa bibliográfica, pesquisa e coleta de dados nos sites do IBGE, MMA 

e EMBRAPA, de imagens de satélite, arquivos vetoriais (shapes) e modelos digitais de 

elevação (MDE). Seguiu-se ao processamento em gabinete, novas visitas a campo para 

observações, fotografias e marcações com GPS. Novamente em gabinete, os dados 

obtidos foram confrontados e analisados. Foram confeccionados mapas a partir dos 

dados obtidos, com uma imagem Landsat TM 7 pseudo-cores e o modelo digital de 

elevação (MDE). Foi dada preferência a softwares e dados gratuitos e/ou livres, como o 

QGIS, o gvSIG e o sistema operacional Linux. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foi constatado que a área de estudo encaixa-se no modelo de uso do solo de 
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áreas degradadas através de retirada de cobertura vegetal primária (Mata Atlântica), para 

cultivo do café. Atualmente encontra-se no estágio de solos exauridos e degradados 

devido a práticas de cultivo predatórias. Foram observadas muitas áreas de utilização 

menos nobre, sem cultivo ou abandonadas e algumas com poucas cabeças de gado. 

Muitos morros desflorestados, com gramíneas para pastagem e arbustos. Os 

remanescentes florestais foram observados em algumas encostas de difícil acesso e 

utilização e raramente em topos de morros. 

 Paty do Alferes está posicionado nos reversos da Serra do Mar, inserido no 

domínio morfoclimático tropical-atlântico, encontrado em “mares de morros” 

florestados. Apresenta latossolo vermelho-amarelo, cambissolo háplico e argissolo 

vermelho, drenagem originalmente perene e dentrítica, lençol freático que alimenta os 

rios e córregos, cobertura vegetal contínua na paisagem original em todo o interflúvio; 

lençol d'água superficial difuso e anastomosado. Região sujeita a forte degradação dos 

solos de origem antrópica, após anos de ciclo do café no médio vale do rio Paraíba do 

Sul; forte presença de planícies alveolares em pontos de concentração de drenagem. O 

domínio morfoclimático da Mata Atlântica, em sua conformação original, possía 500 a 

600 Km para o interior do Sul de Minas/Interior Fluminense, florestas tropicais de 

planaltos com clima mesotérmico, com 18º a 20ºC de temperatura e 1300 a 1600 mm de 

precipitação anuais. Fortes chuvas e nevoeiros na fachada atlântica da Serra do Mar e da 

Serra da Mantiqueira  (AB'SÁBER, 2008).  

 

CONCLUSÃO 

 O resultado encontrado foi a degradação ambiental presente em quase todo 

território na área estudada. O mau uso do solo, levando à perda da qualidade de vida 

local pela degradação do solo, alteração do microclima local, com aumento da 

temperatura média sazonal, diminuição da unidade do ar, rebaixamento do lençol 

freático, desaparecimento de córregos, poluição dos remanescentes por esgoto 

doméstico e agrotóxicos. 

 É necessário a implantação de uma política que induza ao reordenamento 

territorial e valorize a recuperação ambiental das terras, das águas e das coberturas 

vegetais (ROSS 2006).  

 Estas medidas podem trazer novamente a qualidade de vida para a população 

local, renda e emprego e a recuperação e manutenção do meio ambiente, em sua feição 

holística. Assim, seria minimizada a pressão social sobre o ambiente, permitindo a 

recuperação de parte da Mata Atlântica e sua biodiversidade. 
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INTRODUÇÃO 

As samambaias e licófitas possuem uma ampla distribuição mundial, com muitas 

espécies cosmopolitas, vivendo preferencialmente nas regiões tropicais e subtropicais 

do mundo, em locais úmidos e sombreados das matas. Atualmente, existem no mundo 

cerca de 1.200 espécies de licófitas e mais de 11.500 espécies de samambaias, segundo 

Pryer et al. 2004. Estão representadas nas Américas por cerca de 3.250 espécies, das 

quais 3.000 estão presentes no Neotrópico. No Brasil estima-se que ocorra um total de 

1.300 espécies de licófitas e samambaias, das quais já se tem o registro de 

aproximadamente 1.115 espécies. No sudeste e sul do Brasil ocorrem aproximadamente 

600 espécies, a maioria localizada nas florestas úmidas da Serra do Mar (Tryon & 

Tryon 1982). Estes remanescentes são importantes, pois fazem parte dos centros de 

endemismo e especiação na América Tropical (Tryon 1972). Os estudos sobre a 

diversidade florística dos vegetais vasculares sem sementes ocorrentes no estado do Rio 

de Janeiro começaram com Vellozo (1881) que elaborou a Flora Fluminensis, Rizzini 

(1953) produziu a Flora Organensis, seguido por Brade (1956) com a Flora de Itatiaia. 

Trabalhos mais recentes destacando a importância do grupo foram produzidos por 

Santos et al. (2004), Mynssen & Windisch (2004), Prado (2005), Santos & Sylvestre 

(2006) e Jascone & Miguel (2007). O presente estudo é uma contribuição ao 

conhecimento da flora das Samambaias e Licófitas das formações vegetais do estado do 

Rio de Janeiro, contribuindo para a formulação da flora do Estado do Rio de Janeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Parque Natural Municipal da Taquara (PARNAMTA) localiza-se no bairro da 

Taquara, que pertence ao 3º Distrito do município de Duque de Caxias, estado do Rio 

de Janeiro e está entre as coordenadas 22º35’57’’ S e 043º14’15’’ W. O PARNAMTA 

foi criado pela lei número 1.157 de 1992. Possui uma área de 20 hectares e se limita ao 

norte com a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis e é banhado pelo principal rio da 

região o Taquara. Junto com a APA de Petrópolis e a Reserva Biológica do Tinguá 

forma um importante corredor ecológico que se estende até o estado de Minas Gerais. 

Foram feitas coletas assistemáticas na área da Unidade de Conservação entre 2006 e 

2008. Todo o material coletado foi herborizado seguindo Windisch (1992) e 

incorporados ao acervo do Herbarium Bradeanum (HB) e suas duplicatas foram doadas 

ao Herbário Alberta Castellanos – INEA (GUA) e ao Herbário da Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ (RFFP). O sistema de classificação adotado foi o 

proposto por Smith et al. (2006); seguiu-se Pichi-Sermolli (1996) nas abreviaturas dos 
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autores. Os táxons foram identificados a partir de consulta a bibliografia específica e 

comparação com espécimes depositados no HB, GUA e RFFP. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A flora de samambaias e licófitas no PARNANTA é constituída por 22 espécies 

distribuídas em 19 gêneros e 10 famílias. As famílias mais representativas em número 

de espécies são: Pteridaceae (6), Polypodiaceae (4) e Anemiaceae (3). Algumas das 

espécies possuem uso medicinal e são utilizadas pela comunidade do entorno da 

unidade de conservação, são elas: Blechnum occidentale L. e Anemia phyllitidis (L.) 

Sw.. Outras são utilizadas em rituais de umbanda Macrothelypteris torresiana 

(Gaudich) Ching e Lygodium volubile Sw. Os resultados obtidos são significativos, pelo 

fato deste ser pioneiro no PARNANTA, aliado ao fato da mesma ser uma das áreas 

remanescentes de Floresta Atlântica ocorrentes no estado do Rio de Janeiro. Acredita-se 

que a referida flora provavelmente pode ter sido mais diversificada anteriormente, 

quando a área apresentava alterações antrópicas menos significativas. 

 

CONCLUSÃO 

No presente estudo o número de espécies inventariadas foi pouco representativo quando 

comparado com outras áreas do estado do Rio de Janeiro, o que corrobora com a 

Zuquim et al. (2008), onde a redução e alteração dos habitats influencia diretamente na 

diversidade dos vegetais, principalmente sobre as samambaias e licófitas, pois estas são 

bastante sensíveis as alterações ambientais. Estes resultados indicam que existe a 

necessidade de novas coletas e um plano de recuperação da flora local. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brade, A.C. 1956. A flora do Parque Nacional do Itatiaia. Boletim do Parque Nacional 

do Itatiaia 5: 1-85. 

Jascone, C.E.S. & Miguel, J.R. 2007. Pteridófitas do Parque Natural Municipal de Nova 

Iguaçu, Rio de Janeiro: Primeiros resultados. Saúde e Ambiente em Revista 2(1): 44-49. 

Mynssen, C.M. & Windisch, P.G. 2004. Pteridófitas da Reserva Rio das Pedras, 

Mangaratiba, RJ. Rodriguésia 55(85): 125-156. 

Pichi-Sermolli, R.E.G. 1996. Authors of scientific names in Pteridophyta. Royal 

Botanical Garden: Kew. 78p. 

Prado, J. 2005. Pteridaceae da Reserva Ecológica de Macaé de Cima, Nova Friburgo, 

Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguesia 56(87): 179-184.  

Pryer, K.M.; Schuettpelz, E.; Wolf, P.G.; Schneider, H.; Smith, A.R. & Cranfill, R. 

2004. Phylogeny and evolution of ferns (Monilophytes) with a focus on the early 

leptosporangiate divergences. American Journal of Botany  91(10): 1582–1598. 

Rizzini, C.T. 1953. Flora Organensis: lista preliminar das Cormophytas da Serra dos 

Órgãos. Arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 13: 118-246. 

Santos, M.G. & Sylvestre, L.S. 2006. Aspectos florísticos e econômicos das pteridófitas 

de um afloramento rochoso do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Acta Botanica Brasilica 

20(1): 115-124. 

Santos, M.G.; Sylvestre, L.S. & Araujo, D.S.D. 2004. Análise florística das pteridófitas 

do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro, Brasil. Acta Botanica 

Brasilica 18(2): 271-280.  

Tryon, R.M. 1972. Endemic areas and geographic speciation in tropical American ferns. 

Biotropica 4(3): 121-131. 



 

 
2010 

  

 

 

 

P
ág

in
a4

7
 

Tryon, R.M. & Tryon, A.F. 1982. Ferns and allies plants with special reference to 

Tropical America. Springer Verlag. New York. 857p. 

Vellozo, J.M. da C.1881. Florae Fluminensis ... . Archivos do Museu Nacional do Rio 

de Janeiro 5: 1-461.  

Windisch, P.G. 1992. Pteridófitas da região Norte-Ocidental do estado de São Paulo: 

guia para estudos e excursões. Universidade Estadual Paulista. São José do Rio Preto. 

124p. 

Zuquim, G.; Costa, F.R.C.; Prado, J. & Tuomisto, H. 2008. Guide to the ferns and 

Lycophytes of REBIO Uatumã – Central Amazônia. Manaus. Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia. 320p. 



 
2010 

  

 

P
ág

in
a4

8
 

COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E ESTRUTURAL DE UM TRECHO 

DE MATA ATLÂNTICA NA RESERVA ECOLÓGICA DARCY 

RIBEIRO, NITERÓI, RJ 
 

Barros, A. A. M.
1*

; Jascone, C. E. S.
2
; Christo, A. G.

3
; Mattos, J. E.

1
 &  

Andrade, C. M.
 1 

 

1 Faculdade de Formação de Professores da UERJ,  DCIEN, São Gonçalo, RJ, Brasil. 

anaangbarros@gmail.com 
2 Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
3 Escola Nacional de Botânica Tropical, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil 

Palavras-Chave: Diversidade biológica 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de ocupação do litoral brasileiro resultou na intensa degradação da Mata 

Atlântica alterando a paisagem, fragmentando as áreas florestadas e ocasionando perda 

de diversidade biológica. Segundo a Fundação SOS MATA ATLÂNTICA (2002), 

apenas 6% da cobertura original restou ao longo da costa brasileira. No estado do Rio de 

Janeiro só é possível encontrar áreas florestadas em 16,73% do território. Apenas 29,8% 

estão teoricamente protegidas em Unidades de Conservação a níveis federal e estadual 

(SOS MATA ATLÂNTICA 2002). Apesar de ter sua área drasticamente reduzida, os 

fragmentos florestais ainda detêm importantes informações sobre a diversidade 

biológica da Mata Atlântica, mesmo após décadas de isolamento. Dessa forma, os 

estudos florísticos e fitossociológicos são estratégicos para, não só conhecer essa 

diversidade, mas também gerar argumentos sólidos que visem à conservação desses 

fragmentos florestais. Esse trabalho tem como objetivo realizar o levantamento 

florístico e fitossociológico de uma área inserida na Reserva Ecológica Darcy Ribeiro 

(REDR). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A REDR foi criada pela Lei Municipal nº 1.566 de 20 de março de 1997 e localiza-se no 

município de Niterói (RJ). Está sob administração da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos. Constitui uma Unidade de Conservação que protege 

resquícios da Mata Atlântica em 10% do território municipal (12,4 km
2
, 55 km de 

perímetro). Pela classificação fitogeográfica de VELOSO et al. (1991) a vegetação 

corresponde a Floresta Ombrófila Densa Submontana. Abrange um relevo acidentado 

que inclui a Serra do Cantagalo (406 m), Serra Grande (384 m), Serra do Malheiro (264 

m) e Serra do Jacaré (231 m) (PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI 1992). Pela 

classificação de Köppen o clima é do tipo Aw, ou seja, quente e úmido, com estação 

chuvosa no verão e seca no inverno (maio e junho).  

A área de estudo foi inventariada quanto à composição florística através de coletas 

mensais de plantas férteis no período de outubro/2008 a fevereiro/2010, na Serra do 

Malheiro, Sítio Pomar. O material foi herborizado e seco em estufa 60 ºC, para posterior 

identificação através de bibliografia especializada, comparações nos herbários 

fluminenses e consultas aos taxonomistas especialistas. O material testemunho foi 

incorporado ao Herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (RFFP). A 

listagem florística foi organizada segundo o APG II (SOUZA & LORENZI 2008) para 
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famílias. Para correção nomenclatural dos autores adotou-se BRUMMIT & POWELL 

(1992). A amostragem fitossociológica baseou-se na metodologia utilizada por 

GENTRY (1982). Foram estabelecidas 10 parcelas de 2,0 X 50,0 m sob a forma de 

transectos, totalizando unidades amostrais de 100 m
2
 (0,1 ha). Todos os indivíduos 

lenhosos foram medidos, usando como critério de inclusão o Diâmetro a Altura do Peito 

(DAP)  2,5 cm a 1,30 m do ponto de enraizamento. Os parâmetros fitossociológicos 

foram calculados pelo programa FITOPAC (SHEPHERD 1995). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na área estudada foram amostrados 375 indivíduos vasculares, incluindo dois mortos. 

Foram registradas 115 espécies, 86 gêneros e 41 famílias. As espécies 

arbóreo/arbustivas contribuíram com 91,3% (100 spp.) e as trepadeiras com 13% (15 

spp.). As famílias com maior riqueza de espécies são Myrtaceae (18 spp.), Leguminosae 

(14 spp.), Euphorbiaceae (8 spp.), Rubiaceae (7 spp.), Moraceae, Sapindaceae e 

Lauraceae (6 espécies cada), totalizando 56,5% da amostragem realizada. Em outras 

áreas investigadas por GUEDES-BRUNI (1998) Myrtaceae, Leguminosae, Rubiaceae, 

Lauraceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae e Moraceae representam as famílias com 

maior riqueza de espécies para a Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. As cinco 

famílias dominantes são respectivamente Euphorbiaceae (13,9%), Leguminosae (9,7%), 

Moraceae (7,5%), Meliaceae (7,4%) e Myrtaceae (6,2%). Na área de estudo, 

Euphorbiaceae caracteriza principalmente o sub-bosque, sendo representada 

principalmente por Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax, Sebastiania nervosa Müll. Arg., 

Actinostemon echinatus Müll. Arg. e Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill. No 

que se refere ao valor de importância das espécies destacam-se Spondias mombin L. 

(13,1%), Actinostemon klotzschii (Didr.) Pax (7,6%), Tetraplandra leandri Baill. 

(6,9%), Trichilia casaretti subsp. richardiana T.D. Penn. (5,7%) e Chrysophyllum 

flexuosum Mart. (6,3%). Outras 52 espécies apresentaram apenas um indivíduo cada, 

tendo baixos valores de dominância e frequência.  

 

CONCLUSÃO 

A área estudada mostrou uma distribuição florística heterogênea da vegetação, o que é 

típico de zonas tropicais. Encontra-se em estádio sucessional avançado, sendo que a 

vegetação está se recompondo naturalmente. Nesse sentido, essa região poderia 

funcionar como matriz para o intercâmbio de propágulos, ajudando na recuperação da 

vegetação degradada presente nas proximidades.  
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INTRODUÇÃO 

As samambaias e licófitas possuem uma ampla distribuição mundial, com muitas 

espécies cosmopolitas, vivendo preferencialmente nas regiões tropicais e subtropicais 

do mundo, em locais úmidos e sombreados das matas. Atualmente, existem no mundo 

cerca de 1.200 espécies de licófitas e mais de 11.500 espécies de samambaias (Pryer et 

al. 2004). Estão representadas nas Américas por cerca de 3.250 espécies, das quais 

3.000 estão presentes no Neotrópico. No Brasil estima-se que ocorra um total de 1.300 

espécies de licófitas e samambaias, das quais já se tem o registro de aproximadamente 

1.115 espécies. No sudeste e sul do Brasil ocorrem aproximadamente 600 espécies, a 

maioria localizada nas florestas úmidas da Serra do Mar (Tryon & Tryon 1982). Tryon 

(1972) indica que tais remanescentes fazem parte dos principais centros de endemismo 

e especiação na América Tropical. Os estudos sobre a diversidade florística dos vegetais 

vasculares sem sementes ocorrentes no estado do Rio de Janeiro começou com Vellozo 

(1881) que elaborou a Flora Fluminensis, Rizzini (1953) produziu a Flora Organensis, 

seguido por Brade (1956) com a Flora de Itatiaia. Trabalhos mais recentes foram 

produzidos por Santos et al. (2004), Mynssen & Windisch (2004), Prado (2005), Santos 

& Sylvestre (2006), Jascone & Miguel (2007) e Santos (2008). O presente estudo é uma 

contribuição ao conhecimento da flora das Samambaias e Licófitas da Floresta Pluvial 

Atlântica do estado do Rio de Janeiro, contribuindo para a formulação da flora do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O município de Volta Redonda encontra-se situado no Sul do Estado do Rio de Janeiro, 

no trecho inferior do médio vale do Rio Paraíba do Sul, entre as serras do Mar e da 

Mantiqueira. Esta região é bastante favorecida pelo triângulo formado pelas cidades do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Compreende 182,8 km
2
 e 350 á 707 m de 

altitude. A estrutura hidrográfica da região caracteriza-se pela grande quantidade de 

riachos e córregos perpendiculares ao Rio Paraíba do Sul. Os morros apresentam alturas 

que variam de 50 a 200 metros de declividades. A Fazenda Santa Cecília do Ingá em 26 

de setembro de 2005, lei 10.440/05, a área foi transformada em Parque Natural 

Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá com 211 hectares sob as coordenadas 22º 27’ 

34’’S e 44º 04’ 51’’W. 

Foram feitas coletas assistemáticas na área da Unidade de Conservação entre 2006 e 

2008. Todo o material coletado foi herborizado seguindo Windisch (1992) e 

incorporados ao acervo do VOLRE e suas duplicatas foram doadas ao HB e ao RFFP.  
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O sistema de classificação adotado foi o proposto por Smith et al. (2006); seguiu-se 

Pichi-Sermolli (1996) nas abreviaturas dos autores. Os táxons foram identificados a 

partir de consulta a bibliografia específica e comparação com espécimes depositados no 

HB e RFFP. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A flora de samambaias e licófitas no Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília 

do Ingá é constituída por 38 espécies distribuídas em 17 gêneros e 10 famílias, este 

número representa menos de 10% das espécies do Sul e Sudeste do Brasil. As famílias 

com maior riqueza de espécies são Pteridaceae (11) e Thelypteridaceae (8). Essas 

famílias representam 50% do total de espécies amostradas, as outras oito perfazem os 

50% restantes. Os gêneros mais representativos foram Thelypteris (7) e Adiantum (6). A 

representatividade expressiva das famílias e dos gêneros acima relacionados também é 

observada nos outros trabalhos na Floresta Pluvial Atlântica de samambaias e licófitas 

como os realizados no estado do Rio de Janeiro.  

 

CONCLUSÃO 

No presente estudo o número de espécies inventariadas foi pouco representativo quando 

comparado com outras áreas do estado do Rio de Janeiro, o que corrobora com a 

Zuquim et al. (2008), onde a redução e alteração dos hábitats influencia diretamente na 

diversidade dos vegetais, principalmente sobre as samambaias e licófitas, pois estas são 

bastante sensíveis as mudanças ambientais. 
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Palavra chave: Conservação da biodiversidade 

 

INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica abriga um dos maiores contingentes de biodiversidade do planeta. Em 

florestas no sul do Estado da Bahia e nas serras do Estado do Espírito Santo, podem 

existir cerca de 450 diferentes espécies de árvores em um hectare de mata (LINO & 

DIAS 2003). A zona de interflúvio da Serra do Mar é composta por grandes fragmentos 

florestais que abrigam uma ampla diversidade, são fundamentais para a manutenção e 

recarga das áreas de cabeceira da bacia do Rio Grande, afluente do Rio Paraíba do Sul.  

Um mosaico de Unidades de Conservação, composto pelo Parque Estadual dos Três 

Picos, Área de Proteção Ambiental (APA) municipal da Caledônia e APA municipal 

dos Três Picos, revela a valoração ecológica, da região. A importância florística destas 

matas e seus potenciais para manutenção da biodiversidade local ainda estão por 

deslindar. Desta forma, o presente estudo objetivou avaliar a diversidade do estrato 

arbóreo de uma área de Floresta Ombrófila Densa Montana. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na região dos Três Picos, Município de Nova Friburgo, 

Estado do Rio de Janeiro, na bacia hidrográfica do rio São Lourenço, entre as 

coordenadas UTM 22°21’21,52”S – 42°39’58,58”W e 22°22’45,29”S – 

42°41’16,91”W. A área amostrada encontra-se a altitudes que variam de 1050 até 1200 

m.s.n.m. estando, portanto, em uma mesma faixa de classificação da vegetação. As 

espécies arbóreas foram amostradas em 12 transectos de 50 m utilizando–se a 

metodologia do ponto quadrante (COTTAN & CURTIS 1956). A distância entre os 

pontos de amostragem em cada transecto foi de cinco metros. Em cada transecto foram 

amostradas 40 árvores com DAP> 5 cm, totalizando 480 indivíduos. Os dados tomados 

foram: DAP a uma altura de 1,30 m (BROKAW & THOMPSON 2000), altura total, 

diâmetro da copa e distância da árvore ao centro do quadrante. Para o cálculo da 

biodiversidade foi utilizado o índice de Shannon-Wiever. 

As espécies não identificadas no campo foram coletadas com o uso de podão e/ou 

técnicas de acrodendrologia, prensadas e secas em estufa para identificação junto ao 

Herbário RBR (Instituto de Biologia UFRRJ).   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os 480 indivíduos arbóreos amostrados representam 38 famílias, 75 gêneros e 114 

espécies. As Famílias mais frequentes foram Myrtaceae (19,3%), seguida por Lauraceae 

(14,0%), Melastomataceae (6,1%), Fabaceae e Rubiaceae (4,4% cada), Annonaceae, 

Meliaceae, Sapindaceae e Salicaceae (2,6% cada). O valor encontrado para o índice de 

Shannon-Wiever foi 4.0 nets considerado alto para ecossistemas de Mata Atlântica. As 

espécies com maior frequencia foram: Euterpe edulis (16,4%), seguida por Alchornea 

triplinervia (6,0%), Myrcia rufulla (5,0%), Guapira opposita (4,3%), Amaioua 

intermedia (3,5%), Erytrhoxilum deciduum (2,3%), Psychotria sessilis (2,5%), e Ocotea 

puberula (2,0%). A espécie E.edulis ocorre em áreas climácicas (DURIGAN & 

NOGUEIRA 1990), sendo também encontrada em grande freqüência e densidade em 

formações secundárias (CARVALHO 2003), o que demonstra sua ampla valência 

ecológica. 

A Alchornea triplinervia é característica de matas secundaria iniciais e associações 

subclímax (VILELA et al. 1993, CARVALHO 2003). No Planalto Sul-Brasileiro a 

Ocotea puberula é uma das espécies mais comuns, sendo encontrada nos estágios 

secundário iniciais, nas fases intermediarias e avançadas de sucessão. A espécie E. 

deciduum, com ocorrência entre o Piauí, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, é de grande 

importância na recuperação ambiental principalmente pela produção de seus frutos 

atrativos para muitas espécies de pássaros (LORENZI 1992). 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se dizer que a área de estudo apresenta composição de ecossistema secundário, 

com tendência ao estagio clímax. A diversidade de espécies arbóreas encontrada 

evidencia a importância da região estudada para a manutenção da biodiversidade no 

bioma Mata Atlântica. 
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Palavra chave: Eugenia uniflora 

 

INTRODUÇÃO 

 Fenologia é o estudo das fases ou atividades do ciclo de vida de plantas ou animais 

e sua ocorrência temporal ao longo do ano, contribuindo para o entendimento dos padrões 

reprodutivos e vegetativos de plantas e animais que delas dependem (MORELLATO, 

1995).  Myrtaceae são plantas lenhosas, arbóreas, com folhas inteiras, disposição oposta. 

Cauliflora frequente. Flores em geral brancas, hermafroditas, de simetria radial. Corola as 

vezes suprimida. Estames geralmente numerosos. Ovário súpero e semi-ínfero até ínfero, 

pentacarpelar e pentalocular, com muitos óvulos. Fruto baciforme (JOLY, 1983).Segundo 

STAGGEMEIER et al. (2007) apesar da importância dessa família na estrutura do bioma 

de Floresta Atlântica, há poucos estudos sobre a biologia reprodutiva de suas espécies. 

Originária do Brasil a pitangueira distribui-se desde o nordeste ao sul do país. Não é uma 

planta exigente quanto ao solo, desenvolvendo-se bem em locais de clima quente e úmido. 

É recomendado seu plantio em reflorestamentos heterogêneos destinados à recomposição 

de áreas degradadas a fim de proporcionar alimento a avifauna (LORENZI, 1992 apud 

PELACANI et al., 2000). Atrai dispersores como sabiás, sanhaços, gaturanos, saíras, bem-

te-vis, jacus, arapongas entre outros (FRISCH & FRISCH, 2005). É visitada também por 

uma grande variedade de insetos, sendo as abelhas as mais comuns, e dentre elas, Apis 

mellifera L. é a mais frequente e abundante sendo considerada o polinizador efetivo 

(SILVA & PINHEIRO, 2007).  O presente trabalho objetivou o estudo da espécie arbórea 

Eugenia uniflora quanto aos padrões fenológicos: floração, frutificação e mudança foliar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Área de estudo – O museu Casa da Hera, compreende uma área de 

aproximadamente 35 mil m
2
, está localizado no centro de Vassouras-RJ, entre as 

coordenadas 22º 24’ 14” de latitude sul e 43º 39’ 45” de longitude oeste, com altitude de 

434 m. O clima da região, conforme Koeppen é do tipo Cwa ou seja, mesotérmico úmido 

com estação seca no inverno, o Museu Casa da Hera está inserido no domínio da Mata 

Atlântica sendo caracterizado como estacional semidecidual. 

 Metodologia – O acompanhamento fenológico de Eugenia uniflora foi realizado 

quinzenalmente entre abril de 2009 a abril de 2010, com auxílio de um binóculo, uma 

planilha de campo e uma máquina fotográfica. Foram observadas as fenofases quanto a: 

floração (estéril, botões florais ou inflorescência, floração adiantada ou árvore totalmente 

florida, floração terminada ou terminando), frutificação (frutos novos presentes, frutos 
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maduros presentes, frutos maduros caindo ou semente) e mudança foliar (árvore com 

poucas folhas, novas folhas aparecendo, maioria das folhas novas ou todas as folhas novas 

e copas completas com folhas velhas). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A espécie apresentou a fenofase de floração no final do inverno entre os meses de 

agosto a outubro, e frutificou entre os meses de setembro a novembro, o que corrobora com 

estudos feitos por SILVA & PINHEIRO (2007) em uma área de restinga a oeste do 

município do Rio de Janeiro. Apresentou novamente a fenofase de floração entre fevereiro 

e março/2010 com novos frutos imaturos no mês de abril, similar ao encontrado por 

STAGGEMEIER et al. (2007) estudando a fenologia reprodutiva de Myrtaceae em Floresta 

Atlântica, onde sugere que esse fator tem relação com ambientes de baixa sazonalidade que 

propicia condições pouco restritas para o desenvolvimento e amadurecimento dos frutos 

durante todo o ano, também descrito por GRESSLER (2005). Quanto à mudança foliar, 

apresentou poucas folhas de maio a junho e brotamento de novas folhas concomitantes com 

o aparecimento de botões florais, ou seja, em agosto e fevereiro. MARCHIORETTO et al. 

(2007), estudando Eugenia uniflora, dentre outras espécies arbóreas no sul do Brasil, 

ressalta que a produção de folhas com início no mês de agosto está correlacionado com o 

aumento da temperatura média e o aumento do comprimento do dia e não encontraram 

correlação significativa entre brotamento e precipitação. 

 

CONCLUSÃO 

 Neste trabalho foi possível reconhecer alguns padrões de fenofases de Eugenia 

uniflora, corroborando com outros autores.  Porém para maior compreensão das fenofases é 

preciso considerar as possíveis relações com os fatores climáticos como: pluviosidade, 

temperatura e insolação. Além de ser necessário um esforço amostral maior para analise da 

sincronia das ocorrências fenológicas. Sendo ambos futuramente trabalhados para a 

continuidade do estudo. 
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Palavra chave: Primata 

 

INTRODUÇÃO 

O maior mamífero endêmico do Brasil e o maior primata das Américas conhecido como  

Muriqui, Brachyteles aracnhoides (Geoffroyi, 1806) possuía uma área de distribuição 

que ia desde o sul do Estado da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

São Paulo. Ocupando também o norte do Paraná. Em altitude que variava de 600 a 

1800m acima do nível do mar.  

Atualmente habitam as florestas pluviais, altas e baixas. Encontrando-se em resquícios 

de matas primárias ou secundárias da Mata Atlântica, que sobreviveram ao 

desmatamento provocado pelo homem. 

De acordo com KINDLOVITS 2009, o muriqui-do-sul apresenta uma pelagem espessa, 

de coloração bege, que cobre todo o corpo. A cabeça é redonda, com a face de pele 

negra e pêlos mais escuros ao seu redor. Possui também a pele das mãos, pés e planta da 

cauda de cor negra. São considerados o maior primata das Américas, possuindo porte 

avantajado, com comprimento do corpo variando de 43 a 50 cm. A cauda é longa sendo 

maior que o corpo e medindo cerca de 70 a 80 cm. Apresentando o terço final sem pêlos 

e que serve de superfície táctil e preensora. 

Em idioma indígena o nome Muriqui significa “gente vagarosa”, pois se locomove de 

maneira lenta através da braquiação. Assim como o macaco-aranha, o muriqui também 

é considerado como um verdadeiro braquiador do Novo Mundo. Possue o polegar 

rudimentar ou ausente e  a mão similar a um gancho, para auxiliar na locomoção 

(COIMBRA-FILHO 1990). 

Os grupos formados variam conforme a distância percorrida. Podendo ter  até 50 

indivíduos. Convivem em harmonia e sem sinal de dominância o qualquer estrutura 

hierárquica. 

O período gestacional varia de 7 a 8 meses, em média com 230 dias. Nascendo um 

único filhote, que fica agarrado à mãe até os 18 a 24 meses, quando ocorre o desmame. 

A sua longevidade é de aproximadamente 20 anos de idade em cativeiro. 

 Segundo AURICCHIO 1995, a alimentação desses animais tem características de 

folívoros e frugívoros. Incluindo brotos, folhas e frutos (80%), e o restante de flores, 

sementes e insetos. 

O presente trabalho visa relatar o nascimento de um primata brasileiro da espécie 

Brachyteles arachnoides nascido “ex situ”, no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro 

localizado em Guapimirim – RJ. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

No Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, no período de setembro a dezembro de 

2008 foi observado um casal de Muriqui do Sul copulando. Sendo a gravidez 

confirmada através de exame ultra som no dia 15 de julho de 2009. O nascimento do 

filhote ocorreu em agosto de 2009 e este apresentava-se em perfeito estado de saúde. 

Ficando a maior parte do tempo  agarrado à mãe e mamando. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No dia 23 de setembro de 2009, o filhote de Muriqui foi sexado, sendo um macho. 

Também foi realizada a biometria. Tendo 21cm de comprimento do corpo, 25 cm de  

cauda e 7 cm de pé. Desde o período do nascimento até os 6 meses de idade, o filhote só 

foi encontrado com a mãe e não foi visto tendo contato com o pai e nem com o outro 

irmão de 3 anos de idade.  

O período mais difícil de um animal é provavelmente o período perinatal, que vai do dia 

antes do nascimento até alguns dias depois do parto. O manejo adequado é sempre 

muito importante para o sucesso repodutivo, especialmente, em fêmeas gestantes. 

Cuidados com a dieta e atenção para a minimização de estresse são condições 

importantes para garantir o nascimento de filhotes sadios. Cópulas ou ausência de estro 

devem ser observadas e anotadas. Sinais de gestação devem ser percebidos, e quando 

presentes, o recinto precisa ser preparado para o parto. 

 

CONCLUSÕES 

É extremamente reduzido o contigente populacional de Brachyteles sp. em cativeiro,  e 

este é insuficiente para respaldar quaisquer estratégia de conservação em ambiente 

natural, como a translocação ou a reintrodução de indivíduos, como os procedimentos 

adotados desde a década de 1980 para o  Leontopithecus rosalia. 

Nos últimos anos, vários esforços têm sido feitos objetivando à conservação dos 

muriquis, tanto na escala governamental quanto no âmbito da sociedade civil. A criação 

do Comitê Internacional para a Conservação do Muriqui que visa reunir os 

pesquisadores e mantenedores de Brachyteles sp. para elaborar estratégias de 

conservação “in situ” e “ex situ” representa um notório avanço e demonstra uma 

preocupação das esferas públicas (federal, estadual e municipal) e privadas 

(organizações não governamentais conservacionistas). Com isso, o nascimento do 

primata  Muriqui no CENPRI é de extrema importância para avanço no conhecimento 

da espécie e sua conservação. 
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MAPA DE TRILHA INTERPRETATIVA COMO FERRAMENTA 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA PROTEGIDA DA MATA 

ATLÂNTICA: PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA TAQUARA, 

DUQUE DE CAXIAS –RJ- BRASIL.  
 

Silva, N.C.¹; Kitagawa, A.T.¹; Luz, D.E.¹; Costa, R.G.S.¹ & Prantera, M.T.¹ 
¹ UNIGRANRIO – Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, Rj – Brasil.  

Palavra chave: Trilha interpretativa.  

 

INTRODUÇÃO 

Trilhas interpretativas são caminhos pré-existentes ou estabelecidos, com 

diferentes formas, comprimentos e larguras que propiciem ao visitante uma interação 

com o ambiente natural, conduzindo-os a um atrativo específico, possibilitando seu 

entretenimento e educação através de sinalizações e de recursos interpretativos. A 

Educação e a interpretação ambiental são instrumentos importantes na reaproximação 

das pessoas com ambiente natural (VASCONCELLOS, 2006). De acordo com 

CARVALHO (1998), “o convívio solidário com a natureza pressupões profunda 

transformação nas relações culturais que constroem os modos individuais e coletivos 

de estar no mundo”. Nesse contexto, os locais ideais para a realização de atividades de 

Educação Ambiental, através de trilhas interpretativas, são as Áreas Protegidas, pois 

representam instrumentos importantes para a preservação do meio ambiente, atuando, 

como local de aprendizagem e sensibilização da comunidade acerca da problemática 

ambiental (JACOBI, et al., 2004). O Parque Natural Municipal da Taquara é uma das 

poucas áreas remanescentes da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, especificamente, no 

município de Duque de Caxias, cuja cobertura original de Mata Atlântica encontra-se 

reduzida a cerca de 30% (SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). O Parque recebe, 

semanalmente, um grande número de visitantes oriundo do município e áreas 

adjacentes. Dessa maneira, devem ser oferecidos subsídios para que os visitantes 

interajam e sejam informados sobre essa área protegida e a Mata Atlântica. O presente 

trabalho teve como objetivo principal a elaboração de um mapa interpretativo da trilha 

do Poço da Baleia, a fim de ser utilizado como subsídio para elaboração e aplicação de 

atividades de educação e interpretação ambiental, além de visitas autoguiadas.  
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo do projeto foi o Parque Natural Municipal da Taquara, (S 22º 

35' 56,6", W 043º 14' 14,9"), uma Unidade de Conservação Integral,  localizada no 

bairro da Taquara, pertencente  ao 3º distrito de Duque de Caxias.  Possui uma área de 

aproximadamente, 20 hectares e se limita, ao norte, com a Área de Proteção Ambiental 

(APA) de Petrópolis, formando um corredor ecológico com a APA e com a Reserva 

Biológica de Tinguá. Para a execução deste trabalho foram realizadas atividades de 

campo, onde foram utilizados um aparelho GPS modelo Garmin 38, uma bússola de 

visada de trilhas e rumos para marcação da trilha e foram registrados através de fotos os 

pontos de maior relevância para ilustração do mapa. Para a coleta de dados, a equipe 

percorreu a trilha com o aparelho GPS utilizando o modo de mapeamento automático, 

que consiste em gravar as coordenadas dos pontos ao longo do deslocamento. Este 

recurso é conhecido como TRACK ou TRACKLOG (registro do trajeto), onde os 

pontos gravados são conhecidos como TRACKPOINTS ou pontos de trilha.  O 
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processamento dos dados foi realizado no programa GPS Trackmaker, onde o mapa 

gerado foi representado artisticamente e acrescentadas às fotografias dos pontos de 

referência e de maior relevância. Para isso foram realizados desenhos e processamento 

nos programas Photo Shop e Corew draw.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este estudo permitiu a elaboração de um mapa interpretativo da trilha do poço da 

baleia, com o intuito de apresentar aos visitantes a importância da conservação e 

preservação das florestas e dos recursos naturais. O mapa possui características que 

possibilitam sua utilização por pessoas de diferentes faixas etárias.  Durante o percurso 

da trilha escolhida é possível visualizar espécies da flora como o Pau-brasil 

(Caesalpinia echinata Lam), a Paineira (Chorisa speciosa), o Guapuruvu (Schizolobium 

parahyba) e várias bromélias, onde se observa a relação de epifitismo dessa espécie. 

Podem ser observadas espécies como a Tradescantia zebrina e a Impatiens walleriana, 

demonstrando a expansão da flora exótica. Com relação à fauna podem ser observadas 

espécies como o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia), registrado por Burity et al 

(2007), preguiças (Bradypus torquatus), lagartos (Tupinambis teguixin), aves e peixes, 

entre outros animais. 

 

CONCLUSÃO 

Os programas de educação e interpretação ambiental são de fundamental 

importância para que as Unidades de Conservação, de todas as características de 

manejo, cumpram completamente, sua função ambiental e social (VASCONCELLOS, 

2006). Dessa maneira, o mapa se tornou uma importante ferramenta para o 

planejamento dessas atividades e para as visitas autoguiadas, que auxiliam os visitantes 

a percorrer a trilha conhecendo o meio ambiente, sem a necessidade de um guia. 
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MAPEAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, PARQUE 

NATURAL MUNICIPAL DA TAQUARA, UTILIZANDO O 

SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL 
 

Kitagawa A. T. ¹; Silva, N.C.S.
¹
;

 
Luz D. E. ¹; Costa, R.G.S.¹; & Prantera M. T. ¹. 

 

¹ UNIGRANRIO – Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, RJ – Brasil.  

Palavras chave: mapeamento 

 

INTRODUÇÃO 

O Parque Natural Municipal da Taquara (PNMT) sob a gestão da Secretaria Municipal 

de Duque de Caxias, foi criado pela lei nº1.157 de 1992, em 11 de dezembro de 1992. 

Possui uma área de aproximadamente 20 hectares, se limita ao norte, com a Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Petrópolis, e é cortado em toda sua extensão pelo Rio da 

Taquara. É constituído por um conjunto de formações vegetais pertencentes ao domínio 

da Mata Atlântica, localizado integralmente na Região Fitoecológica da Floresta 

Ombrófila Densa. Este Parque está inserido na principal área verde do município, 

contendo uma diversidade significativa de fauna e flora, inclusive exemplares de mico-

leão-dourado (Burity et. al. 2007). Os Parques Nacionais comportam a visitação com 

fins recreativos e educacionais e as pesquisas científicas regulamentadas pelo plano de 

manejo da unidade. (CPRM, 1994). Mesmo sendo utilizados para fins de visitação e 

pesquisa, ainda existe um déficit muito grande no que diz respeito ao mapeamento. 

Percebe-se, a falta de mapas que indiquem as trilhas dos locais a serem visitados, as 

condições e os graus de dificuldades das trilhas de acesso, e que possibilitem, uma 

referência maior para a localização dos pesquisadores (ROCHA et al,  2006). O GPS 

(Sistema de Posicionamento Global) apesar de ter sido criado para fins nada nobres 

revelou-se um sistema extremamente preciso e rápido para posicionamento e 

mapeamento (CÂMARA, 2010). Este trabalho teve como objetivo principal mapear as 

trilhas ecoturísticas do Parque Natural Municipal da Taquara e seus pontos relevantes 

ao ecoturismo e a educação ambiental. 

 

MATERIAL E METODOS 

A aquisição dos dados em campo foi realizada entre outubro de 2008 e maio de 2009, 

por meios de métodos de posicionamento GPS.  Para marcação dos pontos foram 

utilizados GPS EMPEX – GARMIN modelo 38 e GPS Garmin Map76 CX, Notebook 

VOSTRO 1400 e rádios transceptores IC-Q7 e IC-T8.   Para a coleta de dados o 

aparelho GPS foi usado no modo de mapeamento automático, que consiste em gravar as 

coordenadas dos pontos ao longo do deslocamento. Este recurso é conhecido como 

TRACK ou TRACKLOG (registro do trajeto), onde os pontos gravados são conhecidos 

como TRACKPOINTS ou pontos de trilha. Posteriormente, os dados coletados foram 

processados no programa GPSTrackmaker produzindo  dois mapas.  Ao final, o projeto 

cartográfico foi lançado no Programa "Google earth", o que possibilitou uma boa 

apresentação visual dos mapas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados foram gerados um mapa de delimitação do PNMT e um mapa com 

cada trilha, sendo estas identificadas através de coloração específica, exibida na 

legenda, dando assim, suportem a orientação no espaço geográfico, e ao planejamento e 

gerenciamento desta unidade de conservação. Além da forma impressa, o mapa foi 

disponibilizado em mídia digital, o que facilitará ainda mais sua utilização. Os dados 

gerados serão de grande auxílio para a Prefeitura de Duque de Caxias, Administração 

do PNMT, ONGs, comunidade científica, guias, professores, educadores ambientais, 

moradores da APA de Petrópolis e visitantes. A utilização desta ferramenta 

proporcionará maior precisão nos dados das pesquisas realizadas no seu interior e 

entorno. Além disso, o público, em geral, será beneficiado, pois as combinações geradas 

proporcionarão mais qualidade e segurança aos grupos de visitantes. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho fez-se um mapeamento das trilhas ecoturísticas e a integração dos dados 

geográficos em Unidades de Conservação, tendo como caso de estudo o Parque Natural 

Municipal da Taquara, a fim de fornecer informações que sirvam de suporte ao 

planejamento e gerenciamento do Parque, com o intuito de cumprir os objetivos da 

conservação ambiental do bioma Mata Atlântica. A confecção de um mapa é de grande 

importância em todos os sentidos, seja ele científico ou de lazer. O referido produto tem 

suas aplicações em diferentes áreas de empreendimentos como: aplicações florestais, 

inventário de recursos naturais, planejamento e gerenciamento do uso da terra. Dentre 

as dificuldades encontradas no que diz respeito ao levantamento de campo, destaca-se 

as obstruções do sinal do GPS, devido às condições climáticas e a vegetação fechada 

das trilhas. Com relação aos objetivos propostos, pode-se afirmar que estes foram 

alcançados. Pois efetuou-se com sucesso a integração dos dados geográficos, que 

poderão ser utilizados, através de consulta ao banco de dados nos estudos de educação e 

conservação ambiental.  
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INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas florestais vem sofrendo modificações provocadas principalmente pela 

ação antrópica devido ao avanço da fronteira agropecuária, da indústria e da 

especulação imobiliária. Os fragmentos florestais da área de estudo estão na região 

conhecida como Três Picos inserida no Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense 

(DIAS 2007). Estes fragmentos são extensos, biodiversos e representam a complexidade 

ambiental típica dos ecossistemas de mata atlântica. Estudos florísticos são importantes 

para determinar as espécies que compõe a vegetação local e os seus papéis 

diferenciados dentro do ecossistema. As espécies florestais geralmente interagem entre 

si caracterizando ambientes sistêmicos, com importância ecológica considerável. 

Variações das condições topográficas podem causar diferenças ecológicas na 

composição florística por causa de condições microclimáticas diferenciadas e 

conseqüente modificação adaptativa das plantas a estas condições. O presente estudo 

buscou comparar a composição das espécies arbóreas entre as vertentes Norte e Sul em 

seis morros distintos.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Fazenda Campestre, no Município de Nova Friburgo no 

Estado do Rio de Janeiro. A área de estudo encontra-se a altitudes que variam de 1050 

até 1200 m.s.n.m. em uma mesma faixa de classificação da vegetação, Floresta 

Ombrófila Densa Montana segundo VELOSO 1991. A precipitação anual na Fazenda 

Campestre é de 3.000mm sendo o dobro das médias anuais para a região. O clima 

segundo Köppen é tropical de altitude (Cf) e subtropical (Cw). As amostragens foram 

feitas em 12 linhas de 50 m (seis na vertente norte e seis na vertente sul) utilizando o 

método de ponto quadrante (COTTAN & CURTIS 1956). Em cada transecto foram 

amostradas 40 árvores com DAP> 5 cm, totalizando 480 indivíduos. As espécies foram 

coletadas, prensadas e secas em estufa para posterior identificação. As espécies foram 

avaliadas de acordo com a seguinte classificação: espécie comum entre as vertentes; 

exclusiva de uma vertente; mais frequente em cada vertente e no total.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontradas 114 espécies de 38 famílias botânicas, sendo que 17 famílias 

apresentaram mais de uma espécie e 21 apenas uma espécie. O numero de espécies por 

família foi: Myrtaceae com 22 espécies, Lauraceae (16), Melastomataceae (8), 

Rubiaceae (6), Fabaceae e Meliaceae (5 cada), Euphorbiaceae (4), Sapindaceae, 

Salicaceae, Annonaceae, Clusiaceae e Asteraceae (3 cada), Araliaceae, Monimiaceae, 

Solanaceae, Styracaceae e Verbenaceae (2 cada) e o restante das famílias 
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(Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Arecaceae, Bignoniaceae, Clethraceae, Chloranthaceae, 

Cyatheaceae, Ebenaceae, Erytrhoxilaceae, Moraceae, Nyctaginaceae, Phylantaceae, 

Phytolacaceae, Peraceae, Picramniaceae, Rosaceae, Rutaceae, Styracaceae, Theaceae, 

Thymeleaceae, Urticaceae, Winteraceae) apresentaram apenas uma espécie. Na vertente 

norte foram encontradas 85 espécies em enquanto que na vertente sul foram 84 

espécies, não apresentando, portanto, diferenças significativas entre as vertentes. A 

diferença maior foi em relação a riqueza de famílias botânicas onde a vertente Sul teve 

suas espécies distribuídas em 38 famílias e a vertente Norte em 35. Das espécies 

encontradas 43 são comuns às duas vertentes, 36 exclusivas da vertente Sul, 40 

exclusivas da norte. O “palmito-jussara” (Euterpe edulis L.) foi espécie mais freqüente 

em ambas as vertentes com um total de 79 indivíduos amostrados, sendo 29 na norte e 

50 na sul. Estes resultados concordam com estudos realizados na mesma região 

analisando efeito de borda onde o E. edulis também foi a espécie mais representativa 

(BOHRER & BARROS 2006).  

Algumas famílias (6) foram exclusivas da vertente norte, porém com mais de 

uma espécie representada. São elas: Meliaceae (Cabralea canjerana (Vell.) Mart., 

Trichilia hirta L. e Trichilia sp.), Phylantaceae (Hyeronima alchorneoides Allemao), 

Picramniaceae (Picramnia glazioviana Eng.), Rosaceae (Prunus sellowii Koehne),   

Styracaceae (Styrax pohli e Styrax camporum Pohl) e Verbenaceae (Citharexylum aff. 

myrianthum Sham. e Vitex montevidensis Cham.). Cinco famílias foram exclusivas da 

vertente sul e representadas por apenas uma espécie. São elas: Anacardiaceae (Tapirira 

guianensis Aubl.), Bignoniaceae (Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex. D.C.) 

Mattos), Fabaceae – Caesalpinoideae (Tachigali multijuga Benth.), Chloranthaceae 

(Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.) e Winteraceae (Drymis brasiliensis Miers.). 

 

CONCLUSÕES 

A exclusividade das espécies em relação às vertentes pode estar relacionada com as 

condições ambientais diferenciadas entre as vertentes, principalmente no que se refere a 

radiação solar e interceptação de umidade, criando condições ecológicas distintas e 

conseqüente preferência ecológica das espécies em cada vertente. 
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INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas naturais que são submetidos a algum tipo de perturbação pela ação 

antrópica ao longo dos ciclos econômicos podem apresentar níveis de alteração que irão 

influenciar diretamente na ciclagem de nutrientes, na produção e qualidade da água e 

nos fluxos de energia nos ecossistemas. No Estado do Rio de Janeiro estima-se que a 

Mata Atlântica originalmente cobria em torno de 98 % de seu território, considerando-

se suas diferentes formações florestais. Atualmente a cobertura original restringe-se a 

menos de 20%, encontrando-se bastante fragmentada (Fundação SOS MATA 

ATLÂNTICA 2002). O estudo da distribuição e biomassa radicular oferece uma boa 

contribuição para o entendimento do papel do sistema radicular na ciclagem de 

nutrientes dos ecossistemas. O crescimento de raízes finas pode representar até 50 % da 

produtividade primária líquida, sendo uma das principais vias pela qual o carbono é 

adicionado ao solo, o que as tornam de particular importância no ciclo global do 

carbono (JANSSENS et al., 2002). O objetivo deste trabalho foi quantificar a produção 

de biomassa de raízes finas em três estádios de recuperação de Florestas Secundária da 

Mata Atlântica na Região do Vale do Médio Paraíba do Sul – RJ. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido no município de Pinheiral que está situado ao sul do estado 

do Rio Janeiro, entre as latitudes 22º30’S e 22º38’S e entre as longitudes 43º57’W e 

44º05’W, na região do Médio Vale do Paraíba do Sul. Para avaliação da biomassa de 

raízes finas (< que 2 mm) foram selecionados três estádios sucessionais de florestas 

secundárias (Floresta Secundária em Estádio Inicial, Floresta Secundária em Estádio 

Médio e Floresta Secundária em Estádio Avançado). Foram realizadas coletas em dois 

períodos do ano: chuvoso (janeiro de 2010) e seco (junho de 2009). Utilizou-se para 

amostragem uma adaptação do método do monólito (BRASIL, 2005). Em cada uma das 

áreas de estudo foram escavadas cinco trincheiras, com dimensão inicial de 1,0 m de 

profundidade e 0,80 m de largura. Em uma parede da trincheira, foram coletadas 

amostras nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm, constituindo assim cinco 

repetições por profundidade por área nos dois períodos de avaliação (janeiro de 2010 e 

junho de 2009). Após a coleta, o solo do monólito foi submetido a uma lavagem manual 

para separar as raízes, em uma adaptação da técnica de decantação/flotação proposta por 

SCHUURMAN & GOEDEWAAGEN (1971) apresentada por BRASIL (2005). As 

raízes finas lavadas e recuperadas nesse processo foram secas em estufa de circulação 

de ar a 70 °C, até peso constante e, posteriormente pesadas em balança analítica. Os 
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dados de biomassa radicular, inicialmente obtidos em gramas de raízes contidas em um 

decímetro cúbico de solo (g dm
-3

), foram convertidos em mega gramas por hectare (Mg 

ha
-1

) por meio das correspondências de massa e volume entre essas unidades. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estoques de biomassa radicular apresentaram uma tendência de maiores valores nos 

primeiros 10 cm do solo, nas diferentes épocas estudadas. A maior concentração da 

biomassa radicular nas camadas mais superficiais do solo pode ser explicada pela maior 

quantidade de nutrientes decorrentes da decomposição da serapilheira. deficiência 

hídrica nas camadas mais profundas ocasionando uma maior concentração de raízes na 

camada de 0-10 cm onde há uma maior oferta de água. De maneira geral, para o período 

chuvoso observaram-se maiores valores de biomassa na FSEA, seguida por FSEM e 

FSEI para as profundidades de 0-10 e 20-30 cm. Entretanto, este padrão não foi 

observado para a profundidade de 10-20 cm, cujos valores foram maiores para a FSEA 

e menores para a FSEM. No período seco não foi constatada diferença entre as áreas nas 

diferentes profundidades, contudo na FSEA observa-se uma tendência de maiores 

valores nas camadas de 0-10 e 20-30 cm. 

Com relação aos valores de biomassa radicular entre os períodos para cada estádio 

sucessional observou-se diferença estatística somente para a FSEI na profundidade de 0-

10cm e para a FSEA na profundidade de 10-20 cm. 

Os maiores valores de biomassa radicular foram encontrados, de modo geral em FSEA. 

Este fato possivelmente pode ser explicado pela composição florística dos estádios mais 

avançados de sucessão os quais apresentam maiores números de espécies e 

conseqüentemente maior será a produção de biomassa radicular (MENEZES 2008).  

 

CONCLUSÃO 

 

A produção de biomassa de raízes finas foi maior no período seco (junho) com destaque 

para a profundidade de 0-10 cm nos três estágios de sucessão. A FSEA apresentou 

maiores valores de biomassa de raízes finas sugerindo que o estádio sucessional da 

floresta influência na sua produção de biomassa subterrânea. 
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Tabela 1-Valores de Biomassa Radicular

(1)
 nos diferentes Estádios Sucessionais

(2) 

 Densidade (Mg ha
-1

)
 (3) 

 Chuvoso Seco 

                                                 Prof.  0-10 cm 

FSEI 1,15 b B 2,10a A 

  FSEM 2,00 a A 2,58 a A 

 FSEA 2,51 a A 3,08 a A 

                                                    Prof. 10-20 cm 

FSEI 0,84 b A 1,04 a A 

  FSEM 0,56 b A 1,43 a A 

 FSEA 1,99 a A 1,40 a B 

                                                     Prof. 20-30 cm 

FSEI  0,30 b A 0,35 a A 

  FSEM                    1,00 a A 0,39 a A 

 FSEA 1,18 a A 0,67 a A 
1
 Médias de cinco repetições. Valores seguidos da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, para cada 

profundidade não diferem pelo teste de Bonferroni a 5%.
 2

 Legenda: FSEI – floresta secundária estádio inicial; FSEM – floresta 

secundária estádio médio; FSEA – floresta secundária estádio avançado.
3
 Unidade resultante da conversão de g dm

-3
. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos séculos, principalmente após o advento da revolução industrial, os 

reservatórios de carbono na biosfera, geosfera (incluindo os solos) e atmosfera têm sido 

bastante modificados pelas atividades, agrícolas e industriais (IZAC, 1997). A abertura 

de dossel é representada pela descontinuidade entre as copas das árvores, que pode se 

dar por variação da topografia ou por queda de árvores formando clareiras, 

disponibilizando maior quantidade de luz para os estratos inferiores (DIAS et al., 2006). 

A maior entrada de radiação solar no interior das florestas faz com que ocorra uma 

maior luminosidade que influenciará nos habitats e que irá limitar a área na qual uma 

espécie vegetal pode sobreviver (GANDOLFI, 2000) e também contribuir para uma 

maior atividade da biomassa microbiana e assim levando a uma maior taxa de 

respiração e consequentemente uma maior liberação de CO2 do solo (YIM et al, 2003). 

O solo pode funcionar como uma fonte de emissão ou como um sumidouro de carbono 

atmosférico, dependendo do tipo de manejo adotado, podendo essa matriz vir a 

desempenhar um importante papel na mitigação dos efeitos negativos do efeito estufa 

sobre diferentes processos naturais (SILVA & MACHADO, 2000). O objetivo do 

presente trabalho foi quantificar a evolução de CO2 do solo e a taxa de luminosidade no 

interior de três estádios de recuperação de fragmentos da Mata Atlântica, localizados em 

Pinheiral (RJ). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido no município de Pinheiral que está situado ao sul do estado 

do Rio Janeiro, entre as latitudes 22º30’S e 22º38’S e entre as longitudes 43º57’W e 

44º05’W, na região do Médio Vale do Paraíba do Sul. Para a quantificação da evolução 

de CO2 do solo nos três diferentes estágios sucessionais de floresta (Floresta Secundária 

em Estádio Inicial, Floresta Secundária em Estádio Médio e Floresta Secundária em 

Estádio Avançado) foi utilizado um analisador de gás por absorção na faixa do 

infravermelho modelo o aparelho EGM-4, acoplado a uma câmara cilíndrica onde 

foram feitas 20 medidas de evolução de CO2 realizadas diretamente no solo. As 

medidas de de evolução de CO2 foram expressas em (g CO2 m
2
 hora

-1
), sendo 

posteriormente convertidas que em Mg ha
-1 

CO2 dia
-1

). Para a quantificação da taxa de 

luminosidade  foi utilizado um Radiômetro (Field Scout), sendo também feitas leituras 

diretas de luminosidade no interior das florestas. Os resultados foram expressos em (µ 
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mol m
-2

 s
-1

). Ambas as quantificações foram realizadas em dois períodos do ano, 

período seco (junho 2009) e período chuvoso (janeiro 2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A evolução de CO2 no período seco (junho) foi maior para a FSEM (0,09 Mg ha
-1

 dia
-1

), 

quando comparada com a FSEA (0,08 Mg ha
-1

dia
-1

) e a FSEI (0,07 Mg ha
-1 

dia
-1

). Os 

valores encontrados de evolução de CO2 são similares aos de (ZANCHI 2004) em uma 

floresta tropical em Ji-Paraná RO onde a evolução de CO2 do solo foi de (0,06 Mg CO2 

ha
-1 

dia
-1

) em um período compreendido entre abril de 2003 a janeiro de 2004. Já para o 

período chuvoso (dezembro) não foi observada diferença entre as áreas. A maior 

evolução de CO2 no período seco pela FSEM pode ser explicada pela melhor 

estruturação da floresta, a qual apresenta maior número de espécies, contribuindo com 

maior adição de material vegetal ao solo, propiciando melhor condição trófica para o 

desenvolvimento da microbiota do solo e assim maior respiração e maior valor de CO2. 

Na FSEM verificou-se maior taxa de luminosidade no seu interior durante o período de 

estudo, apresentando 0,18 µ mol m
-2

 s
-1

 no período seco e 0,28 µ mol m
-2

 s
-1

 no período 

chuvoso. A maior taxa de luminosidade no interior da FSEM no período de estudo pode 

ter contribuído com a atividade microbiana favorecendo então a maior evolução de CO2. 

A FSEA no período de estudo apresentou os menores valores de luminosidade no seu 

interior (Tabela 1) devido às características da sua vegetação que por possuir um estágio 

mais desenvolvido com indivíduos de grande porte causando o fechamento do dossel e 

criando uma barreira que impede a entrada da luminosidade no interior da floresta.  

 

CONCLUSÃO 

A FSEM no período seco apresentou maiores evoluções de CO2  em comparação as 

áreas de FSEI e FSEA. No período chuvoso não houve diferença de evolução de CO2 

entre as áreas estudadas. 

Os maiores valores de luminosidade foram verificados no interior da FSEM durante o 

período de estudo. A FSEA apresentou os menores valores de luminosidade entre as 

áreas estudadas. 
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Tabela 1- Valores da Evolução de CO2 

(1)
 e Intensidade de Luminosidade 

(1) 
nos Diferentes  Estágios 

Sucessionais
(2)

. 

                 (Mg ha
-1

)
  
/ dia CO2

( 3 )      
          Luminosidade (µ mol m 

-2
 s

-1
)

(4) 

      Chuvoso   Seco Chuvoso  Seco 

FSEI 0,24 aA 0,07 bB 0,19 bA 0,15 bB 

FSEM 0,23 aA 0,09 aB 0,28 aA 0,18 aA 

FSEA 0,19 aA 0,08 baB     0,08 cA 0,08 cA 
1 Médias de 20 repetições. Valores seguidos da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem 

pelo teste de Bonferroni a 5%.2 Legenda: FSEI – floresta secundária estádio inicial; FSEM – floresta secundária 
estádio médio; FSEA – floresta secundária estádio avançado.3 Unidade resultante da conversão de (g CO2 m

-2 ) hora-1. 
4 Unidade de medida de intensidade de luminosidade. 
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Palavras chaves: Sapindaceae 

 

INTRODUÇÃO 

A família Sapindaceae é monofilética, predominantemente neotropical, ocorrendo 

alguns gêneros em regiões temperadas (Judd et al. 2009). No Brasil ocorrem 24 gêneros 

e cerca de 400 espécies (Lorenzi & Souza 2008) e está bem representada na Mata 

Atlântica. No estado do Rio de Janeiro foram registradas aproximadamente 95 espécies 

subordinadas a 15 gêneros, onde os mais comuns são Cardiospermum, Cupania, 

Matayba, Paullinia, Serjania e Urvillea. A família é constituída por árvores, arbustos ou 

trepadeiras lenhosas com gavinhas, monóicas ou dióicas, lactescentes ou não, com caule 

simples (eixo lenhoso único) ou composto (um eixo lenhoso maior com lenhos menores 

periféricos), de folhas compostas, com ou sem domácias na face abaxial, apresenta flores 

pequenas, geralmente diclinas, pétalas livres, geralmente com apêndice basal, nectários 

florais extra-estaminais, frutos geralmente esquizocárpicos, cápsulas ou drupas. 

No estado do Rio de Janeiro há poucos trabalhos de flora da família Sapindaceae. 

Há apenas registros para floresta ombrófila densa na região de Paraty (Somner 1997) e 

para restingas (Faria 2009; Somner 2001; Somner et al. 2009), o que reafirma a 

importância da realização de novos trabalhos. A área de estudo está localizada no 

Instituto Zoobotânico de Morro Azul – IZMA, município de Engenheiro Paulo de 

Frontin, estado do Rio de Janeiro, o qual se destaca como uma região estratégica para 

conservação, já que faz parte do Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar. 

 Este trabalho objetiva o conhecimento acerca da família Sapindaceae na área de 

estudo, além de ampliar as informações sobre a biodiversidade na Mata Atlântica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O Instituto Zoobotânico de Morro Azul – IZMA situa-se em Morro Azul do 

Tinguá, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, e está localizado no planalto 

montanhoso do Estado do Rio de Janeiro, na região do Médio Paraíba, dentro das 

coordenadas 22°29’41,1’’S e 43°34’03,5’’W. Sua área total é de 148 Km² e a topografia 

apresenta variações altitudinais de 500 a 1000m. Segundo a classificação de Köppen 

(1948), o clima se enquadra no tipo Cwa, temperado brando, de inverno seco e verão 

quente. A temperatura média anual é de 21°C e a pluviosidade média anual é de 1200 

mm (Santos 2004). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A área está representada por 5 gêneros e 15 espécies - Allophylus cf. 

melanophleus Radlk., Allophylus sericeos Radlk, Allophylus sp., Cupania concolor 

Radlk., Cupania furfuraceae Radlk., Cupania oblongifolia Mart., Cupania racemosa 

(Vell.) Radlk., Cupania schizoneura Radlk., Paulinia carpopodea Cambess., Paullinia 

micrantha Cambess., Paullinia thalictrifolia Juss., Sapindus saponaria L. Serjania 

caracassana (Jacq.) Willd., Serjania cuspidata Cambess., Serjania lethalis A. St. -Hil. 

Dentre estas destacam-se C. schizoneura pouco conhecida no estado do Rio de Janeiro e 

P.thalictrifolia, que se trata de uma nova ocorrência para a região. 

 Seguindo a classificação de Pijl (1972), os frutos de alguns representantes da 

família são zoocóricos, ou seja, são dispersos por animais. Isso significa que estes frutos 

possuem mecanismos que beneficiam a fauna no que se refere à oferta de alimentos. O 

que corrobora a relevância da família para a biodiversidade na Mata Atlântica. 

 

CONCLUSÃO 

 Tendo em vista a riqueza de espécies da família na área de estudo, este trabalho 

servirá para alavancar futuras pesquisas na área de Botânicas e áreas afins. 
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INTRODUÇÃO  

Os jardins botânicos assumem funções na conservação ex situ, principalmente de 

espécies vulneráveis ou raras, ameaçadas de extinção ou extintas, e direcionam sua 

atuação para problemas de conservação objetivando a preservação da biodiversidade 

(PARREIRAS, 2003). Os jardins botânicos guardam, através das coleções científicas, a 

certificação da diversidade e riqueza da flora de uma determinada região (PEIXOTO & 

MORIM, 2003).  A primeira metade do século XX no Brasil foi marcada por intenso 

desflorestamento da Mata Atlântica, urbanização galopante e o desenvolvimento 

industrial. O que transformou diversos jardins botânicos na única e mais significativa 

área verde de diversas cidades do Brasil (MIRANDA, 2009). O Jardim Botânico da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi criado, oficialmente, há três décadas 

(GUIMARÃES, 1982) visando contribuir para a conservação da flora, com ênfase em 

espécies e biomas da Mata Atlântica. Na década de oitenta a Seção de Ecologia e 

Experimentação Agrícola do Ministério da Agricultura doou ao Jardim Botânico o 

acervo do Herbário RBE cadastrado internacionalmente no Index Herbariorum. Neste 

acervo constam exemplares históricos de plantas apícolas, medicinais e a carpoteca. A 

presença de uma coleção de frutos é importante para atender à comunidade universitária 

e ao público em geral que solicitam informações sobre frutos. O fruto representa o 

último estádio de desenvolvimento do gineceu fecundado ou partenocárpico 

(BARROSO et al., 1999), sendo, por vezes, a parte morfológica que diferencia uma 

espécie. Este trabalho tem como objetivo descrever a organização e ampliação da 

carpoteca do Herbário RBE tornando-a, futuramente, disponível para o acesso do 

público. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está localizado no 

Campus Universitário, no município de Seropédica, do Estado do Rio de Janeiro, entre 

as coordenadas 22°55`41”S e 42°58`54”W, compreendendo 16,5 hectares de extensão 

(MIRANDA, 2009). Desde o início do ano de 2009 estão sendo realizadas coletas e 

registros de exemplares com frutos na área do Jardim Botânico. Os materiais botânicos 

estão sendo tratados segundo as técnicas usuais de herborização e depositados no acervo 

do Herbário RBE. As espécies coletadas são identificadas, nos laboratórios do 

Departamento de Botânica, através de bibliografia especializada e comparação com 

exsicatas depositadas nos herbários RBE e RBR. Os frutos com pericarpo seco são 

conservados a seco e os carnosos em meio líquido. Os frutos são classificados de acordo 

com a terminologia morfológica de Barroso et al. (1999). Estão sendo realizadas 
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descrições morfológicas, confecção de fotografias e levantamento bibliográfico para 

elaboração de um catálogo sobre os frutos. Posteriormente, todos os exemplares serão 

incluídos na coleção.   

 

RESULTADOS  

Até o momento, a carpoteca conta com 35 espécies nativas e exóticas distribuídas em 16 

famílias botânicas. As nativas representam um total de 26 (74%) espécies na coleção. 

Dentre as nativas, 20 (81%) espécies ocorrem nas formações vegetais da Mata 

Atlântica. Entre as espécies ocorrentes na Mata Atlântica, temos os frutos do pau-

brasil (Caesalpinia echinata Lam.), do ipê-amarelo (Handroanthus chrysotrichus (Mart. 

ex A. DC.) Mattos), do pau-rei (Pterygota brasiliensis Allemão), da maçaranduba 

(Manilkara subsericea (Mart.) Dubard), do jequitibá-branco (Cariniana estrellensis 

(Raddi) Kuntze), do pau-sangue (Pterocarpus violaceus Vogel), da boleira (Joannesia 

princeps Vell.), da quaresmeira (Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.) e do camboatá 

(Cupania oblongifolia Mart.). Os frutos apresentam uma grande diversidade de tipos 

morfológicos. Dentre as espécies nativas ocorrentes na Mata Atlântica, encontramos 

frutos múltiplos (Peschiera fuchsiaefolia (A. DC.) Miers), e frutos simples, como 

cápsulas (Guarea guidonia (L.) Sleumer), pixídios (Lecythis pisonis Camb.), sâmaras 

(Pterocarpus violaceus Vogel), folículos (Pterygota brasiliensis Allemão), legumes 

(Caesalpinia pluviosa DC.), drupóides (Byrsonima sericea DC.) e bacóides (Genipa 

americana L.). Entre os frutos incluídos na carpoteca, 55% servem de alimento para 

fauna, 30% são comestíveis para o homem, 15% são utilizados na confecção de 

artesanato e 25% são empregados na medicina popular. Além da utilidade direta para o 

homem, como no uso medicinal, os frutos são considerados como parte importante para 

manutenção do sistema ecológico equilibrado, visto que servem de alimento para a dieta 

alimentar dos animais. 

  

CONCLUSÃO 

Com a realização deste trabalho foi verificado que a porcentagem das espécies da Mata 

Atlântica incluídas na coleção de frutos do Jardim Botânico é bastante representativa, 

com mais de 81% das espécies nativas do Brasil pertencendo a este bioma. Tais 

registros demonstram que a referida área vem cumprindo importante papel na 

preservação de espécies vegetais da flora nativa, especialmente da Mata Atlântica. Ao 

término do trabalho, pretende-se tornar a coleção disponível para a comunidade. 
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INTRODUÇÃO 

O Bioma de Mata Atlântica é um dos cinco mais importantes hotspots mundiais 

(Myers et al., 2000), com menos de 8% de sua cobertura original (MMA, 2007). Mesmo 

com perdas na sua composição, ele abriga uma porção significativa da biodiversidade 

brasileira (PAGLIA et. all, 2004). Sua heterogeneidade (TABARELLI & 

MANTOVANI, 1999) possibilita uma biocenose característica. Interferências 

antrópicas vêm provocando alterações no microclima, desequilíbrios de nichos e 

extinções de habitats nas mais diversas composições faunísticas (REGO, 2003).  Com o 

intuito de conservar o que resta do bioma, torna-se relevante a realização de 

levantamentos a respeito dos organismos bioindicadores que visem diagnósticos e 

elaboração de estratégias de conservação (SANTOS & BRESCOVIT, 2006). Os 

invertebrados terrestres são considerados indicadores de qualidade ambiental, pois 

respondem às diferenças de habitat e intensidade de impactos (LEWINSOHN, 2005). 

Nesses estudos destaca-se a ordem Araneae, 39.725 espécies descritas, distribuídas em 

108 famílias (PLATNICK, 2007). As aranhas podem ser separadas em diferentes 

guildas, (HÖFER & BRESCOVIT, 2001), grupos de espécies que exploram o mesmo 

recurso de maneira similar, possibilitando parâmetros de avaliação, como: 

comportamento de forrageio, construção, uso e tipo de teias (SOUZA, 2006). O objetivo 

do trabalho foi evidenciar as guildas de aranhas mais abundantes de um fragmento 

florestal, visando gerar subsídios para melhor entendimento da biota e sua respectiva 

conservação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A região em estudo, Vale do Pontal, Itatiaia- RJ, apresenta um grande 

remanescente florestal (Paralelos 22º 07.77 S  e 44º 31’ 59.35” W, elev. 556 metros) 

influenciado por intenso efeito de borda (OLIVEIRA ALVES et al., 2005), isolado de 

outros fragmentos florestais (BENATI et al., 2005). e  com histórico de intensas 

perturbações antrópicas. Foram utilizadas uma combinação de métodos entre os meses 

de abril a junho de 2006. Entre as armadilhas utilizadas nos 12 pontos de amostragem 

foram empregados: 1. Guarda- chuva Entomológico (GE), em 240 arbustos; 2. Coleta 

Manual Noturna (CMN) – Uso de transectos (30 x 5 metros) em ambientes de borda e 

dentro do fragmento florestal, 24 horas de esforços de coletas. 3. Coleta Manual Diurna 

(CMD). Cada hora contínua de coleta realizada foi considerada uma amostragem. Total 

de 288 horas em pontos de clareira e pontos centrais do fragmento; 4. Amostra de 

Serrapilheira (AS).  Escolheu- se pontos aleatórios (50x50 cm), totalizando 144 

amostras; 5. Armadilha de Queda Úmida (AQU). Em cada ponto de amostragem foram 

instalados duas baterias de 15 armadilhas, totalizando 150 armadilhas. Posteriormente 

todos os espécimes foram triados para identificação.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados obtidos com a identificação das famílias revelou 1.787 

aranhas. As famílias mais abundantes foram: Pholcidae (19,31%), guilda de aranhas 

sedentárias construtoras de teia em lençol, diurnas; Salticidae (15,84%) guilda de 

aranhas errantes, caçadoras ativas de hábitos diurno e noturno, também consideradas 

aranhas saltadoras; Araneidae (8,95%), predomínio do grupo com atividade noturna, 

com construção de teias orbiculares, enquanto poucas espécies são diurnas, conforme 

proposto por Höfer & Brescovit (2001). Os resultados sugerem, que apesar do 

fragmento ainda sofrer com a ação antrópica, é possível identificar áreas em estágio de 

regeneração secundário, fato este evidenciado pela presença de aranhas das guildas que 

necessitam da vegetação para construção de teias. A vegetação subarbustiva e arbustiva 

favorece os grupos de aranhas construtoras de teias orbiculares, que necessitam de 

hastes para a fixação das teias e áreas sombreadas e úmidas, como os representantes de  

Pholcidae que são freqüentemente encontradas nesses microhabitats. 

 

CONCLUSÃO 

Sugere-se a elaboração de uma lista das espécies encontradas no Vale do Pontal, 

separadas em guildas de acordo com seus respectivos pontos de amostragem ao longo 

do entorno do PARNA do Itatiaia. Dessa forma espera-se identificar relações 

significativas quanto á existência de concentrações de guildas em pontos específicos 

que apontem melhor uso dos recursos oferecidos na região. Assim será possível 

fomentar estratégias e propostas mais consolidadas a respeito da recuperação e 

conservação de áreas do entorno do PARNA do Itatiaia.  
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INTRODUÇÃO 

Entre as florestas tropicais, a Mata Atlântica, localizada na costa brasileira, é uma das 

mais ameaçadas do mundo, abrangendo atualmente menos de 7% de seus 1,5 milhões 

de km
2
 de área original (Ribeiro et al., 2009). Os efeitos do desmatamento sobre a 

biodiversidade têm sido o principal foco das investigações científicas, principalmente, 

no que diz respeito à perda de qualidade dos habitats e suas consequências (Sih et al., 

2000). O sistema solo-serapilheira é o habitat natural para uma variedade de 

organismos, microrganismos e animais invertebrados que, diferindo, no tamanho e no 

metabolismo, são responsáveis por inúmeras funções. Esses invertebrados mostram-se 

sensíveis às modificações geradas pela criação de agroecossistemas (Decaëns et al., 

2004), podendo, dessa forma, serem utilizados como indicadores dos processos de 

recuperação de um sistema, seja ele de produção, de recuperação de uma área 

degradada, ou até mesmo no caso de um sistema natural (Doran et al., 1994). Nesse 

sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a diversidade da fauna edáfica em áreas de 

floresta atlântica em diferentes processos de recuperação em Pinheiral, RJ. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no município de Pinheiral, região do Médio Paraíba Fluminense, 

localizado entre as latitudes 22°29’03” e 22°35’27”S e entre as longitudes 43°54’49” e 

44°04’05”W. Para o estudo foram selecionadas três áreas de floresta secundária, em 

diferentes estádios sucessionais (unidades de estudo – UEs), a saber: 20 anos (floresta 

em estádio inicial - FEI); 25 anos (floresta em estádio médio - FEM) e 50 anos (floresta 

em estádio avançado - FEA). Para a coleta da fauna edáfica, realizada em maio de 2009 

(outono), foram utilizadas armadilhas do tipo “pit fall”, que consiste em recipiente 

plástico com 10 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Em cada uma das áreas, delimitou-se 

uma parcela de 20 x 20 metros, nas quais foram distribuídas, aleatoriamente, 10 

armadilhas. Contendo uma solução de formaldeído a 4%, para preservação da fauna. As 

armadilhas permanceram no campo por 10 dias. Após este período as amostras 

coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Fauna do Solo da Embrapa 

Agrobiologia, onde foram triadas, com auxílio de lupa binocular, sendo os organismos 

separados em grandes grupos taxonômicos. A partir da contagem do número de 

indivíduos em cada área, foi calculado o número de indivíduos por armadilha por dia 

(ind arm
-1

dia
-1

), e os seguintes índices de ecológicos: riqueza total, riqueza média de 

grupos taxonômicos, índice de diversidade de Shannon e índice de equabilidade de 

Pielou. Os valores médios de riqueza foram comparados pelo teste T de Bonferroni a 

5%. 



 
2010 

  

 

P
ág

in
a8

2
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Constatou-se para as áreas valores de ind. arm.
-1

dia
-1 

de 4,58 (FEI), 7,98 (FEM) e 16,73 

(FEA). Para a riqueza média de grupos, não se observou diferença entre as áreas de 

FEA e FEM, entretanto, quando comparadas com a FEI, verificou-se diferença 

estatística. A FEA apresentou 17% e 42% a mais do valor de riqueza média que as áreas 

de FEM e FEI, respectivamente. Já quando se comparou as áreas de FEI e FEM, esta 

apresentou 30% a mais do número de riqueza média que a FEI. Com relação à 

distribuição do número de ind arm
-1

dia
-1 

e a riqueza média de grupos, as áreas 

apresentaram mesmo padrão, observando-se maiores valores dessas variáveis conforme 

evolui o estádio sucessional. Diante disso, infere-se que a área de FEA, possivelmente 

está proporcionando um microclima favorável, devido ao avançado processo de 

recuperação (apresentando um dossel relativamente fechado, com a presença de sub-

bosque, e assim, possivelmente acumulando maiores valores de serapilheira no solo). 

Esta condição favorável de microclima preserva a água disponível, reduzindo as 

variações da temperatura do sistema solo-serapilheira, que, por sua vez, pode estar 

favorecendo a colonização e desenvolvimento da fauna edáfica na FEA. Com relação ao 

índice ecológico de diversidade de Shannon, que representa a riqueza de grupos e sua 

abundância relativa, e o índice de Pielou, que refere-se ao padrão de distribuição dos 

indivíduos entre os grupos, constatou-se menores valores em FEA (Tabela 1). Esta 

ocorrência de menores valores para os índices em FEA foi influenciada pela dominância 

de grupos, como Entomobryomorpha e Poduromorpha, que corresponderam 

respectivamente a 48,95 e 38,21 % dos indivíduos coletados. Nas demais áreas, os 

índices de diversidade e equabilidade seguiram o padrão segundo o qual uma 

comunidade que apresente valores mais elevados para estes índices mostra-se mais 

biodiversa, Desta forma, FEI e FEM não apresentaram dominância de determinados 

grupos, o que refletiu nos maiores valores dos índices à medida que se avançou o 

estádio sucessional. 

Tabela 1- Índices ecológicos da fauna edáfica nas diferentes unidades de 

estudo (UEs)
1
. 

UEs 
Ind arm

-1
 dia

-1 

± Erro padrão 

Riqueza 

Total 

Riqueza 

Média 
Shannon Pielou 

FEI  4,58 (1,22) 15   7,40 B 2,68 0,69 

FEM  7,98 (1,08) 18 10,20 A 3,03 0,73 

FEA 16,73 (3,14) 18 12,00 A 2,64 0,63 

Médias de dez repetições. Valores seguidos da mesma para comparação entre UEs na 

coluna não diferem pelo teste t de Bonferroni a 5 %.  

 

CONCLUSÕES 

A distribuição do número de ind arm
-1

 dia
-1

 e riqueza média apresentaram respostas 

significativas com relação aos efeitos dos processos de recuperação das terras, sendo 

verificados em maiores valores em FEA. Desta forma, podem ser utilizados como 

indicadores da qualidade ambiental em áreas de florestas secundárias que se encontram 

em processos de recuperação. 
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INTRODUÇÃO 

Nos ecossistemas naturais, as espécies exóticas apresentam sistemas de reprodução e 

dispersão eficientes, o que, provavelmente, representa uma maior capacidade 

competitiva em relação às espécies nativas. Em consequência possivelmente, ocorrem 

modificações na estrutura da vegetação e ao longo de toda a cadeia trófica que, segundo 

BAKER (1995), podem levar à homogeneização de espécies, acarretando, desta forma, 

em perda da diversidade local. A composição e a estrutura das comunidades de 

organismos da serapilheira são influenciadas por condições ambientais tais como o tipo 

de formação vegetal, a massa e espessura do material formador de serapilheira e a 

umidade (MENEZES, 2008). Desta forma, a comunidade da fauna edáfica bem como a 

presença de determinados grupos podem ser usados como indicadores da qualidade 

ambiental, uma vez que os organismos são muito sensíveis às modificações do meio 

(DIAS et al., 2007). Nesse sentido, o presente trabalho objetivou caracterizar a 

abrangência funcional da fauna edáfica associada à serapilheira em uma área de floresta 

atlântica com ocorrência de jaqueiras (Artocarpus heterophyllus) na Ilha Grande, RJ. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em uma floresta secundária (Floresta Ombrófila Densa) na Vila 

de Dois Rios-Ilha Grande, município de Angra dos Reis – RJ (23º19’92,3’’S e 

44º12’04,0’’W). Para avaliar a influência da ocorrência das jaqueiras na composição e 

abrangência funcional da fauna edáfica, foram utilizados dois tratamentos: a serapilheira 

depositada sob a copa das jaqueiras (A. heterophyllus) (área de jaqueira) e a serapilheira 

depositada sob a copa de espécies nativas (área de mata) situada a cerca de 20 metros da 

área de jaqueira. Para a coleta da serapilheira, realizada em outubro de 2009 (inverno), 

utilizou-se um gabarito de 30 cm de lado (0,09 m
2
). Foram tomadas, em cada uma das 

áreas, nove amostras aleatórias, cuja macrofauna foi manualmente coletada e, com 

auxílio de lupa binocular, os organismos foram separados em grandes grupos 

taxonômicos. Em função de características ao uso do habitat e à principal forma de 

utilização do recurso alimentar, como sugerido por COSTA (2002), os organismos 

foram reunidos em grupos funcionais, sendo estes: saprófagos, predadores, saprófagos-

predadores e outros (sem funcionalidade conhecida). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quantificou-se um total de 4822 ind m
-2

 distribuídos entre 21 grupos taxonômicos. 

Deste total, 3344 ind m
-2 

associaram-se à serapilheira correspondente à área de mata, 

abrangendo 20 grupos taxonômicos, e os 1478 ind m
-2

 restantes foram observados na 

área de jaqueira, representando apenas 15 grupos. Com relação à diversidade funcional, 
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na área de mata, os grupos mais expressivos foram saprófago-predadores e saprófagos 

abrangendo 47,5% e 44,8%, respectivamente, sugerindo um equilíbrio ecológico da 

fauna. A maior abrangência do grupo funcional saprófago-predador pode ser atribuída à 

maior quantidade de grupos taxonômicos (sete grupos) dos quais Isoptera (20,6%) e 

Formicidae (15,9%) foram abundantes. Estes grupos são considerados os principais 

agentes na fragmentação da serapilheira e na incorporação da matéria orgânica no solo 

(POGGIANI & MONTEIRO JUNIOR, 1990). Para os saprófagos, os maiores valores 

percentuais corresponderam ao grupo taxonômico Isopoda (31,5%), um grupo que 

contribui de maneira significativa para a fragmentação da serapilheira e incremento da 

colonização microbiana (CASEIRO et al., 2000). Na área de jaqueira, foi observado 

padrão contrário, verificando-se uma maior abrangência dos saprófagos (65,4%), com a 

predominância de Isopoda, em detrimento dos saprófago-predadores (24,1%). Estes 

resultados indicam que a área com ocorrência de jaqueira apresenta um sistema 

decompositor pronunciado, se comparada às áreas de mata nativa. 

 

CONCLUSÕES 

A ocorrência de jaqueira em áreas de mata nativa provoca efeitos negativos tanto na 

densidade de organismos quanto na riqueza de grupos taxonômicos. Com relação ao 

papel dos organismos no ecossistema, a ocorrência de jaqueiras provocou uma inversão 

da estrutura funcional da comunidade de invertebrados edáficos, passando a ter um 

sistema decompositor pronunciado em detrimento do equilíbrio ecológico das 

populações. 
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INTRODUÇÃO  

Os conceitos de uso, manejo e desenvolvimento sustentável se tornaram mais comuns 

entre os meios científicos e sociedade em geral, a partir da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como a ECO-92. Dentre 

outras finalidades, implicam basicamente na possibilidade de utilização contínua e 

racional de um ou mais recursos, de forma a atender as necessidades da geração atual e 

garantir as exigências das futuras gerações. 

A palmeira juçara é uma das espécies mais importantes e mais ameaçadas da Mata 

Atlântica. Atualmente, esta espécie é encontrada na lista das espécies da flora 

ameaçadas de extinção e inserida na categoria “Perigo de extinção” SEMA (2008). 

Além do valor ornamental, a palmeira juçara é utilizada como alimento, material de 

construção, artesanato e, mais recentemente, como matéria prima para a produção de 

polpa similar ao açaí. Suas sementes têm papel fundamental em toda cadeia reprodutiva 

da fauna e flora locais, uma vez que alimentam mais de 70 espécies silvestres ROGEZ 

(2000). 

No ano de 2006 o Ministério do Meio Ambiente lançou o programa PDA- Mata 

Atlântica disponibilizando recursos financeiros para projetos. O IPEMA (Instituto de 

Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica), localizado no município de Ubatuba, foi 

contemplado em seu projeto com foco no manejo sustentável dos frutos da palmeira 

juçara. Neste mesmo ano, o Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, 

definiu como ação estratégica para os programas de proteção, patrimônio natural e 

interação socioambiental, a recuperação das populações de juçara e o desenvolvimento 

de alternativas para o seu manejo sustentável na área de influência do Parque. 

O objetivo desse projeto foi promover a difusão do manejo sustentável da palmeira 

juçara por meio da produção de polpa alimentar e consolidação da cadeia produtiva; 

promovendo a conservação ambiental, a geração de renda das comunidades tradicionais, 

aliado a formação da identidade socioambiental do produto e ao fortalecimento do 

protagonismo dos povos e comunidades que vivem no interior e entorno do Parque 

Estadual da Serra do Mar, visando à recuperação dos estoques naturais da espécie no 

bioma Mata Atlântica.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) em algumas comunidades 

potenciais, localizadas no município de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo, 

para o desenvolvimento do projeto, o que possibilitou a realização da Oficina Modular 

de Manejo da Juçara, ministrada por técnicos do IPEMA, na sede da Agência Paulista 

mailto:de_bonisbr@hotmail.com
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de Tecnologia do Agronegócio – APTA no município de Ubatuba. Sendo que a mesma 

oficina também aconteceu nas comunidades. Foram abordados métodos de coleta de 

frutos, manejo e cultivo, etapas para produção da polpa e sementes na unidade de 

beneficiamento, restrições e possibilidades com base na legislação ambiental, 

apresentação de vídeos técnicos e degustação da polpa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A visualização dos processos de produção de polpa e sementes e a degustação do 

produto causam uma surpresa em muitas pessoas que, na maioria, nunca haviam 

pensado na possibilidade de consumir um produto a partir dos frutos de Juçara. Daí 

parte o reconhecimento desta planta como uma espécie frutífera e não apenas como uma 

produtora de palmito. A espécie passa a se mais valorizada como planta em pé, pois 

assim possibilitará colheita anual de frutos vislumbrando uma opção concreta para 

produção de alimento e geração de renda. 

Segundo FADDEN (2005), o processo de conscientização das comunidades sobre o 

potencial de utilização dos frutos da palmeira juçara para produção de popa alimentar e 

sementes abre uma nova perspectiva de diálogo e construção de propostas de manejo 

sustentável dos recursos naturais. .  

 A partir da possibilidade de realizar uma atividade legalizada em que cada produtor 

além de polpa irá contribuir com a produção de sementes e mudas para o repovoamento 

e conservação da espécie, abre-se um novo diálogo, relação de confiança e a expressão 

de uma postura em prol da conservação da espécie. A perspectiva de manejo do fruto 

quebra o tabu silencioso sobre o palmito e aponta para a possibilidade de traçar planos 

de ações de forma mais objetiva e concreta no sentido da construção de co-

responsabilidade entre os atores envolvidos. 

 

CONCLUSÃO 

O estímulo para o manejo dos frutos, ao invés do palmito, pode contribuir 

consideravelmente para reduzir a pressão sobre a juçara além da resolução de conflitos 

sócio-ambientais relacionados ao uso de recursos naturais, por comunidades inseridas 

em áreas de conservação permanente ou em seu entorno. 
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INTRODUÇÃO  

 Historicamente no Brasil a Mata Atlântica é o bioma que vem sofrendo a maior 

ação antrópica. Segundo Lima et al. (2002) o referido bioma se estendia por uma ampla 

faixa entre os estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, restando hoje 

apenas cerca de 10% de sua área original, distribuída em fragmentos geralmente de 

pequeno tamanho, separados por áreas antropizadas ou degradadas. A Mata Atlântica no 

estado do Rio de Janeiro ocupava 98% de seu território e hoje se restringe a apenas 

17%, que estão em vários estágios de conservação (FUNDAÇÃO INSTITUTO 

ESTADUAL DE FLORESTAS, 2009). 

 A flora do estado do Rio de Janeiro está em fase inicial de elaboração e os 

inventários e estudos de floras locais são de grande importância para o conhecimento de 

um número significativo de grupos botânicos. Apesar de as Regiões Sul e Sudeste do 

Brasil serem consideradas as mais bem amostradas e pesquisadas em relação a estudos 

florísticos e taxonômicos, ainda existem áreas pouco investigadas no estado do Rio de 

Janeiro, como o município de Engenheiro Paulo de Frontin.  O pequeno número de 

coletas realizadas neste município e o fato de estar sob forte ação antrópica tornam 

fundamentais os inventários e estudos da flora local. 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar o levantamento das Espermatófitas na 

área de preservação do Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA) e arredores, de 

forma a contribuir para o conhecimento florístico e fundamentar programas de 

recuperação das áreas impactadas e degradadas do município de Engenheiro Paulo de 

Frontin, visando à conservação da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA) é uma entidade de direito 

privado, implantado em área particular de preservação permanente com 19 hectares, 

localizado no município de Engenheiro Paulo de Frontin, no estado do Rio de Janeiro, 

entre as coordenadas geográficas 22°29’ a 22°30’ S e 43°33’ a 43°34’ W. A cobertura 

vegetal do município está representada pela Floresta Ombrófila Densa Montana 

(VELOSO, 1991). As formações vegetais da área pesquisada são, em sua maioria, 

secundárias em diversos estágios de regeneração.  

 O levantamento foi realizado a partir de coletas aleatórias de espécimes férteis 

conduzidas ao longo das trilhas da Grota, do Mirante, da Estrada do Pau-Ferro e dos 

Quatis, no período de janeiro de 1998 a setembro de 2003. A herborização seguiu a 

metodologia tradicional (MORI et al. 1985) e as exsicatas foram depositadas no 

Herbário da Faculdade de Formação de Professores da UERJ (RFFP). Para a 
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determinação do material coletado foi utilizada a bibliografia especializada, a consulta a 

especialistas e realizada a comparação com materiais dos herbários Alberto Castellanos 

(GUA), Museu Nacional do Rio de Janeiro (R) e Instituto de Pesquisas Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro (RB). Os nomes científicos foram atualizados de acordo com a base de 

dados TROPICOS do Missouri Botanical Garden (2010). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O levantamento preliminar das Espermatófitas no IZMA e entorno revelou até o 

momento a presença de cerca de 160 taxa genérico-específicos, distribuídos em 42 

famílias, sendo as seguintes as mais representativas em relação ao número de espécies: 

Rubiaceae (18 espécies), Sapindaceae (12 espécies), Euphorbiaceae (12 espécies), 

Fabaceae (10 espécies), Bignoniaceae (8 espécies), Bromeliaceae (8 espécies), 

Malpighiaceae (7 espécies) e Solanaceae (7 espécies). Na família Rubiaceae a maior 

parte das espécies têm hábito arbóreo ou arbustivo, como Bathysa cuspidata (A. St. 

Hil.) Hook. F., Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum., Palicourea marcgravii A. St. Hil. 

e Psychotria nuda Wawra.  

 Na recuperação de áreas degradadas algumas espécies de lianas nativas da 

Floresta Ombrófila Densa apresentam potencialidade para serem utilizadas em poleiros 

artificiais vivos, aumentando a probabilidade de atrair para a área degradada 

polinizadores e dispersores destas espécies (MELO e REIS, 2007). Entre as espécies de 

lianas coletadas no IZMA e arredores com este potencial estão: Cardiospermum 

halicacabum L., Davilla rugosa Poir., Passiflora jileki Wawra, Paullinia meliaefolia 

Juss., Paullinia trigonia Vell. e Serjania communis Camb.  

 

CONCLUSÃO 

  Enfatiza-se a relevância do levantamento florístico no IZMA por situar-se 

próximo a áreas sob forte ação antrópica ou com cobertura vegetal fragmentada, 

contribuindo para o conhecimento da composição florística do município de Engenheiro 

Paulo de Frontin e elaboração da flora do estado do Rio de Janeiro e visando à 

recuperação de áreas degradadas e à conservação da Mata Atlântica no estado. 
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HISTÓRIA EVOLUTIVA DA MATA ATLÂNTICA: PALEOBIOLOGIA 

DE BOMBACACEAE DA BACIA DE FONSECA, EOCENO DE MINAS 

GERAIS 
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1
; Melo, D. J.

1 2
; 

1Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ, Brasil. 
2Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  
Palavra Chave: Bombacaceae 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo pertence ao projeto do Laboratório de Paleontologia da Universidade Severino 

Sombra (PaleUSS), denominado de “História Evolutiva da Mata Atlântica”, que entende 

esse processo como um Patrimônio Natural, que se desenvolveu ao longo da história 

evolutiva da Terra. Desta forma o projeto busca dados referentes aos fósseis das bacias 

sedimentares do sudeste brasileiro. 

A “História Evolutiva da Mata Atlântica” se inicia no final da era Mesozóica, quando a 

América do Sul se separou da África, processo responsável pelo surgimento do oceano 

Atlântico e do relevo de serras da região sudeste do Brasil (Serra do Mar e da Mantiqueira). 

Esse evento geológico, junto com a grande extinção em massa do final do Mesozóico, vão 

ser os grandes fatores iniciais para a formação do que hoje conhecemos como Mata 

Atlântica. (RAVEN & AXEROLD, 1975; RIZZINI,1997)  

Como parte do projeto, este trabalho possui como objetivo descrever a biologia do gênero 

Eriotheca Schott et Endl., 1832, da família Bombaceae Kunth, 1822; em decorrência do 

fóssil de uma flor da Bacia de Fonseca, descrita como Eriotheca prima DUARTE, 1974. 

Este estudo pretende iniciar uma maior discussão sobre a “Flora Florestal Primitiva” 

descrita por Rizzini (1997), que segundo o autor é uma paleoflora que se formou no 

Paleógeno, oriunda da vegetação do Gondwana.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho consiste de um levantamento bibliográfico referente à biologia da família 

Bombacacea, principalmente do gênero Eriotheca, relacionando-o com o exemplar fóssil de 

Eriotheca prima da Bacia de Fonseca, Eoceno do Brasil. Este levantamento busca a 

construção de uma interpretação paleoambiental/paleobiológica para o gênero Eriotheca, 

buscando entender a relação entre a Formação Fonseca e a origem da Mata Atlântica, pois 

estes fósseis são registros da “Flora Florestal Primitiva”.   

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A Bacia de Fonseca localizada no estado de Minas Gerais, em Alvinópolis (20
o
10’S e 

43
o
W), possui duas unidades estratigráficas - a Formação Chapada de Canga, mais recente; 

e a Formação Fonseca, de idade Eoceno, atribuída por palinomorfos; também, existe a 

ocorrência de macrofósseis de vegetais, insetos e de um peixe (Fernandes & Melo, 2009).  

O fóssil de Eriotheca prima (Holótipo do Departamento Nacional da Produção Mineral, 

1436-Pb), consiste em uma flor bem conservada, apresentando impressão e contra-



 
2010 

  

 

 

P
ág

in
a9

2
 

impressão de cinco pétalas e do androceu (3,6cm de comprimento). Cabe destacar que esse 

foi o primeiro registro de uma flor fóssil no Brasil (DUARTE, 1974). 

A família Bombacaceae (ordem Malvales), possui cerca de 30 gêneros, com 290 espécies. 

Sua distribuição é pantropical e o maior centro de dispersão acontece na América do Sul. 

No Brasil são encontrados 14 gêneros e 120 espécies, distribuindo-se por todo o território. 

Aparentemente, a sua distribuição se deu em decorrência da separação do Gondwana, 

contudo, os fósseis mais antigos são atribuídos ao Paleoceno. Este grupo é constituído por 

plantas arbóreas, normalmente de grande porte, com copa densa, com flores grandes e 

vistosas. (JOLY,1998; DUARTE, 2006; BERGQVIST) 

 Com relação ao gênero Eriotheca, ele possui mais de seis espécies, sendo ele exclusivo da 

América do Sul; onde são encontrados normalmente em área de Cerrado, como E. 

gracilipes, E. crenulaticalyx e E. pubescens. Contudo, o gênero também esta presente em 

área de floresta úmida, como o caso de E. pentaphylla encontrada em área de Mata 

Atlântica, floresta ombrófila densa. (GUEDES-BRUNI et al., 2006; DUARTE, 2006)   

 

CONCLUSÃO 

Os dados apresentados demonstram que a família Bombacaceae, provavelmente, se iniciou 

no final do Cretáceo; contudo, a presença da mesma só ficou marcada no registro fossilífero 

a partir do Paleoceno, quando começou sua irradiação; para que posteriormente, pudessem 

surgir por especiação os gêneros exclusivos da América do Sul, que é o caso do gênero 

Eriotheca. Logo a presença da espécie Eriotheca prima no Eoceno de Minas Gerais 

representa justamente esse processo; que foi enquadrado no modelo de Rizzini (1997), 

denominado de “Flora Florestal Primitiva”, que deu origem a Mata Atlântica e ao Cerrado, 

fato corroborado pela distribuição atual do gênero. Os estudos biológicos para a família 

estudada, não são muito conclusivos, mas, podemos traçar uma afinidade climática quente,  

a presença do gênero no Cerrado e em matas pluviais não aponta uma umidade 

preferencial. Logo estudos mais aprofundados dos outros fósseis da Bacia de Fonseca, 

principalmente, os vegetais, poderão esclarecer melhor a relação do paleoambiente da 

Formação Fonseca com a formação do bioma Mata Atlântica.  
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EXTRATOS METANÓLICOS DE BROMELIÁCEA E MORÁCEA, 

ESPÉCIES DA MATA ATLÂNTICA, APRESENTAM EFICÁCIA NO 

CONTROLE DE INSETO FITÓFAGO 
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Palavra chave: Hemiptera 

 

INTRODUÇÃO 

 Dentre os biomas encontrados no Brasil destaca-se a Mata Atlântica, 

considerada por alguns botânicos a floresta que abriga a maior diversidade de vegetais 

do planeta, com aproximadamente 25 mil espécies de plantas, sendo muitas delas 

endêmicas. Porém, diversas espécies com potencial econômico já foram extintas, e 

outras ameaçadas de extinção, pelo extrativismo irracional de madeira recorrente desde 

o descobrimento do país, sendo menos de 7 % remanescentes (NEIMAR, 1989). 

Da família Bromeliaceae, com 60 gêneros e mais de 1400 espécies, destaca-se 

Bromelia antiacantha Bertol (Bromeliaceae), espécie terrestre conhecida como gravatá, 

uma planta nativa da Mata Atlântica do Sul do Brasil (CORREA, 1984). Esta 

bromeliácea é utilizada na medicina popular no tratamento de tosses, bronquites, aftas, e 

também usada no tratamento de cálculos renais (REITZ, 1983). A família Moraceae é 

composta de 61 gêneros com mais de 1000 espécies, dentre os quais se destaca a 

Cecropia, conhecida como embaúba, plantas nativas de matas ciliares úmidas, 

distribuindo-se particularmente na encosta Atlântica das regiões sul e sudeste do Brasil 

(LORENZI & MATOS, 2002). 

 No intuito de verificar a atividade biológica dos extratos de duas espécies 

vegetais da Mata Atlântica, buscou-se em uma bromeliácea (B. antiacantha) e uma 

morácea (Cecropia catarinensis), a atividade inseticida. Como ferramenta de estudo, 

utilizou-se como inseto experimental o Hemiptera (Lygaidae) Oncopeltus fasciatus 

(Dallas, 1852). Este Hemiptera, possui cerca de 1.500 espécies descritas, e 

freqüentemente são vistos sugando Asclepias curassavica (Leguminosidae) e outros 

vegetais de importância agrícola. Como insetos fitófagos atacam folhas, e nelas 

determinam o aparecimento de pequenas manchas cloróticas nas partes picadas pelo 

rostro que em conseqüência destas lesões, as suas folhas secam e morrem (BEST, 

1977).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Os extratos brutos foram obtidos por extração fitoquímica no 

LAEQUIFAR/USS. Os bioensaios foram realizados no Laboratório de Insetos 

Vetores/USS, com grupos de 20 ninfas de 5° estádio de O. fasciatus, em triplicatas e 

com três repetições. Após extração o extrato metanólico de B. antiacantha foi 
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dissolvido em acetona e o de C. catarinensis em metanol, ambos foram solubilizados 

em solução salina (1:3). Posteriormente, foram aplicados, separadamente, na dieta oral 

(µl/ml) ou por aplicação tópica na parte ventral do abdômen (µl/ninfa) das ninfas nas 

concentrações de 50, 100 e 200 g. Após os tratamentos, as ninfas tratadas e os seus 

respectivos grupos controles, foram mantidos em câmara climatizada a 27º ± 1ºC e 75% 

± 10 % UR, em dieta normal (sementes de girassol e água), e observadas durante 15 

dias quanto ao desenvolvimento e mortalidade (SOARES et al., 2008; SANTOS et al., 

2008), e durante 35 dias quanto à ovipostura (SERDEIRO et al., 2008). Os dados foram 

analisados pelo teste de Tukey. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As fêmeas previamente tratadas com o extrato metanólico de C. catarinensis, na 

dieta e por uso tópico, apresentaram significativa redução da ovipostura (9  0.5 e 37.6 

 0.6), com 13 e 18 ovos por fêmea, quando comparada aos controles (68.3  3.5 e 61.3 

 3.5), com 51 e 21 ovos por fêmea, respectivamente. O extrato bruto metanólico de B. 

anticantha inibiu em 50% (28,6 +/- 10,1) a eclosão dos ovos na concentração de 

50µg/ninfa, e apresentou apenas 21% (14 +/- 6,0) de ninfas viáveis, e apenas 10% de 

viabilidade de ovos a adultos (3 +/- 2,6). 

 O tratamento com C. catarinensis na água da dieta das ninfas de O. fasciatus 

apresentou uma mortalidade de 30% das ninfas (100 g/ml), e o tratamento tópico 

reduziu a longevidade de O. fasciatus em 40- 50%. O tratamento oral com o extrato de 

B. anticantha apresentou 60% na mortalidade de ninfas na concentração de 200 g/ml. 

O tratamento oral inibiu totalmente (100%) a viabilidade dos ovos, tanto com o extrato 

bruto de C. catarinensis (50 e 100 g/ml), como o extrato bruto de B. anticantha (100 

g/ml). 

 

CONCLUSÃO 

 Os dados obtidos demonstraram que o tratamento tópico com extrato metanólico 

de C. catarinenses reduz a ovipostura das fêmeas, e que o extrato bruto metanólico de 

B. antiacantha interfere na eclosão de ovos, e na viabilidade de ninfas e adultos de O. 

fasciatus. Ambos os extratos atuaram na redução da longevidade e na viabilidade dos 

ovos do Hemiptera. Estes resultados demonstram que existem substâncias ativas nos 

extratos destas duas espécies da nossa flora, que possivelmente possam ser eficazes no 

controle populacional de insetos. 

 Este estudo vem ressaltar a importância dos trabalhos relacionados metabólitos 

bioativos de espécies vegetais do bioma Mata Atlântica, como uma forma de se 

conhecer melhor o bioma que abriga a maior diversidade do planeta.  

( PIBIC/FAPERJ; PIBIC/USS; FUNADESP) 
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Palavra chave: felino 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho de levar fauna de volta a seu hábitat natural consiste na reintrodução, que por 

sua necessária complexidade técnica e científica deve ser feita por especialistas e passa 

a ser um instrumento de conservação da biodiversidade do ambiente que está recebendo 

o animal. Tendo em vista as numerosas apreensões de animais silvestres e conseqüente  

superlotação de zoológicos e    criadouros registrados, é necessário o desenvolvimento 

de projetos de readaptação com objetivo de soltura a curto prazo. Leopardus tigrinus  

(Scherber, 1775) – “gato do mato pequeno” Ocupa todos os biomas brasileiros e é  

considerado o menor felino do Brasil. Segundo REIS et al. 2006, devido a destruição de 

seu habitat e a caça predatória para comercialização de peles, essa espécie encontra-se 

na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, quase ameaçada no estado do Rio 

de Janeiro e na Lista Vermelha mundial da IUCN (International Union for Conservation 

of Nature end Natural Resources).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho consistiu no manejo de um espécime fêmea de L. tigrinus, enviado 

ao IZMA (Instituto Zoobotânico de Morro Azul) pelo IBAMA, que foi mantido em 

regime de semi-liberdade até os 9 meses de idade na Fazenda do Anil, no município de 

Miguel Pereira, RJ, a partir de analises clínica e comportamental, até sua aptidão à 

soltura. 

No IZMA, no período de dezembro de 2008 a abril de 2009, L.Tigrinus foi submetido à 

análise clínica e comportamental. O indivíduo foi alojado em dois recintos de 12,5 m
2 

geminados e com uma porta de cambiamento para facilitar o manejo, permitindo a 

circulação do espécime. Um dos recintos era ambientado com água corrente simulando 

um pequeno córrego e vegetação, o outro de terra batida com rochas. Inicialmente foi 

mantida a alimentação anterior ao manejo que consistia em carne bovina e de ave 

previamente cortadas, eventualmente ovo cru e banana, durante um mês para evitar 

estresse do animal. Foram oferecidas as seguintes presas vivas: Oligoryzomis sp, Mus 

musculus, Columbina talpacoti, Coturnix japonica e Tropidurus torquartus. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira presa viva oferecida foi um camundongo-do-mato, Oligoryzomis sp, que 

perseguido sem sucesso, não foi consumido. Quinze dias depois, outras presas vivas 
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foram oferecidas, tais como Mus musculus, Columbina talpacoti, Coturnix japonica e 

Tropidurus torquartus, e gradativamente o espécime apresentou comportamento de 

aptidão à caça. Eventualmente foram oferecidos ovos, bananas e cenouras, o que 

demonstrou a aceitação de alimentos variados, corroborando com observações de 

PERACCHI 2002. A soltura ocorreu em Junho de 2009 e até o momento este indivíduo 

não retornou à área de cativeiro, sugerindo o sucesso de sua reintrodução. 

De acordo com SANTOS 2001, L. tigrinus é um espécie de ocorrência no município de 

Engenheiro Paulo de Frontin/RJ razão esta pelo qual o projeto de reintrodução foi 

desenvolvido. De acordo com VAZ 1984, a ocorrência de L. tigrinus foi registrada na 

reserva biológica do Tinguá que dista 10 Km da área de soltura. Segundo SANTOS & 

FERREIRA 2000, a avifauna de Eng
o
 Paulo de Frontin oferece suporte para a 

alimentação de várias espécies de carnívoros, ressaltando a presença de várias espécies 

de columbiformes. A área determinada para soltura de L. tigrinus foi a Serra do Pau 

Ferro que constitui um fragmento florestal que se estende pelo município de  Eng
o
 

Paulo Frontin, e faz divisas com os municípios de Miguel Pereira e Paracambi 

formando um corredor ecológico com cerca de 4390 ha. 

 

CONCLUSÃO 

Durante a análise, detectou-se evolução comportamental do espécime, possibilitando 

afirmar que este se apresentou apto a reintrodução, já que foram estimulados e 

desenvolvidos comportamentos naturais, essenciais para sua sobrevivência na natureza. 

Os trabalhos de reintrodução necessitam do desenvolvimento de novas metodologias 

que, aliadas a um trabalho intenso de educação ambiental, são instrumentos de 

preservação da biodiversidade. 
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INTRODUÇÃO 

Devido ao elevado nível de perturbação antrópica sob os sistemas naturais, desde o final 

do século passado, a conservação da biodiversidade representa um dos maiores desafios 

para a humanidade (VIANA & PINHEIRO, 1998). Neste cenário, a Mata Atlântica tem 

especial relevância, uma vez que abriga enorme biodiversidade para diversos grupos da 

fauna e da flora, mas, atualmente, resta menos de 10% de sua formação original 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). Uma estratégia adotada para a 

manutenção dos ecossistemas naturais é a conservação dos seus recursos in situ, a 

exemplo da criação de Unidades de Conservação – UCs (TOSSULINO et al., 2005). As 

UCs são espaços territoriais e seus recursos ambientais, com limites definidos, de 

características naturais relevantes e objetivos de conservação, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias de proteção (SNUC, 2000). No território 

brasileiro, a primeira UC criada foi o Parque Nacional do Itatiaia, em 1937. Dentre as 

diversas tipologias de UCs, a categoria PARNA objetiva a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. De maneira geral, seus sítios de 

grande valor cênico são utilizados para atividades como caminhada, observação de aves, 

camping, dentre outras relacionadas à educação ambiental e à recreação em contato com 

a natureza (MAGRO, 1999). Contudo, os gestores ambientais enfrentam dois grandes 

obstáculos na gestão destas Ucs. Primeiro, as áreas utilizadas para tais atividades, 

muitas vezes, coincidem com os ecossistemas frágeis (MAGRO, 1999), e, segundo, 

uma parcela diminuta da sociedade tem uma leitura clara da importância e benefícios 

advindos da conservação destes ecossistemas. O presente estudo de caso objetivou 

avaliar o nível de percepção social de predicados ambientais do PARNA Itatiaia (PNI). 

 

METODOLOGIA 

O PNI foi a primeira UC criada no território brasileiro, por meio do Decreto Federal n.° 

1713 de 14 de junho de 1937. Localiza-se na região Sudeste do Brasil, Estados do Rio 

de Janeiro e Minas Gerais (coordenadas 22º19' e 22º45' S e 44º45' e 44º50' W). O acesso 

à UC é feito pela BR-116, no km-155 no Estado do Rio de Janeiro, e pelo km-350 em 

São Paulo. Para o estudo, foram entrevistadas cinco pessoas, com Ensino Médio 

completo, do município de Resende, RJ. Dos entrevistados, apenas um já visitou o PNI, 

dois já ouviram falar e os demais desconhecem sua existência. Os predicados pleiteados 

foram: elevada biodiversidade (I), alto grau de endemismo (II), abrigo de nascentes (III) 

e os processos ecológicos (IV). As entrevistas realizadas constaram de seis perguntas e 

três etapas. Na primeira, com o objetivo de explorar a realidade dos entrevistados, estes 

foram questionados quanto ao ambiente natural – sua importância, se deve ser 

preservado e o porquê – finalizando com a pergunta: “Você conhece ou já ouviu falar 

do PNI?”. Na segunda etapa, os predicados foram apresentados e discutidos. Na última 
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etapa, fizeram-se as demais perguntas, relacionadas à compreensão dos predicados 

elencados, à importância, de quem é o dever da preservação destes e o porquê. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na primeira etapa, quando questionados sobre a importância do ambiente natural e se 

este deve ser preservado, quatro dos entrevistados responderam que a natureza é 

importante, pois contribui para oferecer “ar puro, oxigênio”, “sombra” e ser uma “área 

para passeio”. Duas delas disseram ainda que “serve para diminuir a poluição”, “para 

conhecer as plantas e os animais” e que devemos preservar para “garantir para que 

nossos filhos possam conhecer antes que acabe”. Um entrevistado disse também que 

“dependemos da natureza, da água e dos ciclos naturais” e que devemos preservá-la 

porque “todos os seres apresentam funções em seu funcionamento” e para 

“preservarmos a nós mesmos”. A exceção do último entrevistado, foi perceptível a 

superficialidade das concepções apresentadas com relação ao ambiente natural. Todos 

se embasaram no atendimento de suas necessidades, sempre em benefício da própria 

espécie, cultura esta cotidianamente reproduzida. A única resposta de cunho menos 

simplista foi a que “todos os seres apresentam funções no funcionamento da natureza”, 

contudo, quando questionado, a ausência de conhecimentos mais elaborados pelo 

entrevistado limitou a discussão. Na terceira etapa da entrevista, que objetivou análise 

efetiva do nível de percepção, todos os entrevistados disseram haver compreendido os 

predicados ambientais discutidos. Contudo, ao longo das entrevistas, notou-se que o 

predicado “processos ecológicos” dificultou o entendimento devido à complexidade do 

tema, por tratar de diversos elementos e processos dos ecossistemas e suas relações. 

Questionados quanto à importância de se preservar/conservar os predicados e de quem é 

esse dever, os entrevistados responderam que compreenderam a importância de se 

preservar a natureza e que o dever é de “todos nós”, “toda a sociedade”, “igualmente”. 

Estas respostas demonstraram uma consciência, ainda em formação, de que os 

problemas ambientais são fruto do constrangimento entre o interesse privado e um bem 

comum, o ambiente, e, desta forma, todos têm o dever de preservá-lo ou conservá-lo. 

Contudo, esta é uma concepção que também deve ser discutida e aprofundada. 

 

CONCLUSÃO 

O nível de percepção social foi inferior ao ideal, sendo as interpretações ainda 

simplistas pela falta de conhecimentos, clareza ou consciência dos fatos. Contudo, é um 

primeiro passo para que os gestores ambientais possam expandir o diálogo com a 

sociedade, possibilitando, em longo prazo, a modificação destas concepções à uma 

leitura mais crítica, necessária à conservação ou preservação das áreas naturais. 
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foram: elevada biodiversidade (I), alto grau de endemismo (II), abrigo de nascentes (III) 

e os processos ecológicos (IV). As entrevistas realizadas constaram de seis perguntas e 

três etapas. Na primeira, com o objetivo de explorar a realidade dos entrevistados, estes 

foram questionados quanto ao ambiente natural – sua importância, se deve ser 

preservado e o porquê – finalizando com a pergunta: “Você conhece ou já ouviu falar 

do PNI?”. Na segunda etapa, os predicados foram apresentados e discutidos. Na última 
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etapa, fizeram-se as demais perguntas, relacionadas à compreensão dos predicados 

elencados, à importância, de quem é o dever da preservação destes e o porquê. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na primeira etapa, quando questionados sobre a importância do ambiente natural e se 

este deve ser preservado, quatro dos entrevistados responderam que a natureza é 

importante, pois contribui para oferecer “ar puro, oxigênio”, “sombra” e ser uma “área 

para passeio”. Duas delas disseram ainda que “serve para diminuir a poluição”, “para 

conhecer as plantas e os animais” e que devemos preservar para “garantir para que 

nossos filhos possam conhecer antes que acabe”. Um entrevistado disse também que 

“dependemos da natureza, da água e dos ciclos naturais” e que devemos preservá-la 

porque “todos os seres apresentam funções em seu funcionamento” e para 

“preservarmos a nós mesmos”. A exceção do último entrevistado, foi perceptível a 

superficialidade das concepções apresentadas com relação ao ambiente natural. Todos 

se embasaram no atendimento de suas necessidades, sempre em benefício da própria 

espécie, cultura esta cotidianamente reproduzida. A única resposta de cunho menos 

simplista foi a que “todos os seres apresentam funções no funcionamento da natureza”, 

contudo, quando questionado, a ausência de conhecimentos mais elaborados pelo 

entrevistado limitou a discussão. Na terceira etapa da entrevista, que objetivou análise 

efetiva do nível de percepção, todos os entrevistados disseram haver compreendido os 

predicados ambientais discutidos. Contudo, ao longo das entrevistas, notou-se que o 

predicado “processos ecológicos” dificultou o entendimento devido à complexidade do 

tema, por tratar de diversos elementos e processos dos ecossistemas e suas relações. 

Questionados quanto à importância de se preservar/conservar os predicados e de quem é 

esse dever, os entrevistados responderam que compreenderam a importância de se 

preservar a natureza e que o dever é de “todos nós”, “toda a sociedade”, “igualmente”. 

Estas respostas demonstraram uma consciência, ainda em formação, de que os 

problemas ambientais são fruto do constrangimento entre o interesse privado e um bem 

comum, o ambiente, e, desta forma, todos têm o dever de preservá-lo ou conservá-lo. 

Contudo, esta é uma concepção que também deve ser discutida e aprofundada. 

 

CONCLUSÃO 

O nível de percepção social foi inferior ao ideal, sendo as interpretações ainda 

simplistas pela falta de conhecimentos, clareza ou consciência dos fatos. Contudo, é um 

primeiro passo para que os gestores ambientais possam expandir o diálogo com a 

sociedade, possibilitando, em longo prazo, a modificação destas concepções à uma 

leitura mais crítica, necessária à conservação ou preservação das áreas naturais. 
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INTRODUÇÃO 

As florestas tropicais são conhecidas por sua alta biodiversidade, contudo estão 

crescentemente sujeitas as perturbações antropogênicas (LAURENCE ET AL 2001). 

O processo de perda de habitat e fragmentação está intimamente ligado, podendo 

afetar diretamente, o número de espécies e o tamanho das populações, pois interferem nas 

interações bióticas, no grau de endocruzamento, na quantidade de recursos disponíveis e na 

amplitude das variações do ambiente físico (GILPIN & SOULÉ 1986). 

Os insetos têm sido alvos de muitos estudos com o objetivo de inventariá-los e 

encontrar subsídios para que não apenas se conheça a sua diversidade, mas, também, 

sirvam de apoio para a avaliação de condições ambientais (HUMPHREY ET AL. 1999). 

Muitos trabalhos restringiram-se a estudar unicamente os besouros, não apenas na busca de 

informações sobre a diversidade, mas, também, na possível utilização da ordem como 

indicadora ambiental (BARBOSA ET AL. 2002). Dentre as qualidades atribuídas aos 

Coleoptera para este fim, destaca-se a grande diversidade de espécies e a grande 

abundancia, e o fato de ocuparem os mais diversos nichos ecológicos e apresentarem 

grande diversidade de hábitos alimentares (MARINONI ET AL. 2001). 

Este estudo objetivou o levantamento da população de SCARABAEIDAE, presente 

no fragmento urbano de Floresta Atlântica no Município de Miguel Pereira. 

 

MATERIAIS E METODOS 

O estudo foi realizado num fragmento de Floresta Atlântica, localizado no 

Município de Miguel Pereira - RJ, a uma latitude próxima de 22°26‟00‟‟ Sul e longitude 

43°28‟00‟‟oeste, com cerca de 618m do nível do mar, na propriedade do Summer Garden. 

As coletas foram realizadas na área interna da vegetação local, no período compreendido de 

Julho de 2008 a Abril de 2009, abrangendo as quatro estações no período de um ano. 

 Para a captura dos insetos foram utilizadas armadilhas do tipo “Pittfall”, distribuídas 

em quatro pontos no interior do transecto, com cinco armadilhas por ponto, num total de 20 

coletas por ida a campo, e cada ponto era separado aproximadamente 200m um do outro. 

Foram realizadas quatro idas a campo, Julho e Outubro de 2008 e Janeiro e Abril de 2009, 

totalizando 80 coletas em todo o período. Cada „Pittfall‟ era feito de plástico, de formato 

cilíndrico, com altura de 15cm e diâmetro de 10cm, em seu interior, havia uma solução 
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conservante de água, detergente e formol. Após colocados, uma bola de gaze era embebida 

numa solução de fezes humanas recentes e água para simular o odor de fezes mamíferas 

como atrativo. Esta bola era pendurada numa haste de vergalhão em forma de “L” 

invertido, a 5cm do solo. As armadilhas permaneciam instaladas por 48. Após este período, 

foram levadas para o Laboratório de Bionomia de Insetos da Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro, onde o material biológico fora triado, identificado e catalogado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram encontrados 2 Gêneros no fragmento, o gênero Dichotomius com 88% e o 

gênero Chalcocopris com 12%, e identificadas 4 morfoespécies, 3 pertencentes ao gênero 

Dichotomius e uma pertencente ao gênero Chalcocopris, todos pertencentes à Família 

SCARABAEIDAE, Ordem COLEOPTERA.  

A Coleta I, representante do inverno (Julho/2008), torna-se evidente por não ter 

aparecido nenhum representante dos gêneros em questão. Este fato pode ser vinculado a 

condições abióticas do próprio ambiente na época e estação climática. Excluindo-se a 

primeira coleta, todas as demais tiveram representatividade, onde a coleta II teve maior 

ênfase, com 63,72% dos espécimes, seguida da coleta IV, com 23,08%, e por fim, a coleta 

III, com 13,18%. 

 A morfoespécie Dichotomius sp I foi a mais representativa, apresentando um total 

de 82% de aparecimento, onde foram capturados 62,63% na coleta II e 19,78% na coleta 

IV. A morfoespécie Dichotomius sp II teve representatividade de apenas 3%, aparecendo 

apenas na coleta III, assim como, a morfoespécie Dichotomius sp III, a de menor 

representatividade, com apenas 2%. A morfoespécie Chalcocopris sp. foi a segunda maior 

representatividade, aparecendo com 12%, aparecendo na coleta II, com 1,09%, coleta III, 

com 7,69%, e coleta IV, com 3,3%. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o ambiente avaliado está sofrendo influência da atividade antrópica.  

O gênero Dichotomius fora encontrado com significativa abundância (88%) e sua 

presença indica áreas abertas ou áreas degradadas de Floresta Atlântica. Todavia, a 

presença do gênero Chalcocopris (12%) indica certa recuperação no ambiente, sendo este, 

mais característico da Mata Atlântica (LOUZADA et al, 1996), o que caracteriza o 

ambiente como antropizado, porém, em recuperação. 
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TAMANHO E ISOLAMENTO SÃO FATORES PREDITORES DA 

RIQUEZA DE ESPÉCIES DE FORMIGAS? 
 

Gomes, D.S.¹*; Silva, A.P.B.¹; Coelho, R.H.O.¹; Vargas, A.B.¹; Tardin, R.¹ & 

Queiroz, J.M.¹. 
 

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, Brasil. 

Palavras-chave: Biogeografia  

 

INTRODUÇÃO 

A teoria da Biogeografia de Ilhas tem sido muito explorada atualmente devido às 

respostas de cunho ambiental que têm sido trazidas ao conhecimento de todos, como 

por exemplo, as conseqüências que um ambiente florestal fragmentado traz sobre as 

mais distintas espécies animais que ali vivem. Segundo esta teoria, o número de 

espécies aumenta com o aumento do tamanho da ilhas, porém diminui com o aumento 

da distância para o continente mais próximo ou outra fonte de espécies. A composição 

das espécies também pode ser alterada, fruto de colonizações recorrentes e extinções, 

mas sem alterar o número destas. Segundo MACARTHUR & WILSON (1963), o 

número de espécies que habita uma ilha representa um equilíbrio entre taxa de 

colonização e de extinção. Vários trabalhos vêm utilizando esta teoria como ferramenta 

para ajudar a entender como funciona o processo de fragmentação de habitats 

(SOBRINHO 2005). VASCONCELOS (1998), utilizando fragmentos florestais de 

diferentes tamanhos, não encontrou relação significativa entre o tamanho do fragmento 

florestal e o número de espécies de formigas por hectare. Porém, encontrou resultado 

significativo na composição das espécies. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi de 

testar a teoria da biogeografia em simulações de ilhas naturais e testar a hipótese de que 

o tamanho e isolamento irão influenciar na riqueza de espécies de formigas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Trabalho foi realizado no distrito de Ilha Grande, Angra dos Reis-RJ, no mês de 

Novembro de 2009 entre 9 h e 10 h30 min. Para testar a hipótese de que o tamanho e 

isolamento afetam a riqueza e constituição de espécies de formigas, utilizamos 

“manchas” de vegetação formadas por plantas presentes na areia da praia, para simular 

o que seriam fragmentos florestais. O tamanho das ilhas, neste trabalho, foi 

representado pela área dessas manchas e medidas de acordo com a sua forma mais 

aproximada (elípticas, quadradas, redondas, triangulares, retangulares ou em forma de 

trapézio). A areia da praia simulou o entorno do fragmento, sem nenhuma vegetação, e 

a vegetação situada próximo à praia representou a área onde esta fragmentação não 

ocorreu. No caso do isolamento, tomaram-se como representação para isto suas 

distâncias para a vegetação mais próxima da praia. Num percurso de aproximadamente 

100 m, todas as 25 manchas de vegetação encontradas tiveram suas áreas anotadas, 

assim como sua distância para vegetação, e as formigas encontradas em cada uma delas 

foram coletadas e identificadas, posteriormente, em laboratório a nível de gênero e, 

quando possível, a nível de espécie. Para saber se a área e o isolamento estavam 

interferindo na riqueza e tamanho das ilhas, usou-se o teste de Regressão Múltipla 

através do programa Statistica 8.0, e também Regressão Linear Simples para saber se 
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tamanho e grau de isolamento das ilhas estavam aumentando ou diminuindo a riqueza 

de espécies de formigas.  

 

RESULTADOS 

Foram encontradas sete espécies de formigas, sendo que a Subfamília Myrmicinae,  

com maior número de espécies (3), seguido de Formicinae (2) e Ponerinae e 

Dolichoderinae (uma espécie cada). Dorymyrmex sp. foi a espécie mais abundante, 

presente em todas as manchas de vegetação (25), seguida de Brachymyrmex sp. e 

Camponotus sp. O teste de Regressão Múltipla evidenciou valor significativo entre 

riqueza de espécies de formigas e o isolamento das ilhas (t = -3,35; p = 0,02), e não 

significativo para as áreas (t = - 0,32; p = 0,76). O teste de Regressão Linear Simples 

também demonstrou este padrão, sendo significativo apenas para o isolamento das ilhas 

(R² = 0,115; p > 0,05). Os resultados encontrados corroboram com a predição de que o 

isolamento seria um importante fator na riqueza de espécies de formigas, apesar de 

responder apenas 11 % da regressão (R² = 0,115; p > 0,05), ao passo que o tamanho das 

ilhas tenha respondido apenas 0,2% da regressão, sendo este um valor muito baixo e 

muito pouco significativo. Este último resultado não era esperado, já que a riqueza de 

espécies de formigas aumenta com o aumento da área. As “ilhas” (manchas de 

vegetação) não representaram ilhas naturais, oferecendo recursos mínimos e 

favorecendo espécies mais adaptadas como Dorymyrmex sp. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

MACARTHUR, R.H.; WILSON, E.O. 1967. The theory of island biogeography. 

Princeton: Princeton University Press, 1967. 203 p 

SOBRINHO, G.S.2005. Resposta da comunidade de formigas à fragmentação de 

habitats. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Viçosa. 70 p. 

VASCONCELOS, H.L. 1998. Respostas das formigas à fragmentação florestal. Série 

Técnica-IPEF. V. 12, p. 95-98. 



 

2010 

  

 

 

P
ág

in
a1

0
7

 

HISTÓRIA EVOLUTIVA DA MATA ATLÂNTICA E O 

PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO 
 

Melo, D. J.
12

; Fernandes, F. S.
1
 & Souza, A. S. O.
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1Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ, Brasil. 
2Instituto de Geociências da Universidade Federa do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.  

Palavra Chave: Paleontologia 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto “História Evolutiva da Mata Atlântica”, iniciou-se em 2009 no Laboratório de 

Paleontologia da Universidade Severino Sombra (PaleUSS), funcionando como um 

grupo de pesquisa, que buscava focar seu olhar nos processos de formação da Mata 

Atlântica, visando entender como esse ambiente se formou ao longo do tempo 

geológico, incluindo concepções históricas e patrimoniais. O objetivo principal do 

projeto é levantar dados e realizar pesquisas dos processos de formação da Mata 

Atlântica, identificado no final do Mesozóico. Logo este trabalho busca divulgar o 

projeto, e apresentar uma matriz das bacias sedimentares que apresentam relação com a 

história evolutiva da Mata Atlântica. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

O trabalho consiste em uma construção teórica, baseada em bibliografias, dos processos 

de formação da Mata Atlântica, demonstrando como foi esquematizada a matriz 

estrutural do projeto “História Evolutiva da Mata Atlântica”, apresentando um 

panorama do patrimônio fossilífero/paleontológico, através das principais bacias 

sedimentares e suas respectivas formações.  

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

O ponto de partida do entendimento da história evolutiva da Mata Atlântica é o período 

Cretáceo (Mezosóico), quando as angiospermas surgem e começam a se diversificar. 

Período em que o Gondwana começou a se separar, originando o Oceano Atlântico e a 

geografia de serras do litoral brasileiro (SALGADO-LABORIAU, 1998; MELO, 2007). 

A biota que antes era única e continental (árida) se dividiu, e passou a ser litorânea 

(úmida), processo que forçou a especiação dos diversos táxons (RAVEM & 

AXELROLD, 1974 e 1975).  

Destacam-se duas bacias sedimentares para esse período: a Bacia do Araripe 

(Nordeste), com a Formação Santana, que possui uma grande diversidade fossilífera, 

principalmente de insetos e vegetais, que indicam um ambiente árido (MAISEY, 1991); 

a Bacia do Paraná, onde encontramos os sedimentos do grupo Baurú (SP, MG e MT), 

destacando-se as formações Marília Adamantina e Baurú, nestas formações não são 

encontrados muitos registros vegetais, mas elas possuem uma rica diversidade faunística 

(BERTINI et al., 1993). A fauna do período Cretáceo era muito distinta da atual, pois 

grandes arcossauros dominavam o planeta e os mamíferos e aves ainda eram 

coadjuvantes. História que se modifica drasticamente com a extinção do final do 

cretáceo (SALGADO-LABORIAU, 1998). 

No Paleógeno, as angiospermas descendentes da flora cretácea, passam a dominar o 

cenário do planeta e a separação gerada pelo Oceano Atlântico se intensifica, logo as 
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trocas polínicas entre África e América do Sul começam a se dificultar, surge o que 

RIZZINI (1997) chama de “Flora Florestal Primitiva” - paleoflora que originou os 

principais biomas brasileiros. Dentre as bacias sedimentares relevantes encontram-se: a 

Bacia de São José de Itaboraí (RJ), Paleoceno, onde são encontrados poucos fósseis 

vegetais, que indicam uma ascendência das angiospermas (BERGQVIST, 2006); a 

Bacia de Fonseca (MG), Eoceno, cuja flora fóssil é bem diversificada (FERNANDES & 

MELO, 2009); a Bacia de Taubaté (SP), com a Formação Tremembé, com alta 

diversidade fossilífera (MELO, 2007); e a recente Bacia de Aiuroca (MG), que está 

apresentando uma diversidade fossilífera interessante (MALABARBA & 

MALABARBA, 2008). 

O período Neógeno no Brasil é pouco representado, entretanto, os sedimentos do 

Quaternário, Pleistoceno, são encontrados em todo o país. Destacam-se na região 

Sudeste, os fósseis da região de Lagoa Santa (MG), onde foi encontrado restos dos 

Homens de Lagoa Santa (CARTELLE, 1994). Este período foi marcado por uma grande 

glaciação Würm, que fez com que as florestas tropicais e subtropicais se restringissem 

em decorrência da diminuição de umidade, o que gerou um domínio de vegetações de 

campo e cerrado. Com o final da glaciação as florestas úmidas voltaram a se expandir, 

foi este o momento em que a Mata Atlântica se estabeleceu e dominou o litoral 

brasileiro (VIVO & CARMIGNOTTO, 2004). Cabe destacar que a presença humana do 

Pleistoceno, assim como os grupos humanos que deram origem aos índios, não foram 

significativas na degradação da Mata Atlântica. Só posteriormente, com a chegada dos 

portugueses, que esse processo se inicia e intensifica-se com a colonização/urbanização 

do território brasileiro (DEAN, 1996; FAUSTO, 2000).  

 

CONCLUSÃO 

Conforme os dados apresentado, dividiu-se a história evolutiva da Mata Atlântica em 

cinco períodos, com seus respectivos patrimônios fossilíferos. O Mesozóico, quando 

surgem às angiospermas e a África e a América do Sul se separam – Bacia do Araripe e 

Paraná; o Paleógeno quando se instala a “Flora Florestal Primitiva” – Bacia de São José 

de Itaboraí, Fonseca, Taubaté e Aiuroca; o Pleistoceno, com o estabelecimento da Mata 

Atlântica – fósseis de Lagoa Santa; e o Holoceno, marcado pelo domínio do homem e 

início da degradação do bioma – sítios arqueológicos históricos e pré-históricos. 
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ESTUDO FENOLÓGICO DE MYRTACEAE (Myrciaria cauliflora) 

NO MUSEU CASA DA HERA/VASSOURAS – RJ 
 

DE'CARLI, G.A.L.¹ & SPOLIDORO, M.L.C.V.
1 

 

1  Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ, Brasil. gabrieladecarli@hotmail.com; 

lucila_spolidoro@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO 
Os estudos fenológicos das espécies vegetais são importantes para a compreensão da 

dinâmica dos ecossistemas florestais e para o entendimento da reprodução das plantas, 

além de terem grande importância ecológica, pois permitem estabelecer a época em que 

os recursos estão disponíveis aos animais na comunidade (Tarola & Morellato, 2000). O 

conhecimento desta área é importante para prever períodos de reprodução dos vegetais, 

seus ciclos de crescimento, dispersão de sementes e outras características para o manejo 

florestal. Possibilitando a coleta de sementes e disponibilidade de frutos, influenciando 

a qualidade e quantidade da dispersão das sementes. A família Myrtaceae compreende 

cerca de 100 gêneros com aproximadamente 3000 espécies, sendo a maior família da 

ordem, com dois grandes centros de dispersão, nas Américas e na Austrália, embora 

ocorram em todo mundo (Joly, 1998). É uma das famílias lenhosas dominantes em 

várias formações vegetais brasileiras, especialmente na Floresta Atlântica onde mais de 

50 espécies podem ocorrer sintopicamente (Gressler, 2006). As espécies brasileiras de 

Myrtaceae possuem frutos carnosos e suas sementes são dispersas por vertebrados 

frutívoros e insetos.   

A jabuticaba (Myrciaria cauliflora) originada do centro-sul do Brasil, é uma árvore de 

tamanho médio, porte piramidal, vistosa. Apresenta tendência a um rico esgalhamento 

desde pouco acima do solo, chegando certas variedades como a sabará, a formar uma 

copa densa a ponto de dificultar a colheita. As folhas são opostas lanceoladas, mais 

curtas na variedade sabará. Nas brotações novas são avermelhadas. As flores são 

brancas e quase sésseis, localizadas ao longo do tronco e dos galhos amadurecidos. Tem 

frutos globosos e em certas variedades ficam tão aglomerados que se tornam angulosos 

na base (Andersen & Andersen,1988). Os frutos são comestíveis e muito saborosos, 

tanto para consumo ao natural como na forma de doces, geleias, licores e aguardente; 

por essa razão é uma das fruteiras mais cultivadas nos pomares domésticos de todo país. 

São também muito procurados por aves e outros animais (Lorenzi, 2002). 

A Mata Atlântica é, ao lado da Amazônia, o outro foco principal da conservação, no 

Brasil. Ela penetra no interior do continente em distâncias variáveis, chegando a 

ultrapassar as fronteiras do país na região missioneira (Argentina) e no sul do Paraguai 

(Sick,1997). Constituindo uma muralha vegetal ao longo da costa, dificultou no passado 

a penetração dos colonizadores ao interior. Encobrindo solos de boa qualidade para 

agricultura, possibilitou plantios extensivos de café e cana-de-açúcar, além de bananas 

(Sick, 1997). 

Diante da falta de estudos botânicos nesta área, o objetivo deste trabalho foi determinar 

as fenofases da espécie (Myrciaria cauliflora) e sua interação com o meio. Assim 

auxiliando outras pesquisas nesta área, pois o conhecimento desta é muito importante 

para projetos de manejo florestal. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O Trabalho foi realizado no Museu da Casa da Hera, que compreende uma área de 

aproximadamente 35 mil m² no centro de Vassouras, RJ; com altitude de 434m e 

22º24´14´´ de latitude Sul e 43º39´45´´ de longitude oeste; estando à 137 km de 

distância do município do Rio de Janeiro.  O acompanhamento fenológico de espécies 

arbóreas teve a duração de 12 meses. São três principais fenofases consideradas no 

estudo: floração, frutificação e mudança foliar. As observações foram realizadas 

quinzenalmente, com o auxílio de binóculo, e dados obtidos foram utilizados para 

determinar as fenofases.   

  

RESULTADO E DISCUSSÃO 

O espécime estudado apresentava-se no jardim do Museu da Casa da Hera em uma área 

com pouca vegetação e com incidência solar frequente.  Para o período de abril/09 a 

maio/09 o espécime apresentava estéril, com folhas novas em toda a extremidade da 

árvore. A floração começou no período de junho/09 até o começo do mês de agosto/09 

com a presença botões florais ou inflorescência. No final de mês de agosto/09 a árvore 

já estava com a floração adiantada ou árvore totalmente florida. Esse espécime 

apresentou período de floração adiantado, contrariando ao exposto em Lorenzi (2002), 

que verificou que o mês de floração das Myrciaria cauliflora em mata nativa começa a 

partir do mês julho, como é uma área pouco estudada não podemos discutir a causa 

deste adiantamento na fenofase podendo ser influenciada por fatores abióticos ou 

bióticos.  A frutificação ocorreu de setembro/09 a dezembro/09. Especificando que de 

setembro/09 ao começo de outubro/09 frutos novos, no final de outubro/09 a 

dezembro/09 os frutos estavam maduros caindo e sementes dispersas, o que concorda 

com as observações descritas por Lorenzi (2002). 

 

CONCLUSÃO 

Neste trabalho realizado no Museu Casa da Hera, não foi possível detectar se o 

espécime possui um ciclo fenológico diferente de um espécime em ambiente natural 

pois é uma área que precisar ser mais explorada. Concluímos que a fenologia auxilia no 

planejamento de manejo das florestas tropicais, proporcionando não só época, mas 

também indicando que espécies podem ser introduzida para o equilíbrio de fauna e 

flora. 
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LEVANTAMENTO E BIONOMIA DE PSITACÍDEOS NO MUNICÍPIO 

DE ENG. PAULO DE FRONTIN, RJ (PSITTACIFORMES, 

PSITTACIDAE) 
 

Santos, H. F. ¹ 
IZMA-  Instituto Zoobotânico de Morro Azul admin@izma.org.br 

Palavra chave: psitacídeos  

 

INTRODUÇÃO 

Por serem os psitacídeos grandemente procurados por parte do tráfico internacional de 

animais, é necessário que se conheça sua bionomia à fundo, com o propósito de se 

desenvolver estratégias conservacionista eficientes. ALVES et al (2000), considera que a 

caça e captura para o cativeiro, têm um efeito desproporcionalmente alto sobre alguns 

grupos de aves, principalmente os psitacídeos.  Este trabalho visa avaliar a ocorrência e 

situação dos psitacídeos na área estudada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O município de Eng. Paulo de Frontin, está localizado no planalto montanhoso do 

Estado do Rio de Janeiro, região do Médio Paraíba, dentro das coordenadas 2231’28”S e 

4339’38”W.  Sua área total é de 148km² e a topografia apresenta variações altitudinais de 

500 a 1000m.(LEINZ & AMARAL, 1980).  Sua cobertura vegetal em 56,4 % da área do 

município é de Floresta Pluvial Atlântica (Fundação SOS Mata Atlântica, 2001). Segundo a 

classificação de Koppen, o clima se enquadra no tipo Cwa, temperado brando, inverno seco 

e verão quente.  A pluviosidade média anual é de 1200mm.(NIMER, 1979). 

 Os materiais utilizados para identificação das espécies foram um binóculo Tasco 

com aumento de 8 X 30, para observações a céu aberto em dia claro e um binóculo Zenith 7 

X 50, para observações no interior da mata ou em dias com pouca luminosidade (FRISCH, 

1981); caderneta de campo, onde foram anotados todos os dados observados e guias de 

campo e identificação, DEVELEY (2004), DUNNING (1987) e FRISCH (1981). 

 Na área em estudo foram determinados como ponto base o Instituto Zoobotânico de 

Morro Azul, como pontos fixos, ninhos e dormitórios e como pontos aleatórios os 

comedouros e áreas de forrageamento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O presente trabalho resultou na identificação de quatro espécies de psitacídeos que 

ocorrem na área estudada, Propyrrhura maracana, Aratinga leucophthalmus, Pionus 

maximiliani e Forpus xanthopterygius.   

Propyrrhura maracana, é uma espécie residente observada todos os meses do ano.  

Nidifica em ocos de árvores, sendo que dos 7 ninhos observados, 5 foram feitos em 

palmeiras mortas e 2 em guapuruvus.  Os principais itens alimentares consumidos por P. 

maracana foram frutos de camboatá, Cupania sp, (Sapindaceae); Cinamomo, Melia 

azedarach; garapa, Apuleia leiocarpa, (Leguminoseae) e figueira, Ficus sp (Moraceae); 

flores e néctar de mulungu, Erithrina falcata (Leguminoseae) e néctar de espatódea, 
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Espathodea campanulata (Bignoniaceae).  Aratinga leucophthalmus ocorre no município 

durante praticamente todo o ano, não tendo sido registrada apenas no mês de abril.  É a 

espécie com maior sucesso reprodutivo por aproveitar-se de locais de nidificação 

abundantes e áreas antropizadas. Foram identificados 7 ninhos, sendo 4 em barrancos e 3 

em construções antrópicas.  Em um dos ninhos visitados foram encontrados 5 ovos e em 

outro 4 filhotes, o que indica uma boa prolificidade por parte da espécie.  Os principais 

itens alimentares observados foram frutos de marianeira, Acnistus arborescens, Solanaceae; 

figueira, Ficus sp, Moraceae; embaúba, Cecropia sp, Cecropiaceae; jabuticabeira, 

Myrciaria sp, Myrtaceae e flores e néctar do mulungu, Eritrina falcata, Leguminoseae, 

entre as nativas e frutos de nêspera, e flores de Espatodea, Espathodea campanulata entre 

as exóticas.  Forpus xanthopterygius é a espécie menos abundante, sendo registrada apenas 

no mês de maio. O único item alimentar observado foi frutos de embaúba, Cecropia sp.  

Pionus maximiliani apresentou ocorrência entre os meses de maio e dezembro e o único 

item alimentar observado foi, também, frutos de embaúba, Cecropia sp.   

Apesar de nenhuma das espécies identificadas constarem na lista de animais 

ameaçados de extinção, P. maracana é considerada vulnerável (SICK,1997; NUNES & 

GALETTI, 2000).  ROSÁRIO (1996), afirma que não há registros recentes, desta espécie, 

para o estado de Santa Catarina. 

 

CONCLUSÃO 
 O presente trabalho concluiu que no município de Engenheiro Paulo de Frontin, 

ocorrem quatro espécies de psitacídeos, Propyrrhura maracana, Aratinga leucophthalmus, 

Forpus xanthopterygius e Pionus maximiliani. Este município apresentou suporte para 

alimentação e reprodução das quatro espécies tornando-se especialmente importante no 

caso de Propyrrhura maracana, por tratar-se de espécie vulnerável. 
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PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

VEGETAL NO PSF DE BARÃO DE VASSOURAS - RJ 
 

CERQUEIRA, C. B.¹*; MARCHIORI, R. de O. R. ¹*; MONSORES, T. da S.¹*; 

FERREIRA, V. A.¹*; MARQUES, M. M.
2
*& OLIVEIRA, L. S. de²* 

¹* Acadêmicas da Universidade Severino Sombra.             

²* Professoras da Universidade Severino Sombra (USS). 

 

 

INTRODUÇÃO 

Desde os tempos imemoriais, o homem busca, na natureza, recursos que melhorem sua 

condição de vida para, assim, aumentar suas chances de sobrevivência pela melhoria de sua 

saúde. Em todas as épocas e culturas, ele aprendeu a tirar proveito dos recursos naturais 

locais. O uso de fitoterápicos com finalidade profilática, curativa, paliativa ou com fins de 

diagnóstico passou a ser oficialmente reconhecido pela OMS em 1978, quando recomendou 

a difusão mundial dos conhecimentos necessários para o seu uso (LORENZI & MATOS, 

2002). Considerando as plantas medicinais importantes instrumentos da Atenção 

Farmacêutica, vários comunicados e resoluções da OMS expressam a posição do organismo 

a respeito da necessidade de valorizar o uso desses medicamentos, no âmbito sanitário 

(LORENZI & MATOS, 2002). Para promover à educação vegetal, foi criado o projeto 

Farmácias Vivas. Este projeto é formado por uma equipe que consta de um médico, um 

farmacêutico e um agrônomo (LORENZI & MATOS, 2002). O presente trabalho tem como 

objetivo apresentar uma proposta de parceria com a Universidade Severino Sombra para a 

implantação de um projeto de Atenção Farmacêutica vegetal no Programa de Saúde da 

Família (PSF) de Barão de Vassouras, baseado no projeto Farmácias Vivas, onde a 

Universidade já mantém um projeto de extensão e pesquisa com os alunos do curso de 

farmácia, resgatar a valorização do saber popular por meio da obtenção de informações 

sobre as plantas medicinais utilizadas pela população para, a partir daí, oferecer assistência 

baseada no conhecimento popular e científico, através da implantação da atenção 

farmacêutica no PSF. Pretende-se ainda prover acompanhamento técnico; produzir, 

desenvolver controle de qualidade e distribuir medicamentos fitoterápicos à população. O 

Programa Saúde da Família PSF foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde, com o 

principal propósito de reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir 

o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família, melhorando assim a 

qualidade de vida dos brasileiros (TRAD, 2003). A estratégia do PSF priorizou as ações de 

prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas de forma integral e contínua 

(TRAD, 2003). Dentro deste contexto, a inclusão da fitoterapia no PSF pode resultar não só 

em benefícios para a saúde, como também em benefícios de ordem econômica, conforme 

relata (NOUMI et al., 1999). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Material Vegetal 

Será realizada coleta de plantas medicinais cultivadas no horto da Universidade Severino 

Sombra, após esta etapa as espécies serão secas e embaladas para utilização de infusões e 

decocções junto à comunidade.  

Produtos Naturais 

Os produtos naturais manipulados no laboratório do Projeto Farmácias Vivas serão 

utilizados pelo presente Projeto e doados para o PSF para serem dispensados para 

comunidade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado desse trabalho foi a Proposta para inclusão de Plantas Medicinais e Fitoterapia 

no SUS, inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, 

subsidiada pelas discussões e recomendações do fórum para a proposta de Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos e do Seminário Nacional de Plantas 

Medicinais, Fitoterápicos e Assistência Farmacêutica. O investimento desses projetos 

poderá contribuir com a redução da dependência do Brasil em relação à importação de 

insumos farmacêuticos e iniciar novo ciclo de desenvolvimento tecnológico para o 

desenvolvimento de medicamentos nacionais, com matéria-prima oriunda da 

biodiversidade brasileira. A finalidade desta política foi garantir à população brasileira o 

acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria 

nacional. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se então que a implantação desse projeto foi de grande importância por aceitar a 

premissa de que nunca se deve subestimar a informação sobre plantas medicinais oriunda 

da sabedoria popular e somente repassá-la como verdadeira para o povo, depois de 

comprovar sua atividade e que o seu uso como medicamento é seguro.  
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DADOS PRELIMINARES DE O COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR DE AVES EM Cecropia sp. , ÁREA URBANA, 

RESENDE RJ. 
 

Nascimento, C. J.¹ 
¹ Centro Universitário de  Barra Mansa, RJ, 

E-mail: ju_0072@hotmail.com Tel.: (24) 3359-5602 

  

Palavra chave: Aves 

 

INTRODUÇÃO 

Estudos enfocando os mais variados grupos de aves têm abordado o papel da frugivoria 

e suas implicações na dispersão de sementes (FIGUEIREDO, MOTTA-JÚNIOR, 

&VASCONCELLOS, 1995), o comportamento alimentar de aves (ARGEL-DE-

OLIVEIRA, CASTIGLIONI, & SOUZA, 1996) e a seleção de frutos e a coevolução 

entre plantas e dispersores (HASUI & HÖFLING, 1998, MARÇAL JR. & FRANCHIN, 

2003). Dentre as espécies vegetais ocorrentes no bioma Mata Atlântica, está a família 

Cecropiaceae originária da zona tropical do continente americano, e se distribui desde 

México até Argentina, mas aparece em maior quantidade na região do Equador, ou seja, 

na região Amazônica (LORENZI 2002). O presente estudo teve por finalidade verificar 

quais aves se alimentam das infrutescências de Cecropia na região de mata atlântica no 

estado do Rio de Janeiro, observando o comportamento das aves. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As observações foram realizadas na área urbana Bairro Novo Surubi no município de 

Resende, RJ que foi originalmente recoberto por Mata Atlântica, está às margens do Rio 

Paraíba do Sul. Assim foi analisado um exemplar de C. pachystachya, em um local, 

denominado ponto1, o qual é composto por três hastes, com aproximadamente 10 

pedúnculos de infrutescências e com altura entre 2 e 3 m. A planta está localizada a 

cerca de 5 m da margem de um córrego e a uns 2 m de uma rua, em uma área de 

vegetação herbáceo-arbustiva. As observações foram realizadas de 15 a 20 de fevereiro 

de 2010. No outro espaço chamado ponto 2, contendo um exemplar de C. pachystachya, 

de aproximadamente 5 m de altura, localizada na beira de uma rua. O período de 

observação foi 28 de fevereiro e 6 de março 2010. O terceiro ponto, localizado, em topo 

de morro, próximo á um reflorestamento de mata atlântica. As observações foram feitas 

em 21 de fevereiro e 20 de março de 2010. Foram empregados nas observações 

binóculos 8 x 40 e máquina fotográfica  Sony Hx1 zoom 20 x.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Nos diferentes pontos citados acima, foram observadas 34 espécies diferentes incluindo 

oportunistas que se alimentavam de insetos que ali estavam, dentre elas 15 

apresentavam-se efetivamente, usando a infrutescência como recurso alimentar.  

A nomenclatura seguida é de acordo com SIGRIST (2009). O Comportamento alimentar 

foi analisado segundo MACHADO (1988). Os indivíduos da família Thraupidae, 

Ranphocelus bresillius, Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758), Thraupis sayaca 

(Linnaeus, 1766), Thraupis  cyanoptera  (Vieillot,1817), Thraupis palmarum  (Wied, 
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1823), Tangara cayana ( Linnaeus, 1766), Dacnis cayana ( Linnaeus, 1766) 

representaram diferentes estratégias na coleta do alimento, na maioria das vezes se 

apresentava em bandos de no mínimo 4 a 6, onde percorriam todos os pedúnculos de 

infrutescência, sempre comendo a parte da extremidade distal, pousando quase sempre 

na própria infrutescência, e de cabeça para baixo. Essa família demonstrou que pode ser 

um ótimo dispersor por só remover a polpa e não macerar a semente e também pela 

quantidade de sementes que é ingerida. Foi observado apenas um indivíduo da espécie 

Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1758) se alimentando no ponto 2. Nesse memso ponto o 

único representante da família Coerebidae, Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) 

apresentou o mesmo comportamento da família Thraupidae, porém não se apresentava 

em bandos, apenas um indivíduo por vez. A família Psittacidae, foi representada pela a 

espécie, Forpus xamthopteryguis (Spix, 1824) que foi observado em um pequeno bando, 

onde se colocavam de cabeça para baixo empoleirados na própria infrutescência, 

macerando-a. As espécies da família Turdidae, representada por Turdus amaurochalinus 

(Cabanis, 1850) e Tudus rufiventris (Vieillot ,1818) se aproximavam da infrutescência e 

pousavam em um galho próximo retirando pedaços, podendo estar sozinho ou em um 

pequeno grupo de 2 a 3. A família Tyrannidae, representada por Pitangus sulphuratus 

(Linaeus, 1766), Tyrannus melancholicus (Vieillot 1819), Machetornis rixosa (Vieillot 

1819) Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766), exemplificaram comportamentos 

semelhantes, descrito por pousar sobre um galho próximo a infrutescência, assim se 

aproximando e retirando pedaços da infrutescência, sozinhos ou em poucos 

representantes. Exceto a espécie Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766), e Mimus 

saturninus da família Mimidae não apresentaram variação no comportamento sendo o 

mesmo citado acima.  As espécies das famílias Furnariidae, Furnarius rufus (Gmelin, 

1788), Estrildidade Estrilda astrid (Linnaeus, 1758), Trochilidae, Eupetomena macroura 

(Gmelin, 1788) Florisuga fusca (Vieillot, 1817), Corvidae, Cyanocorax cristalellus 

(Temminck, 1823) Columbidae, Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Columba livia  

(Gmelin, 1789) Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792) e Hirundinidae, Progne 

chalybea (Gmelin, 1789) Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817). Foram observadas 

aves interessadas nos insetos, apenas em repouso sobre o tronco das árvores. Essas 

espécies rondavam as infrutescências, são elas: Throchilidae: Eupetomena macroura 

(Gmelin, 1788) e Florisuga fusca (Vieillot, 1817); Picidae: Picumnus cirratus 

(Terminck , 1825), Colaptes campestris (Vieillot, 1818) e Emberezidae: Zonotrichia 

capensis (Statuis Muller, 1776), Volantinia jacarina (Linnaeus, 1766), Sporophilia 

caerulescens (Vieillot, 1923) e Sicalis flaveola (Linnaeus,   1766 ). 

 

CONCLUSÃO  

As espécies do gênero Cecropia estão entre as plantas que oferecem alimento abundante 

durante todo o ano, sendo utilizada como recurso alimentar tanto por aves "frugívoras 

oportunistas", que se alimentam principalmente de insetos (TREJO PÉREZ, 1976).  

Algumas espécies podem não contribuir por triturar as sementes como o F. 

xamthopterygius que não poderiam ser um bom dispersor. Em relação aos encontros 

agonísticos, a abundância de recursos alimentares oferecida por C. pachystachya é 

provavelmente o fator responsável pela ausência de competição. 
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CONTRIBUIÇÃO DA VEGETAÇÃO DA REGIÃO DE MORRO 

AZUL (RIO DE JANEIRO) NA PRODUÇÃO DE MEL POR APIS 
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Palavra chave: MEL 

 

INTRODUÇÃO 

O hábito alimentar generalista adotado por Apis mellífera 

(Hymenoptera/Apidae), proporciona maiores alternativas quanto ao alimento, 

permitindo que a espécie se adéqüe às variações na oferta de alimentos, inclusive na 

presença de competidores (FREITAS 1995).  O primeiro fator importante para a 

instalação de um apiário é a flora apícola da região, pois esta ditará o tipo de produção, 

assim como, o número de colméias que a região pode comportar (MELLO 1989). A 

identificação das plantas procuradas pelas abelhas assume grande importância, por 

indicar para os apicultores as fontes adequadas e de abundante suprimento de néctar e 

pólen ( HOWES 1953). A análise dos grãos de pólen observados nos sedimentos de mel 

e de bolotas de pólen auxilia nessa identificação, essa análise faz parte da ciência 

denominada Palinologia (BARTH 1989). Na Palinologia é realizada a análise polínica, 

ou seja, o estudo quantitativo do pólen em sedimentos variados, como o mel (BARTH 

1998). As análises palinológicas do mel (Melissopalinologia) são possíveis porque 

quando as abelhas visitam as flores em busca de néctar, esbarram nas anteras, e com 

isso o pólen cai, depositando-se no néctar (contaminação) (LUZ et al 1998). Desta 

forma, é que se pode analisar a origem floral do mel. Os espectros polínicos de um mel 

e de bolotas de pólen são determinados pelas condições fitogeográficas da área da qual 

foram obtidos, ou seja, são relativos a distribuição das plantas de determinada região 

geográfica (BARTH 1990). Os resultados das análises melissopalinológicas fornecem o 

chamado calendário de floradas que é de muito valor para os apicultores (LUZ et al 

1998). A presente pesquisa foi conduzida na região de Morro Azul, distrito do 

município de Engenheiro Paulo de Frontin, estado do Rio de Janeiro, em apiário situado 

próximo a área antropofizada. Essa região ainda não havia sido alvo de pesquisas 

melissopalinológicas e quanto ao seu potencial apícola. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo é o de determinar as características dos estoques 

de mel e de bolotas de pólen das colméias de abelhas Apis mellifera dessa região, 

estabelecendo a contribuição das diferentes espécies botânicas, assim como, 

confeccionando um calendário de florada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 Para as coletas de material destinado à análise palinológica de amostras de mel e 

bolotas de pólen, foram estabelecidos critérios de controle para atestar com precisão as 
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floradas correspondentes à produção dos estoques da colméia de cada mês. Atendendo a 

esta necessidade foram reservados uma colméia-controle e, dentro desta, um quadro-

controle, devidamente identificados, para o uso exclusivo na pesquisa. As amostras 

foram coletadas mensalmente, chegando ao total de onze amostras de mel e nove 

amostras de bolotas de pólen.  A cada mês o quadro-controle era retirado, removendo 

todo o favo de cera com mel e bolotas de pólen e, em seguida, colocada uma nova cera 

para o mês seguinte. As bolotas de pólen eram removidas com pinça diretamente das 

células de reserva e o mel era espremido manualmente, diretamente do favo do quadro-

controle. Como se sabe, os espectros de mel espremido são modificados por um 

enriquecimento em grãos de pólen em comparação aos centrifugados (LOUVEAX et 

al.1970).  Na avaliação final, é determinada a procedência do mel, relacionando-o a 

monofloral, quando referido a contribuição polínica dominante, e heterofloral quando 

não se obtém quantitativamente uma contribuição polínica única, podendo ser 

determinada como dominante, tendo o mesmo, várias contribuições botânica. São 

elaboradas duas cópias da análise de amostras de mel, uma fica arquivada no laboratório 

de palinologia e outra é destinada ao apicultor para fins de credibilidade comercial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram identificados 33 tipos polínicos nas amostras de mel e nas amostras de 

bolotas de pólen foram identificados 24 tipos polínicos. A análise qualitativa dos méis 

de Morro Azul mostram um espectro polínico característico do estado do Rio de 

Janeiro, ou seja: Baccharis, Ricinus, Vernonia, Gochnatia, Mimosa caesalpiniaefolia, 

Sapindaceae, Eupatorium, Eucalyptus, Hyptis, Borreria, e diversas asteraceae e 

leguminosas. O mel monofloral de Eucalyptus é também, característico para o Rio de 

Janeiro (THOMÉ et al. 2004, BARTH 2004). No entanto, acrescenta-se para Morro 

Azul a contribuição monofloral de Baccharis, Castanea e Gochnatia. Com relação às 

bolotas de pólen as amostras também, corresponderam a um espectro polínico 

característico do Rio de Janeiro. Os tipos Eucalyptus, Eupatorium, Gochnatia, 

Arecaceae, Cecropia, Mimosa caesalpiniaefolia, Baccharis e Vernonia podem 

exemplificar o que foi dito acima (THOMÉ et al. 2004, BARTH 2004). 

 

CONCLUSÃO 

Em seis amostras de mel foram observadas, respectivamente, as contribuições 

polínicas dominantes de Bacharis (Asteraceae), Castanea, Eucalyptus e Gochnatia 

(Asteraceae), sendo consideradas méis monoflorais.  Os resultados das amostras tanto 

de mel quanto de bolotas de pólen forneceram um espectro polínico que reflete, em 

grande parte, a contribuição nectarífera e polinífera das plantas ruderais e das espécies 

introduzidas na região. Uma baixa contribuição de espécies nativas se deu 

provavelmente, devido à maior distância do apiário em relação à mata remanescente. 

Com esses resultados o desenvolvimento da apicultura em Morro Azul se mostra 

bastante promissor.  
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho o que chamamos de pteridófitas é um grupo formado por duas linhas 

filogenéticas licófitas e monilófitas (SMITH et al. 2006). De acordo com PRADO (1998), 

1200 a 1300 espécies de pteridófitas ocorrem no Brasil, sendo que a região sudeste-sul 

contém cerca de 600 espécies, e abriga um dos centros de endemismo e especiação no 

Continente Sul-Americano (TRYON 1986). Estima-se que o estado do Rio de Janeiro possua 

cerca de 550 espécies de pteridófitas (SYLVESTRE, comunicação pessoal). Apesar dos 

diversos trabalhos florísticos realizados no estado, a região do Médio Paraíba ainda é pouco 

contemplada no que se refere a estudos da pteridoflora.  

 

OBJETIVOS  

O presente trabalho tem como objetivo registrar a riqueza de pteridófitas existente nos 

fragmentos florestais de Mata Atlântica de Morro Azul, contribuindo deste modo, para o 

maior conhecimento da riqueza da pteridoflora fluminense.  

 

METODOLOGIA 

Morro Azul pertence ao município de Engenheiro Paulo de Frontin, região do Médio Paraíba, 

estado do Rio de Janeiro. O local possui diversos fragmentos de Mata Atlântica, com altitude 

variando entre 671 e 825 m.s.m. e pluviosidade média de 1.200mm anuais. 

As coletas foram concentradas numa área de propriedade particular administrada pelo 

Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA), e nas propriedades adjacentes. Todo material 

coletado (120 espécimes) encontra-se depositado no Herbário da Faculdade de Formação de 

Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (RFFP). A análise foi 

complementada com o material botânico oriundo do Herbário do Museu Nacional –UFRJ (R) 

e da Universidade Severino Sombra (USS).  

A ordenação das famílias seguiu a proposta apresentada por SMITH et al. (2006) e a 

abreviação dos nomes dos autores dos táxons está de acordo com PICHI SERMOLLI (1996). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os fragmentos florestais de Morro Azul apresentaram uma riqueza de 68 espécies, 38 gêneros 

e 20 famílias de pteridófitas. As famílias com maior número de espécies foram Polypodiaceae 

e Pteridaceae (ambas com 12 spp.). Os gêneros mais representativos em número de espécies 

foram Adiantum (seis) e Thelypteris (cinco) (Tabela 1). Foram registradas 12 espécies epífitas 

e uma hemiepífita. Entre as terrestres, cinco são pteridófitas arborescentes (Cyatheaceae). 
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CONCLUSÃO   

A rica flora pteridofítica registrada em Morro Azul indica a necessidade de conservação dos 

remanescentes de Mata Atlântica presentes na região.  
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Tabela 1: Lista da pteridófitas de Morro Azul, município de Engenheiro Paulo de Frontin, RJ.  

Família/Espécie Coletor e nº 

Anemiaceae  

Anemia phyllitidis (L.) Sw. C.E. Jascone 02 

A. raddiana Link. M.G. Santos 984 

Aspleniaceae  

Asplenium triquetrum N.Murak. et R.C.Moran M.G. Santos 1590 

Blechnaceae  

Blechnum brasiliense Desv. M.G. Santos 1029 

B. occidentale L. M.G. Santos 980 

B. polypodioides Raddi C.E. Jascone 01 

Cyatheaceae  

Alsophila setosa Kaulf. G. Zumpichiatti 09 

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin M.G. Santos 1025 

C. delgadii Sternb. M.G. Santos 1001 

C. leucofolis Domin C.E. Jascone 03 

C. phalerata Mart. C.E. Jascone 124 

Lindsaeaceae  

Lindsaea virescens (Sw.) var. virescens  M.G. Santos  1430 

Dennstaedtiaceae  

Microlepia speluncae (L.) T.Moore E.F. Larangeira 05 

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon M.G. Santos 988 

Dryopteridaceae  

Ctenitis aspidioides (C.Presl) Copel. M.G. Santos 997 

C. distans (Brack.) Ching M.G. Santos 1033 

Olfersia cervina (L.) Kunze M.G. Santos 1594 

Polybotrya pilosa Brade M.G. Santos 1020 

Gleicheniaceae  

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. W.G. da Silva 73 

Gleichenella  pectinata (Willd.) Ching M.G. Santos 1032 
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Família/Espécie Coletor e nº 

Sticherus bifidus (Willd.) Ching M.G. Santos 976, 1031 

S. gracilis (Mart.) Copel. M.G. Santos 1030 

S. pubescens (Humb., Bonpl. ex Willd.) Nakai M.G. Santos 1105 

Hymenophyllaceae  

Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson M.G. Santos 1023 

Trichomanes polypodioides L. L.H. Lages 01 

Vandenboschia rupestris (Raddi) Ebihara & K. Iwats. G. Zumpichiatti 10 

Lycopodiaceae  

Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. M.G. Santos 1000 

Lygodiaceae  

Lygodium volubile Sw. M.G. Santos 975 

Marattiaceae  

Danaea geniculata Raddi M.G. Santos 1034 

Polypodiaceae  

Campyloneurum decurrens (Raddi) C.Presl. M.G. Santos 998 

C. nitidum Kaulf.   M.G. Santos 969 

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota M.G. Santos 974 

M. squamulosa (Kaulf.) de la Sota C.E. Jascone 116 

M. vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. M.G. Santos 2178 

Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G.Price M.G. Santos 1591 

Phlebodium  aureum L. M.G. Santos 971 

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn. M.G. Santos 1435 

P. hirsutissima (Raddi) de la Sota M.G. Santos 973 

P. pleopeltifolia (Raddi) Alston M.G. Santos 1035 

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm J.S. Calvano 05 

S. catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm. M.G. Santos 982 

Pteridaceae  

Adiantum abscissum Schrad. M.G. Santos 987 

A. dolosum Kunze M.G. Santos 1592 

 A. pentadactylon Langsd. et Fisch.  M.G. Santos 994 

A. raddianum C.Presl. M.G. Santos 970 

A. subcordatum Sw. M.G. Santos 995 

Adiantum sp.  M.G. Santos 1028 

Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. calomelanos C.E. Jascone 123 

Pteris brasiliensis Raddi C.E. Jascone 06 

P. decurrens C.Presl M.G. Santos 1598 

P. leptophylla Sw. C.E. Jascone 119 

P. splendens Kaulf. M.G. Santos 1027 

Vittaria lineata (L.) Sm. M.G. Santos 1582 

Saccolomataceae  

Saccoloma brasiliense Mett M.G. Santos 1026 

Schizaeaceae  

Schizaea elegans (Vahl) Sw.  M.M. Marchi 2176 

Selaginellaceae  

Selaginella flexuosa Spring M.G. Santos 1024 

S. muscosa Spring M.G. Santos 972 

Tectariaceae  

Tectaria incisa Cav. M.G. Santos 986 

Thelypteridaceae  

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching M.G. Santos 985 

Thelypteris interrupta (Willd.) K.Iwats. C.E. Jascone 122 

T. opposita (Vahl) Ching M.G. Santos 999 

T. polypodioides (Raddi) C.F.Reed C.E. Jascone 121 

T. raddii (Rosenst.) Ponce  C.E. Jascone 120 

T. vivipara (Raddi) C.F.Reed M.G. Santos 977 

Woodsiaceae  

Deparia petersenii (Kunze) M. Kato M.G. Santos 983 

Diplazium cristatum (Desr.) Alston M.G. Santos 1585 

D. plantaginefolium (L.) Urb. M.G. Santos 1583 

Diplazium sp. M.G. Santos 1597 

 

http://www.ipni.org/ipni/plantsearch?id=1212006-2&query_type=by_id&back_page=query_ipni.html&output_format=object_view
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MORRO AZUL, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, RJ 
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Palavra chave: Trilha ecológica 

 

INTRODUÇÃO 

Atividades de Arteterapia em ambiente natural como setting terapêutico, podem 

potencializar o uso das faculdades psicológicas necessárias para o desenvolvimento 

perceptivo sensorial de crianças e adolescentes que apresentam dificuldades escolares 

para a concentração, a criatividade e a sensibilidade  artística. Segundo URRUTIGAY 

(2002), setting terapêutico é o espaço que viabiliza a criação e expansão de 

potencialidades adormecidas sendo identificado como um local sagrado, pois 

desenvolve sentimentos para questões antes inconscientes.   Este trabalho é o resultado 

de uma pesquisa de campo em arteterapia para atividade escolar em ambiente natural, 

exercido em trilha ecológica em fragmento de Mata atlântica no Instituto Zoobotânico 

de Morro Azul, IZMA, em Engenheiro Paulo de Frontin, RJ, no período de março de 

2000 a julho de 2003, onde foram conduzidos  grupos de alunos de educação básica de 

escolas públicas e particulares com idade entre 10 e 18 anos, acompanhados de seus 

professores, responsáveis e funcionários das escolas oriundas  dos municípios do Rio de 

Janeiro, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Vassouras, Mendes, Paraíba do Sul,  Eng. 

Paulo de Frontin, Volta Redonda, Barra Mansa e Nova Iguaçu, RJ.  O objetivo da 

Caminhada Sensibilizadora é despertar o campo visual para a observação da flora e 

fauna; a percepção auditiva para os sons da floresta; pios, silvos, chiados,  guinchos, 

zumbidos,  chilros e  arrulhos de aves, insetos e mamíferos; sopro do vento nas árvores, 

ranger e estalar de galhos, a percepção tátil para perceber as texturas diferentes de 

troncos, musgos, folhas, pedras, sementes e frutos; chamar a atenção para a percepção 

olfativa, onde os odores da floresta são mais fortes (cheiro de animais, perfume de 

flores) e para as variações de  temperatura e clima. Estas atividades fizeram parte de 

projetos pedagógicos multidisciplinares (Arte, Geografia, História, Ed. Física, Ciências 

e Biologia) para a aplicação de Temas transversais como a Educação Ambiental, Saúde, 

Ética e Cidadania.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O comportamento sensorial dos alunos e alunas de escolas regulares, durante a 

caminhada pela trilha ecológica de 2.220m de extensão, foi monitorado por graduandos 

do Curso de Ciências Biológicas da USS.  Foi aplicada a Metodologia de Sensibilização 

para o despertar das percepções, baseado no modelo de arteterapia (SOUZA 2002). A 

duração da atividade foi de 2 horas, os grupos de 15 a 20 integrantes foram separados 

por idades e estágios de desenvolvimento intelectual (DE LA TAILLE et al 2002).  Os 

procedimentos aplicados foram técnicas de recepção para grupos, concentração e 

exercícios de alongamento; observação dos pontos relevantes da trilha interpretada; 

contemplação da fauna e flora, técnica do impacto da beleza cênica, descanso e 

relaxamento. Todas as perguntas dos participantes  foram respondidas integralmente  a 
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qualquer momento da atividade. Foram analisados 87 questionários preenchidos pelos 

alunos e professores, relatórios escritos e desenhos, entrevistas e depoimentos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A proposta do setting terapêutico natural específico, como a Trilha ecológica, 

previamente, interpretada por meio de metodologias pedagógicas, atende à necessidade 

do contato direto do educando com o espaço terapêutico para a vivência e prática de 

exercícios para estímulos sensoriais.  Verificou-se que as respostas imediatas dos 

participantes aos questionários, resultaram acima de 50% positivas para os estímulos no 

despertar das percepções sensoriais, à interação com o meio ambiente e à sensibilização 

para o desenvolvimento do potencial criativo.   

A sensibilização positiva através do contato direto com a natureza estabelece um 

parâmetro de equilíbrio para a construção do autoconhecimento do indivíduo em idade 

escolar. Essa construção requer dados freqüentes de emoções canalizadas para o 

aumento da auto-estima, o que propicia condições favoráveis ao desenvolvimento 

cognitivo.  

 

CONCLUSÃO 

Pelos princípios do conhecimento pertinente, o enfraquecimento da percepção do todo 

conduz ao enfraquecimento da responsabilidade assim como o enfraquecimento da 

solidariedade, onde não há vínculos entre os concidadãos (MORIN 2002). Ele afirma 

que a especialização fechada impede a percepção do global que se fragmenta em 

parcelas. A disjunção homem natureza como paradigma efetua a seleção e a 

determinação de conceptualização das operações lógicas. 

A proposta de mudança de paradigma na concepção de educação para o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades, PCNs, MEC ( 1999), é o olhar a relação 

homem natureza onde o discurso é o reconhecimento do homem como ser natural e 

pertencente ao meio ambiente natural.   

Portanto, a atividade de arteterapia exercida na trilha ecológica proporciona aos 

participantes condições para reverter o processo de dessensiblização ao qual foram 

expostos na sociedade, despertando a curiosidade inata em relação a si próprios e ao  

meio ambiente.  A atividade também é estimuladora para que os professores 

acompanhantes dos grupos produzam trabalhos interdisciplinares nos projetos 

pedagógicos de suas instituições de ensino, iniciem ou continuem o processo de 

mudança de paradigma nas questões relacionadas ao ser humano e sua relação com o 

ambiente natural.  
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ASPECTOS REPRODUTIVOS E ECOLÓGICOS DO MORCEGO 

CAROLLIA PERSPICILLATA (LINNAEUS, 1758) (CHIROPTERA: 

PHYLLOSTOMIDAE) NO INSTITUTO ZOOBOTÂNICO DE 

MORRO AZUL, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ. 
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Introdução 

 A reprodução nos morcegos neotropicais pode apresentar ciclos poliestros ou 

monoestros, estando fortemente associados à estação chuvosa, quando a oferta de 

alimento é maior, garantindo maior sobrevivência dos filhotes (ZORTÉA, 2003). 

Segundo MELLO (2002) a espécie Carollia perspicillata apresenta um grande pico 

reprodutivo, quase simultâneo para machos e fêmeas, durante a estação chuvosa, ou 

seja, os meses do ano com maiores índices pluviométricos. Ainda MELLO (2002), este 

grande pico é seguido de um pico menor durante a estação seca, podendo haver 

diferenças entre anos, devido a variações climáticas, fenômenos como o “El Niño”, ou 

catástrofes como o fogo. REIS et al. (2003) sugeriram que a presença de C. 

perspicillata em uma determinada área poderia estar associada à sua preferência por 

plantas da família Piperaceae. Essas, por sua vez, são pioneiras, de hábito arbustivo e 

subarbustivo muito comum em áreas perturbadas ou em processo de regeneração, 

facilmente encontradas no Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA) localizado no 

município de Engenheiro Paulo de Frontin, região Centro-Sul do estado do Rio de 

Janeiro.   

 O objetivo deste estudo foi descrever o padrão reprodutivo do morcego 

frugívoro Carollia perspicillata e inferir possíveis relações ecológicas com um 

fragmento de Mata Atlântica. 

 

Material e métodos 

 O estudo foi desenvolvido no Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA) que 

está localizado na região Centro-Sul do estado do Rio de Janeiro e é parte de um 

fragmento de maior importância ecológica, a Serra do Pau Ferro. Apresenta clima 

quente e úmido, com média de temperatura anual de 22 ºC. A taxa de precipitação anual 

é de 1.480 mm, com chuvas concentradas de dezembro a março e uma estação 

relativamente seca de julho a setembro, com meses de transição (RIBEIRO, 1998). Sua 

cobertura vegetal, originalmente de Floresta Pluvial Atlântica, encontra-se reduzida a 

fragmentos de mata secundária.   

 Entre setembro de 2007 e junho de 2009, foram realizadas 17 noites de captura 

na região do IZMA (22 31’ 28” S e 43 39’ 38” W), em pontos situados entre 430 e 

671 m de altitude, com auxílio de 10 redes (mist-nets) armadas ao nível do solo em 
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trilhas ou clareiras naturais, próximo a vegetais em floração ou frutificação e possíveis 

locais de abrigo. O estado reprodutivo dos indivíduos adultos de C. perspicillata foi 

verificado visualmente e os animais foram classificados nas seguintes categorias: macho 

inativo (testículos intra-abdominais), macho escrotado (escroto e testículos evidentes), 

fêmea grávida (presença de feto verificado após apalpação abdominal), fêmea lactante 

(mamilos intumescidos e secretantes), fêmea pós-lactante (mamilos desprovidos de 

pêlos e sem secreção) e fêmea inativa (cf. ZORTÉA, 2003).  

 

Resultados e Discussão 

 Foram capturados 197 indivíduos de C. perspicillata e deste total 36 

apresentaram indícios de atividade reprodutiva: 14 fêmeas grávidas nos meses de agosto 

(1), setembro (3), outubro (2), janeiro (2), fevereiro (3) e abril (3); quatro lactantes  em 

janeiro (1) e  abril (3);  três pós-lactantes  em março (1), abril (1) e  maio (1) e 15 

machos escrotados, sendo janeiro (2), abril (4), junho (1), agosto (1), setembro (2) e  

outubro (5). Levando-se em consideração indícios de atividade reprodutiva das fêmeas e 

dos machos, os mesmos parecem evitar os meses mais secos, que incluem junho, julho e 

agosto. Por seguinte, os meses de transição (entre o período seco e úmido) são também 

propícios à reprodução. Contudo, Carollia perspicillata apresenta um grande pico 

reprodutivo, quase simultâneo para machos e fêmeas durante a estação chuvosa, 

provavelmente devido a disponibilidade de alimento (MELLO, 2002). Um aspecto 

importante citado por alguns autores é que o morcego C. perspicillata parece preferir se 

alimentar de frutos da família Piperaceae, é um alimento que predomina em sua dieta, 

quando está em abundância na área utilizada pela população (LIMA & REIS 2004; 

MELLO et al., 2004), tanto que, a presença deste morcego em determinadas áreas 

poderia estar associada a essa família de plantas (REIS et al., 2003). Além disso, em 

determinadas épocas, onde há oferta de várias espécies de piperáceas, os morcegos 

preferem aquelas infrutescências mais ricas em energia (LIMA & REIS 2004), 

justicando assim um número maior de fêmeas com indícios reprodutivos nos meses 

mais úmidos, pois existe recurso alimentar em quantidade e de qualidade. Desta forma a 

região do IZMA por se tratar de uma área em regeneração, composta por plantas em 

vários estágios de desenvolvimento e com rica flora pioneira, a exemplo das piperáceas 

promove de forma significativa a manutenção da população de C. perspicillata.  

 

Conclusão 

 Os dados obtidos apesar de serem preliminares corroboram a poliestria bimodal, 

com dois picos reprodutivos uma intensa na estação chuvosa e outra na zona de 

transição (entre o período úmido e seco) para os morcegos C. perspicillata no IZMA. E 

a interação entre essa espécie e plantas da família Piperaceae, conhecida na literatura, 

reforça a idéia de que a espécie C. perspicillata está intimamente ligada a áreas em 

estágio secundário de desenvolvimento, atuando como importante dispersora de 

sementes, sendo extremamente importantes na recuperação destes ambientes.    
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ENRIQUECIMENTO DA POPULAÇÃO DE ORCHIDACEAS NO 
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Palavra-chave: orquídeas 

 

INTRODUÇÃO 

O enriquecimento de espécies tem como objetivo aumentar a diversidade 

ecológica e contribuir para o aceleramento da complexidade estrutural do habitat, 

facilitando sua restauração (ENGEL & PARROTTA, 2003). 

A área estudada possui vegetação secundária no início do terceiro estágio, com 

árvores pioneiras com 15 metros de altura, em média. MILLER et al. (2006) 

caracterizam em seu livro essas etapas e atribuem a pouca umidade e a falta de banco de 

sementes os principais fatores para a colonização de orquídeas em florestas em 

restauração (KERSTEN, 2006).  

As orquídeas formam hoje uma das maiores e mais diversificadas famílias de 

vegetais sendo responsáveis por 7% da flora mundial (ACKERMAN, 1998). No Brasil 

há aproximadamente 2.300 espécies e na Floresta Atlântica mais de 350 espécies 

(MILLER E WARREN, 1996). A região Neotropical possui a maior diversidade de 

espécies em altitudes entre zero e 1000m e são na sua maioria epífita (KERSTEN, 

2006). Suas formas e cores atraem grande variedade de polinizadores, que vão desde 

moscas e abelhas até pequenos mamíferos como morcegos (RUSCHI, 1997). Muitos 

gêneros têm sido ameaçados por serem coletados em populações nativas e pela 

destruição de hábitats por ação antrópica, ameaçando-as e colocando-as em risco de 

extinção (Lista de Espécies em Extinção – MMA, 2008). A inexistência dessas espécies 

compromete a guilda de polinizadores, que dependem da interação planta-animal para 

sua sobrevivência, diminuindo ainda mais a diversidade local (KERSTEN, 2006). Este 

trabalho tem como objetivo o enriquecimento da população de orquidáceas na área de 

estudo do IZMA. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho vem sendo desenvolvido no Instituto Zoobotânico de Morro Azul 

(IZMA) (22
o
30.072’S e 43

o
33.975’W) com área de 19 hectares e altitude de 825m acima 

do nível do mar, no Município de Engenheiro Paulo de Frontin, Estado do Rio de 

Janeiro. Realizei 37 visitas aperiódicas, de junho de 2004 a agosto de 2009 Na análise 

considerei os meses visitados, elaborando um mapa temporal, o qual permitiu a 

verificação e leitura dos registros de floração e frutificação, isso foi facilitado pela longa 

permanência das estruturas associadas. Em todas as visitas percorri a Trilha dos Quatis 

(1400m) e a estrada (800m) que circunda a área leste. Os indivíduos encontrados foram 

marcados com fitas cor de laranja, e os inseridos com fitas amarelas, ambos numerados 

e fotografados, para posterior comparação, com as informações encontradas em 

publicações, exemplares vivos e de exsicatas em herbários. Levantei os dados na 

literatura pertinente à escolha das espécies a serem inseridas na área de estudo. Foram 

feitas saídas de campo em áreas vizinhas para o levantamento e coleta de espécimes, 
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com autorização dos proprietários, para transferi-las ao IZMA. E foram feitas excursões 

para áreas com pouca influência antrópica para a observação da ocorrência de espécies. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria das espécies encontrada na área de estudo é de hábito terrícola. Essas 

são menos exigentes na qualidade do solo sendo encontradas com freqüência em 

barrancos em beiras de estradas e em pastos abandonados. Foram encontrados 83 

indivíduos, agrupados em 10 espécies distribuídas em epífitas e terrestres.  

Quanto às epífitas foram encontrados nove indivíduos de quatro espécies: 

Catasetum macrocarpum L. C. Rich., Catasetum sp 1, Catasetum sp.2 e Encyclia sp. As 

espécies do gênero Catasetum, caracterizam-se por serem bem adaptadas a locais secos, 

preferindo insolação direta e com movimento de ar. Consideradas plantas suicidas 

podem ser encontradas facilmente em troncos podres caídos no chão, de onde retiram 

sua nutrição através de raízes grossas que penetram na madeira e do aprisionamento de 

detritos por suas raízes superficiais e finas, que coletam a umidade do ambiente 

(MILLER E WARREN, 1996). O gênero Encyclia, representado por apenas um 

indivíduo, não floresceu até o momento do último registro.  

A reintrodução de 117 indivíduos, agrupados em 18 gêneros e 26 espécies, 

foram transplantados para árvores na área de estudo, observando a altura em que elas se 

encontravam anteriormente e sua posição em relação ao sol.  
Dos indivíduos que serviram para o enriquecimento 45,6% sobreviveram. Entre 

as espécies reintroduzidas, Epidendrum denticulatum Barb. Rodr., Dichaea 

cogniauxiana Schltr., Tetragamestus modestus Rchb. f., Vanilla edwallii Hoehne não se 

adaptaram, possivelmente por necessitarem de ambiente mais úmido. Outras espécies 

como: Encyclia inversa Lindl., Gomesa crispa (Linl.) Klotzsch ex Rachb. f., 

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet e Miltonia regnelli Rchb.f. tiveram 

um bom desenvolvimento produzindo belas flores e frutos. Grandiphyllum sphegiferum 

(Lindley) A.Docha Neto, Coppensia flexuosa (Lodd.) Campacci, Stelis itatiayae Schltr. 

e Gomesa recurva R. Br., apesar de alguns indivíduos não terem sobrevivido, os que 

passaram bem pela aclimatação produziram flores e frutos.  

 

CONCLUSÃO 

O principal fator verificado que interfere na colonização e desenvolvimento de 

espécies epífitas na área de estudo é a umidade e, a maior quantidade de espécies 

terrícolas deve-se à grande adaptabilidade e pouca exigência de nutriente dessas 

espécies. 

O desenvolvimento de frutos sugere a presença de polinizadores na área, que 

facilita o fluxo gênico entre as espécies reintroduzidas. 
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INTRODUÇÃO 

A contaminação biológica ocorre quando espécies exóticas são introduzidas e se 

estabelecem em determinado ecossistema, iniciando um processo de dispersão e 

consequente alteração do ambiente. Tal alteração acaba gerando mudanças no 

funcionamento desse ecossistema, além de tirar espaço das espécies nativas que ali 

habitavam (ZILLER, 2001). Segundo Ziller (2001), a introdução de espécies exóticas é 

considerada, nos dias atuais, a segunda maior ameaça à biodiversidade mundial, sendo 

superada apenas pelas ações antrópicas de destruição de habitats. Para o território 

brasileiro, estima-se que 20% das espécies presentes sejam introduzidas (CARVALHO 

& JACOBSON, 2005). 

O bioma Mata Atlântica possuía, no passado, uma área original de 1,36 milhão de km
2
, 

o equivalente a aproximadamente 15% do território nacional (ABREU &  

RODRIGUES, 2005). No entanto, atualmente este bioma apresenta remanescentes 

dispostos em fragmentos florestais, estando reduzido a menos de 7,6% de sua área 

original (MYERS et al., 2000a; MORELLATO & HADDAD, 2000 in ABREU & 

RODRIGUES, 2005). Apesar desta situação, a Mata Atlântica ainda apresenta altíssimo 

índice de biodiversidade, sendo, por isto, considerada um dos hot spots do mundo, 

estando entre os ecossistemas mais vulneráveis (MYERS et al., 2000a in ABREU & 

RODRIGUES, 2005), tanto por seu risco de extinção quanto pela invasão por espécies 

exóticas.    

O presente trabalho foi desenvolvido no Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO), sede Teresópolis. O objetivo principal do mesmo foi a realização de um 

levantamento dos possíveis pontos de infestação por exóticas invasoras (Impatiens 

walleriana e Hedychium coronarium) nas bordas de uma trilha aberta recentemente, a 

Trilha do Cartão Postal. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) situa-se na região central do 

Estado do Rio de Janeiro, e abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Magé e 

Guapimirim. O PARNASO integra o Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, 

uma das áreas com maior concentração de endemismo e de espécies ameaçadas no 

hotspot Mata Atlântica. Partindo do pressuposto que as invasões biológicas são 

iniciadas pelas bordas florestais, a área amostral escolhida foi a Trilha do Cartão Postal, 

recentemente criada no parque. Visto isso, foram realizados levantamentos e 

monitoramentos na Trilha do Cartão Postal quinzenalmente para verificar possíveis 

ocorrências de espécies exóticas ao longo da mesma. Estas atividades foram feitas 

através de caminhamentos por toda a extensão da trilha, procedendo uma varredura 

visual em uma faixa de três metros em cada lado da trilha. Na determinação das 
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espécies exóticas presentes usou-se como base a lista apresentada por Ribeiro (2009), 

que apresentava as espécies exóticas presentes nos trechos de borda da sede Teresópolis 

com comportamento invasor (Hedychium coronarium e Impatiens walleriana). Caso 

estas espécies fossem identificadas, os indivíduos eram devidamente contados (número 

de indivíduos ou ramets), verificando-se também se os mesmos encontravam-se em fase 

reprodutiva. Além disso, sua localização era determinada geograficamente com a ajuda 

de um aparelho GPS Garmis Map76s, para que se pudesse monitorar o comportamento 

dos indivíduos nas atividades posteriores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Indivíduos da espécie Impatiens walleriana (beijinho) na área de entrada da Trilha em 

estudo. O grupo com maior proximidade da trilha estava localizado a aproximadamente 

sete metros da entrada da mesma, contendo 27 indivíduos, dentre eles, 21 floridos. Isto 

permite inferir que tal proximidade pode colaborar na dispersão e colonização da 

espécie mencionada, o que pode ter como consequência a contaminação biológica. 

Nenhum indivíduo de Hedychium coronarium (lírio-do-brejo) foi localizado nas 

proximidades da Trilha. Quanto à presença de exóticas na Trilha, pôde-se notar o início 

de colonização pela espécie Impatiens walleriana (beijinho), estando estes grupos de 

indivíduos localizados na porção inicial da Trilha. Ao todo, foram realizados oito 

monitoramentos ao longo da trilha estudada. Os três monitoramentos iniciais 

apresentaram quantidades ínfimas de indivíduos de Impatiens walleriana. Porém, a 

partir do quarto, pôde-se notar um aumento na quantidade de organismos da espécie. 

Nele, foram observados 65 indivíduos (59 floridos e 6 não-floridos), localizados à 

Longitude 0706497 UTM e Latitude: 7515385 UTM. No quinto, sexto e sétimo 

monitoramentos pôde-se notar um aumento na quantidade de indivíduos da espécie, 

localizados nas mesmas coordenadas da quarta análise. Os registros para os referidos 

monitoramentos foram 75 (67 floridos e 8 não-floridos), 85 (73 floridos e 12 não-

floridos) e 98 (87 floridos e 11 não-floridos), respectivamente. O oitavo monitoramento 

registrou 75 indivíduos (54 floridos e 21 não-floridos), localizados em coordenadas 

diferentes daquelas registradas anteriormente (Longitude: 0706490 UTM / Latitude: 

7515376 UTM). Estes resultados representam uma queda no número de indivíduos em 

comparação às análises anteriores, além de uma alteração quanto à localização. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos mostram que indivíduos da espécie Impatiens walleriana 

iniciaram um processo de colonização na Trilha do Cartão Postal, provavelmente a 

partir daqueles presentes nos arredores de sua entrada, mencionados acima. Quanto à 

espécie Hedychium coronarium, ainda não se registrou sua presença. Como trata-se de 

uma trilha inaugurada recentemente, os dados registrados são preocupantes, pois 

mostram que, em pouco tempo, a espécie encontrada já foi capaz de se disseminar a 

partir dos arredores da trilha para seu interior . Apesar do número relativamente baixo 

de indivíduos, sua presença já é notada em parte da trilha, podendo representar o início 

de uma invasão. Assim, apesar de não haver ainda dominância no ambiente, a espécie 

pode estar na fase inicial da invasão (estabelecimento), e somente a partir daí iniciará a 

invasão. 
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A FAMÍLIA SAPINDACEAE JUSS. NO INSTITUTO ZOOBOTÂNICO DE 

MORRO AZUL, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, RJ. 

 

Pinto, L. J. S.
1
 & Santos, M. C. F.

1
 

 1 Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

(ljspinto@gmail.com) 

 

Palavra-chave: Sapindaceae 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo da família Sapindaceae Juss. é parte do projeto “Levantamento 

Florístico do Instituto Zoobotânico de Morro Azul”, localizado no município de 

Engenheiro Paulo de Frontin, no estado do Rio de Janeiro (22º29’ - 22º30’ S e 43º33’ - 

43º34’W). A cobertura vegetal do município está representada pela Floresta Ombrófila 

Densa Montana (VELOSO, 1991), com fragmentos em estágios secundários de 

regeneração. 

A família Sapindaceae Juss. compreende cerca de 140 gêneros e cerca de 1600 

espécies, de distribuição tropical e subtropical, para o Brasil, no entanto são apontados 

24 gêneros e cerca de 400 espécies (SOUZA & LORENZI, 2005). Podem ser arbustos, 

árvores ou lianas lenhosas ou herbáceas. Possuem folhas alternas, raro opostas, 

geralmente compostas, raramente simples. As inflorescências são geralmente cimosas e 

as flores geralmente diminutas, alvas, diclinas ou raro monoclinas, actinomorfas ou 

zigomorfas, cálice 4-5-mero, livres ou unidos, imbricados, corola 4-5-mero ou ausente, 

iguais ou não, estames geralmente 8, freqüentemente de um só lado da flor, ovário 

central ou excêntrico, geralmente 3-locular, estilete terminal ou ginobásico, estigma 

simples, óvulos 1-2 em cada lóculo. O fruto é do tipo cápsula, baga, drupa ou sâmara. 

As sementes são globosas, comprimidas, com ou sem arilo. 

Esta pesquisa tem a finalidade de contribuir para o conhecimento de aspectos 

ecológicos da flora da região e fundamentar programas de recuperação das áreas 

impactadas e degradadas do entorno, visando à conservação da área florestada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas coletas aleatórias das espécies ao longo das trilhas percorridas 

dentro do IZMA e em áreas adjacentes de janeiro de 1998 a setembro de 2003. A 

herborização seguiu os métodos convencionais (MORI et al. 1985) e, posteriormente, o 

material botânico foi incorporado à coleção do Herbário da Faculdade de Formação de 

Professores – UERJ (RFFP). Os espécimes foram identificados com o auxílio de 

bibliografia especializada, como RADLKOLFER (1892-1900; 1931-1934), e 

comparação com materiais de outros herbários: Herbário Alberto Castellanos (GUA), 

Museu Nacional (R), Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB). As 

descrições taxonômicas basearam-se principalmente na análise de amostras 

herborizadas. Os dados fenológicos, distribuição geográfica e nomes vulgares foram 

complementados através da literatura – CORRÊA & PENNA (1952, 1975), REITZ 

(1980) e BECK (1990), e materiais de herbário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A família Sapindaceae encontra-se representada no IZMA e entorno até esta data por 12 

espécies distribuídas em 5 gêneros: Cupania (quatro espécies), Serjania (quatro 

espécies), Paullinia (duas espécies), Cardiospermum (uma espécie), Urvilea (uma 

espécie). Abaixo apresentamos a listagem das espécies com os respectivos materiais 

examinados: 

 Cardiospermum halicacabum L. – L.J.S Pinto 1444 et al.(RFFP) 

Cupania oblongifolia Mart. - A.A. Valente 133 et al. (RFFP) 

Cupania racemosa Wawra - M.C.F. Santos 210 et al. (RFFP) 

Cupania vernalis Camb. - R.C.C. Silva 69 et al. (RFFP) 

Cupania sp. – R.E. Santos 150 (RFFP) 

Paulinia meliaefolia Juss. - M.C.F. Santos  95 et al. (RFFP) 

Paulinia trigona Vell. - A.A. Valente 38 et al. (RFFP) 

Serjania caracasana (Willd.) Radlk. - M.C.F. Santos  209 et al. (RFFP) 

Serjania communis Camb. - M.C.F. Santos  863 et al. (RFFP) 

Serjania tenuis Radlk.- M.C.F. Santos  858 et al. (RFFP) 

Serjania sp. - M.C.F. Santos  1579 et al. (RFFP) 

Urvilea sp. - R.E. Santos167 (RFFP) 

 

 Quanto ao hábito as espécies coletadas no IZMA são freqüentemente lianas, com 

exceção do gênero Cupania, em que são representadas por árvores. As espécies de 

Cupania frutificam quase que simultaneamente entre os meses de julho a novembro, 

enquanto as demais espécies de hábito trepador como Cardiospermum, Paullinea, 

Serjania e Urvillea apresentam tanto a floração quanto a frutificação ocorrendo em 

quase todos os meses do ano, apresentando períodos de maior floração.  As espécies dos 

gêneros Serjania, Paullinia, Urvilea e Cardiospermum são lianas freqüentemente 

encontradas em bordas de florestas e Cupania oblongifolia é comum na Mata Atlântica. 

 

CONCLUSÃO 

 Esta pesquisa contribui para o conhecimento da composição e riqueza florística 

do IZMA e entorno, tendo grande relevância para a conservação da biodiversidade da 

Mata Atlântica por situar-se próximo a áreas sob forte ação antrópica. 
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Introdução 

 Morcegos são morfológica e ecologicamente diversificados, ocupam ampla 

variedade de níveis tróficos, desempenham papeis ecológicos importantes para a 

manutenção dos ecossistemas (PERACCHI et al., 2006). No Estado do Rio de Janeiro 

ocorrem pelo menos 75 espécies de morcegos em 41 gêneros (BEZERRA et al., 2004; 

ESBÉRARD & BERGALLO 2005; DIAS & PERACCHI, 2007). Embora existam 

vários trabalhos envolvendo inventários de morcegos, algumas localidades ainda 

permanecem subamostradas ou não foram estudadas (ESBÉRARD & BERGALLO, 

2005), como a região Centro-Sul Fluminense, onde está localizado o Instituto 

Zoobotânico de Morro Azul (IZMA) (22° 31’ 28” S e 43° 39’ 38” W), um fragmento de 

Mata Atlântica de aproximadamente 19 ha, no município de Engenheiro Paulo de 

Frontin.  

 O presente trabalho teve por objetivo conhecer a riqueza e a organização da 

estrutura trófica de quirópteros na região do IZMA.  

 

Material e Métodos 

Entre setembro de 2007 e junho de 2009, foram realizadas 17 noites de captura 

no IZMA em seis sítios situados entre 430 e 671 m de altitude. Em cada sítio, eram 

armadas 10 redes (mist-nets) ao nível do solo em trilhas ou clareiras naturais, próximo a 

vegetais em floração ou frutificação e possíveis locais de abrigo. As redes eram 

estendidas antes do anoitecer e mantidas abertas por 12 horas (ESBÉRARD, 2004). As 

espécies foram identificadas preliminarmente no campo (cf. VIZOTTO & TADDEI, 

1973; DIAS, 2007). Para cada exemplar anotou-se o nome da espécie, a medida de 

comprimento de antebraço (mm), sexo e estágio reprodutivo. Foram levados ao 

laboratório, dois machos e duas fêmeas adultos de cada espécie como material 

testemunho (licença IBAMA 15809), incorporado à Coleção Adriano Lúcio Peracchi 

(ALP), depositado no Instituto de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro (UFRRJ). Os demais exemplares foram soltos ao fim da coleta, após 

identificação e registro dos dados de campo. Foi calculado o índice de Chao para 

estimar a riqueza esperada no IZMA (cf. CHAO, 1984). Para verificar como a 

quiropterofauna do IZMA está estruturada, as espécies foram agrupadas em guildas, 

empregando-se o hábito alimentar predominante (cf. SORIANO, 2000). 
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Resultados e Discussão 

 Foram registrados 394 indivíduos de 25 espécies, de três famílias: 

Phyllostomidae (16), Vespertilionidae (07) e Molossidae (02). Carollia perspicillata é a 

mais frequente (53,05%), seguida por Anoura caudifer (11,68%) e Molossus molossus 

(8,88%). A maior representatividade de Phyllostomidae pode ser do fato desta família 

ser a mais rica no Brasil, com 92 espécies, que correspondem a 55,76% dos morcegos 

registrados no país (PERACCHI et al., 2006). Espécies das famílias Vespertilionidae 

(Eptesicus brasiliensis, Myotis riparius, Myotis nigricans, Histiotus velatus) e 

Molossidae (Molossus molossus), mais difíceis de capturar com redes, foram coletadas 

nas proximidades de abrigos como: forro de casas, buracos em barrancos e fendas entre 

pedras. 

 A riqueza esperada para o IZMA, calculada pelo índice de Chao é 31,12 

espécies. Esse índice sugere que o levantamento na área estaria 80,32% completo. 

Como esse índice leva em conta as espécies representadas por um ou dois indivíduos, 

locais com várias espécies pouco abundantes, como é o caso do IZMA, tendem a 

apresentar altos valores de espécies esperadas (ESBÉRARD, 2004). A amostragem em 

seis sítios pode ser um dos fatores que contribuíram para a captura de espécies 

usualmente pouco coletadas e para a riqueza de espécies observadas.  

 A estrutura trófica da quiropterofauna no IZMA está dividida em cinco 

categorias básicas: insetívora com 10 espécies, frugívora com nove, nectarívora com 

três, hematófaga com duas e onívora com uma espécie. No entanto, quando se leva em 

consideração certas características anatômicas, espaço utilizado para forrageo, 

diferenças de tamanho entre espécies de mesma categoria, nichos com dimensões 

adicionais ficam mais perceptíveis (SORIANO et al., 1985). Assim, morcegos 

frugívoros podem ser divididos em sedentários e nômades (cf. SORIANO, 2000). Os 

frugívoros sedentários estão representados apenas por Carollia perspicillata e Sturnira 

lilium, as demais espécies (07) são consideradas nômades. Embora os frugívoros 

sedentários, estejam representados por apenas duas espécies, os mesmos representam 

quase 60% das capturas. Provavelmente abrigos e alimentação ininterrupta ao longo do 

ano favoreçam a estadia destas espécies nesta localidade.   

 

Conclusão 

 Vinte e cinco espécies de morcegos ocorrem no IZMA podendo esse número ser 

maior conforme sugerido pelo estimador de riqueza (índice de Chao). Estão divididos 

em cinco categorias tróficas. Apesar de sua área pequena o Instituto Zoobotânico 

oferece recursos alimentares e abrigos para as espécies da região.   
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Palavra-chave: Formigas 

 

INTRODUÇÃO 

Os organismos não existem sozinhos na natureza, mas junto a outros organismos 

de outras espécies. Uma das interações entre esses organismos é a competição que pode 

existir sob duas formas: a competição por exploração, através do modelo da distribuição 

livre ideal ou por meio da defesa de recursos, pelo modelo de distribuição despótica 

(KREBS & DAVIES, 1992). 

Neste último modelo, os competidores possuem capacidades diferentes, 

portanto, suas habilidades competitivas vão diferir entre si. A função da defesa 

territorial vem sendo debatida durante bom tempo (TINBERGEN, 1957). Deste modo, 

diversos trabalhos têm sido realizados com o intuito de demonstrar os benefícios 

adquiridos na defesa do território. Whitam (1979), por exemplo, investigou a defesa de 

território do afídeo Pemphigus betae, por posições prioritárias em uma folha. Segundo o 

autor a região central da folha é o hábitat de maior qualidade, pois se localizam as 

nervuras. Portanto, a defesa deste território é um comportamento comum nesta espécie 

de afídeo.  

Contudo, além dos benefícios existentes em se defender um território, esta 

defesa envolve custos. Jerran Brown (1964) foi o primeiro a introduzir a idéia de 

economia de defesa e desde então essa abordagem vem sendo muito estudada. Logo, o 

comportamento territorial deve ser favorecido pela seleção quando os benefícios se 

sobrepujarem aos custos. 

Em comunidades de insetos, as formigas, desempenham papel importante, já que 

apresentam alta diversidade comportamental. Podem atuar eventualmente como 

polinizadoras (Conceição et al., 2004), dispersoras de sementes (Pizo & Oliveira, 1998), 

participam na reciclagem de nutrientes do solo (Cumming, 2007) e como agentes de 

controle biológico (Holldobler & Wilson, 1990). Além de apresentarem territorialidade 

em alguns casos, como por exemplo, na defesa de recursos alimentares e do ninho 

(Holldobler & Wilson, 1990), tornando-se assim uma ferramenta para avaliação do 

comportamento territorial em modelos de fragmentação. Com o modelo de 

fragmentação (manchas de vegetação herbácea) nosso objetivo foi determinar se há 

diferenças na “territorialidade” das formigas que vivem em manchas maiores 

(continente) e menores (ilhas). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado em ambiente de restinga da Vila Dois Rios, Ilha Grande, RJ 

em dezembro de 2009. Foram dispostas 12 estações de observação com iscas próximas 

a uma distância de 20cm aos ninhos nas manchas menores de vegetação herbácea e 12 

nas manchas maiores (continente). As iscas foram compostas por sardinha em óleo 

mailto:andrebvargas@yahoo.com.br
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comestível. Para determinar se a territorialidade seria diferente entre os tamanhos de 

manchas foi medido o tempo em que o recurso permaneceu exposto até a chegada do 

primeiro indivíduo. O tempo para ocorrer o domínio também foi medido. As estações 

foram observadas pelo período de uma hora. Dados sobre qual morfo-espécie vivia em 

cada mancha foram anotados, assim como se a mancha era partilhada por mais de uma 

espécie. Uma vez que os dados eram anotados, as formigas eram coletadas e levadas 

para o laboratório para a identificação ao nível do gênero.  Para avaliar se o tempo de 

chegada das formigas à isca era estatisticamente significativo entre as “ilhas” e o 

“continente”, usou-se o teste t de student. Para investigar se haveria um padrão 

diferenciado no tempo de chegada dos diferentes gêneros à isca, usou-se o teste 

paramétrico de análise de variância (ANOVA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De maneira geral, o tempo de chegada em manchas menores foi 

significativamente menor do que em manchas maiores. Isso sugere que a escassez de 

recursos alimentares da região é uma pressão importante no tempo de reação das 

formigas quando expostas a isca. Dessa forma, parece ser vantajoso defender o território 

onde os recursos são mais escassos, de modo a garantir um aumento no sucesso de 

sobrevivência.  

No estudo foram anotadas cinco morfo-espécies de formigas. Entre elas, 

Camponotus sp. apresentou mais rápida reação encontrando e dominando o recurso (65 

± 7.1 segundos), enquanto que Brachymyrmex sp. demandou maior tempo (297.4 ± 

120.1 segundos). Esta diferença de tempo pode estar relacionada a diferenças no 

tamanho corporal das espécies, uma vez que Camponotus e Brachymyrmex possuem 

tamanhos diferentes. Neste caso, particularmente formigas com tamanhos maiores se 

locomovem com maior agilidade (ver Farji-Brener et al., 2004).  

O tempo de chegada de cada morfo-espécie nas iscas revelou diferença 

significativa (F = 11.513; P = 0,004). Vale ressaltar também que, nos habitats em que 

foram encontrados mais de um ninho o tempo de reação decresceu em comparação 

quando essas morfo-espécies estavam sozinhas, o que pode sugerir maior competição, 

portanto, o tempo de forrageamento é maior, aumentando a taxa de detecção dos 

recursos. Apesar das diferentes estratégias empregadas pelas formigas no forrageamento 

os resultados apresentados neste estudo corroboram a hipótese inicial de que em 

ambientes menores as formigas apresentam maior territorialidade.  
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CEP.: 23.851-970, Seropédica, RJ, Brasil. 
2. Bolsista de Iniciação Científica do PIBIC/CNPq. 
3. Docente do Depto. Botânica da UFRRJ 
4. Autor para contato: nadjarabotanica@hotmail.com 
Palavra chave: Sapindales 

 

INTRODUÇÃO 

As famílias Anacardiaceae e Meliaceae pertencem à ordem Sapindales, são 

monofiléticas e formam um clado sustentado pelas seguintes sinapomorfias: folhas 

compostas e disco nectarífero evidente nas flores (JUDD et al 2009). Estes táxons estão 

bem representados na Mata Atlântica, possuindo indivíduos de hábito arbóreo e arbustivo, 

raramente liana. 

Anacardiaceae tem como sinapomorfia à presença de um óvulo por lóculo ou um 

óvulo no único carpelo fértil e Meliaceae filetes concrescidos (JUDD et al 2009). 

Anacardiaceae possui distribuição tropical e subtropical, no Brasil apresenta 15 gêneros e 

cerca de 70 espécies, enquanto Meliaceae é pantropical e no Brasil ocorrem 6 gêneros e 

aproximadamente 100 espécies (LORENZI & SOUZA 2008). De acordo com os registros 

do Herbário RBR do Depto. de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), na Marambaia estão registrados os gêneros Anacardium, Astronium, Schinus, 

Tapirira e Mangifera (exótico) para Anacardiaceae, e Guarea e Trichilia para Meliaceae. 

Na região Sudeste há poucos trabalhos acerca das famílias em estudo, registrando-se 

apenas a Flora de Meliaceae no estado de São Paulo (PASTORE 2003). 

A elaboração desta flora tem como objetivo principal complementar o estudo da 

ordem Sapindales na Marambaia. Além de contribuir para o conhecimento da 

biodiversidade da Mata Atlântica e da flora do estado do Rio de Janeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Marambaia está situada no estado do Rio de Janeiro, litoral da Baía de Sepetiba, 

23º 04’ S e 43º 53’ W, abrangendo os municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba. 

Esta área esta dividida em duas regiões distintas, a Restinga da Marambaia, composta por 

uma longa faixa arenosa, caracterizada por vegetação de restinga e em sua extremidade a 

Ilha da Marambaia, constituída por uma porção montanhosa, coberta por floresta ombrófila 

densa circundada por vegetação de restinga (CONDE et al 2005). Enquadra-se no 

macroclima tipo AW - clima tropical chuvoso (KÖPPEN 1948). 

Foram realizadas 13 excursões para a coleta de material nas diversas formações 

vegetais na Marambaia. Os espécimes foram herborizados, em seguida incorporados ao 

herbário RBR e posteriormente identificados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Marambaia foram coletadas até o momento três espécies de Anacardiaceae, 

Anacardium occidentale L., Schinus terebinthifolius Raddi. e Tapirira guianensis Aubl.; e 

duas espécies de Meliaceae, Guarea guidonia (L.) Sleumer, Guarea macrophylla Vahl. 

Chave para identificação de Anacardiaceae e Meliaceae na Marambaia 

 

1. Plantas abundantemente resinosas, inflorescência panícula; flores 5-meras; estames 

livres; fruto drupa.....................................................................................Anacardiaceae 

 

2.  Folhas simples; androceu com os filetes concrescidos ao disco nectarífero; gineceu 

com estigmas concrescidos. Pseudofruto carnoso.............Anacardium occidentale 

 

2.   Folhas compostas, imparipinadas; androceu com filetes não concrescidos ao disco 

nectarífero; gineceu com estigmas livres; pseudofruto ausente. 

 

 3.  Folíolos com articulação entre o peciólulo e a raque; flores com pétalas 

apresentando uma linha reta mediana, amarelada, desde a base até o ápice; 

gineceu com estiletes concrescidos na base, três estigmas; drupa globosa 

avermelhada, 0,3-0,6cm diâm......................................Schinus terebinthifolius 

 

 3.  Folíolos não articulados entre o peciólulo e a raque; flores com sépalas e 

pétalas apresentando uma linha reta mediana, enegrecida, desde a base até o 

ápice; gineceu com estiletes livres na base, cinco estigmas; drupa oblonga 

violácea, 1,6-1,8 x 0,9-1,2cm.............................................Tapirira guianensis 

 

1. Plantas não resinosas; inflorescência tirso; flores 4-meras; estames com filetes 

concrescidos; fruto cápsula.............................................................................Meliaceae 

 

4.  Folíolos geralmente oblongos, opostos; cápsulas castanhas, lisas, lenticeladas, com 

pelos esparsos................................................................................Guarea guidonia 

 

4. Folíolos geralmente elípticos, alternos; cápsulas acinzentadas, castanho-

avermelhadas, rugosas ou verrucosas, não lenticeladas, 

pubescentes.............................................................................Guarea macrophylla 
 

CONCLUSÃO  

As escassas informações referentes à flora das famílias Anacardiaceae e Meliaceae, 

aliado à degradação crescente da Mata Atlântica demonstra a necessidade de estudos 

botânicos destes táxons no estado do Rio de Janeiro. A continuidade neste trabalho servirá 

de base para futuro estudos botânicos e de áreas afins. 

 



 
2010 

  

 

 

P
ág

in
a1

4
9

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CONDE, M. M. S. et al. 2005. Aspectos florísticos e vegetacionais da Marambaia, Rio de 

Janeiro, Brasil. In: L. F. T MENEZES; A. L. PEIXOTO & D. S. D. ARAÚJO (eds.). 

História Natural da Marambaia. EDUR, Seropédica. p. 133-168. 

JUDD, W. S. et al. 2009. Sapindales In: Sistemática Vegetal: Um enfoque filogenético. 3 

ed. Artmed, Porto Alegre. P. 429-440. 

KÖPPEN, W. 1948. Climatologia. Ed. Fundo de Cultura Econômica. México – Bueno 

Aires. 

LORENZI. H. & SOUZA, V. C. 2008. Botânica sistemática: guia ilustrado para 

identificação de famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG 

II. Instituto Plantarum, Nova Odessa, SP. 674 pp. 

PASTORE, J. A. 2003. Meliaceae. In: WANDERLEY, M.G. et al (Eds.). Vol.3. Flora 

Fanerogâmica do Estado de São Paulo. p. 225-240. 


	Capa
	Folha de Rosto
	Resumos
	capa_livro_resumos_simposio.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3

	capa_livro_resumos_simposio.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3




