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A FAMÍLIA EUPHORBIACEAE JUSS. NO INSTITUTO 
ZOOBOTÂNICO DE MORRO AZUL, ENGENHEIRO PAULO DE 

FRONTIN, RJ 

 

Pinto, L. J. S.; Santos, M. C. F. 

Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), RJ, 
Brasil, ljspinto@gmail.com, mcfs@uerj.br  

 

Palavra-chave: Euphorbiaceae 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo da família Euphorbiaceae 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 diferentes estágios secundários de regeneração. A família Euphorbiaceae sensu 
stricto Juss., segundo WURDACK et al. (2005), apresenta grande importância tanto na flora 
pantropical quanto no expressivo número de espécies e pela variabilidade de hábitos e habitats 
que podem ocupar, sendo constituída por 218 gêneros e 5735 espécies.  Segundo CORDEIRO et 
al. (2012) e BIGIO et al. (2012), na flora brasileira compreende 65 gêneros e 786 espécies, 
considerando-se Peraceae não disjunta de Euphorbiaceae. Podem ser de pequenas ervas 
prostradas a grandes árvores, apresentando ou não látex; revestidas ou não por tricomas ou 
glândulas. Folhas alternas, opostas ou raramente verticiladas, estipuladas em sua maioria. 
Inflorescências terminais ou axilares, muito variáveis, porém o ciátio é a típica inflorescência da 
família. Flores unissexuais, actinomorfas; geralmente monoclamídeas. Fruto cápsula 
esquizocárpica; sementes 1 por lóculos (raro 1 por fruto). Esta pesquisa tem a finalidade de 
contribuir para o conhecimento da flora regional 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 fevereiro de 2010. 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 da UERJ (RFFP). 
Os espécimes foram identificados com o auxílio de bibliografia especializada, como 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 – SMITH 
et al. (1988), CORDEIRO et al. (2012) e BIGIO et al. (2012), e materiais de herbário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A família Euphorbiaceae encontra-se representada no IZMA e entorno até esta data por 13 
espécies distribuídas em 8 gêneros: Alchornea (uma espécie), Aparisthimium (uma espécie), 
Croton (quatro espécies), Dalechampia (uma espécie), Euphorbia (duas espécies), Mabea (uma 
espécie), Maprounea (uma espécie), Pera (duas espécies). Abaixo apresentamos a listagem das 
espécies com os respectivos materiais examinados: 

Alchornea glandulosa Poepp. – M.C.F. Santos 113 et al.; L.J.S. Pinto 94 et al.; L.J.S. Pinto 96 et 
al. (RFFP) Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. - A.A. Valente 133 et al. (RFFP) Croton 
floribundus Spreng. - M.C.F. Santos 210 et al. (RFFP) Croton lundianus (Didr.) Müll. Arg. - 
L.J.S. Pinto 99 et al. (RFFP) Croton triqueter Lam. –  L.J.S. Pinto 1445 et al. (RFFP) Croton sp. 

mailto:ljspinto@gmail.com
mailto:mcfs@uerj.br
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- L.J.S. Pinto 102 et al.; L.J.S. Pinto 109 et al. (RFFP) Dalechampia ficifolia – R.E. dos Santos 
06, 16, 34, 127; L.J.S. Pinto 1486 et al. (RFFP) Euphorbia heterophylla L. - W.G. da Silva 71 et 
al. (RFFP) Euphorbia thymifolia L. - L.J.S. Pinto 97 et al. (RFFP) Mabea fistulifera Mart. - R.E. 
dos Santos 172 (RFFP) Maprounea guianensis Aubl.- L.J.S. Pinto et al. (RFFP) Pera glabrata 
(Schott) Poepp. ex Baill. - R.E. dos Santos 174, 176; A.A. Valente 166 et al.; A.A. Valente 172 et 
al. (RFFP) Pera heteranthera (Schrank.) I. M. Johst.- A.A. Valente 244 et al.; M.C.F. Santos 
1600 et al. (RFFP)  

Quanto ao hábito, as espécies dos gêneros Aparisthmium, Croton, Mabea, Maprounea e Pera 
coletadas no IZMA são frequentemente árvores, excetuando-se Croton lundianus (erva) e 
Croton triqueter (subarbusto). As espécies do gênero Euphorbia são ervas e de Dalechampia 
são trepadeiras. A maioria das espécies herbáceas, arbustivas e trepadeiras floresce e frutifica 
quase que simultaneamente durante todo o ano, enquanto as espécies de hábito arbóreo, 
comuns na Mata Atlântica, apresentam tanto a floração quanto a frutificação ocorrendo 
predominantemente nos meses do verão. As espécies dos gêneros Euphorbia e Dalechampia e 
Croton lundianus são frequentemente encontradas em bordas de florestas. 

 

CONCLUSÃO 

O estudo das Euphorbiaceae contribuem para o conhecimento da composição e riqueza 
florística do IZMA e entorno, apontando espécies de grande relevância para a conservação da 
biodiversidade da Mata Atlântica por situar-se próximo a áreas sob forte ação antrópica, 
indicando assim a maciça presença de espécies desta família participantes dos processos iniciais 
de recomposição florística da região, como exemplos as espécies dos gêneros de porte arbóreo 
arbustivo, como Aparisthmium, Croton, Mabea, Maprounea e Pera, espécies de crescimento 
rápido excelentes para projetos de reflorestamento na região. 
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Palavra-chave: fauna 

 

INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica foi a segunda maior floresta tropical em ocorrência e importância na América 
do Sul, em especial no Brasil, acompanhando toda a linha do litoral brasileiro do norte do Rio 
Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, cobrindo importantes trechos das serras e escarpas do 
Planalto Brasileiro. Em função do desmatamento, principalmente a partir do século XX, 
encontra-se hoje, extremamente reduzida a poucos fragmentos na maioria descontínuos. Apesar 
disso a biodiversidade de seu ecossistema é uma das maiores do mundo (Bueno, 2003). 

Suas formações são as florestas Ombrófila Densa, Ombrófila Mista (mata de araucárias), 
Ombrófila Aberta, Estacional Semidecidual e Estacional Decidual e seus ecossistemas 
associados são os manguezais e restingas próximos a costa, brejos interioranos, campos de 
altitude, ilhas costeiras e oceânicas, matas de planícies nos aluviões, mata úmida de encosta, 
mata de altitude e a mata semidecídua à oeste das serras. Um exemplo da relação entre os 
ecossistemas é a conexão entre a restinga e a floresta, caracterizada pelo trânsito de animais, o 
fluxo de genes da fauna e flora, e as áreas onde os ambientes se encontram e vão gradativamente 
se transformando - a chamada transição ecológica (Fundação SOS Mata Atlântica, 2011).  

O objetivo do estudo foi fazer uma análise preliminar da diversidade de fauna existente na 
microbacia do Hotel Fazenda Sertãozinho situada em Floriano, Barra Mansa - RJ.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Distrito de Floriano, antigo Ribeirão da Divisa, é o segundo distrito do município de Barra 
Mansa e localiza-se na região sul do estado do Rio de Janeiro. Corresponde a região fluminense 
do Médio Vale do Paraíba, entre as Serra do Mar e da Mantiqueira. Floriano se localiza nas 
coordenadas de latitude 22°53’00”S e de longitude 44º16’00” W, Tem uma área de 77,50 km², 
com clima mesotérmico, tropical de altitude do tipo Cwa, com verões quentes e chuvosos e 
inverno seco.  

Situado entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e cortado pela Rodovia Presidente Dutra 
e pelo Rio Paraíba do Sul fica distante aproximadamente 20 quilômetros da sede do município, 
é o distrito que proporcionalmente gera mais renda para a cidade de Barra Mansa. 

Esta pesquisa foi realizada no Hotel Fazenda Sertãozinho, localizado no Distrito de Floriano 
cuja mata ciliar encontra-se inserida na área do sítio. Foi realizado um trabalho que descreve os 
indivíduos de fauna observados e relatados em documentos oficiais, Perfil Rural de Barra 
Mansa, e relato pessoal (Gleidson Magno Esperança). 

Realizou-se um trabalho de observação e registro fotográfico durante a caminhada livre ao longo 
de 1200 metros, com distância de 30 metros entre pontos às margens da trilha. O trabalho 
exigiu um esforço de campo de 8h.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A diversidade local se caracteriza por possuir diversas espécies. A área analisada possui espécies 
de mamíferos como Lontra longicaudis Olfers (Lontra) e Puma concolor (Onça parda); espécies 
de aves como Polyborus plancus (Carcará) e Turdus rufiventris (Sabiá-laranjeira) e espécies de 
répteis, como exemplo, Bothrops jararaca (Jararaca) e Tupinambis merianae (Teiú). 

A relação entre ecossistemas é caracterizada pelo trânsito de animais, o fluxo de genes da fauna 
e flora e por áreas onde os ambientes se encontram e vão gradativamente se transformando - a 
chamada transição ecológica. O remanescente de Mata Atlântica da microbacia de Floriano 
garante hábitat e alimento para a fauna existente no local. Daí a importância de se preservar a 
área para a sobrevivência da biodiversidade faunística da microbacia. 

 

CONCLUSÃO 

Indubitavelmente, o numero de espécies encontradas no trabalho descrito mostra-se  
significante, dado à quantidade e grau de importância das interações da fauna com a floresta, 
dando certa estabilidade ao ecossistema. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR EM ÁREA DE BAIXO E 
INTENSO TRÁFEGO VEICULAR EM GUARATINGUETÁ- VALE 

DO PARAÍBA-SP UTILIZANDO O BIOENSAIO TRAD-SH1 
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Palavra-chave: poluição 

 

INTRODUÇÃO 

Os mutágenos presentes na atmosfera geralmente são produtos da ação antropogênica, 
principalmente pelas fontes de combustão (veículos automotores) e de produtos de 
reações químicas transportados pelo ar (CLAXTON et al., 2004). A qualidade do ar pode 
ser verificada a partir de plantas bioindicadoras que respondem ao estresse com 
modificações nos ciclos vitais ou pelo acúmulo de poluentes que causam efeitos 
genotóxicos (ALVES et al., 2001; CARNEIRO, 2004; OLIVEIRA, 2010). Um bioensaio 
frequentemente utilizado é a análise de mutações em pêlos estaminais de Tradescantia 
clone 4430 ou KU-20 (FERREIRA et al., 2003). Este bioensaio detecta mutação 
mitótica com base na mudança da coloração roxa (dominante) para rosa (recessiva), 
sendo as células normais heterozigóticas para cor. A cidade de Guaratinguetá-SP tem 
aproximadamente 112.072 habitantes em uma área total de 752,4 km. A frota veicular e 
as atividades industriais garantem liberação de materiais particulados e gases no 
ambiente que representam uma ameaça à saúde pública e ao bioma local (CETESB, 
2010; IBGE, 2010; PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ). Este trabalho teve como 
objetivo biomonitorar a qualidade do ar por meio da análise da frequência de mutações 
nas células dos pêlos estaminais da planta Tradescantia KU-20, em Guaratinguetá/SP.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram expostos três vasos com Tradescantia KU-20 em cada local: Parque Ecológico 
Municipal Anthero dos Santos (22º48’16.64”S 45º11’0.47”W) – baixo índice de tráfego 
veicular (~ 48 veículos/hora), onde se localiza um fragmento de Mata Atlântica; 
Rodovia Presidente Dutra km 116 (22º49’22.34”S 45º11’39.09”O) - alto índice de tráfego 
veicular (~ 2820 veículos/hora). Após 30 dias de exposição, dez flores foram coletadas 
(quinzenalmente) durante os meses outubro de 2011 a janeiro de 2012. Os seis estames 
de cada flor foram removidos e cada um foi colocado em uma lâmina com uma gota de 
água. Os pêlos estaminais foram observados em estereoscópio com ampliação de 50x e 
analisadas as frequências de mutações em 1000 pêlos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Embora as frequências de mutações nas células das plantas coletadas na área próxima à 
Rodovia Presidente Dutra tenham sido maiores do que as coletadas na área do Parque 
Ecológico Anthero dos Santos, não houve diferença significativa (ANOVA) na frequência 
de mutações nos pêlos estaminais de Tradescantia KU-20 expostas aos locais 
estudados.  

A poluição do ar tem sido responsável por aproximadamente 3,1 milhões de mortes 
prematuras pelo mundo a cada ano. Mais da metade desses casos ocorre em países em 
desenvolvimento (WHO, 2010). A utilização de bioensaios com plantas na avaliação da 
contaminação do ar tem sido extensivamente utilizada para realizar uma avaliação 

                                              
1
 Apoio financeiro: CNPq 



 

P
ág

in
a6

 

qualitativa e quantitativa da ação dos poluentes atmosféricos, com o objetivo de 
estabelecer os riscos impostos aos sistemas biológicos (ANDRÉ, 2007). Os resultados 
não indicaram mutagenicidade, no entanto, a continuidade do biomonitoramento se faz 
necessária para acompanhar a qualidade do ar que é influenciada por vários fatores 
como intensidade do tráfego veicular, dinâmica dos ventos, índice pluviométrico e de 
umidade, entre outros. O índice de mutações espontâneas pode ser alterado sendo que, 
quanto menor a temperatura, maior a frequência de mutações (OLIVEIRA, 2010). 
Estudos de biomonitoramento como o proposto neste estudo, são importantes para 
fiscalizar a qualidade do ar, de modo a alertar e unir os esforços para reduzir a emissão 
de poluentes contribuindo para a diminuição dos efeitos sinérgicos dos poluentes e 
emissão dos gases do efeito estufa mitigando os efeitos do aquecimento global. 

 

CONCLUSÃO 

Não foi observado efeito mutagênico pelo bioensaio utilizado, de modo que o parâmetro 
analisado não foi significantemente afetado pelo nível de poluição atmosférica, na região 
e período estudado.  
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Palavra chave: Biomonitoramento 

 

INTRODUÇÃO 

As zonas urbanas são mais afetadas pela poluição aérea do que as zonas rurais, especialmente 
por fontes de poluição estacionárias e móveis como indústrias e veículos, respectivamente 
(FERREIRA et al., 2007). Freedman (1995) define poluentes atmosféricos como qualquer 
substância adicionada à atmosfera em concentrações suficientemente altas para causar efeitos 
mensuráveis nos seres vivos.  

Para analisar o nível de poluição em um local foram desenvolvidos métodos de 
biomonitoramento do ar, utilizando plantas e animais como bioindicadores (ELLENBERG, 
1991). A Tradescantia pallida, também conhecida como coração roxo, e clones desse gênero 
estão se tornando muito frequente nos estudos científicos, por serem fáceis de cultivar e 
apresentarem inflorescências durante todo o ano, além de possuírem botões novos toda semana, 
facilitando a coleta e a análise. O bioensaio Trad-MNC consiste na análise da frequência de 
micronúcleos (MNC) em tétrades da espécie bioindicadora Tradescantia pallida exposta à 
poluentes atmosféricos. As tétrades são células mãe dos grãos de pólen, já os MNC são 
resultados de cromossomos ou fragmentos cromossômicos que se perdem na divisão celular e 
indicam a ocorrência de mutação causada pela poluição. 

As cidades escolhidas apresentam características urbanas distintas: Taubaté, uma das maiores 
cidades do Vale do Paraíba, com 278.686 habitantes (IBGE, 2010) e uma frota de 
aproximadamente 158.914 veículos (DENATRAN, 2011). São Luiz do Paraitinga, uma pequena 
estância turística que possui 7.557 hectares do Núcleo Santa Virginia pertencente ao Parque 
Estadual da Serra do Mar, uma das poucas áreas de Mata Atlântica preservadas no país. Possui 
aproximadamente 10.397 habitantes (IBGE, 2010) e uma frota veicular de aproximadamente 
3.637 (DENATRAN, 2011).  

 

OBJETIVO 

Este trabalho pretende comparar a qualidade do ar nas cidades de Taubaté, situada em área 
urbana e São Luiz do Paraitinga, situada em um fragmento de Mata Atlântica, por meio do 
bioensaio Trad-MNC. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Mudas de Tradescantia pallida, irrigadas duas vezes por semana, foram cultivadas em floreiras 
nas duas cidades do Vale do Paraíba, interior do Estado de São Paulo. Foram coletadas de 6 a 10 
inflorescências jovens de cada ponto amostral no período de julho a setembro de 2011. Essas 
inflorescências foram fixadas em ácido acético; as anteras foram retiradas, maceradas, coradas 
com carmim e analisadas em microscopia óptica no aumento de 400x. Em cada uma das 
lâminas foi observada a quantidade de micronúcleos em 300 tétrades. No final do experimento 
foram contadas entre 1.200 a 3.000 tétrades em cada cidade escolhida.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teste de variância não mostrou diferenças entre a frequência de micronúcleos nas cidades 
analisadas, embora valores maiores tenham sido encontrados em Taubaté por ser uma zona 
urbana com intenso tráfego de veículos e indústrias; e valores menores em São Luiz do 
Paraitinga por apresentar características rurais, uma pequena frota de veículos e uma área 
preservada de Mata Atlântica. A média de micronúcleos em 100 tétrades encontradas nas 
plantas expostas ao ar ambiente na cidade de Taubaté foi 3.67 ± 3,74 e em São Luiz do 
Paraitinga 0,44 ± 0,61.  

O ar atmosférico em regiões urbanas com maior tráfego de veículos e emissão de gases 
poluentes tem causado efeitos genotóxicos em bioindicadores vegetais e essa atividade já foi 
relatada em diversos estudos científicos. Júnior et al. (2008) descreveram maior frequência de 
micronúcleos em plantas expostas ao ar de áreas com intenso tráfego de veículos em 
comparação com locais de médio e pequeno tráfego. De acordo com Guimarães et al. (2000), a 
ocorrência de mutações cresceu de ambientes rurais para ambientes urbanos. Ferreira et al. 
(2003) relataram associação entre o fluxo de veículos e danos genéticos traduzidos em mutações 
nos pelos estaminais de T. pallida. 

De acordo com Mariani et al. (2009), frequências maiores de micronúcleos foram observadas 
em São José dos Campos, também no Vale do Paraíba, em áreas com maior tráfego de veículos e 
regiões  petroquímicas, além disso foi observada uma associação entre essa frequência e a taxa 
de mortalidade por doenças cardiovasculares e câncer. 

 

CONCLUSÃO 

A análise de variância não demonstrou diferenças significativas entre as cidades, porém valores 
um pouco maiores foram encontrados em Taubaté por ser uma zona urbana.  Estudos 
posteriores são necessários para melhor caracterizar o ar nessas regiões. 
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Palavra-chave: Manejo de sítio reprodutivo 

 

INTRODUÇÃO 

As assembléias de girinos são frequentemente complexas, mas na maioria das vezes menos 
complexas que as de adultos na mesma região geográfica (Fatorelli, Rocha 2009). Grande 
parte das larvas de anuros ocupa hábitats temporários, que variam desde depressões em 
troncos de árvores caídas em florestas tropicais até grandes poças, especialmente no bioma 
Mata Atlântica (Crump 1974; Haddad CFB, Sawaya RJ. 2000; Haddad, Prado 2005). Nossa 
pesquisa é pioneira em estudos ecológicos sobre a adaptação de represas para serem utilizadas 
como hábitats e sítios reprodutivos de anfíbios anuros. O presente trabalho permitiu avaliar os 
resultados obtidos após a transformação de parte de uma represa como local para abrigar 
diversas espécies de anuros. Identificar as espécies de girinos que compõem a assembléia que 
foi formada no novo sítio reprodutivo.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O local do manejo foi a caixa de decantação de uma antiga represa, transformada em piscina 
natural. A piscina ficou desativada por dois anos (2006 a 2008), quando identificamos uma 
espécie de anuro que se reproduzia no local (Rhinella ornata). O estudo foi realizado com a 
reserva de 50% do volume desta caixa para o manejo.  

A área foi separada por uma mureta de gnaisse com 65 cm de altura. Ao término da fase de 
implantação em março de 2009, introduzimos seis espécies de macrófitas aquáticas flutuantes 
e marginais (Azolla caroliniana; Eichornia crassipes; Hydrocotyle sp.; Lemma 
aequinoctialis; Limnocharis flava e Pistia stratioites) e cinco espécies de anuros 
(Dendropsophus bipunctatus, n=5); D. elegans, n=12; Hypsiboas albomarginatus, n=4; H. 
semilineatus, n=8 e Scinax alter, n=4). Todos os espécimes foram translocados de um açude 
abandonado nos limites do parque, cerca de um km e na mesma altitude (70 m). 
Posteriormente, passamos a monitorar o possível estabelecimento e desenvolvimento de 
novas populações neste novo ambiente, transformado em poça reprodutiva. O esforço 
amostral total foi cerca de 200 horas, onde capturamos girinos com redes e armadilhas. 
Exemplares-testemunho foram fixados de acordo com as técnicas apropriadas para girinos e 
depositados na Coleção de Anfíbios da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(LABAN-UNIRIO). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A poça (V= 8483,45 l; cobertura vegetal= 32%), após 12 meses do manejo, diferiu 
consistentemente em suas variáveis ambientais: pH= 7,3 ± 0,3; temp. do ar (17,0  a 29,3) = 
20,0 ± 2,2 ºC; temp. da água (19,2 a 26,6 ) = 20,8 ± 2,1 ºC; taxa de O2 dissolvido (0,3 a 16,0) 
= 12,8 ± 2,0 g/ml; substrato lodoso. Nossos resultados indicaram que três novas espécies se 
estabeleceram e estão se reproduzindo na poça. Os girinos de Scinax alter e Dendropsophus 

mailto:*anlemos2008@yahoo.com.br
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elegans estiveram presentes em quase todos os meses enquanto os girinos de Hypsiboas 
albomarginatus foram encontrados apenas em janeiro. As variações na riqueza de espécies 
de girinos em assembléias variam de acordo com o período do ano, características abióticas e 
bióticas das poças e sua localização geográfica (Patterson, Maclachlan 1989; Heyer 1973; 
Hero et al. 2001; Eterovick, Barata 2006; Both et al. 2009).Este experimento demonstra 
como áreas artificiais, dentro de unidades de conservação, podem ser modificadas e 
recuperadas para atrair e abrigar espécies da anurofauna local, reduzindo assim o risco da 
perda de espécies.  

 

CONCLUSÃO 

Após o manejo da caixa de decantação, com a modificação do microambiente local, novas 
espécies de anuros se estabeleceram no local usando-o como sítio reprodutivo. 
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ASSOCIAÇÕES ENTRE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS E VARIÁVEIS DO SOLO 
NA APA RIO MACACU (RJ) 

 

Lima, J.A.S.¹; Mansur, S.T.² 

1 Embrapa Solos,  Rio de Janeiro, RJ, Brasil  

2European Masters of Applied Ecology – University of Poitiers, França. 

Palavra chave: Ecofisiologia 

 

INTRODUÇÃO  

A elevada fragmentação florestal nas áreas ocupadas por sistemas agropecuários na zona da 
APA Rio Macacu (Leste da Baía de Guanabara - RJ) sofrerá mais impactos decorrentes da 
instalação em andamento, de complexo petroquímico de grande porte (COMPERJ) no 
município vizinho de Itaboraí. Espera-se significativo crescimento populacional, de áreas 
urbanas e de demanda por água o que merecerá maior cuidado conservacionista das nascentes 
visando o abastecimento público (ANTUNES, 2009). Como são comuns nessa zona solos ácidos 
e distróficos devem ser consideradas tanto quanto possível as demandas nutricionais das 
espécies a serem utilizadas no reflorestamento ambiental. O presente trabalho teve por objetivo 
avaliar a associação de populações arbóreas nativas com atributos químicos dos solos em 
fragmentos florestais na Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Macacu. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Foram avaliados solo e fitossociologia pelo método das parcelas em doze fragmentos florestais 
(10 a 120 ha) nos municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu entre junho e novembro 
de 2007, detalhados em LIMA et al (2009). Agruparam-se as amostras em dois lotes a partir da 
área basal: 1 - Lote sucessional Jovem -  Populações dos oito fragmentos de menor área basal.; 2 
- Lote Sucessional Avançado - Populações dos oito fragmentos de maior área basal. Foram 
coletadas amostras de solo compostas até a profundidade de 20 cm. A relação multivariada 
entre as variáveis de solo indicadas pela análise de componentes principais (pH, Al, Ca+Mg, K, P 
e C) e a densidade das populações arbóreas foi avaliada por análise de correspondência por lote 
sucessional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A diferenciação dos fragmentos em lotes sucessionais resultou de interesse porque apesar de 
quatro fragmentos serem comuns aos dois lotes, foram detectadas diferenças significativas em 
termos de área basal e nº de árvores em favor do Lote Avançado cujas médias refletem um 
maior desenvolvimento estrutural LIMA et al (2009). A análise de correspondência registrou 
elevada proporção de populações que se distanciaram do ponto de origem do gráfico (Figura 1), 
indicando associação positiva ou negativa em relação aos vetores de solo dependendo do 
quadrante em que a população ficou localizada. No lote Jovem houve maior distanciamento das 
espécies em relação à origem (Figura 1), isso talvez reflita maior especialização das populações 
pioneiras do que no lote Avançado, o qual tende a ter menores restrições nutricionais. As 
espécies que não apresentaram densidade populacional associada às variáveis químicas do solo, 
ou indiferentes à acidez por alumínio foram: Astrocaryum aculeatissimum (Iri); Handroanthus 
umbellatus (Ipê-Amarelo); Eriotheca candolleana (Catuaba); Sapium glandulosum (Leiteira-
Preta); Lacistema pubescens (Gonçalo); Lauraceae sp. (Canela); Parapiptadenia pterosperma 
(Angico); Siparuna guianensis (Negamina); Brosimum guianense (Leiteira); Bicuiba oleifera 
(Bicuiba); Allophylus edulis (Camboatá-Folha-de-Serra); Xylopia sericea (Pimenteira); Licania 
kunthiana (Milho-Torrado); Cyathea sp. (Samambaiaçú); Nectandra megapotamica (Canela-
Branca); Miconia calvescens (Canjerana-Preta); Myrcia splendens (Jabuticaba-do-Mato); 
Cupania furfuracea (Camboatá-da-Folha-Fina); Ecclinusa ramiflora (Acá); Guazuma ulmifolia 
(Piriquiteira) 
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CONCLUSÃO 

O agrupamento de espécies nativas em categorias de associação aos fatores químicos do solo 
sugere a expressão de diferentes estratégias nutricionais, recomendando-se aquelas dissociadas 
de atributos de solos para compor, localmente, corredores de vegetação e sistemas de 
recuperação de áreas degradadas.  

 

REFERÊNCIAS 

ANTUNES, V.Z. Informações gerais sobre a APA do Rio Macacu. In: Plano de Manejo APA da 
Bacia do Rio Macacu. Ed. Instituto BioAtlântica. Rio de Janeiro. P. 20-29. 2009.  

LIMA, J.A.S; MANSUR, S.T.; UZÊDA, M.C.; PEREZ, D.V. Associações entre Solo e Espécies 
Arbóreas na Vegetação Natural da Bacia Hidrográfica Guapi-Macacu. In: Plano de Manejo APA 
da Bacia do Rio Macacu. Ed. Instituto BioAtlântica. Rio de Janeiro. P. 118-135. 2009.  

 

 

Lote Sucessional Jovem 



 

P
ág

in
a1

4
 

 

Lote Sucessional Avançado 

 

Figura 1 - Correspondência entre variáveis de solo e populações arbóreas nos dois lotes 
sucessionais. Os eixos x e y representam componentes sobre os quais se projetam os vetores 
(fatores de solo). Quanto maior a proximidade ao ponto de origem, menor é a relação 
multivariada com as variáveis do solo. 
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ATUAÇÃO DO INSTITUTO ZOOBOTÂNICO DE MORRO AZUL-IZMA, 
RJ, SOB ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL CRÍTICA: RESULTADOS PRELIMINARES. 

 

Santos, M. C. R. M.¹ 

¹UERJ, Curso de Licenciatura em Pedagogia-  mceciliamonteiro@hotmail.com 

 

Palavra chave: Ecopedagogia 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Ruscheinsky (apud BRASIL, 2004:54), as organizações da sociedade civil apresentam-
se hoje na ótica da formulação de uma rede de articulações, especialmente quando possuem o 
intuito inovador.   Partindo do conceito de que a “educação ambiental pode ocorrer dentro de 
instituições educacionais, ou fora delas, e pode atender a pessoas de todas as idades” e que 
“dependendo dos contextos nacionais, pode compreender programas educacionais que ofereçam 
atividades para crianças fora da escola e competências para a vida e  para o trabalho e cultura 
em geral”; estas atividades são realizadas por iniciativa da sociedade que se organiza para 
atender a uma demanda que se origina na própria comunidade. Esta proposta de trabalho visa a 
observação e a análise de atividades de Educação  Ambiental sob a ótica de experiência vivida 
em uma instituição não governamental, IZMA, Instituto  Zoobotânico de Morro Azul,  no 
município de Engenheiro  Paulo de Frontin, RJ. A instituição é uma pessoa jurídica, particular, 
sem fins lucrativos, fundada em 1996 com o objetivo de pesquisar a flora e a fauna da região, 
tem por sede uma área particular situado num fragmento de Floresta Atlântica ( 22◦ 29`41,”  S, 
43◦34`03” W) preservada, de 19 hectares que se encontra na APA do Guandu (INEA, 2007) e 
possui relevante interesse ecológico. As suas atividades de pesquisa em parceria com 
universidades do estado do Rio de Janeiro,  tornaram-se ponto de partida desde então para 
atividades de educação ambiental destinadas a divulgar para a comunidade os resultados dos 
trabalhos científicos realizados na área do IZMA.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se recursos para recolher  dados coletados por meio de questionário eletrônico para 
os usuários dos cursos oferecidos pela instituição (instrutores, monitores e alunos) e 
participantes das outras atividades científicas e culturais (pesquisadores) e relatos de 
experiência, pelo método qualitativo, descrevendo o processo de atuação  da instituição e sua 
trajetória no campo sócio educativo sob análise e fundamentação teórica contemporânea  
observando  objetivos propostos e os realmente alcançados.  

As atividades foram observadas sincronicamente com a sua duração. O livro de registros  de 
presença nas atividades forneceu períodos, quantidades e procedência dos participantes, assim 
como os registros fotográficos e questionários de avaliação. 

As atividades demonstram uma filosofia ligada a eco-pedagogia e à educação ambiental crítica.  
Dinâmicas sobre liderança, iniciativa e espírito de equipe são aplicados em todas as atividades O 
ponto alto das atividades é estimular a apresentação dos resultados onde os participantes têm a 
oportunidade de expor sua vivência adquirida na atividade e a sua bagagem cultural e técnica 
própria.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Educação Ambiental Crítica que segundo GUIMARÃES ( BRASIL, 2004:34) se torna viável 
metodologicamente através de projetos que se voltem para além das salas de aula,  desde que os 
educadores que a realizam, conquistem em seu cotidiano a práxis de um ambiente educativo de 
caráter crítico. Na implementação da práxis da  ação educativa, a Educação é concebida dentro 
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de uma concepção freireana de reflexão sobre a realidade, busca de identidade e sob este ponto 
de vista a ação transformadora sobre esta realidade é um caminho para a emancipação do 
sujeito. Nesta perspectiva, Educação é essencialmente um ato político que visa possibilitar ao/à 
educando/a a compreensão de seu papel no mundo e de sua inserção na história (FREIRE, 
1987:39). Em termos de procedimentos metodológicos, a ação educativa observa os 
fundamentos dos princípios da Educação Ambiental Transformadora que segundo LOUREIRO( 
2004) tem na participação e no exercício da cidadania a construção de valores para a definição 
democrática das relações sustentáveis à vida em cada contexto histórico.  

De acordo com Lopes (1990 apud GUIMARÃES, 1998), as diversas práticas educativas que 
fazem parte do "Movimento pela ecopedagogia", liderado pelo Instituto Paulo Freire, têm 
refletido o processo de um novo movimento em evolução que também pode ser entendido como 
um movimento social e político. E como todo movimento novo, ele é complexo e, pode tomar 
diferentes direções, até contraditórias. A ecopedagogia ainda está em formação e formulação 
como teoria da educação.  

 

CONCLUSÃO 

Segundo SOARES (2010), a metodologia participativa pressupõe que os conteúdos das 
diferentes áreas de conhecimento são o ponto de partida para a re-elaboração dos conceitos, de 
forma que o conhecimento re-laborado seja aplicado à realidade com o intuito de transformá-la. 
Essa transformação se dá na medida em que o equilíbrio local seja atingido a partir da 
modificação na relação homem-natureza, permitindo uma relação mais integrada e uma 
abertura de consciência por parte dos sujeitos.  

Desde 1997 até  2010  a instituição observada recebeu 1253 (hum mil e duzentos e cinqüenta e 
três) pessoas em atividades relativas ao meio ambiente  como cursos de capacitação e 
qualificação, visitas programadas, caminhadas ecológicas, pesquisas de campo, aulas práticas e 
encontros de pesquisadores.  
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AVALIAÇÃO DA ENTOMOFAUNA EM AMBIENTE ANTROPIZADO 
EM MATA EM RECUPERAÇÃO, NO CAMPUS EXPERIMENTAL DA 

UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA (USS), VASSOURAS, RJ 

 

Vargas, A. S.1*; Santos, M. R. G.1; Moura, L. C.1 & Cassino, P. C. R.1 

¹ Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ, Brasil. 

Palavra-chave: Pitfall 

 

INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica originalmente percorria o litoral brasileiro de ponta a ponta, compreendendo a 
região costeira do Brasil. Estendia-se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e 
ocupava uma área de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Tratava-se da segunda maior 
floresta tropical úmida do Brasil, só comparável à Floresta Amazônica (LEWINDSOHN, 2001).  

O estudo da biodiversidade é fundamental para que se possam estabelecer estratégias em 
questões ambientais (HAMMOND, 1994; LEWINDSOHN, 2001). Segundo LACERDA et al. 
(2002). O estudo da fauna e flora remanescente de Fragmentos de Mata Atlântica tornou-se 
fundamental e urgente devido às modificações profundas nos ecossistemas naturais.  

O presente trabalho propôs identificar e quantificar a entomofauna existente em um Fragmento 
de Mata Atlântica ciliar, em uma propriedade pertencente à Universidade Severino Sombra, 
localizada na cidade de Vassouras/RJ.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento ocorreu na Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão Prof. Antônio Orlando 
Izolani pertencente à Universidade Severino Sombra, (22°23’28.89’’S 42°39’32.54’’O, com 
elevação de 444m), no município de Vassouras-RJ.  

Foram instalados dois pontos de coleta pré-determinados para realização do estudo da 
entomofauna, sendo um instalado na área de borda da mata, onde o grau de antropização é 
maior, e o ponto dois, instalado no interior da mata ciliar em recuperação. As coletas ocorreram 
nos meses de março e abril, com o prazo de campo de 48 horas e intervalo de 15 dias de uma 
coleta para a outra. 

O método de coleta Pitfall é um instrumento tradicional que consiste em armadilhas utilizadas 
para avaliar a atividade da fauna epígea, ou seja, dos componentes que atuam, principalmente, 
na superfície do solo (MOLDENKE, 1994). Neste estudo, o método de coleta com armadilha de 
solo tipo Pitfall que consiste em um recipiente de plástico (diâmetro: 10 cm, altura: 12 cm), 
enterrados ao nível do solo.  

Os insetos coletados foram transportados nas armadilhas contendo uma solução de álcool a 
70%, água 20% e detergente neutro10% para o Laboratório de Bionomia de Insetos (LABIN) da 
Universidade Severino Sombra onde foram realizadas a triagem e identificação dos mesmos em 
nível de ordem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o trabalho foram coletados 329 insetos das ordens Orthoptera, Hemiptera Heteroptera, 
Hemiptera Auchenorryncha, Hemiptera Sternorryncha, Diptera, Coleoptera e Hymenoptera. No 
ponto um foram coletados: 14 Orthoptera, um Hemiptera Auchenorryncha, dois Hemiptera 
Heteroptera, 63 Diptera, 57 Coleoptera e 46 Hymenoptera; No ponto dois, capturou-se: sete 
Orthoptera, dois Hemiptera Auchenorryncha, dois Hemiptera Heteroptera, um Hemiptera 
Sternorryncha, 19 Diptera, 68 Coleoptera e 47 Hymenoptera.  
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Não houve grandes diferenças, em números de insetos coletados, do ponto um para o ponto 
dois, porém houve um predomínio de coleópteros durante este estudo, que está fortemente 
ligado ao ambiente de mata, pois segundo LOVEJOY et al., (1986), os coleópteros estão 
fortemente ligados a mata, por estarem associados à qualidade de alimento (fezes e carcaças) 
produzido por organismos como primatas e outros mamíferos de grande porte e pássaros.  

 

CONCLUSÃO 

Pode se concluir, após este estudo, que mesmo o ponto um estando em uma área com o grau de 
antropização maior, encontra-se em equilíbrio, pois não há grande diferença, em número de 
insetos. Para o ponto dois, área com grau de antropização baixo, contendo também, em 
abundância, um grande número de insetos bioindicadores (coleópteros) e outros. 
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BIODIVERSIDADE DE INSETOS AQUÁTICOS DE  
ILHA GRANDE - RJ1 

 

Corrêa, C.C. D. 1; Azevedo, L. H.G ² 

1 Discente do curso de Ciências Biológicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,  
caio.entomologia@gmail.com 

2 Docente, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lhgazevedo@yahoo.com.br  

 

Palavra-chave: Entomofauna aquática 

 

INTRODUÇÃO 

A Floresta Atlântica apresenta uma grande variedade de formações que constituem um 
diversificado conjunto de ecossistemas associados. Na região das Serras do Mar e da 
Mantiqueira ocorre uma extensa cobertura vegetal que representa o primeiro degrau dos 
planaltos do interior e no contato com a região costeira, formam-se as planícies de restinga, 
dunas e mangues. Essa multiplicidade de ambientes explica as razões pelas quais os 
ecossistemas fluminenses são tão ricos em biodiversidade (BASTOS & CALLADO, 2009). A Ilha 
Grande é coberta por vegetação de Mata Atlântica nativa e grande número de córregos. O 
predomínio na região é de Floresta Ombrófila Densa (montana e submontana). Apresentando 
grande diversidade biológica, com inúmeras espécies endêmicas da flora e da fauna, algumas 
das quais ameaçadas de extinção em outras regiões do Estado. A Ilha abriga uma rica fauna de 
insetos, que é praticamente desconhecida, especialmente em relação aos insetos aquáticos 
(CEADS, 2011). Diversas áreas da ilha estão sofrendo com o grande número de turistas que 
procuram lazer, e com isso, tem-se uma procura por locais onde se possam fazer instalações 
hoteleiras nas melhores que tenha uma valorização cênica (ALHO, SCHNEIDER & 
VASCONCELLOS, 2002). 

Efetuar um inventário da entomofauna aquática da Ilha Grande para se conhecer as espécies e 
verificar possíveis espécies vetores de doenças, polinizadoras, pragas agrícolas etc. Mapear a 
distribuição de todas as espécies catalogadas, e, com isso, estabelecer possíveis áreas onde 
espécies antropofílicas possam interferir na atividade de turismo na região. Tendo esses dados, 
pode-se integrar novos dados biogeográficos para gêneros e espécies, conhecendo melhor a 
diversidade de áreas preservadas de mata Atlântica. 

 

METODOLOGIA 

 As coletas são realizadas em recursos hídricos da Ilha Grande, como rios, riachos, poças, 
mangue, copos de bromélias etc. Tem-se o uso de armadilhas luminosas. Este material terá os 
dados anotados em uma etiqueta que conterá as informações de localidade (com dados de GPS), 
data de coleta, substrato e outras possíveis informações relevantes. No laboratório é realizada a 
triagem do material, no qual os insetos são separados em famílias. Posteriormente, é feito a 
identificação do material em estereoscópio, com auxílio da bibliografia específica dos grupos e 
comparação direta com material depositado em coleções. Para uma identificação mais acurada, 
o material de cada família é enviado para o seu respectivo especialista.  

 

                                                           
1
 Agência de Fomento: FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, 

com concessão de bolsa IC. 
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RESULTADOS 

Foram coletadas até o momento, a quantia de 4670 espécimes distribuídas em 8 ordens de 
Insecta. Tendo o número de espécimes representado em sua respectiva família, evidenciando as 
riquezas e abundâncias nos dados. Logo, o número de espécimes estará sendo visto dentro dos 
parênteses ao lado da família taxonômica correspondente. Diptera: Anthomyiidae (16), Asilidae 
(5), Blephariceridae (99), Calliphoridae (2), Cecidomyiidae (22), Ceratopogonidae (219), 
Chaoboridae (3), Chironomidae (1001), Corethrellidae (5), Culicidae (363), Dixidae (1), 
Dolichopodidae (10), Empididae (2), Fanniidae (22), Hybotidae (5), Micropezidae (2), Muscidae 
(8), Phoridae (4), Sciaridae (13), Simuliidae (729), Syrphidae (3), Tabanidae (1), Tachinidae (5) 
e Tipulidae (28). Odonata: Coenagrionidae (2), Gomphidae (3), Libellulidae (3), 
Megapodagrionidae (4). Plecoptera: Gripopterygidae (159) e Perlidae (109). Hemiptera: 
Gerridae (9), Mesoveliidae (3) e Veliidae (16). Lepidoptera: Pyralidae (9). Coleoptera: Dytiscidae 
(3), Elateridae (1), Elmidae (18), Girinidae (8), Haliplidae (1), Hydrophilidae (1), Lampyridae 
(1), Lutrochidae (1), Staphilinidae (1) e Torridincolidae (4). Ephemeroptera: Baetidae (541), 
Leptohyphidae (1) e Leptophlebiidae (44). Trichoptera: Calamoceratidae (3), Glossosomatidae 
(4), Helicopsychidae (5), Hydrobiosidae (2), Hydropsychidae (913), Hydroptilidae (2), 
Leptoceridae (86), Philopotamidae (27), Polycentropodidae (7) e Xiphocentronidae (1).  

 

CONCLUSÃO 

Os dados prévios sobre as amostras evidenciam a enorme diversidade de insetos aquáticos na 
Mata Atlântica, necessitando de mais estudos acerca deste bioma, principalmente em táxons 
megadiversos, como no caso de Insecta (COURI, 2009). As coletas ainda estão sendo realizadas 
para ser finalizado este trabalho, onde os dados irão ser disponibilizados na internet. 
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BIODIVERSIDADE PARA TODOS- DOCUMENTAÇÃO E 
INFORMAÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE DO BIOMA MATA 

ATLÂNTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO1 

 

Freitas, A.C.¹*; , Siqueira, A. S.¹; Delgado, C. N. L.²; Guillobel, H. C. 
R.¹; Nogueira, J. S.¹; Souza, J. F.²; Franco, M. M.¹ 

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, 
Departamento de Biofísica e Biometria, Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais, Rio 
de Janeiro, Brasil. 

²Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, Brasil. 

Palavra chave: Biodiversidade 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das grandes riquezas da natureza é a diversidade das formas de vida, produto de milhões 
de anos de evolução. No entanto, esta riqueza está ameaçada, principalmente, devido à ação 
antrópica (OSBORNE, 2000). Os cientistas estimam que existam entre 10 e 30 milhões de 
espécies vivas, entretanto, desse total, apenas 1,75 milhões estão descritas (ALONSO, 2007). 
Muitas das espécies ainda não descritas correm o risco de serem extintas antes mesmo que isso 
aconteça (BERGALLO et al., 2009). A extinção, a princípio, é uma questão natural, no entanto, o 
homem, na sua escala de desenvolvimento tecnológico, passou a contribuir de forma 
significativa nesse processo, acentuando a crise da biodiversidade. O Brasil com os seus Biomas, 
como Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Pampa, é detentor do título de 
megabiodiversidade, abrigando de 15 a 20% do número total de espécies do planeta (FAPESP, 
2008; BERGALLO et al., 2009). Destaca-se o Bioma Mata Atlântica no Estado do Rio de 
Janeiro, à época dodescobrimento do Brasil, cuja área cobria aproximadamente 98% do Estado, 
restando, atualmente, apenas 16% (BERGALLO et al., 2009). A conservação da Mata Atlântica 
remanescente, associada ao desenvolvimento de condutas que resultem na sua preservação,tem 
sido um dos objetivos mais significativos para pesquisadores ligados à área ambiental (KEVIN, 
2000). No apoio a esse processo, a divulgação científica desenvolve um papel de grande 
importância, podendo despertar no indivíduo uma motivação no sentido da sua preservação. 
Dentre os vários recursos de divulgação, pode-se destacar a Fotografia Científica, que tem como 
proposta a documentação dos aspectos naturais sob o ponto de vista técnico e científico. A 
fotografia, conectada a uma perspectiva educacional, contribui de forma eficiente no processo de 
conscientização e educação, funcionando como um Objeto de Aprendizagem. A fotografia, 
quando bem elaborada, torna-se mais uma opção metodológica, contribuindo, não só na luta pela 
preservação da biodiversidade, como também em todas as áreas onde é necessário um recurso 
visual para um melhor entendimento dos temas abordados. No intuito de divulgar e concentrar 
esforços na utilização de imagens fotográficas científicas ambientais em apoio à preservação da 
biodiversidade, este trabalho propõe a criação de um Centro Virtual da Biodiversidade do Bioma 
Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, visando o estabelecimento de uma rede de 
informações visuais, através da internet, sobre a biodiversidade do Bioma em questão. 

Esse trabalho tem como objetivo a criação de um Centro Virtual da Biodiversidade do Bioma 
Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, amplamente documentado através de fotografias e 
textos científicos. 

 

METODOLOGIA 

O levantamento fotográfico da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro transcende ao 
registro visual, passando a ser um documento científico, com metodologias e planejamentos 
experimentais. Para a obtenção das imagens foram estabelecidas pautas visando à 

                                                           
1 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ  
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caracterização representativa da biodiversidade dos ecossistemas. As imagens foram obtidas em 
forma digital, em alta resolução, levando-se em consideração aspectos sazonais, endemismo, 
espécies em risco de extinção, espécies-bandeiras, bem como o acompanhamento da recuperação 
de áreas degradadas. As fotografias selecionadas foram, na medida do possível, identificadas, 
catalogadas e georreferenciadas,fazendo parte da coleção de imagens da Biodiversidade do 
Bioma Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro. Para cada imagem, foi elaborado um texto 
científico, buscando-se a complementação da informação visual. As informações resultantes 
desse trabalho estão sendo disponibilizadas através da internet, utilizando, para isso, interface 
gráfica e sistemas de busca por palavras-chave. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Como resultado preliminar desse trabalho, tem-se o ambiente virtual “Biodiversidade Para 
Todos”, a ser divulgado em meados do mês de Julho, onde são fomentadas, através de imagens e 
de uma base de dados, discussões relacionadas à biodiversidade do Bioma em questão, 
procurando a integração da sociedade civil e científica em busca de propostas para a sua 
conservação. 

 

CONCLUSÃO 

A informação é a melhor forma de conscientização da necessidade da conservação do ambiente 
em que vivemos e do qual dependemos. Neste sentido, a divulgação científica das questões 
relacionadas ao meio ambiente é de grande importância, pois, além de informar, desperta no 
indivíduo uma consciência ecológica. Os resultados desse trabalho podem servir de base para 
campanhas educacionais, pesquisas científicas, programas de conservação e conscientização 
ambiental e, também, para a formação de multiplicadores de opinião. 
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BIOMASSA DE FLORESTAS SUCESSIONAIS NA APA RIO MACACU 
(RJ) 

Lima, J.A.S.¹ 

¹Embrapa Solos, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

Palavra chave: Mata Atlântica 

 

INTRODUÇÃO  

A importância estratégica dos estoques terrestres de carbono ante o aumento da concentração 
de gases de efeito estufa na atmosfera tem incentivado o uso de indicadores do estado de 
conservação de ecossistemas florestais em todas as latitudes, por seu papel como reservatório de 
C (KEITH et al 2009). A biomassa acima do solo (BMAS) das florestas, quando estimada por 
equações alométricas integra dados de área basal, densidade e altura das árvores, ajudando a 
quantificar impactos causados pela fragmentação das florestas, a visualizar fases sucessionais e 
a descrever um ecossistema funcionalmente importante em diversas paisagens fluminenses 
(TABARELLI et al 2008; TABARELLI e al 2009; SOS MATA ATLÂNTICA 2011). O objetivo do 
presente estudo é o de estimar BMAS de um conjunto de fragmentos florestais da APA Rio 
Macacu, em diferentes estádios sucessionais, utilizando-se equações alométricas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi conduzido na Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Macacu (22° 27' N ; 42° 54' O 
- municípios de Guapimirim e Cachoeiras de Macacu) restringindo-se ao terço superior das 
colinas que caracterizam o relevo da zona e onde está confinada a maior parte da vegetação 
natural remanescente (Floresta Ombrófila Densa). Dados fitossociológicos e a localização dos 
fragmentos estão detalhados em LIMA et al. (2009). Instalaram-se parcelas (50 x 10 m) 
totalizando área amostral entre 1500 e 2000 m² em seis fragmentos florestais, de forma a cobrir 
a variabilidade do terreno, distando pelo menos 50 m das bordas. Mensuraram-se o DAP 
(diâmetro à 1,30 m) com fita centimétrica e altura total da árvore (DAP ≥ 10 cm) com ajuda de 
vara telescópica de 09 m de altura, sendo içada até 18 m. Acima desta altura fez-se estimativa 
por comparação. Utilizaram-se equações alométricas desenvolvidas em florestas secundárias da 
Amazônia (NELSON et al. 1999) e da Mata Atlântica (BURGER 2005) e BURGER e DELITTI 
2008). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que a equação de NELSON et al (1999) tendeu a gerar BMAS mais altas, o que pode 
ser devido a diferenças de composição e estrutura das florestas secundárias da Amazônia 
Ocidental, onde foi desenvolvida (Tabela 1). As demais equações apresentaram médias de BMAS 
próximas embora uma delas (BURGER e DELITTI, 2008) não inclua a variável altura total da 
árvore. Como provem  de uma mesma amostra de indivíduos é de se esperar que apresentem 
resultados aproximados. A seleção das equações para os cálculos que produzam BMAS próximas 
ao valor real é um desafio, pois o valor real só se pode conhecer por métodos destrutivos. Por 
isso é recomendável que sejam utilizadas aquelas desenvolvidas em sítios que tenham maior 
similaridade de condições, pois diferenças de composição e estrutura, clima, solo e topografia 
entre outros podem gerar resultados pouco realistas. Tal pode explicar a estimativa mais elevada 
da equação de NELSON et al (1999), oriunda da Amazônia (Tabela 1), enquanto as demais 
foram desenvolvidas na Mata Atlântica de encosta de São Paulo sob florística e condições de 
relevo mais próximas da APA Rio Macacu. 
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CONCLUSÃO  

As estimativas médias de BMAS obtidas (médias gerais entre 91 a 138 Mg.ha-1) refletem a fase 
sucessional dos fragmentos e estão dentro da amplitude de variação dos biomas de origem das 
equações utilizadas. 
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Tabela 1. Médias das estimativas de biomassa arbórea acima do solo (Mg.ha-1) de fragmentos florestais da 
APA Rio Macacu.  

Fragmento 
Fase 

Sucessional 

AB 

m2.ha-1 

Equações 

NLS_DH BRG_DH BRG 

REGUA Avn 35,5 (9) 199 (49) 146 (36) 132 (42) 

3MORROS Avn 36,3 (5,9) 195 (27) 137 (35) 132 (30) 

CONSORCIADAS Int/Avn 29,8 (15) 164 (86) 121 (87) 110 (64) 

COCO DURO Int 22,9 (3,5) 122 (21) 80 (21) 76 (16) 

SQUEIMADA Ini/Int 16,1(3,2) 72 (17) 34 (13) 51 (11) 

COLÉGIO Ini/Int 14,5 (1,5) 69 (09) 36 (08) 48 (09) 

Média geral  25,9 (6,2) 138 (27) 93 (22) 91 (23) 

AB (Área Basal). Equações: (NLS_DH) - LnPS= -2,52+2,14LnD+0,46LnH; NELSON et al. (1999); 
(BRG_DH) - LnPS= -6,72+1,30LnD2H; BURGER (2005); (BRG) LnPS=-3,07 + 2,52; LnD²; BURGER e 
DELITTI (2008) (Nas equações PS = Peso Seco; D = DAP e H = altura da árvore). Abreviaturas: Inicial 
(Ini); Intermediário (Int) e Avançado (Avn). 



 

P
ág

in
a2

5
 

CARACTERIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES QUANTO AOS 
DIFERENTES MESOHABITATS DE PREFERÊNCIA, NA PORÇÃO 

PRESERVADA DO RIO UBATIBA, MARICÁ, RIO DE JANEIRO, 
BRASIL 

 

Santos, T.P. F. dos & Mazzoni, R. 

Laboratório Ecologia de peixes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
tulioportella@yahoo.com.br  

 

Palavras-chave: Riachos de Mata Atlântica 

 

INTRODUÇÃO  

Nos riachos costeiros de mata atlântica observamos uma heterogeneidade de habitats, composta 
principalmente por remansos, rápidos e corredeiras. O estudo foi realizado na porção montante 
do rio Ubatiba, Márica, Rio de Janeiro, Brasil (22ᵒ51.93’S e 42ᵒ44.90’W). Estudos tem 
demonstrado uma alta relação entre as espécies e os mesohabitats, (SCHLOSSER 1982, MOYLE 
& SENANAYAKE 1984, BISSON et  al. 1988, WIKRAMANAYAKE & Moyle 1989, GREENBERG 
1991, LOBB & ORTH 1991, POUILLY 1993). No trecho amostrado encontramos uma diversidade 
de 12 espécies distribuídas em 8 famílias. O presente estudo visa caracterizar a distribuição da 
assembleia de peixes nos diferentes mesohabitats de um trecho do rio Ubatiba, Maricá, Rio de 
Janeiro, Brasil e considerando as distâncias e proximidades filogenéticas, acreditamos que 
espécies próximas filogeneticamente, e semelhantes morfologicamente optem por mesohabitats 
semelhantes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram caracterizados visualmente três mesohabitas distintos utilizados por peixes de riachos; 
remansos, rápidos e corredeiras. Foram realizadas amostragens mensais num trecho de 150 
metros no período entre novembro 2011 a janeiro 2012. Obtivemos 5 réplicas de cada 
mesohabitats, os mesmos foram  separados através de redes (malha 15mm) dispostas 
transversalmente ao sentido do rio, os indivíduos foram coletados através de pesca elétrica 
(MAZZONI et all 2000), contabilizados e devolvidos aos respectivos ambientes. Foram 
encontrados 12 espécies distribuídas em 8 famílias. Posteriormente foram realizadas medidas de 
batimetria (largura, profundidade, velocidade - com um medidor de fluxo digital,Global Water 
FP101 - e frequência relativa de diferentes substratos, folhiço, areia, cascalho fino, cascalho 
grosso e pedra). No Laboratório de Ecologia de Peixes foram calculadas as frequências relativas 
de ocorrência, abundância, riqueza de margalef, nos três mesohabitats distintos, além de ter 
sido aplicado uma análise de componentes principais (Pcord4) com os dados de batimetria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de componentes principais corroborou a escolha das réplicas, separando visivelmente 
os três mesohabitats distintos. Comparando os mesohabitats notamos grandes variações quanto 
ao tipo de substrato, remansos, 55,13% de folhiço, rápidos, 25,53% de areia e corredeiras com 
40,5% de pedras; fluxos médios de água de 0,04m/s nos remansos, 0,6m/s nos rápidos e 
0,9m/s nas corredeiras. Os Cálculos de frequências relativas de ocorrência das espécies em cada 
mesohabitat mostraram maiores frequências de Loricariidae e Heptapteridae em corredeiras e 
rápidos, com exceção de Characidium sp. (Crenuchidae), já citados como característico desses 
ambientes, FERREIRA REZENDE, Carla et al. (2010) e CASATTI & CASTRO (1998), enquanto 
 Characidae,  Erythrinidae, Cichlidae, Gobiidae e Poeciliidae em remansos. Essas variações 
podem ser explicadas através do fato de que Loricariidae, Heptapteridae e Crenuchidae são 
famílias predominantemente bentônicas e epibentônicas, o que pode facilitar a sobrevivência 

mailto:tulioportella@yahoo.com.br
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=655
http://www.fishbase.org/Summary/FamilySummary.php?ID=102
http://fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=103
http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php?ID=655
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em ambiente lóticos através de uma economia energética devido à sua posição na coluna d’água, 
contrapondo, as famílias de Characidae,  Erythrinidae, Cichlidae e Poeciliidae, com excessão de 
Gobiidae possuem hábitos predominantemente nectônicos, característicos de organismos 
viventes em ambientes lênticos. Notamos que a abundância total é maior nos remansos (1030 
indivíduos), isso pode ser explicado pelo fato deles ocuparem um volume maior que os rápidos e 
corredeiras, além de abrigarem 47% dos P. caudimaculatus e .43% das P. reticulata, as duas 
espécies mais abundantes nos 150 metros amostrados. Observou-se através do índice de 
margalef diversidades de 4.16 nos rápidos, 3.95 nos remansos e 3.53 nas corredeiras, essa 
diversidade pode ser explicada pelo fato dos rápidos serem ambientes intermediários, 
facilitando a colonização de um maior numero de espécies.  
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CARACTERIZAÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE Bruggmanniella TAVARES 
1909 (DIPTERA, CECIDOMYIIDAE) DA ILHA DA MARAMBAIA (MANGARATIBA, 

RJ)1 

 

Rodrigues, A. R.¹ & Maia, V. C.¹ 

¹ Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

E-mail: alenerodrigues@yahoo.com.br 

Palavra-chave: taxonomia 

 

INTRODUÇÃO 

Bruggmanniella Tavares 1909 inclui 11 espécies: uma neártica, duas ocidentais e oito 
neotropicais (GAGNÉ, 2010; MAIA, 2010). Esse gênero caracteriza-se pelo adulto ter palpo tri-
segmentado; garras tarsais simples; terminália masculina com o dente do gonóstilo 
completamente dividido mesalmente, resultando em dois dentes separados; segmento 
abdominal 8 da fêmea com lobos parecidos com cercos; pupa com chifres antenais bem 
desenvolvidos, chifres frontais ausentes, espinhos dorsais abdominais diminutos e numerosos; e 
larva com espátula protorácica com quatro dentes (GAGNÉ, 1994).  

Neste trabalho, duas novas espécies galhadoras de frutos são caracterizadas, cada uma associada 
a uma espécie de planta hospedeira: Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez (Lauraceae) e 
Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T. D. Penn. (Sapotaceae).  

Ocotea notata tem ocorrência registrada no Brasil, para os estados de Alagoas, Espírito Santo, 
Pernambuco e Rio de Janeiro, neste último nas restingas de Macaé, Barra de São João, Cabo 
Frio, Maricá, Jacarepaguá e Marambaia (MAIA, 2001; KROPF et al., 2006). Sideroxylon 
obtusifolium ocorre do Ceará ao Rio Grande do Sul, nas restingas do Estado do Rio de Janeiro, é 
registrada desde São João da Barra até Macaé e de Cabo Frio até Mangaratiba (GOMES et al., 
2010).  

Este estudo tem como objetivos contribuir para o conhecimento da diversidade dos 
Cecidomyiidae neotropicais e caracterizar duas novas espécies de Bruggmanniella indutoras de 
galhas nos frutos de Ocotea notata e Sideroxylon obtusifolium. 

 

METODOLOGIA 

Foram realizadas coletas mensais no período entre abril/2010 e março/2011, na Ilha da 
Marambaia (Mangaratiba, RJ) (23º 03' S e 43º 36'), em toda a extensão das praias do Kutuca, 
Grande, Suja, do Caju, João Manoel, do Sítio e da Armação. Todos os órgãos aéreos de todas as 
plantas foram vistoriados à procura de galhas. Ramos com galhas foram acondicionados 
isoladamente em potes de criação visando à obtenção de adultos. Algumas galhas foram 
dissecadas para a retirada de imaturos. Os Cecidomyiidae foram montados em lâminas 
permanentes de microscopia seguindo metodologia de GAGNÉ (1994), identificados utilizando-
se as chaves de GAGNÉ (1994) e depositados na coleção do Museu Nacional, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (MNRJ).  

 

RESULTADOS 

Duas novas espécies de Bruggmanniella são caracterizadas aqui: 

Bruggmanniella sp. nov.1 

                                                           
1 Agradecimento: CNPq, a bolsa PROTAX. 

mailto:alenerodrigues@yahoo.com.br
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Adulto: cabeça: flagelômeros com circunfilos sinuosos em machos e como dois anéis conectados 
em fêmeas. Palpo com o primeiro segmento arredondado, segundo e terceiro segmentos 
cilíndricos. Toráx: asa com R5 unindo-se a C levemente após o ápice. Abdômen: em ambos os 
sexos, tergitos 1-7 retangulares; em machos, tergito 8 desesclerozado; esternitos 2-7 em machos 
e 2-6 em fêmeas retangulares; esternito 7 em fêmeas com comprimento pelo menos duas vezes 
maior que o esternito 6. Terminália: gonóstilos ovoides com cerdas longas, cercos ovoides, 
hipoprocto levemente bilobado com mesmo comprimento que o cerco, edeago afilado em 
direção ao ápice mais curto que os cercos. Ovipositor: base tubular, parte aciculada com 2,5 
vezes o comprimento do esternito 7. 

Pupa: chifres antenais curtos, côncavos com margens micro-serreadas, cerdas apicais longas, 
espiráculo protorácico digitiforme e alongado; segmentos abdominais II-VIII com espinhos 
dorsais; espiráculos abdominais II-V alongados. 

Larva: espátula protorácica com os dentes internos levemente maiores que os externos, haste da 
espátula pouco esclerozada, um grupo de três papilas laterais (duas com cerda e uma nua) de 
cada lado, papilas terminais não visíveis. 

Galha: no fruto de Ocotea notata, oval, amarela, glabra, câmara interna única, pupação na 
galha. Ocorrência na Praia da Armação, entre os meses de outubro a dezembro de 2010. 

Bruggmanniella sp. nov. 2 

Semelhante à anterior, diferindo em: 

Adulto: terminália masculina com gonóstilos ovoides com cerdas curtas, cercos triangulares, 
hipoprocto bilobado levemente mais curto que o cerco, edeago afilado em direção ao ápice mais 
longo que os cercos; base do ovipositor piriforme. Pupa: chifres antenais curtos, triangulares, 
com margem micro-serreada. Larva: área ao redor da espátula protorácica pigmentada. 

Galha: no fruto de Sideroxylon obtusifolium, oval, verde, glabra, câmara interna única, pupação 
na galha. Ocorrência na Praia do Caju, nos meses de junho, julho, agosto, outubro e novembro 
de 2010. 

 

DISCUSSÃO 

As duas espécies novas apresentam a parte aciculada do ovipositor com 2,5 vezes o 
comprimento do esternito 7 e pupa com chifres antenais curtos com margem micro-serreada. A 
espécie nova 1 tem a base do ovipositor tubular e é a única do gênero que apresenta larva com a 
área ao redor da espátula protorácica pigmentada, como em Asphondylia Loew 1850 (GAGNÉ, 
1994). A espécie nova 2 distingue-se das demais conhecidas por ter: base do ovipositor piriforme 
e hipoprocto masculino bilobado. 

 

CONCLUSÃO 

Duas novas espécies de Bruggmanniella galhadoras de frutos em Ocotea notata e Sideroxylon 
obtusifolium são acrescidas ao gênero. 
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CARACTERIZAÇÃO DO BANCO DE PLÂNTULAS DE ESPÉCIES 
ARBÓREAS DE UM TRECHO DA FLORESTA ATLÂNTICA DE 

ENCOSTA DA ILHA DA MARAMBAIA, RJ 

 

Silva, L. M.S.1; Kanouté, D. B. 1; Carvalho, T. C. 1 & Conde,  
M. de M. S.2 . 

 

1 – Discentes de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 2 – Prof. Adjunta 
do Departamento de Botânica, UFRRJ; ( leticiamariasouto@hotmail.com). 

  

Palavra-chave: banco de plântulas. 

 

INTRODUÇÃO 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana presente na Ilha da Marambaia vem sendo estudada, 
desde o ano 2000 pelo Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, no entanto, à medida que os estudos foram avançando, sentiu-se a necessidade de se 
entender os processos de regeneração das espécies neste ecossistema. Sabe-se que o principal 
meio de regeneração das espécies tropicais é através da chuva de sementes, do banco de 
sementes, do banco de plântulas e da formação do sub-bosque (GARWOOD 1989). O banco de 
plântulas, em estudos sobre regeneração natural, representa os indivíduos em desenvolvimento 
no sub-bosque da floresta, o que difere do conceito fisiológico, que determina que um vegetal 
seja considerado plântula enquanto depender das reservas da semente (MELO et al. 2004).  

Reconhecimento das espécies em desenvolvimento no sub-bosque de um trecho da floresta de 
encosta da ilha da Marambaia, RJ, e suas relações com a composição florística. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Ilha da Marambaia localiza-se no município de Mangaratiba, RJ  sob as coordenadas (23◦04’S 
e 43◦53’W). A vegetação está representada pela Floresta Ombrófila Densa Submontana 
(VELOSO 1991), e ocupa uma área de 2.125,43ha. O clima é AW Tropical Chuvoso (KÖPPEN 
1948). Para o reconhecimento das espécies em desenvolvimento no sub-bosque desta floresta, 
foram instalados aleatoriamente 20 parcelas de 5 X 5m (0,05 ha) . Embora o conceito de 
plântulas seja o estágio que vai da emissão da radícula até o aparecimento das folhas definitivas 
(MELO et al. 2004), padronizou-se a coleta de todos os espécimes com altura de até 50cm. 
Foram feitas coletas aleatórias de indivíduos adultos próximos da unidade amostral para 
auxiliar no trabalho de identificação. As espécies foram classificadas de acordo: a - com suas 
estratégias de regeneração (TABARELLI 1992), b - com relação à dispersão (VAN DER PILJ 
1982). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após um ano de observações, foram registradas 465 plântulas, pertencentes a 42 espécies de 22 
famílias. As quatro famílias mais bem representadas em espécies foram: Myrtaceae (6), 
Leguminosae (5), Lauraceae e Melastomataceae (3). As espécies que mais contribuíram no 
número de indivíduos foram: Myrcia splendens (Sw). D.C. (83), Piper anisum (Sprengel) 
Angely (51), Inga subnuda Salzm. Ex Benth. , Guapira opposita (Vell.) Reitz (44) e Ocotea 
teleiandra (Meissn) Mez. (40), perfazendo um total de 56,3% do número de indivíduos 
amostrados.  Com relação a riqueza de espécies na Ilha da Marambaia: (CONDE et al. 2005) ao 
estudar a florística ressaltou as  famílias Myrtaceae, Lauraceae e Leguminosae. E, (REIS et al. 
2010), ao estudar a chuva de sementes registrou as Asteraceae (13), Sapindaceae (8), 
Malpighiaceae, Myrtaceae (4). Das famílias acima citadas, que chegaram com a chuva de 
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sementes, apenas as Myrtaceae se estabeleceram na área.  Com relação à estratégia de 
regeneração, 8 espécies (19,04 %) foram classificadas como pioneiras, 20 espécies (47,62%) 
como secundárias iniciais, 11 espécies (26,2%)  como secundárias tardias e 3 (7,14%) sem 
classificação. Das 42 espécies de plântulas amostradas, 30 são zoocóricas (73,8%), 6 autocóricas 
(14,3%), 2 anemocóricas (4,76%) e novamente 3 espécies (7,14%) não foram classificadas.  O 
fato da maioria das espécies serem zoocóricas no banco de plântulas também é corroborado por 
outros trabalhos, entre eles (ROTHER 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram analisadas 465 plântulas, pertencentes a 42 espécies de 22 famílias.  Verificou-se que: a) 
a zoocoria é a síndrome de dispersão mais importante neste estudo b) Ao compararmos as 
quatro famílias mais representativas em número de espécies da chuva de semente, com o banco 
de plântulas, constatamos que apenas as Myrtaceae se estabeleceram na área de estudo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CONDE, M.M. S, LIMA, H. R. P. & PEIXOTO, A. L. 2005. Aspectos vegetacionais da Ilha da 
Marambaia, RJ. In: L.F.T. de Menezes, A. L. Peixoto & D. S. de Araújo eds. 

GARWOOD, N. C.1989. Tropical soil Seed Banks: a Review. In: leck, m. a; parker, t.v.; simpson, 
r. l. eds. Ecology of Soil Seed Banks. New York: Academy Press, p. 49 210. 

KÖPPEN, W. 1948. Climatologia: con uno estúdio de los climas de la Tierra. México, Fundo de 
Cultura Ecónomica. p. 488. 

MELO, F. P. L; AGUIAR NETO, A. V.; SIMABUKURO, E. A. & TABARELLI, M. 2004. 
Recrutamento e estabelecimento de plântulas. In: Ferreira, A. G. & Borghetti, F. eds. 
Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: Artmed. p. 238-250. 

REIS, D. C , SILVA, L.M.S., MOREIRA, A. C. C., ALVES, R. C., SOUZA, A. A., CONDE,M.M.S. 
2010. Análise da estrutura da chuva de sementes de um trecho da floresta Atlântica de encosta 
da Ilha da Marambaia, RJ. 61° Congresso Nacional de Botânica, Manaus. 

ROTHER, D.C. 2006. Chuva de sementes e estabelecimento de plântulas em ambientes com 
bambus na mata atlântica. Dissertação de mestrado apresentada a pós- graduação do Inst. de 
Biociência da Universidade Estadual Paulista. 123pp. 

TABARELLI, M. 1992. Flora arbórea da floresta estacional baixo-montana no município de 
Santa Maria, RS, Brasil. In: congresso nacional sobre essências nativas, 2, 1992. Piracicaba, 
Anais... Piracicaba, SP, p. 260-268. 

VAN DER PILJ. 1982. Principles of dispersal in higher plants. 3ª ed., Springer - Verlag, Berlim. 

VELOSO, H.P., RANGEL-FILHO, A.L.R.; LIMA, J.C.A. Classificação da vegetação brasileira, 
adaptada a um sistema universal. IBGE, Departamento de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais. Rio de Janeiro, 1991, p. 124.  



 

P
ág

in
a3

2
 

CARBONO ORGÂNICO TOTAL E FÓSFORO REMANESCENTE EM 
ÁREAS  DE AGRICULTURA, PASTAGEM E FRAGMENTOS 

FLORESTAIS EM PINHEIRAL RJ 

 

Fréo, V.A.¹; Pereira, M.G.²; Bieluczyk,W.³; Coutinho, F.S4 

 1 Engenharia Agronômica, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), BR 465, km 
7. CEP: 23890-000, Seropédica - RJ. *E-mail:wanessafreo@gmail.com 

2 Departamento de Solos da UFRRJ, Depto. de Solos, - RJ. E-mail: 
mgervasiopereira01@gmail.com 

3  Curso de Pós-Graduação em Agronomia – Ciência do Solo (CPGA-CS) da UFRRJ, Depto de 
Solos, BR RJ. E-mail: wanderleibieluczyk@gmail.com 

4MSc em Agronomia-Ciência do Solo (UFRRJ), Gestão da PRODAP, Rua Araguari, nᵒ 358, 13ᵒ 
andar, Barro Preto, CEP: 30190-110. Belo Horizonte, (MG). E-mail: 
fernando.coutinho@prodap.ppg.br 

 

Palavras chave: Indicadores 

 

INTRODUÇÃO 

A matéria orgânica do solo (MOS) atua diretamente na melhoria das propriedades químicas do 
solo, dentre essas características destacam-se o carbono orgânico total (Menezes 2008). Esse 
atributo pode ser utilizado como indicador na avaliação do grau de degradação/recuperação de 
áreas dependendo do tipo de solo avaliado. Vários são os fatores que influenciam em maiores 
teores de carbono orgânico total, com destaque para o manejo adotado, e o tipo de cobertura 
vegetal. Quanto aos teores de P, estes podem ser decorrentes da adubação fosfatada ou da 
decomposição da matéria orgânica adicionada. Dentre os diferentes métodos de quantificação 
do fósforo presente no solo, uma dos métodos mais usualmente empregados é o do fósforo 
remanescente (Prem), estando os teores de Prem associados ao pH e classe textural (Alvarez, et 
al. 1999). Os valores de Prem estão diretamente relacionados ao P que se encontra disponível 
para os vegetais. A partir do exposto, esse trabalho teve como avaliar os teores de carbono 
orgânico total (COT) e Prem, com vistas a possível utilização desses atributos como indicadores 
de qualidade ambiental, em áreas com diferentes tipos de cobertura vegetal e manejo no 
município de Pinheiral (RJ).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo localiza-se no médio vale do Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, região que 
compreende os municípios de Pinheiral, Piraí e Volta Redonda. Em função das diferentes 
formas de manejo adotadas, na região hoje pode verificar áreas em diferentes estádios de 
degradação/recuperação. Para esse estudo foram utilizadas seis diferentes áreas, Floresta 
Secundária em Estádio Inicial (FSEI), Floresta Secundária em Estádio médio (FSEM), Floresta 
Secundária Estádio Avançado (FSEA), Pasto Misto Manejado (PMM), Agricultura Anual (AA-
Citrus), Agricultura Perene (AP-Manihot esculenta). Para cada área foram coletadas amostras 
de solo em duas profundidades, 0-5 cm e 5-10 cm. A coleta das amostras foi efetuada no período 
entre abril e setembro de 2009, após a estação chuvosa. Após as coletas das amostras, estas 
foram secadas ao ar, destorroadas e passada por peneira de 2,00 mm de malha, obtendo assim a 
terra fina seca ao ar, material onde as análises foram realizadas. A determinação do COT foi 
realizada segundo Yeomans & Bremner (1988) e o Prem segundo Alvarez et al. (2000).  A partir 
dos dados obtidos, foi efetuada a avaliação da normalidade dos dados (Teste de Lilliefors) e 
homogeneidade das variâncias dos erros (Teste de Cochran e Bartlett). Posteriormente, os 
resultados foram submetidos à análise de variância e comparação dos valores médios com uso 
do teste t de Bonferroni a 5% de probabilidade. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de COT e Prem são apresentados na Tabela 1. Na profundidade 0-5 cm foram 
observados os maiores teores de carbono nas áreas de PMM, FSEM e FSEA. No caso da área de 
PMM os maiores valores de COT podem estar relacionados com a decomposição de raízes finas 
fasciculadas, provenientes da pastagem existente (Trujillo, 2006). Nas áreas de FSEM e FSEA os 
altos teores de COT se devem a maior deposição de serapilheira, já que essas áreas estão a mais 
tempo em processo de recuperação (Menezes, 2008). Os menores valores de COT foram 
constatados nas áreas de FSEI, AP, AA, tal fato deve-se a maior exposição da camada superficial 
do solo nas áreas de agricultura e menor aporte de serapilheira na área de FSEI. Na 
profundidade 5-10 cm os maiores teores de COT foram encontrados nas áreas de PMM e FSEM 
fato que pode ser explicado pela decomposição acelerada da MOS no período chuvoso. Nesta 
profundidade o menor valor de COT foi quantificado na área de AA devido ao menor aporte de 
matéria orgânica e ao manejo adotado para o cultivo da mandioca. Quanto aos valores de P, 
quantificados através do Prem, para a profundidade de 0-5 cm, os maiores teores concentraram-
se nas áreas de AP e PMM, esses maiores valores são decorrentes da adubação realizada nessas 
áreas. Nesta mesma profundidade os menores teores de Prem foram encontrados na área de 
FSEI, relacionado ao intenso grau de alteração antrópica que essa área foi submetida e o tempo 
incipiente de recuperação e baixa taxa de adição de matéria orgânica. Na profundidade 5-10, 
verificou-se que os maiores teores de Prem ocorreram nas áreas de AA, AP e PMM, fato que 
também está associado às práticas de adubação realizadas nessas áreas. Na área de FSEI, na 
camada de 5-10 cm foi observado o mesmo padrão da verificado na profundidade de 5-10 cm, 
sendo essa área aquela que apresentou os menores teores de Prem. 

 

CONCLUSÕES 

Os maiores valores de COT foram observados nas áreas de floresta em estádio mais avançado de 
recuperação (FSEA e FSEM) e na área de PMM, indicando que este atributo funciona como um 
bom indicador do grau de recuperação de áreas (FSEA e FSEM) e que o manejo do pasto está 
conduzindo a manutenção da qualidade dos atributos edáficos. Quanto aos valores de Prem as 
áreas de AA e AP, independente da profundidade avaliada, apresentaram os maiores valores de 
Prem, sendo estes um reflexo da adubação realizada nas áreas. 
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Tabela 1. Dados de COT e Prem. 

Áreas 

Profundidade (cm) / Atributo avaliado 

    0-5 0-5 5-10 5-10 

    COT  Prem  COT  Prem  

FSEI 27,15 B  29,48 C  22,45 AB  30,26 B  

FSEM 40,93 A  35,07 BC  25,11 A  36,61 AB  

FSEA 35,83 A  43,99 AB  21,02*  36,26 AB  

AA 16,61 C  44,74 AB  15,72 C  40,47 A  

AP 19,39 C  46,84 A  16,94 BC  42,32 A  

PMM 37,56 A  46,85 A  23,82 A  39,46 A  

FSEI - Floresta Secundária em Estágio Inicial; FSEM - Floresta Secundária em Estádio Médio; FSEA – Floresta 
Secundária em Estádio Avançado; AA – Agricultura Anual; AP - Agricultura Perene; PMM – Pasto Misto Manejado. 
Letras iguais e * (entre os três tratamentos) mostram que não houve diferença significativa pelo teste t de Bonferroni a 
5%. 
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CONHEÇA E CONSERVE A MATA ATLÂNTICA: PLANTAS COM 
POTENCIAL ECONÔMICO NO INSTITUTO ZOOBOTÂNICO DE MORRO 

AZUL  

 

Guarany, L.¹; Santos, M. C. F.²; Pinto, L.J.S.² 

1 Graduando do Curso de Ciências Biológicas. (liguavi@oi.com.br) 

 2 Professor Assistente, Depto.  Ciências da Faculdade de Formação de Professores (FFP), 
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Palavra-Chave: botânica aplicada 

 

INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta e apresenta várias 
formações florestais e ecossistemas associados.  Em 2010 no estado do Rio de Janeiro os 
remanescentes florestais representavam apenas 18,38% da área original deste bioma 
(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 
2011), que vem sofrendo grandes e constantes agressões. 

A área de estudo é uma área particular com 19 hectares (22°29’41”S, 43°34’03’’W) localizada no 
município de Engenheiro Paulo de Frontin e cobertura vegetal representada pela Floresta 
Ombrófila Densa Montana, com formações vegetais secundárias em diversos estágios de 
regeneração. O levantamento das espécies e o conhecimento da situação atual em Morro Azul 
são de grande relevância para a proposição e implementação de medidas que contribuam para a 
manutenção da biodiversidade nesta área (SANTOS & SANTOS, 2006; SANTOS & PINTO, 
2010). 

O objetivo deste trabalho foi o levantamento do potencial econômico das espécies de 
Espermatófitas ocorrentes no Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA) e arredores, visando 
à conscientização da população sobre a importância da conservação ambiental com o auxílio de 
materiais educativos. 

 

METODOLOGIA 

A partir das espécies coletadas no levantamento florístico e depositadas no Herbário RFFP, 
procedeu-se à pesquisa na literatura especializada sobre as propriedades e/ou usos destas 
espécies para fins medicinal, ornamental, madeireiro, tóxico e de revegetação. O material 
educativo foi elaborado com texto baseado nesta pesquisa e imagens coloridas das espécies 
nativas. As fotografias das plantas em seu ambiente natural foram obtidas com uma máquina 
fotográfica digital. Os nomes científicos foram atualizados segundo a base de dados TROPICOS 
do Missouri Botanical Garden (2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento florístico indicou a presença de mais de 160 espécies de Espermatófitas na área 
e 25 destas apresentam potencial medicinal, ornamental, madeireiro, de revegetação, 
alimentação para a fauna, e/ou tóxico (Tabela 1). Entre as espécies com uso medicinal incluem-
se: Astrocaryum aculeatissimum, cujos frutos têm propriedades laxativas e vermífugas; 
Cecropia glaziovi, indicada no combate à bronquite, tosse, cólica, diarréia e também é diurética; 
Geissospermum laeve, para combater febres, dores de estômago, tonturas e prisão de ventre; 
Piper gaudichaudianum como antiinflamatório e contra distúrbios hepáticos. Solanum 
castaneum: tratamento de distúrbios hepáticos e moléstias da pele; Tillandsia usneoides, com 
ação antibiótica, antirreumática, adstringente e anti-hemorroidal. Entre as espécies com uso 
ornamental estão: Alchornea glandulosa, para o paisagismo de jardins e praças; Senna 

mailto:liguavi@oi.com.br
mailto:mcfs@uerj.br
mailto:ljspinto@gmail.com
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multijuga, no paisagismo urbano e cuja madeira é utilizada para a fabricação de caixas e lenha; 
Cybistax antisyphilitica, na arborização de ruas estreitas e recomposição de áreas de 
preservação permanente; Geonoma schottiana, em jardins externos e internos e suas folhas em 
arranjos decorativos de floriculturas; Gochnatia polymorpha, árvore ornamental usada na 
produção de mourões e esteios. As folhas de Attalea dubia são usadas na cobertura de cabanas e 
casas rústicas (DI STASI & HIRUMA-LIMA, 2002; LORENZI, 2002; LORENZI & SOUZA, 
2001). Com base nos resultados desta pesquisa foi confeccionado material educativo com texto e 
imagens de espécies coletadas no IZMA, com a proposta de enfatizar a importância da flora para 
este bioma e para a conscientização da sociedade sobre os problemas ambientais. 

 

CONCLUSÃO  

O desmatamento sem controle e a pequena extensão de áreas em regeneração da Mata Atlântica 
comprometem a conservação deste bioma. O conhecimento e a utilização de plantas pelo 
homem, dentro de critérios de sustentabilidade, podem auxiliar no estreitamento da ligação 
entre sociedade e ambiente. 
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Tabela 1. Espécies com potencial econômico coletadas no IZMA e arredores. 

GÊNERO/ESPÉCIE 
Material 

examinado 
Nome 

Popular 

POTENCIAL ECONÔMICO 

MED ORN MAD ALI TOX 

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. M.G.Santos 1441 bromélia  X  X  

Alchornea glandulosa Poepp. L.J.S.Pinto1483 tamanqueiro  X    

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) 
Burret 

M.CFSantos2331 coco-airi X X X   

Attalea dubia (Mart.) Burret M.CFSantos2330 indaiá  X  X  

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe M.C.F.Santos111 cana-branca X X    

Bilbergia pyramidalis ( Sims) Lindl. M.G.Santos 1440 bromélia  X    

Cecropia glaziovii Snethl. A.Valente 103 embaúba X X X X  

Croton floribundus Spreng. L.J.S.Pinto 94 velame   X   

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. R.E. Santos 12 ipê-verde  X    

Dalechampia ficifolia Lam. L.J.S.Pinto 109      X 

Dichorisandra thyrsiflora J. C. Mikan M.C.F.Santos116 marianinha X X    

Geissospermum laeve (Vell.) Miers K. A. Lucio 52 pau pereira X     

Geonoma schottiana Mart. M.C.F.Santos191 guaricana      

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. M.CFSantos2344 
cambará-do-

mato 
 X X   

Guapira opposita (Vell) Reitz L.J.S.Pinto 352 maria-mole   X X  

Lantana camara L. M.C.F.Santos182 
cambará-de-

cheiro 
X X   X 

Passiflora amethystina J.C. Mikan R.E. Santos 32 maracujá    X  

Pera glabrata (Schott) Baill. R.E Santos 174 pereiro   X   

Piper Gaudichaudianum Kunth M.C.F.S 100 pariparova X     

Rubus rosifolius var rosifolius Sm. K.A.Lucio 45 framboesa X   X  

Senna multijuga (Rich) H. S. Irwing et 
Barnebay 

M.C.F.Santos114 pau-cigarra  X X   

Solanum castaneum Carv. M.C.F.Santos205 
barba-de-

bode 
X     

Tibouchina granulosa Cogn. A.A. Valente 58   X X   

Tillandsia usneoides (L.) L. M.C.F.Santos199 
barba-de-

velho 
X X    

Trema micrantha ( L. ) Blum. L.J.S.Pinto 113 crindiúva   X X  

Legenda: MED = Medicinal; MAD = Madeireiro; ORN = Ornamental; ALI = Alimentar; TOX = Tóxica. 
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CONTROLE DO PLANTEL DE AVES SILVESTRES DE MATA 
ATLÂNTICA EM CRIADOURO CONSERVACIONISTA, VASSOURAS-

RJ 

 

Côrtes, J.P. 

Mestrando do Curso de Mestrado Profissional em Ciências Ambientais; Universidade Severino 
Sombra; josepaulouss@gmail.com; Tel.: (24) 2471-1080. 

 

Palavra chave: psitacídeos 

 

INTRODUÇÃO 

Com a proposta de conservação e manutenção das espécies, o Criadouro Conservacionista 
Severino Pereira da Silva, mantém em cativeiro, em recintos amplos e bem cuidados, alguns 
exemplares de espécies da avifauna nativa.  

O criadouro teve seu projeto desenvolvido cumprindo todas as exigências legais necessárias 
conforme lei nº 5197/67 de Proteção á fauna e, Portaria nº 250/88.  

Dentre os psitacídeos encontrados no Criadouro Conservacionista Severino Pereira da Silva, 
pertencentes à fauna brasileira, podemos destacar (06 espécies) da Mata Atlântica; Pyrrhura 
frontalis (Vieillot, 1817), nome popular: Tiriba, Propyrrhura maracanã (Vieillot, 1816), nome 
popular: Maracanã, Amazona amazônica (Linnaues, 1766), nome popular: Papagaio do 
mangue, Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890), nome popular: Chauá, Aratinga 
leucophthalmus (Statius Muller, 1776), nome popular: Periquitão maracanã, Brotogeris tirica 
(Gmelin, 1788), nome popular: Periquito verde.  

A entrada dos Psitacídeos no criadouro se deu ao final dos anos 40, logo após a conclusão dos 
recintos, sendo os primeiros exemplares provenientes de compra, doações e permutas, 
evoluindo com passar dos anos através de nascimentos. Convém destacar que nesta época a 
criação ainda era de forma  amadora sem  nenhum registro, perpetuando até o final dos anos 
80. Em 1990 foi aberto no IBAMA o processo de regularização dos animais, tendo sido aprovado 
e originando assim o Criadouro Severino Pereira da Silva, uma homenagem ao seu Fundador, a 
partir deste ano teve inicio o controle geral dos animais do plantel, passando o criadouro a 
receber aves do IBAMA provenientes de transferências e  apreensões.  

Este controle tem como objetivo a criação de um banco de dados do criadouro, formação de um 
histórico genético e manutenção dos animais silvestres, proporcionando condições adequadas 
de cativeiro e subsídios no desenvolvimento científico para estudos diversos com ênfase em 
psitacídeos e que o mesmo possa ser utilizado por outras instituições. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Localizado na zona rural da cidade de Vassouras, região Centro Sul Fluminense do Estado do 
Rio de Janeiro, em plena Floresta Pluvial Atlântica, a Fazenda Santa Maria tem anexo ao seu 
Condomínio de Fazendas, uma área de dois hectares destinada ao criatório. 

Com sua estrutura existente apresenta um plantel composto de aves e mamíferos da Fauna 
Brasileira, seguindo a nova portaria especifica para criadores Conservacionistas, IBAMA nº 
139/93. 

Os dados coletados foram obtidos a partir de um levantamento de documentos nos arquivos da 
Fazenda Santa Maria,  os estudos foram  focados na última década, sendo elaborado um 
relatório de controle e evolução das aves do plantel , dando enfase as 6 espécies de psitacídeos 
da Floresta Pluvial Atlântica existentes no Criadouro Conservacionista Severino Pereira da Silva, 
sendo o  modelo do relátorio especifico do IBAMA (Portaria Nº  139/93). 

mailto:josepaulouss@gmail.com


 

P
ág

in
a3

9
 

RESULTADOS 

A partir dos dados do relatório, podemos constatar que no ano 2001 haviam dezesseis aves, 
chegando ao ano 2010 com vinte e duas aves, sendo o aumento proveniente de sete depósitos 
por parte de apreensões do  IBAMA, tres  nascimentos, duas tranferências e seis perdas por 
óbitos. Ressaltando que pela qualidade e estrutura do ambiente as aves estão bem adaptadas. 
(TABELA 1). 

 

CONCLUSÃO 

Concluimos que somente com a implementação de  um banco  de dados, é possível manter um 
controle do plantel e  trabalharmos para a manutenção, conservação, procriação, possibilitando 
com estas informações registradas o manejo adequado das espécies.  Os Criadouros 
Conservacionistas tem um papel fundamental para perpetuação da avifauna silvestre. Sendo um 
importante elo da corrente de sobrevivência de muitas espécies e está base de dados vai 
contribuir para alcançar estes objetivos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Portaria IBAMA nº 139-N, de 29 de dezembro de 1993. Publicado no Diário Oficial 
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http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/port_93.pdf 
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Tabela 01: Distribuição do plantel de psitacídeos do Criadouro Conservacionista Severino 
Pereira da Silva, Fazenda Santa Maria, Vassouras-RJ, no período de 2001 a 2010. 

Nome Científico Nome Popular 

Estoque 
Anterior 

2001 

Evolução do 
Estoque 

Estoque 
Atual 2010 

M F ∑ A N T O M F ∑ 

Amazona amazonica Papagaio do mangue 2 3 5 6 2  1 4 8 12 

Amazona rhodocorytha Chauá 2 1 3  1   3 1 4 

Aratinga leucophthalmus Periquitão maracanã 1 3 4 1   2  3 3 

Brotogeris tirica Periquito verde 0 0 0   2 1 1  1 

Propyrrhura maracanã Maracanã 1 1 2    1 1  1 

Pyrrhura frontalis Tiriba 2  2    1 1  1 

 Total   16       22 

Legenda: M=Macho, F=Fêmea, A=Apreensão, N= Nascimento, T=Transferência, O=Óbito. 

http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/port_93.pdf
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE CECIDOMYIIDAE (DIPTERA) 
GALHADORES ASSOCIADOS À Mikania glomerata (ASTERACEAE) 

EM ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA DO BRASIL1 

 

Proença, B.1 & Maia,V.C.1 

Museu Nacional/UFRJ, Brasil 

 

Palavra-chave: galha 

 

INTRODUÇÃO 

Galhas são crescimentos vegetais anormais que se desenvolvem em resposta à ação de 
organismos estranhos e que envolvem hiperplasia e hipertrofia de células, tecidos ou órgãos 
botânicos. Os insetos galhadores são específicos em relação à espécie de planta hospedeira e a 
galha induzida por cada espécie de inseto apresenta morfologia particular (SHORTHOUSE et 
al., 2005).  

Mikania glomerata Sprengel (Asteraceae) é uma trepadeira nativa do Brasil, vulgarmente 
conhecida como guaco, e com ocorrência também no Paraguai e Argentina (KING & 
ROBINSON, 1987). Possui propriedades medicinais, sendo usada como broncodilatador e 
expectorante. No Brasil, é encontrada em áreas de Mata Atlântica, principalmente nas regiões 
sul e sudeste. O objetivo deste trabalho é contribuir para o conhecimento da diversidade e 
distribuição de galhas de Cecidomyiidae (Diptera) em Mikania glomerata (Asteraceae), 
revisando a literatura e registrando novas localidades de ocorrência.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Artigos de levantamentos de galhas publicados a partir de 2001 (data de descrição dos 
Cecidomyiidae indutores de galhas em Mikania glomerata e de suas respectivas galhas) até o 
presente momento foram compilados, e os dados referentes à ocorrência de galhas nesta espécie 
de planta foram levantados. Trabalhos de campo foram realizados em áreas de Mata Atlântica 
de três municípios do Estado do Rio de Janeiro: Valença (outubro de 2011), Cachoeiras de 
Macacu (janeiro, 2012) e Guapimirim (fevereiro, 2012). Estas localidades foram escolhidas por 
representarem lacunas no conhecimento da distribuição geográfica dos Cecidomyiidae no 
Estado do Rio de Janeiro. A vegetação de cada localidade foi vistoriada à procura de galhas de 
insetos. Amostras das plantas hospedeiras foram obtidas para a confecção de exsicatas, com 
vistas à identificação das espécies botânicas. Cada morfotipo de galha foi fotografado em campo 
para registro de sua coloração original e forma. Exemplares de todos os morfotipos foram 
coletados e acondicionados em sacos plásticos etiquetados para transporte. No laboratório de 
Diptera do Museu Nacional, parte da amostra foi dissecada sob microscópio estereoscópico para 
verificação do número de câmaras internas e retirada dos insetos imaturos, e outra parte 
destinou-se à obtenção dos insetos adultos. Para tal, exemplares de cada morfotipo de galha 
foram acondicionados separadamente em potes plásticos fechados e etiquetados. Os insetos 
obtidos (adultos e imaturos) foram preservados em álcool etílico 70%, em microvials e estão 
depositados na coleção de insetos do Museu Nacional. A identificação dos Cecidomyiidae foi 
feita com base em GAGNÉ et al. (2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Oito morfotipos de galha induzidos por Cecidomyiidae desenvolvem-se em Mikania glomerata. 
São eles: 1) galha no limbo, nervuras e pecíolo, ovóide, verde, glabra e unilocular. Indutor: 
Alycaulus globulus Gagné, 2001. Áreas de ocorrência: Reserva Biológica de Poço das Antas 

                                                 
1
 Agência de fomento: CNPq (VCM - bolsa de produtividade; BP- bolsa de Mestrado). 
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(RBPA) (Silva Jardim, RJ), Parque Nacional da Tijuca (PNT) (Rio de Janeiro, RJ), Grumari (Rio 
de Janeiro, RJ), Parque Nacional de Itatiaia (PNI) e Bertioga (SP); 2) espessamento fusiforme 
das nervuras foliares e pecíolo, verde, glabro e unilocular. Indutor: Asphondylia glomerata 
Gagné, 2001. Áreas de ocorrência: Teresópolis (RJ), RBPA (Silva Jardim, RJ), Rio de Janeiro 
(RJ), Paraty (RJ), Santuário de Vida Silvestre da Serra da Concórdia (SVSSC) (Valença – novo 
registro de localidade) e Bertioga (SP) (MAIA et al., 2008); 3) espessamento ovóide do caule, 
esponjoso, amarelo-acastanhado, glabro e uni ou plurilocular. Indutor: Asphondylia moehni 
Skuravá, 1989. Áreas de ocorrência: São Leopoldo (RS), Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
(RJ), Grumari (Rio de Janeiro, RJ), Paraty (RJ), Picinguaba (Ubatuba, SP) e Bertioga (SP); 4) 
galha na folha (limbo e pecíolo) ou em ramos, cilíndrica, vermelha na base e verde apicalmente, 
glabra e unilocular. Indutor: Liodiplosis cylindrica Gagné, 2001. Áreas de ocorrência: RBPA 
(Silva Jardim, RJ), Rio de Janeiro (RJ), SVSSC (Valença – novo registro de localidade), Ilha 
Grande (Angra dos Reis), Paraty (RJ) e Bertioga (SP); 5) galha na folha (limbo e pecíolo) e em 
ramos jovens, cônica, verde, glabra e unilocular. Indutor: Liodiplosis conica Gagné, 2001. Áreas 
de ocorrência: RBPA (Silva Jardim, RJ), PNT (Rio de Janeiro, RJ), SVSSC (Valença – novo 
registro de localidade), Grumari (Rio de Janeiro, RJ), Ilha Grande (Angra dos Reis) e Bertioga 
(SP); 6) galha na folha (limbo e pecíolo) e em ramos jovens, esponjosa, esférica, verde, glabra e 
unilocular. Indutor: Liodiplosis spherica Gagné, 2001. Áreas de ocorrência: RBPA (Silva 
Jardim, RJ), Rio de Janeiro (RJ), SVSSC (Valença – novo registro de localidade), Paraty (RJ), 
Ilha Grande (Angra dos Reis) e Bertioga (SP); 7) espessamento fusiforme das nervuras foliares, 
pecíolo e ramos jovens, esponjoso, verde, glabro e unilocular. Indutor: Mikaniadiplosis 
annulipes Gagné, 2001. Áreas de ocorrência: Teresópolis (RJ), RBPA (Silva Jardim, RJ), Rio de 
Janeiro (RJ), Ilha Grande (Angra dos Reis), Paraty (RJ) e Bertioga (SP); e 8) galha das gemas 
terminais e axilares em ramos jovens, verde, glabra, multilocular. Indutor: Perasphondylia 
mikaniae Gagné, 2001. Áreas de ocorrência: RBPA (Silva Jardim, RJ), PNI, SVSSC (Valença – 
novo registro de localidade) e Bertioga (SP).  Os registros previamente conhecidos foram 
compilados de GAGNÉ et al., 2001; MAIA & OLIVEIRA, 2011; MAIA, et al., 2008 e OLIVEIRA & 
MAIA, 2005. Nos municípios de Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, não foram encontrados 
exemplares da planta hospedeira. Para o município de Valença, 05 novas ocorrências de galhas 
foram assinaladas. 

 

CONCLUSÃO 

A distribuição geográfica de 05 espécies de Cecidomyiidae indutoras de galhas em Mikania 
glomerata (Asphondylia glomerata, Liodiplosis cylindrica, Liodiplosis conica, Liodiplosis 
spherica e Perasphondylia mikaniae) é ampliada para o município de Valença. 
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DIVERSIDADE DE PIPERACEAE NO PARQUE ESTADUAL DA 
SERRA DA TIRIRICA, NITERÓI/ MARICÁ, RJ, BRASIL 

 

Queiroz, G. A.1 ; Guimarães, E. F.2 & Barros, A. A. M.3 

 

¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FFP/DCIEN, São Gonçalo, RJ, Brasil 

² Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

³ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FFP/DCIEN/GEIA, São Gonçalo, RJ, Brasil 

 

Palavra-chave: diversidade biológica 

 

INTRODUÇÃO 

Piperaceae possui distribuição tropical e subtropical, ocorrendo em ambos os hemisférios. Inclui 
cerca de 3.000 espécies e quatro gêneros (Jaramillo et al. 2004). No Brasil, possui alta 
diversidade com mais de 500 espécies concentradas principalmente nas florestas amazônica e 
atlântica e distribuídas nos gêneros Piper, Peperomia e Manekia (Yuncker 1972, 1973, 1974). Os 
dois primeiros registrados na área de estudo (Barros 2008). 

As espécies apresentam-se como ervas, subarbustos, arbustos ou trepadeiras, geralmente 
aromáticas, dotadas de glândulas translúcidas, com tipo de indumento variado. As folhas são 
alternas, opostas ou verticiladas, simples e inteiras com forma, consistência, tamanho e padrão 
de nervação diversos, geralmente com profilos. As flores são aclamídeas, mínimas, andróginas, 
protegidas por uma bractéola de forma variada, dispostas esparsa ou densamente em racemos, 
espigas ou umbelas de espigas, eretas ou curvas, com estames geralmente 2–6, anteras bitecas 
de deiscência rimosa, gineceu mono, tri ou tetracarpelar, síncárpico, unilocular, uniovular, com 
1–4 estigmas, sendo o fruto uma baga de forma variada. 

 

OBJETIVO 

Levantar as espécies de Piperaceae presentes no Parque Estadual da Serra da Tiririca, com o 
intuito de descrever os táxons, montar chave para a identificação das espécies. 

 

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PEST) está localizado entre os municípios de Niterói e 
Maricá, no estado do Rio de Janeiro (22º48’-23º00’S; 42º57’-43º02’W). Foi criado pela Lei 
Estadual nº 1901/91 de 29 de novembro de 1991, tendo seus “limites em estudo” estabelecidos 
pelo Decreto nº 18.598 de 19 de maio de 1993 para uma área de 2.400ha (Pontes 1987). A Lei 
Estadual nº 5079, de 03de setembro de 2007, estipulou os limites definitivos com duas partes 
continentais (Serra da Tiririca e Morro das Andorinhas) e uma marinha (Enseada do Bananal), 
numa área de 2.077 ha. A Serra da Tiririca está inserida no bioma Mata Atlântica e sua 
vegetação é classificada como Floresta Ombrófila Densa (sensu Veloso et al. 1991), com extensas 
áreas cobertas pela formação Submontana em vários estágios sucessionais. Nos afloramentos 
rochosos, observa-se uma vegetação típica de ambientes sujeitos a escassez de água (Barros & 
Seoane 1999). A região foi ocupada por antigas fazendas do século XVIII, tendo passado por 
vários ciclos econômicos que alteraram sua vegetação original e, atualmente, vem sendo 
modificada pela ocupação humana visando especulação imobiliária (Barros & Pimentel 2010). 

 



 

P
ág

in
a4

3
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas coletas aleatórias de plantas férteis sendo herborizadas e secas em estufa a 
60ºC, segundo técnicas usuais em inventários florísticos (Guedes-Bruni et al. 2002) e 
posteriormente incorporada aos Herbários da Faculdade de Formação de Professores da UERJ 
(RFFP) e do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB).  

Foram consultadas as coleções dos herbários - Alberto Castellanos (GUA), Bradeanum (HB), 
Museu Nacional do Rio de Janeiro (R), Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB), Herbário do 
Departamento de Botânica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (RBR), 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (RFA), Herbário da Faculdade de Formação de 
Professores da UERJ (RFFP) e de banco de dados virtual (CRIA 2009) para fornecer 
informações sobre a distribuição geográfica dos táxons. Foram elaboradas diagnoses para os 
gêneros e espécies de Piperaceae que ocorrem no  PEST, bem como chave analítica para 
identificação para as espécies. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento inventário florístico registrou a presença de seis espécies de Peperomia (P. 
arifolia Miq., P. corcovadensis Gardner, P. incana (Haw.) Hook., P. psilostachya C. DC., P. 
rubricaulis (Nees) A. Dietr. e P. urocarpa Fisch. et Meyer)  e  nove espécies de Piper (P. 
amalago var. medium (Jacq.) Yunck., P. amplum Kunth,  P. anisum (Sprengel) Angely, P. 
arboreum Aubl. var. arboreum, P. aduncum L., P. hoffmannseggianum Roem. et Schult., P. 
klotzschianum (Kunth) C. DC., P. mollicomum Kunth e P. rivinoides Kunth). Dentre as coletas 
realizadas destaca-se Piper klotzschianum que ainda não havia sido registrado na área de estudo 
e P. incana que é endêmica da Mata Atlântica, ocorrendo em afloramentos rochosos no interior 
da mata. 
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DIVERSIDADE DE FAMÍLIAS DE DÍPTEROS ACALIPTRATOS NO 
HORTO BOTÂNICO, QUINTA DA BOA VISTA, RIO DE JANEIRO, 

BRASIL 

 

Fernandes, J. M.¹,², Sousa , V. R. de¹, Couri, M. S.¹ 

1. Departamento de Entomologia, Museu Nacional – UFRJ; 

2. Faculdades São José – Curso de Ciências Biológicas; Bolsista de Iniciação Científica; 
Contatos: jumorgado89@gmail.com, Tel: (21) 2562-6969 

 

Palavra-chave: acaliptrados 

 

INTRODUÇÃO 

Os dípteros “acaliptrados” embora não formem um grupo natural, compartilham alguns 
caracteres, como a redução ou ausência da caliptra, a ausência da sutura longitudinal no 
pedicelo e a incompleta sutura do tórax. Dentro de muscomorpha, já foram considerados grupo-
irmão dos caliptratos, porém, evidências mais recentes indicaram sua parafilia. 

 Os “acaliptrados” possuem ampla distribuição mundial e grande diversidade de hábitos e 
formas. Totalizam aproximadamente 80 famílias no mundo, com muitas espécies. Algumas 
famílias são muito numerosas, como Agromyzidae, Chloropidae, Drosophilidae, Ephydridae, 
Lauxaniinidae e Teprhitidae que juntas, representam mais de 50% das espécies nesse grupo. A 
biologia e ecologia desses dípteros são bastante variadas, podendo ser minadores, galhadores, 
aquáticos, predadores e saprófagos.  

O Horto Botânico do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ) foi 
criado em 1892. Atualmente possui uma área de 40.000 m2. É considerado um Jardim Botânico 
universitário por estar relacionado a diversas linhas de pesquisas desenvolvidas por 
pesquisadores e estudantes. Atualmente o Horto Botânico é uma unidade de conservação, 
juntamente com todo o parque da Quinta da Boa Vista e possui espécies representantes de 
diversos ecossistemas. 

 

OBJETIVO 

O laboratório de Diptera do MNRJ está iniciando treinamento de estudantes em famílias de 
“acaliptrados” pouco estudadas no Brasil. Com vistas à coleta de material, a equipe vem 
realizando expedições em diversas localidades do Rio de Janeiro, incluindo no Horto. Todo 
material coletado é incorporado na coleção do Museu Nacional, enriquecendo as coleções e 
tendo a oportunidade de iniciar outras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas coletas periódicas ativas, com utilização de rede entomológica, pelo período de 
agosto a outubro de 2012. O material foi preservado em álcool 70% e transportado ao 
laboratório para estudo. Os espécimes foram montados em alfinetes entomológicos, com dupla 
montagem, etiquetados e inseridos na coleção de Diptera do MNRJ. Para a determinação dos 
espécimes foram utilizadas chaves taxonômicas em nível de família. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado foi encontrado um total de 10 famílias, com a seguinte diversidade: 
Agromyzidae, Chlorophidae, Drosophilidae, Ephydridae, Lauxaniidae, Neriidae, Milichiidae, 
Sepsidae, Chyromyidae e Sphaeroceridae. As mais numerosas em termos de número de 

mailto:jumorgado89@gmail.com
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espécimens coletados foram Chrloropidae e Drosophilidae. 

Algumas famílias coletadas apresentam grande importância econômica, agrícola, médica e 
veterinária. Os agromizídeos, por exemplo, por ter a biologia da sua fase imatura relacionada 
com as plantas, sendo minadores de folhas, caules e frutos, são considerados pragas, já que 
interferem no desenvolvimento da planta, comprometendo seu interesse comercial. As larvas da 
maioria das espécies de Chlorophidae alimentam-se de caules de gramíneas sendo pragas sérias 
de cereais. Alguns cloropídeos, que se desenvolvem na vegetação em decomposição e 
excrementos, são atraídos para secreções de animais, particularmente para os olhos. Por isso, 
são chamados de “lambe-olhos”. Elas podem atuar como vetores de bouba e de conjuntivite. Os 
drosophilideos são conhecidos como moscas-do-vinagre, e frequentemente constituem pragas 
domésticas nas frutas presentes e algumas espécies são ectoparasitas. A Família Ephydridae tem 
hábito aquático ou semiaquático, são encontrados em rios, coleções de águas e mares. Os 
Lauxanidae têm larvas saprófagas e são possíveis consumidores de micro-organismos, fungos, 
bactérias e leveduras. Sobre a família Neriidae, não há conhecimento da fase imatura, somente 
se sabe que os adultos se alimentam de excremento de árvores e frutos podres. Os Milichiidae 
possuem algumas espécies que são cleptoparasitas e, portanto roubam alimentos capturados por 
outros animais. Sepsidae são chamados de “moscas pretas limpadoras" e algumas espécies 
podem ser encontradas na face de mamíferos; as larvas alimentam-se de diversos materiais em 
decomposição. As larvas de Chyronomyidae são aparentemente saprófagas, ocorrendo em uma 
série de substratos. São encontrados em vegetação de áreas salinas, principalmente praias. As 
larvas da família Sphaeroceridae, são herbívoros microbianos, sendo encontrados em ambientes 
ricos em bactérias.  

 

CONCLUSÃO 

Para uma área de reflorestamento como o Horto Botânico, na qual uma baixa diversidade de 
famílias de Diptera é esperada, uma vez que as modificações no ambiente podem gerar baixa 
diversidade da fauna geral (SILVA, 2009) encontramos uma diversidade considerável de 
famílias e de hábitos. Segundo THOMAZINI e THOMAZINI (2000), essas variações podem ser 
explicadas, por que para fauna de insetos associada a locais com distúrbios no ambiente não são 
generalizadas, podendo interferir ou não na diversidade de insetos do local. O tipo de vegetação, 
a estação do ano e a preservação do local podem ter influenciado na diversidade dos dípteros 
encontrados.  
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DIVERSIDADE DE INSETOS GALHADORES ASSOCIADOS À 
MYRTACEAE DO PARQUE ESTADUAL COSTA DO SOL, RIO DE 

JANEIRO, BRASIL1 

 

Carvalho-Fernandes, S. P.; Ascendino, S.; Maia, V. C. 

Departamento de Entomologia, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e-
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Palavra-Chave: Galhas 

 

INTRODUÇÃO 

As galhas são formadas a partir do resultado da interação entre o inseto galhador e sua planta 
hospedeira e são consideradas umas das mais complexas associações, pois cada espécie de 
inseto induz galhas que são fisiológica e morfologicamente diferentes das de outras espécies 
(SHORTHOUSE et al. 2005). 

A maioria dos trabalhos realizados em restingas mostra uma elevada diversidade de galhas 
nessas áreas, revelando a importância dessa vegetação como determinante da riqueza de insetos 
galhadores (MAIA 2001, MONTEIRO et al. 1994, OLIVEIRA & MAIA 2005).  

O objetivo do presente trabalho foi investigar a fauna de insetos galhadores associados à 
Myrtaceae em áreas de restinga do Parque Estadual Costa do Sol, Rio de Janeiro, Brasil. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado bimensalmente no período de junho de 2011 a março de 2012 no Parque 
Estadual Costa do Sol (PECS), localizado na Região dos Lagos e com uma área de 9.840 ha. O 
PECS compreende seis municípios, dentre os quais quatro foram investigados por possuírem 
áreas de restinga bem preservadas: Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Foram 
determinados 28 pontos de coleta, e em cada um deles, as espécies de Myrtaceae foram 
investigadas por 45 minutos à procura de galhas de insetos. As galhas foram acondicionadas em 
sacos plásticos e levadas ao laboratório para criação dos indutores. Foram elaboradas exsicatas 
das espécies de Myrtaceae hospedeiras de galhas e enviadas à especialista para identificação. As 
características internas das galhas e as fases imaturas dos indutores foram obtidas a partir da 
dissecação das mesmas. Os espécimes de Cecidomyiidae foram montados em lâminas e os 
demais insetos preservados em álcool 70%. As espécies de Cecidomyiidae foram identificadas 
com a utilização de chaves GAGNÉ (1994) e comparações com descrições originais. Todos os 
insetos estão depositados na Coleção de Diptera do Museu Nacional – UFRJ.  

 

RESULTADOS 

Foram encontrados quatro gêneros e dez espécies de Myrtaceae hospedeiras de 32 morfotipos 
de galhas no PECS. Os gêneros hospedeiros foram Myrciaria DC. ex Guill., Neomitranthes 
Kausel ex D. Legrand, Myrcia DC. ex  e Eugenia L., sendo o último correspondendo a 62% do 
total de galhas.  

Arraial do Cabo foi o município com maior riqueza de galhas (n = 26), seguido de Araruama (n = 
20), Cabo Frio (n = 15) e Saquarema (n = 11). Sete mofotipos de galhas foram encontrados em 
todos os municípios investigados, tais como: galha parenquimática foliar e enrolamento 
marginal em Eugenia adstringens Cambess., enrolamento marginal em E. copacabanensis 
kiaersk., galhas foliares cônica e parenquimática em E. uniflora L., e enrolamento marginal e 
galhas com escamas embricadas em Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira. Outros 
morfotipos restringiram-se a apenas um município, como galha globosa em E. adstringens em 

                                                           
1 Agência de fomento: PROTAXA – CNPq 
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Araruama e galha cônica pilosa em E. copacabanensis (Arraial do Cabo). Os órgãos atacados 
foram folhas (n = 25), caule e gema (n = 3, cada) e fruto (n = 1).  

A maioria das galhas apresentou coloração verde, sem pilosidade e apenas uma câmara interna.  
As galhas foram induzidas por Diptera, Hymenoptera, Hemiptera e Thysanoptera. Os Diptera, 
totalmente representados pela família Cecidomyiidae, induziram 53% das galhas. As demais 
ordens representaram menos que 6% dos indutores e os outros não foram determinados porque 
as galhas estavam vazias ou parasitadas. 

Dentre os Cecidomyiidae, foram encontrados representantes de, pelo menos, cinco gêneros no 
PECS: Stephomyia Tavares, 1916; Dasineura Rondani, 1840; Neomitranthella Maia, 1996; 
Neolasioptera Felt, 1908 e Clinodiplosis Kieffer, 1894.  

 

DISCUSSÃO 

Em áreas de restingas, diversos autores (Maia 2001, Monteiro et al. 1994, Oliveira & Maia 2005) 
obtiveram resultados semelhantes, sendo as Myrtaceae a principal família hospedeira de galhas 
e Eugenia o gênero mais representativo.   

Dentre os locais investigados neste estudo, Arraial do Cabo é o município com maior área de 
restinga, maior riqueza de espécies vegetais e, conseqüentemente, com maior riqueza de galhas. 
A predominância de galhas foliares corrobora com o padrão global observado para os 
galhadores e também com os dados encontrados em outras restingas.  

Dentre os insetos galhadores, as quatro ordens encontradas nesse trabalho são normalmente 
observadas em restingas. Galhas induzidas por Lepidoptera e Coleoptera não foram 
encontradas, embora ocorram neste ecossistema (Maia 2001, Oliveira & Maia 2005). Os 
cecidomiídeos são os galhadores mais representativos mundialmente, e padrão similar ocorre 
em restingas. Dentre os resultados encontrados, a família Cecidomyiidae sempre se destaca 
como sendo o principal grupo indutor de galhas.  

 

CONCLUSÃO 

Esse estudo corrobora com a elevada riqueza de insetos galhadores presente em restingas e as 
espécies de Myrtaceae como uma das principais hospedeiras de galhas nesse ecossistema. 
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EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL SOBRE A FAUNA DE GRYLLIDAE 
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Palavra-chave: Bioindicadores 

 

INTRODUÇÃO  

Os insetos são adequados para uso em estudos de avaliação de impacto ambiental e de efeitos de 
fragmentação florestal, pois, além de ser o grupo de animais mais numeroso do globo terrestre, 
com elevadas densidades populacionais, apresentam grande diversidade, em termos de espécies 
e de habitats, e grande variedade de habilidades para dispersão e seleção de hospedeiros e de 
respostas à qualidade e quantidade de recursos disponíveis, além de sua dinâmica populacional 
ser altamente influenciada pela heterogeneidade dentro de um mesmo habitat (THOMAZINI E 
THOMAZINI, 2000).  

Este estudo teve como objetivo analisar a fauna de grilos, buscando compreender sua relação 
com as diferentes composições vegetais em fragmento de Mata atlântica. Além de, mostrar a 
necessidade de estudos sobre ortópteros para o estado do Rio de Janeiro, o qual não possui 
muitas informações sobre esta ordem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em um fragmento de Mata Atlântica, localizado no Instituto Zoobotânico 
de Morro Azul (IZMA), município de Engenheiro Paulo de Frontin, RJ, geograficamente situado 
a 22º29’39.70” S e 43º34’04.46” W, com altitude variando entre 671 a 825m e com uma área de 
aproximadamente 19 ha, onde existe uma trilha ecológica denominada Trilha dos Quatis com 
uma extensão de 2.200 m. Foram realizadas quatro coletas com armadilhas de solo do tipo 
Pitfall abrangendo as quatro estações do ano (abril 2008, agosto 2008, outubro 2008 e março 
2009), em oito pontos de coleta (I a VIII) com área de 200 m² cada, ao longo da Trilha dos 
Quatis, dispostos em seis altitudes distintas, levando em consideração a composição vegetal, o 
nível de serapilheira (NS) e a luminosidade. Ao longo desta trilha foram marcados oito pontos 
de diferentes composições vegetais para a coleta dos insetos. Esses insetos estão armazenados 
no Laboratório de Ciências Ambientais da USS em microtubos do tipo Eppendorf contendo 
álcool a 70%, onde foi feita a triagem e a identificação em nível de família com auxílio de chaves 
e lupas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram capturados 502 grilos no total de quatro coletas. Foi observado que a fauna de grilos não 
tem afinidade com solos descampados, diminuindo consideravelmente no ponto II, o mais 
impactado, com aspecto descampado. Uma vez que a cobertura vegetal de dossel diminui a 
incidência solar e propicia um aumento da umidade relativa nesse micro-habitat (MacCluney e 
Date 2008), esse resultado sugere que estes insetos não possuem afinidade com solos com 
maior luminosidade e pouca umidade. 

mailto:milapantoja88@yahoo.com.br
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Mesmo sendo sensíveis à umidade e luminosidade, esses insetos mostraram plasticidade, 
aparecendo em grande número no ponto I, área de borda florestal. Os pontos V, VI, VII e VIII, 
foram os que apresentaram maior similaridade de amostras, pois estes apresentam maior 
similaridade na estrutura vegetal, com maior cobertura de dossel e todos os benefícios para a 
fauna que esta pode trazer. Isso mostra um equilíbrio na composição da fauna de grilos devido à 
competição por nicho, predação, abrigo, etc., com outros insetos. Esse equilíbrio deve-se a 
competição por nicho, predação, abrigo, etc., com outros insetos. Esses resultados também 
podem indicar que esses insetos são mais resistentes às pequenas variações de habitat quando 
comparados com algumas famílias de outras ordens como mostrou Fernandes et al. (2011) em 
estudos com coleópteros no mesmo local. 

 

CONCLUSÃO 

São escassos estudos no Brasil sobre a ordem Orthoptera, principalmente em áreas que não 
sejam agrícolas. Este estudo buscou agregar informações sobre os grilos, pois é um grupo que 
apresenta poucas pesquisas e contribuiu para o melhor conhecimento da biodiversidade 
presente na região, pois pouco se conhece a fauna desses insetos neste fragmento de Mata 
Atlântica no interior do estado do Rio de Janeiro. Os dados evidenciam que as modificações na 
cobertura vegetal promovem alterações na abundância de grilos, pois eles mostraram maior 
sensibilidade em áreas descampadas, diminuindo consideravelmente sua população no ponto 
mais impactado. Podem-se chamar os grilos de bioindicadores, pois eles responderam às 
perturbações do meio. Mas esses insetos mostraram plasticidade às pequenas variações. Este 
estudo poderá servir de bases para futuras pesquisas desta família, objetivando entender a 
dinâmica comportamental desses insetos. 
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EFICIÊNCIA DE ADAPTAÇÕES MORFOLÓGICAS DE INSETOS 
AQUÁTICOS DE AMBIENTES LÓTICOS 

 

Morgado, B. M.¹*, Bechara, I. B.¹, Silva, N. C. S.¹ & Nessimian, J. L.¹ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. barbara.mm@biologia.ufrj.br 

 

Palavra-Chave: Correnteza 

 

INTRODUÇÃO 

Distúrbios, como enxurradas, podem alterar cadeias tróficas e selecionar genótipos favoráveis a 
esse meio, proporcionando uma elevada diversidade tanto de espécies quanto de adaptações 
morfológicas para cada micro-habitat. A intensidade da correnteza junto com a natureza do 
substrato são fatores determinantes na composição e abundância de insetos aquáticos de 
ambientes lóticos, podendo constituir um desafio para a adaptação desses insetos (HERSHEY & 
LAMBERTI, 2001). Para enfrentar as dificuldades impostas pelo intenso hidrodinamismo, a 
seleção natural favoreceu um conjunto de características que permitissem o ajuste ao ambiente 
lótico.  

Um dos maiores desafios para os insetos de ambientes lóticos é a locomoção (WILLIAMS & 
FELTMATE, 1992). Além do fato de existir um fluxo intenso, em comparação com os ambientes 
lênticos, a própria movimentação no meio aquático é limitada pela maior viscosidade e 
densidade da água em relação ao ar, permitindo aos insetos basicamente dois tipos de 
locomoção: através da natação, o que requer o desenvolvimento de adaptações morfológicas 
e/ou fisiológicas; e através da deriva. Para os insetos aquáticos, são reconhecidas como 
adaptações morfológicas para correnteza aquelas que permitem sua fixação no substrato 
evitando a deriva passiva, como garras, ventosas e abrigos fixos e/ou aquelas que podem torná-
los mais hidrodinâmicos, como o corpo achatado pisciforme. Associações entre traços de um 
grupo e o tipo de fluxo do ambiente em que habitam podem fornecer uma maneira útil de prever 
características da história de vida de uma comunidade, dado o tipo de regime do fluxo 
(WILLIAMS & FELTMATE, 1992).  

Partindo da premissa de que indivíduos com maior número de adaptações morfológicas à 
correnteza e/ou com adaptações mais eficientes têm maior chance de permanecer fixos ao 
substrato num ambiente de corredeira. Este estudo teve como principal objetivo quantificar e 
verificar a eficiência das adaptações morfológicas à correnteza na capacidade de se manter fixo 
ao substrato diante de um aumento no fluxo e na turbulência d’água.  

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) na sede Teresópolis. 
A região passa por um período superúmido a maior parte do ano, sendo o período de inverno os 
meses com menores valores de umidade relativa e precipitação. O estudo foi realizado em maio 
de 2011 em um trecho de um afluente de 2ª ordem do Rio Paquequer.  

Foram escolhidas sete áreas de 30 cm2 ao longo do afluente, as quais foram amostradas no 
sentido montante. Em cada área, foram medidas a velocidade da correnteza e a profundidade e 
em seguida foi simulado um distúrbio através do despejo de 70 litros de água sobre a área 
delimitada por um coletor de Surber (30 cm2). Os insetos capturados pelo coletor foram 
retirados e considerados como tendo derivado com o distúrbio (situação distúrbio). Após o 
distúrbio, o substrato da área foi coletado e vistoriado para remoção de todos os insetos que não 
foram deslocados. Estes insetos foram considerados como resistentes ao distúrbio (situação pós-
distúrbio). Em laboratório o material coletado foi triado e identificado sob microscópio 
estereoscópico e com o auxílio de chaves de identificação e especialistas. Em todos os indivíduos 
foram também observadas e contadas possíveis adaptações morfológicas à correnteza. Estas 
foram ordenadas quanto a sua eficiência. 
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RESULTADOS & DISCUSSÃO 

Nesse estudo, os insetos com maior número de adaptações foram encontrados nas situações 
pós-disturbio; e o mesmo se deu para a qualidade das adaptações. A produção de seda e 
aspectos comportamentais (Hydropsychidae) mostraram-se mais importantes do que a 
presença de características morfológicas em um evento de enxurrada. Baetidae foi o grupo mais 
abundante na situação de distúrbio. Uma possível explicação para isso é o fato das ninfas 
apresentarem a cabeça hipognata, ou seja, com menor hidrodinamismo que insetos prognatos e 
terem hábito de nadar, estando, portanto, mais sujeitas a variações da correnteza na coluna 
d’água. Além disso, possuem o corpo fusiforme que apesar de ser adequado para natação em 
ambientes lóticos, não parece ser eficaz em enxurradas. Já Hydropsychidae foi o grupo mais 
abundante na situação pós-distúrbio. Uma possível explicação para isso é que as larvas exibem a 
orientação da cabeça prognata, tornando-os mais hidrodinâmicos e a produção de seda, através 
da qual constroem abrigos onde se escondem quando necessário. Hydropsychidae é um grupo 
extremamente importante na ecologia de ambientes lóticos devido à sua elevada abundância e 
por sua participação no fluxo de energia e ciclagem de nutrientes no meio aquático (SGANGA & 
FONTANARROSA, 2006). 

 

CONCLUSÃO 

Além da correnteza, insetos aquáticos sofrem influência de outros fatores físicos que atuam 
simultaneamente, como abrasão do tegumento por sólidos suspensos, fricção e a tendência a 
ascender à superfície. Seria fisicamente impossível uma espécie apresentar uma só adaptação às 
pressões exercidas por todos os fatores presentes em ambientes lóticos. A combinação de 
adaptações morfológicas e comportamentais parece ser o método mais eficiente de locomoção 
em ambientes lóticos sujeitos a enxurradas. 
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“ÉTICA DA RESPONSABILIDADE” E “EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
CRÍTICA”: RELAÇÕES CONTRADITÓRIAS? 

 

Goulart, A. O. F.  1* & Bomfim, A. M.1 

1 Instituto Federal do Rio de Janeiro, Nilópolis, RJ, Brasil. 

Palavra-chave: Educação Ambiental Crítica 

 

INTRODUÇÃO 

A “Ética da Responsabilidade Ambiental” e a “Educação Ambiental (EA) Crítica” não são 
imediatamente complementares e podem até ser contraditórias, por conta dos conteúdos 
teórico-político-ideológicos que as cercam. A primeira,  quando apresentada sem considerações, 
vincula-se à tradição conservadora-preservacionista para a Questão Ambiental; enquanto que a 
segunda, à problematização da própria EA e desta em relação aos interesses dos diferentes 
grupos no interior da Sociedade Capitalista (cf. BOMFIM, 2010, CHESNAIS; SERATI, 2003, 
LOWY, 2005).  A cultura hegemônica que se encontra no mundo atual gera hábitos que só visam 
extrair do ambiente o lucro necessário à manutenção do sistema, sem a preocupação com a 
manutenção dos bens naturais. A educação ambiental crítica, pode ser considerada contra-
hegemônica, por buscar a quebra da supremacia capitalista e criticar o atual modelo.  Talvez a 
busca de uma homeostase natural dos organismos, onde signifique viver de forma saudável, 
proporcionando já às gerações atuais (e por consequência às gerações futuras) um ambiente 
melhor, redefinindo hábitos culturais e discutindo o capitalismo, possa ser um caminho para 
“condutas responsáveis”. É possível repensar hábitos individuais sem abandonar uma 
perspectiva crítica sobre a questão do meio ambiente? 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho ensaia sobre uma Educação Ambiental Crítica, a partir de uma perspectiva 
teórica que considere a ética da responsabilidade, apesar desta estar tradicionalmente vinculada 
a uma perspectiva conservadora de EA.   

 

METODOLOGIA 

Aqui tem-se como proposta introduzir uma linha de pensamentos críticos acerca desses efeitos 
na sociedade e na vida do homem. Este estudo é o início de uma reflexão teórica que não 
pretende indicar ações comportamentais aos indivíduos, mas sim elevar a compreensão de Ética 
a um patamar para além dos indivíduos. Quer dizer, um ensaio teórico (pelo menos para esse 
primeiro momento) onde se procura entender o “ecologicamente correto” não como um rol de 
atitudes a ser assumido pelos indivíduos, mas a implementação de uma postura avaliativa que 
julga interminavelmente a eficácia das ações humanas (coletivas ou individuais) em relação ao 
aspecto ambiental. 

 

DISCUSSÃO 

A Educação Ambiental (EA) crítica propõe reflexões sobre os papéis sociais, sua relevância, 
condutas estabelecidas e não repensadas. A “EA Crítica” analisa os efeitos do capitalismo na 
natureza e no homem. Aponta que o capitalismo interfere na vida do homem e no seu meio, seja 
através da exploração do seu trabalho, seja através da exploração de recursos naturais. JONAS 
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(2006, p. 19) cita que “o Prometeu definitivamente desacorrentado, ao qual a ciência confere 
forças antes inimagináveis e a economia o impulso infatigável, clama por uma ética que, por 
meio de freios voluntários impeça o poder dos homens de se transformar em uma desgraça para 
eles mesmos.” O homem se transformou em seu próprio algoz. Condutas responsáveis são 
consideradas atitudes éticas, de acordo com MORIN (2006, p.21): “a ética manifesta-se para 
nós, de maneira imperativa, como exigência moral”, ele ainda destaca o aspecto da religação que 
embasa esta proposta dizendo que “todo olhar sobre a ética deve perceber que o ato moral é um 
ato individual de religação (ibid, p.24)”. Esta religação não poderia ser o caminho para unir o 
homem ao ambiente? Através da ação crítica percebe-se a estrutura social que gera a crise 
ambiental atual e através de reflexões éticas pode-se refletir sobre ações de responsabilidades 
que envolvem os atores do cenário socioambiental. A EA Crítica e a ética da responsabilidade 
não estão evidentemente conciliadas, pois, por uma passa a temática ambiental através da 
problematização da estrutura e pela outra passa a indicação de entender como o indivíduo, em 
seu comportamento, afeta o meio. Não obstante, não poderia haver um equilíbrio de forças 
entre as duas?  LOWY (2005) propõe uma leitura de Marx onde é possível enxergar um 
“Princípio da Responsabilidade” (igualmente caro a Hans Jonas) associada à importância de que 
cada geração respeite o meio ambiente – melhor condição de existência das próximas gerações.  
A EA Crítica mostra os interesses de classe na discussão dos encaminhamentos de solução à 
questão ambiental, mas o que cabe aos indivíduos? 

 

CONCLUSÃO  

Criticar os modelos do mercado capitalista pode oferecer parâmetros para a discussão dos 
motivos pelos quais a crise ambiental encontra-se estabelecida. Entender sua estrutura, os 
efeitos do capitalismo na sociedade, de forma atuante e reflexiva pode mapear o quadro deste 
momento de crise, mas aliar o princípio da responsabilidade pode estabelecer um novo viés de 
condutas éticas e responsáveis. Esse é o lugar de estudo desta pesquisa. 
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ESTIMATIVA DO TAMANHO POPULACIONAL E CONSERVAÇÃO DE 
BUGIOS-RUIVOS (Alouatta guariba clamitans) NA MATA DO 

BUGIO, TAUBATÉ, SP 

 

Costa, F. D¹.; Silva A.  S. de A¹.; Voltolini, J. C¹. 

1.ECOTROP – Grupo de Pesquisa e Ensino em Biologia da Conservação, UNITAU, 
Departamento de Biologia, Taubaté, SP. fernandodelcol@hotmail.com 

Palavra-chave: Alouatta 

 

INTRODUÇÃO 

O gênero Alouatta apresenta a distribuição mais ampla dentre os primatas neotropicais, sendo 
no Brasil, encontradas 10 das 14 espécies reconhecidas (CROCKETT & EISENBERG, 1987; 
NEVILE et al., 1988; RYLANDS & MITTERMEIER, 2008). 

O bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans) é uma espécie endêmica da Mata Atlântica, 
apresentando como uma das principais características, o dicromatismo sexual (CROCKETT, 
1998). Quanto à composição dos grupos, geralmente são mistos, em média, 2 a 12 indivíduos e 
com presença de um macho dominante (MIRANDA & PASSOS, 2005).  

São animais extremamente bem adaptados a viver em espaços fragmentados e habitats 
perturbados podendo ocupar fragmentos de Mata Atlântica de poucos hectares 

(REIS et al, 2010) 

 

OBJETIVO 

Estimar o tamanho populacional e posteriormente o status de conservação do bugio Alouatta 
guariba clamitans em um fragmento de Floresta Atlântica localizado no bairro do barreiro em 
Taubaté, SP. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Estudo está sendo desenvolvido na Mata do Bugio (23º09’S e 45º59’ O), localizada no 
município de Taubaté/SP, apresentando, 24 ha de Mata Atlântica muito fragmentada. Com 
clima Cwa (KOPPEN, 1948), a área possui algumas espécies vegetais frutíferas e espaços mais 
abertos, por onde os moradores passam para ter acesso a suas casas e sítios. 

Foram percorridas semanalmente três parcelas (800m x 30m = 2,4ha) das 7:00h as 12:00h, de 
março a abril de 2012, com observações ad libitum (ALTMANN, 1974). 

No momento do avistamento foi registrado o número de indivíduos e com auxilio de GPS, os 
pontos foram marcados.  

Para análise dos resultados, calculou-se a média de indivíduos por hectare e estimou-se o 
tamanho do grupo (PASSAMANI, 2008). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Com o total de seis excursões foram contados 7 indivíduos e dividindo o número de indivíduos 
avistados pelo número de parcelas percorridas obtivemos 0,39 como média de indivíduos em 
2,4ha e multiplicando a quantidade média de indivíduos em 24ha que é o total de área de 
fragmento da mata do bugio teremos um total de 9,31 indivíduos. 

O número de indivíduos por grupo é influenciado por fatores sociais, como agonismos e riscos 
de infanticídio (CROCKETT & JANSON, 2000), e pelo equilíbrio do custo-benefício. Em 
fragmentos menores, para aumentar a sobrevivência, há uma tendência à formação de grupos 
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maiores, entretanto, paralelamente a isso, há uma tendência ao desaparecimento dessa espécie 
em muitos fragmentos (FORTES, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

O baixo número de indivíduos de Alouatta guariba clamitans na Mata do Bugio, demonstra a 
necessidade de um estudo populacional. A área encontra-se em meio a pastos, áreas 
urbanizadas e distante de outros fragmentos, dificultando a migração dos animais e podendo 
ocasionar extinção local. 

Convém ressaltar ainda, que a espécie Alouatta guariba clamitans, na cidade de Taubaté 
encontra-se restrita a essa região e que é um dos poucos locais no Vale do Paraíba, onde podem 
ser encontrados, o que demonstra a urgência da manutenção e preservação da área em questão. 
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ESTOQUE DE CARBONO E SUBSTÂNCIAS HÚMICAS EM SOLOS 
SOB DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS EM PINHEIRAL-RJ 

 

Fernandes, J. C. F.; Pereira, M. G.; Silva Neto, E. C.; Coutinho, F.S. 

UFRRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de solos, BR 465 km 7 CEP: 
23890000. julionrtfeitosa@yahoo.com.br;  

Palavra-chave: matéria orgânica 

 

INTRODUÇÃO 

A conversão de sistemas naturais em áreas agrícolas altera a dinâmica do carbono, comumente 
com uma diminuição de seu estoque no solo, o que tem sido atribuído ao aumento da erosão, à 
aceleração da mineralização da matéria orgânica e a diminuição dos aportes orgânicos 
(D’ÁNDREA et al., 2004), o rápido declínio desses estoques pode contribuir para o aumento da 
emissão CO2 à atmosfera, favorecendo alterações climáticas globais. A informação de acúmulo 
de carbono no solo, per si, não caracteriza uma situação de seqüestro de carbono. A estabilidade 
desse carbono no solo é um dado extremamente relevante, haja vista que, caso o carbono esteja 
em estruturas mais lábeis, facilmente será mineralizado retornando à atmosfera na forma de 
CO2.  A quantificação do estoque de carbono no solo e a avaliação de seu grau de estabilidade 
são, portanto, medidas importantes no processo de identificação das práticas agrícolas mais 
adequadas, com o intuito de seqüestrar carbono da atmosfera. Diante do exposto, objetivou-se 
com este trabalho avaliar o estoque de carbono e as suas diferentes frações (ácidos fúlvicos (AF); 
ácidos húmicos (AH) e huminas (HUM) em áreas de floresta e agricultura anual no município 
de Pinheiral – RJ. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido no município de Pinheiral – RJ, localizado na região do Médio Vale 
Paraíba Fuminense, na sub-bacia ribeirão Cachimbal. A área está localizada entre as latitudes 
22°33’S e 22°38’S e entre as longitudes 43°57’W e 44°05’W. O clima segundo o sistema Köpen 
foi classificado como Am, tropical chuvoso com inverno seco. Os solos da área foram descritos 
como Cambissolos Háplicos Tb Distrófico típico e o relevo é caracterizado como “mar de 
morros” (Menezes, 2008). Para caracterização das frações da matéria orgânica do solo (MOS), 
foram selecionadas duas áreas: floresta secundária em estádio avançado (FSEA) e uma área de 
agricultura anual (AA) (mandioca-Manihot esculenta). Em cada área foram abertas cinco 
trincheiras, coletando-se amostras de terra nas profundidades de 0-5, 5-10 cm, sendo 
quantificados: os teores de carbono orgânico total (COT) do solo segundo YEOMANS & 
BREMNER (1988). As substâncias húmicas foram avaliadas segundo (SWIFT, 1996), de acordo 
com a técnica adaptada e apresentada por BENITES et al. (2003) A densidade do solo (Ds) foi 
calculada segundo EMBRAPA (1997). Para o cálculo do estoque de C (EstCOT) foi utilizado o 
método de massa equivalente (SISTI et al., 2004). Os resultados foram submetidos à aplicação 
do teste de normalidade (teste de Lilliefors), avaliação da homogeneidade da variância (teste de 
Cochran e Barttlet) e análise de variância com aplicação do teste t de Bonferroni 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios de Ds (Tabela 1) variaram de 1,20 a 1,57 Mg m-3 nas áreas de estudo, sendo os 
maiores valores observados na área de AA, o que pode estar associado ao preparo do solo, 
promovendo uma maior compactação. A área de FSEA apresentou os maiores teores de COT em 
ambas as profundidades, o que pode ser atribuído à influência do acúmulo de serapilheira. 
Menores teores de COT foram verificados na área de AA que pode ser decorrente de um maior 
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revolvimento do solo, contribuindo para uma maior oxidação do mesmo. Os maiores valores das 
frações AF, AH e HUM foram observados na área de FSEA. Esse padrão pode ser decorrente da 
maior deposição de material vegetal (serapilheira) associada à menor mobilização do solo e 
conseqüentemente maior preservação da matéria orgânica (DORMAAR, 1979). Os estoques de 
carbono acumulados nas camadas de 0-10 cm variam de 6,26 a 11,84 Mg ha-1, de modo que os 
maiores valores observados na área de FSEA e os menores em AA são reflexos do seus 
conteúdos de carbono. 

 

CONCLUSÃO 

A área de FSEA apresenta a maior parte do seu conteúdo de carbono associado a frações mais 
estáveis, configurando num maior tempo de permanência deste no solo. 
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Tabela 1. Valores (1) de carbono total (COT), estoque de carbono (EstoCOT), Densidade (Ds), e 
carbono associado às substâncias húmicas (C-HUM; C-FAH;C-FAF) 

Áreas (2) 

Variáveis/Profundidade 

COT C-HUM C-FAH C-FAF EstCOT Ds 

------------------------------ g Kg -1----------------------- Mg ha Mg m-3 

0 – 5 cm  

FSEA 21,40 a 14,05 a 2,70 a 3,61 a 11,84 a 1,20 b 

ANUAL 11,61 b 6,69 b 0,99 b 1,67 b 6,43 b 1,50 a 

5 – 10 cm  

FSEA 18,18 a 9,38 a 1,23 a 3,63 a 11,51 a 1,27 b 

ANUAL 9,89 b 7,41 b 0,50 b 1,63 b 6,26 b 1,57 a 

1Médias de quatro repetições com a mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de 
Bonferroni a 5%.2Legenda: FSEA – floresta secundária estádio avançado;  AA – agricultura 
anual. 
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ESTUDO PRELIMINAR DA COMPOSIÇÃO VEGETAL DA MATA 
CILIAR DO RIO PARAÍBA DO SUL RECUPERADA EM TRÊS RIOS, 

RJ 

 

Taroco, A.¹*; Oliveira C. S. P.¹; Rodrigues L.¹; Lima A. C. P. ²; Pereira 
V. F. G. C. ³ 

1. Universidade Severino Sombra, Curso de Ciências Biológicas; E-mail: tarocodri@hotmail.com  
(24) 81165963 - Vassouras, RJ, Brasil. 

2. Universidade Severino Sombra, Curso de Ciências Biológicas, Herbário USS,  RJ, Brasil. 

3. Universidade Severino Sombra, Curso de Ciências Biológicas, Programa de Mestrado em 
Ciências Ambientais, E-mail: f.goulart@uol.com.br - Vassouras, RJ, Brasil. 

 

Palavra-chave: reflorestamento 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito nacional são feitas muitas pesquisas sobre a importância das matas ciliares. Além de 
ser fundamental para a manutenção dos corpos hídricos, a presença de árvores, sobretudo as 
frutíferas nativas funcionam como abrigo e alimento para as espécies animais que por sua vez 
disseminam as espécies vegetais (LIMA e ZAKIA, 2000, apud ARAÚJO et al., 2004). Este ciclo 
resulta na manutenção do equilíbrio ambiental e da biodiversidade. A vegetação da bacia do rio 
Paraíba do Sul encontra-se bastante alterada devido às diversas formas de ocupação e uso do 
solo, que resultaram em processos de erosão e assoreamento do rio (INEA). Na tentativa de 
amenizar o problema na cidade de Três Rios-RJ e melhorar a qualidade de vida do homem e dos 
ecossistemas em que vive, a ONG 3 Vidas isolou uma área e está fazendo um trabalho de 
recuperação da mata através do reflorestamento. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo identificar as famílias botânicas da composição arbórea 
que foram reflorestadas em um trecho da mata ciliar do rio Paraíba do Sul na cidade de Três 
Rios, RJ, pela ONG 3 Vidas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para levantamento da composição vegetal considerou-se apenas a mata ciliar recuperada na 
margem direita do rio Paraíba do Sul (22° 7'16.24"S e 43°12'25.68"O), em uma área urbana no 
bairro Nova Niterói na cidade de Três Rios, RJ (22°07’05.80’’S e 43°12’34.34”O). A área é 
isolada e encontra-se no início de seu estado de recuperação, com bastantes clareiras. Foi feito 
um quadrante de 196m², utilizando trena, barbante e palitos de madeira para auxiliar a 
delimitação da mesma. Foram registradas fotograficamente as folhas, os galhos e troncos de 
cada árvore e anotadas suas principais características. A identificação foi feita no Herbário da 
Universidade Severino Sombra com auxílio de chaves dicotômicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisadas 54 árvores reflorestadas dentro do quadrante. As famílias botânicas 
identificadas foram: Bombacaceae, Fabaceae, Malvaceae, Bignoniaceae, Anacardiaceae, 
Myrtaceae, Polygonaceae, Rosaceae e Bixaceae. A família botânica com maior número de 
amostras foi a Fabaceae com 25 árvores. A família Fabaceae (= Leguminosae) compreende 
aproximadamente 650 gêneros e 18.000 espécies e é a maior família de Angiospermas depois de 
Asteraceae e Orchidaceae (POLHILL  et al. 1981, JUDD  et al. 1999).  A segunda família com 
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maior representatividade foi a Myrtaceae com 9 árvores. A família Myrtaceae compreende cerca 
de 100 gêneros e 3.500 espécies de árvores e arbustos que se distribuem por todos os 
continentes, à exceção da Antártica, mas com nítida predominância nas regiões tropicais e 
subtropicais do mundo (BARROSO 1991, MARCHIORI & SOBRAL 1997). A família 
Anacardiaceae está representada por 5 árvores, a família Bixaceae com 4 árvores, as famílias 
Bombacaceae, Bignoniaceae e Malvaceae com 3 árvores cada. As menos representadas foram as 
famílias Rosaceae e Polygonaceae, com apenas uma árvore cada. Algumas árvores já foram 
identificas em nível de espécie, sendo encontradas muitas espécies nativas como o jatobá - 
Hymenaea courbaril (L.)  e o pau-brasil - Caesalpinia echinata (Lam.), porém espécies exóticas 
como flamboyant - Delonix regia (Hook), nespereira - Eriobotrya japônica (Thunb), mangueira 
- Mangifera indica ( L.) e a espécie nativa da Amazônia sombreiro - Clitoria fairchildiana 
(Howard),   também foram registradas. 

 

CONCLUSÃO  

O estudo das matas ciliares no país tem ocupado um lugar muito importante na área da 
botânica. Essa análise preliminar buscou conhecer as famílias reflorestadas na mata ciliar do rio 
Paraíba do Sul, sendo este um dos principais cursos d’água do país, além de servir de subsídio 
para posteriores estudos neste local, buscando identificar em nível de espécie todas as árvores 
escolhidas pela ONG 3 Vidas,  avaliar a origem destas e certificar de que essas espécies são 
indicadas para reflorestar matas ciliares. A família Fabaceae foi a mais representativa dentro da 
área estudada, tendo sido encontradas espécies nativas, como guapuruvu - Schizolobium 
parahyba (Vell), jatobá - Hymenaea courbaril (L.) e pau-brasil - Caesalpinia echinata (Lam.), a 
espécie nativa da Amazônia sombreiro -  Clitoria fairchildiana (Howard) e exóticas como o 
flamboyant - Delonix regia (Hook). Esta família é umas das maiores dentro da botânica e 
revelou-se um importante componente da área estudada, tanto pela sua abundância quanto pela 
sua riqueza. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ARAUJO, M. M.; LONGHI, S. J.; BARROS, P. L. C.; BRNA, D. A.  Caracterização Da chuva de  
sementes, banco de sementes do solo e banco de plântulas em Floresta Estacional Decidual 
Ripária  Cachoeira do Sul, RS, Brasil. Scientia Florestalis. N.66, P.128-141, Dez. 2004. 

BARROSO, G.M. Sistemática de Angiospermas do Brasil. Universidade Federal de Viçosa, v. 
2,1991. 

JUDD, W.S., CAMPBELL, C.S., KELLOGG, E.A. & STEVENS, P.F. Plant Systematics: a 
phylogenetic approach. Sinauer Associates, Sunderland,1999. 

MARCHIORI, J.N.C. & SOBRAL, M. Dendrologia das angiospermas - Myrtales. Editora da 
UFSM, Santa Maria, 1997. 

POLHILL, R.M., RAVEN, P.H. & STIRTON, C.H. Evolution and systematics of the 
Leguminosae. In Advances in legume systematics. Part 1 (R.M. Polhill & P.H. Raven, eds.). 
Crown Copyright, Kew, p.1-25. 1981. 

http://www.inea.rj.gov.br/fma/bacia-rio-paraiba-sul.asp, acesso: 15 de maio de 2012. 

 

 

http://www.inea.rj.gov.br/fma/bacia-rio-paraiba-sul.asp


 

P
ág

in
a6

2
 

ESTUDO PRELIMINAR DA ENTOMOFAUNA DE MATA CILIAR EM 
RECUPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS-RJ 
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Cassino, P.C.R.²; Moura, L.C². 
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Palavra-Chave: Inseto 

 

INTRODUÇÃO 

Os insetos são considerados bons indicadores dos níveis de impacto ambiental. A elevação do 
nível de antropização do ambiente é, portanto, o fator de contribuição para a diminuição do 
número de ordens, famílias e espécies de insetos existentes em qualquer fragmento 
(THOMANZINI & THOMANZINI, 2002). Para que se possam estabelecer novas estratégias em 
questões ambientais, para uma melhor tomada de decisão é de fundamental importância o 
estudo da biodiversidade (HAMMOND, 1994; LEWINDSOHN, 2001). Por tanto, este trabalho 
teve como objetivo verificar e analisar a perturbação ambiental, causada pela ação antrópica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento ocorreu em duas áreas distintas, localizados em um mesmo fragmento, sendo 
dividida em duas partes, uma com pastagem medindo: 11.200 m², e outra com uma mata 
secundária em formação medindo: 4.400 m², a uma altitude de 485 metros, pertencente à 
propriedade rural denominada: Sítio Ribeirão Alegre em Aliança distrito de Vassouras-RJ. O 
clima na região é mesotérmico úmido com temperatura térmica variando entre 28ºC no verão e 
19ºC no inverno. A coleta dos espécimes aconteceu no período de outubro a dezembro de 2011, 
sendo duas coletas mensais com intervalo de 15 dias de uma coleta para a outra, num total de 
seis coletas e sendo recolhidas 48 horas depois de instaladas. O método de coleta utilizado foi às 
armadilhas de solo tipo Pitfall, que consiste em um recipiente de plástico medindo 10 cm de 
diâmetro e 12 cm de altura, enterrado ao nível do solo contendo uma solução de álcool a 70%, 
água 20% e detergente neutro 10%. Foi instalada uma armadilha em cada ponto, perfazendo um 
total de quatro armadilhas, sendo os pontos 1º e o 2º instalados na área de pastagem e os pontos 
3º e o 4º instalados na área preservada de mata secundaria. Os insetos coletados foram 
transportados nas armadilhas contendo a mesma solução para o Laboratório de Bionômia de 
Insetos (LABIN) da Universidade Severino Sombra onde foram realizadas a triagem e 
identificação dos mesmos em nível de ordem e família, com auxilio do livro: “Insetos de 
Importância Econômica: guia ilustrado para identificação de famílias”. (Autores: 
Ricardo Toshio Fujihara, Luiz Carlos Forti, Maria Christina de Almeida, Edson Luiz Lopes 
Baldin, ano 2011). 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

No período de outubro a dezembro foram coletados 936 insetos pertencentes às seguintes 
ordens e família: Hemiptera Heteroptera representada por 43 indivíduos (4,6%), (Família: 
Cydnidae: 28, Lygaeidae: 3, Pentatomidae: 12), Orthoptera representada por 51 indivíduos 
(5,4%), (Família:      Acrididae: 2, Gryllidae: 49), Hemiptera Auchenorryncha representada por 
74 indivíduos (7,9%), (Família: Cicadellidae: 74). As ordens que apresentaram maior 
abundância foram: Hymenoptera com 128 indivíduos (13,7%), (Família: Scoliidae: 3, 
Ichneumonidae: 1, Formicidae: 124), Coleoptera com 270 indivíduos (28,9%), (Família: 
Anobiidae: 3, Bostrychidae: 82, Bruchidae: 4, Carabidae: 121, Chrysomelidae: 10, Coccinellidae: 
3, Lucanidae: 2, Scarabaeidae: 17, Staphylinidae: 24, Curculionidae: 4), seguida da ordem 
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Diptera que apresentou 370 indivíduos (39,5%), onde não foi possível chegar a família. A ordem 
Diptera se destacou no total de insetos coletados no período de estudo, sendo observada em 
todos os pontos de coleta e, com maior incidência no fragmento de pastagens, podendo estar 
associada ao aumento de atratividade da isca em correspondência com o aumento da 
temperatura, e também pela aceleração da decomposição dos resíduos bovinos. A ordem 
Hymenoptera (Formicidae) foi encontrada com maior abundância no fragmento de pastagem, 
podendo está relacionado ao hábito eusocial e forrageador, visto a ampla distribuição e 
capacidade de dispersão do grupo. 

No fragmento de mata em formação, houve maior predominância da ordem Coleoptera em 
relação às outras ordens coletadas, destaque para a família Carabidae, com maior incidência em 
relação às outras famílias.  

 

CONCLUSÃO 

Após análise dos resultados, Pode-se concluir que, as ordens Diptera e Hymenoptera, tiveram 
maior abundância no fragmento de pastagens, podendo ser considerados indicadores de áreas 
degradadas, uma vez que esta área apresenta grande influencia antrópica causando grande 
interferência na entomofauna do local. No fragmento de mata secundária, apresentou uma 
quantidade expressiva na entomofauna, com presença de indivíduos de todas as ordens, 
destaque para ordem Coleoptera principalmente a família Carabidae, este grupo é considerado 
de maneira geral como predador, tornando-se bioindicadores de ambiente com baixa influência 
antrópica, demonstrando que a mata estudada está em estágio em formação. 
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FAUNA EDÁFICA SOB DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS EM 

PINHEIRAL – RJ 
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Palavra-chave: fauna edáfica 

 

INTRODUÇÃO 

Devido à magnitude das funções que realiza no ambiente do solo e à sua grande diversidade, a 

composição da fauna edáfica pode refletir o estado de funcionamento dos ecossistemas (Snyder 

& Hendrix, 2008). A macrofauna do solo tem sido apontada como um bom indicador da 

qualidade do solo pelo fato de participar ativamente nas interações que se estabelecem entre os 

processos químicos, físicos e biológicos deste, tendo um importante papel nos serviços 

ecossistêmicos mediados pelo solo (Lavelle, 2006). Esses invertebrados mostram-se sensíveis às 

modificações geradas pela criação de agroecossistemas. A grandeza do impacto antrópico sobre 

esses indivíduos depende da estrutura do ecossistema original, bem como, do sistema agrícola e 

do manejo a serem adotados (Decaens, 2004). Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a 

densidade, diversidade e composição da comunidade de fauna edáfica em diferentes coberturas 

vegetais no município de Pinheiral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido no município de Pinheiral, região do médio Paraíba Fluminense 

localizada entre as latitudes de 22 ° 29 ’ 03 ” e 22 ° 35 ’ 27 ” S e entre as longitudes de 43 ° 54 ’ 49 

” W e 44 ° 04 ’ 05 ” W. Foram utilizadas áreas de Floresta Secundária Estádio Inicial (FSEI), 

Floresta Secundária Estádio Médio (FSEM), Floresta Secundária Estádio Avançado (FSEA), 

uma área de Pasto Misto Manejado (PMM), área de agricultura perene (Citrus) e agricultura 

anual (Mandioca). 

Para a captura da fauna edáfica foram utilizadas armadilhas do tipo “pitfall”, que consistem em 

recipientes plásticos com 10 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Para a conservação da fauna 

utilizou-se formaldeído a 4% (300 mL). Em cada uma das áreas, dentro de parcelas demarcadas 

foram distribuídas, aleatoriamente, 10 armadilhas, perfazendo 10 unidades amostrais. As 

armadilhas permaneceram nas áreas de estudo por 10 dias e após esse período o material 

coletado foi submetido à separação da macrofauna, com o auxílio de lupa binocular, onde os 

indivíduos foram separados e identificados em nível de grandes grupos taxonômicos como 

ordem e famílias (Dindal, 1990). A partir dos resultados obtidos, foram calculados a riqueza de 

fauna (número de grupos identificados) e o índice de diversidade de Shannon (H’) de cada área. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Figura 1 é apresentada à distribuição dos organismos nas diferentes áreas de estudo, 

verifica-se predomínio de Entomobryomorpha seguido por Acari e Formicidae. Algumas 

ordens/famílias destacam-se em algumas áreas, como Formicidae, Coleoptera e Acari na área 

de pastagem. Na área de mandioca Entomobryomorpha, Acari são os grupos cuja presença é a 

mais significativa. Quanto ao valor de riqueza total na área de FSEI (17) comparada ao de FSEA 

(20) foi menor. Uma possível explicação pode ser decorrente da maior disponibilidade de água, 

alimentos e, também, habitat encontrados na área de FSEA. Quanto à diversidade, FSEA é mais 

expressiva (H’= 3) que FSEI (H’=2,1). Avaliando estas áreas quanto aos atributos de riqueza 

total e diversidade, elas se diferem significativamente entre si. As áreas de (Pasto) e agricultura 

anual (Mandioca) apresentam valores de riqueza total e diversidade bem diferenciados, 

especialmente na área de mandioca onde se quantificou o menor valor de riqueza (13) e 

(H’=1,9). Este baixo valor pode ser explicado em decorrência da falta de condições favoráveis ao 

desenvolvimento e manutenção da fauna, já que durante a condução da cultura ocorre uma 

maior exposição do solo, associada à baixa taxa de adição de resíduos vegetais ao longo do ciclo 

de cultivo. Na área de Pasto foi observada a maior riqueza (20), podendo ser atribuído ao fato da 

área apresentar uma maior deposição de material orgânico. As áreas de FSEM, PMM e 

agricultura perene (Citrus) apresentaram o mesmo valor de diversidade (2,5). Sendo assim, 

pode-se deduzir que os tipos de cobertura utilizados nestas áreas influenciam diretamente na 

quantidade desses grupos. 

 

CONCLUSÕES 

A conversão da área de floresta em área de agricultura anual (mandioca) promoveu uma 

redução nos valores de riqueza e diversidade. 

A área de FSEA apresentou as melhores condições para o desenvolvimento e manutenção da 

fauna edáfica. 
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(*) Auchenorrhyncha, Blattodea, Chilopoda, Dermaptera, Diplopoda, Heteroptera, Hymenoptera, Larva de Coleoptera, 
Larva de Lepidóptera, Lepidoptera, Opilionida, Pseudoscorpionida, Psocoptera, Sternorryncha, Thysanoptera. 

 
Figura 1. Diversidade taxonômica entre as áreas estudadas. 
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FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA EM FRAGMENTO FLORESTAL 
NO VALE DO PARAÍBA, RJ 

 

Nasser, F. de C.; Fernandes, F.dos S. 

Ciclo Engenharia Ltda, fabio@ciclosustentavel.com.br - (21)88999099, 
fabianas.fernandes@hotmail.com/(24)92416409 

 

PALAVRA-CHAVE: Floresta Ombrófila Densa 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Trindade et al., (2007), estudos florísticos e fitossociológicos assumem um papel 
importante na elaboração de estratégias para a conservação da biodiversidade, com o intuito de 
obter conhecimento sobre as espécies presentes e, conforme Nascimento et al., (2001), estes 
fornecem informações básicas para tomadas de decisões na aplicação de técnicas de manejo 
florestal e conservação. Desta maneira, medidas de recuperação ambiental devem ser 
necessariamente precedidas de estudos fitossociológicos em formações vegetais remanescentes, 
pois permitem indicar quais espécies são mais adequadas para cada estádio de recuperação do 
ambiente (GROMBONE, 1990).  

 

OBJETIVO 

Este estudo teve como objetivo analisar a estrutura fitossociológica de áreas em regeneração da 
Fazenda Santa Edwiges da Vitória, Paty do Alferes, RJ, para o programa de recuperação de áreas 
degradadas, necessária ao desenvolvimento do projeto para implantação das atividades de 
exploração de granito da empresa Planagro Extração de Granito Ltda. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado em maio de 2008, na fazenda Santa Edwiges da Vitória, localizada no 
município de Paty do Alferes, RJ, possuindo uma área total de 1.079.929,13 m2.  O uso do solo 
da propriedade, em sua maioria, se encontra na situação de pasto abandonado e áreas em 
regeneração, com vegetação no estágio sucessional secundária inicial, representando uma área 
de 6 ha. A região se encontra no domínio da Floresta Ombrófila Densa. 

Para a realização do inventário florestal foi utilizado o método de amostragem, para tal foram 
distribuídas, aleatoriamente, 10 parcelas de 10m x 50m (500m²), somando um total de 5000m² 
de área ou 0,5 ha.  

Os indivíduos foram identificados em nível de espécie, sendo as famílias botânicas classificadas 
segundo a proposta da APG II (Angiosperm Phylogeny Group II), de 2003. Para a identificação 
das espécies ameaçadas de extinção da flora brasileira foi utilizada a Lista Oficial de Espécies da 
Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (Portaria do IBAMA nº 37-N, de 03/04/92). 

Foram medidos todos os indivíduos com CAP (Circunferência a altura do peito) igual ou 
superior a 15,7cm. O levantamento florístico e fitossociológico consistiu na análise da estrutura 
da comunidade e da amostragem realizada (curva do coletor).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento contabilizou 436 árvores. A identificação botânica atingiu um total de 86,5% em 
nível de espécie, 7,7% ao nível de gênero, 1,9% ao nível de família, enquanto 3,8% não foram 
possíveis a determinação em nenhum nível taxonômico. A amostragem realizada contabilizou 
52 espécies, agrupadas em 47 gêneros e 20 famílias, além de 7 indivíduos não identificados. 

mailto:fabio@ciclosustentavel.com.br
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As espécies de maior destaque foram: Piptadenia paniculata (Fabaceae Mimosoideae) com 62 
indivíduos, seguida pela Anadenanthera colubrina var cebil (Fabaceae Mimosoideae) com 52 
indivíduos, e Apuleia leiocarpa (Fabaceae Caesalpinioideae) com 41 indivíduos. Dentre as 
Famílias relacionadas destacam-se: Fabaceae Mimosoideae (36,70%), Fabaceae Papilionoideae 
(22,02%) e Fabaceae Caesalpinioideae (9,63%), por apresentarem maior riqueza de espécies. 
Entretanto, considerando o número de indivíduos por família, Fabaceae Mimosoideae (160) se 
destaca das demais, acompanhada por Fabaceae Papilionoideae (96), Fabaceae Caesalpinioideae 
(42), e Verbenaceae (22). 

O valor verificado para o índice de Shannon-Weaver (H’) de 1,40 nats/ind. foi considerado 
baixo, comparando com outros trabalhos executados em tipologias florestais pertencentes à área 
de domínio da Floresta Atlântica, como: H’ = 4,360 nats/individuos (SILVA, 1989); H’ = 3,809 
nats/individuos (MARISCAL FLORES,1993); H’ = 4,710 nats/individuos (SOUZA et al., 1998).  

Com referência a equabilidade de Pielou (J’), o valor encontrado foi de 0,35, considerado baixo, 
ou seja, as espécies não apresentam igual abundância e apresentam baixa uniformidade, quando 
a máxima esse valor é igual a 1. O Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) encontrado foi 0,12, 
considerado baixo, demonstrando média de fragmentos perturbados. 

Observou-se que a freqüência de indivíduos entre 5 a 10 cm de DAP está dentro do esperado. 
Esta evidência pode estar associada à tendência de regeneração natural da floresta nativa. A 
estrutura de alturas da população encontra-se dentro do esperado, porém apresenta sinais 
significativos de perturbação. A classe de altura que possui maior freqüência é a correspondente 
ao intervalo entre 4 e 6 metros, sendo a média das alturas de 7m e o desvio padrão de 3,2m.  

 

CONCLUSÃO 

Foram encontrados indícios de perturbação oriundos de atividade antrópica, sendo que a maior 
parte da vegetação encontra-se em estágio sucessional inicial. Contudo, a vegetação local é 
notadamente biodiversa. Desta forma, é preciso tomar algumas medidas visando à conservação 
desses remanescentes florestais, a começar pelo impedimento de atividades agropecuárias. 
Outra medida prioritária é a implantação de aceiros no período de estiagem. 
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FRAÇÕES FÍSICAS E QUÍMICAS DA MATÉRIA ORGÂNICA EM 
SOLOS SOB DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS EM 

PINHEIRAL (RJ) 

 

Fernandes, J. C. F.; Pereira, M. G.; Silva Neto, E. C.; Coutinho, F.S. 

UFRRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de solos. 
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Palavra-chave: Mata Atlântica 

 

INTRODUÇÃO 

Grande parte da cobertura vegetal original do território brasileiro vem sendo alterada com a 
introdução de atividades agropecuárias. De modo que biomas como a Mata Atlântica vêm, há 
muito tempo, tendo a sua cobertura vegetal original reduzida. Desde a época em que se iniciou a 
colonização vários ciclos econômicos se desenvolveram em seu domínio, o que resultou na perda 
quase total das florestas originais e na contínua devastação e fragmentação dos remanescentes 
florestais, colocando a Mata Atlântica como um dos conjuntos de ecossistemas mais ameaçados 
do mundo. A retirada da cobertura vegetal original e a implantação de culturas, aliadas às 
práticas de manejo inadequadas, promovem o rompimento do equilíbrio entre o solo e o meio, 
modificando as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, principalmente a dinâmica 
das frações da matéria orgânica do solo (MOS), limitando sua utilização agrícola e tornando-o 
mais suscetível à degradação (CENTURION et al., 2001). Dessa forma esse trabalho teve como 
objetivo, por meio do fracionamento granulométrico da matéria orgânica e da avaliação do grau 
de oxidação do carbono orgânico total do solo, avaliar as alterações ocorridas na dinâmica da 
MOS decorrentes da conversão da vegetação primária em culturas anuais no município de 
Pinheiral – RJ. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi conduzido no município de Pinheiral – RJ, localizado na região do Médio 
Vale Paraíba Fuminense, na sub-bacia ribeirão Cachimbal, que compõe a bacia hidrográfica do 
Paraíba do sul. A área está localizada entre as latitudes 22°33’S e 22°38’S e entre as longitudes 
43°57’W e 44°05’W. O clima segundo o sistema Köpen foi classificado como Am apresentando 
clima tropical chuvoso com inverno seco. Os solos da área foram descritos como Cambissolos 
Háplicos Tb Distrófico típico e o relevo é caracterizado como “mar de morros” (MENEZES, 
2008). Para caracterização das frações da MOS, foram selecionadas duas áreas: floresta 
secundária de estádio avançado (FSEA) e uma área de agricultura anual (AA) (mandioca-
Manihot esculenta). 

Em cada área foram abertas cinco trincheiras, coletando-se amostras de terra nas profundidades 
de 0-5, 5-10 cm, sendo quantificados: os teores de carbono orgânico total (COT) do solo segundo 
YEOMANS E BREMNER (1988); as frações granulométricas da MOS (CAMBARDELLA & 
ELLIOTT, 1992), obtendo-se o carbono orgânico particulado (COp) e carbono orgânico 
associado aos minerais (COam) e as frações oxidáveis do carbono orgânico do solo (CHAN et al., 
2001). Os resultados foram submetidos à aplicação do teste de normalidade (teste de Lilliefors), 
avaliação da homogeneidade da variância (teste de Cochran e Barttlet) e análise de variância 
com aplicação do teste t de Bonferroni 5%. 

 

mailto:julionrtfeitosa@yahoo.com.br
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A área de FSEA apresentou os maiores teores de COT em ambas as profundidades (Tabela 1), 
que pode ser atribuído à influência do aporte de serapilheira (11 Mg ha-1 ano-1, dado obtido por 
MENEZES (2008) estudando as mesmas áreas). Os menores teores de COT foram verificados 
na área de AA que pode ser decorrente de um maior revolvimento do solo, contribuindo para um 
maior esgotamento do COT. O maior valor de COp foi verificado na área de FSEA decorrente de 
uma eficiente ciclagem de nutrientes. Menores valores de COp ocorreram na área de AA, por ser 
um sistema com baixa adição de carbono devido à colheita, somando-se ao aumento da taxa de 
decomposição pelo revolvimento do solo, há uma rápida mineralização dessa fração (de maior 
labilidade). A área de FSEA apresentou maiores teores de COT na fração COam, por ser uma 
fração menos alterada devido sua interação com as partículas de argila (fração mais 
recalcitrante) (BAYER et al., 2004). Em relação às frações oxidáveis do COT, a área de FSEA 
apresentou os maiores valores de carbono, tanto para as frações mais lábeis quanto para as mais 
recalcitrantes, observando-se um melhor equilíbrio na distribuição do carbono destas frações, 
configurando à mesma uma maior disponibilidade de nutrientes e estruturação do solo (F1 e F2) 
e proteção física e química (F3 e F4) (CHAN et al., 2001). 

 

CONCLUSÃO 

A área de FSEA é beneficiada com matéria orgânica de maior labilidade (COp, F1 e F2) e de 
maior resistência (COam, F3 e F4). Indicando a maior estabilidade do carbono orgânico total 
nesta área. Ao passo que na área de AA devido à baixa a incorporação de carbono ao solo e às 
práticas de manejo empregadas há uma intensa mineralização da matéria orgânica do solo, 
mesmo aquela associada a frações mais estáveis.  
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Tabela 1. Valores (1) de carbono total (COT), carbono orgânico particulado (COp) e associado 
aos minerais (COam) e  frações oxidáveis do carbono orgânico. 

Áreas (2) 

Variáveis/Profundidade 

COT F1 F2 F3 F4 COp COam 

------------------------------ g kg -1---------------------------- 

0 – 5 cm 

FSEA 21,40 a 6,05 a 3,18 a 5,57 a 4,02 a 7,96 a 13,44 a 

AA 11,61 b 3,12 b 1,75 b 3,07 b 2,45 b 3,97 b 7,64 b 

5 – 10 cm 

FSEA 18,18 a 3,24 a 2,53 a 4,20 a 3,37 a 4,04 a 14,36 a 

AA 9,89 b 1,98 b 1,40 b 2,12 b 1,87 b 2,91 b 6,87 b 

1Médias de quatro repetições com a mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Bonferroni a 5%. 

2Legenda: FSEA – floresta secundária estádio avançado;  AA – agricultura anual; F1: C oxidado por K2Cr2O7 em meio 
ácido com 3 mol L-1 de H2SO4; F2: diferença entre o C oxidado por K2Cr2O7 em meio ácido com 6 e 3 mol L-1 de H2SO4; 
F3: diferença entre o C oxidado por K2Cr2O7 em meio ácido com 9 e 6 mol L-1 de H2SO4; F4: diferença entre o C oxidado 
por K2Cr2O7 em meio ácido com 12 e 9 mol L-1 de H2SO4.     
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GÊNESE E ESTABILIDADE DE AGREGADOS SOB DIFERENTES 

COBERTURAS VEGETAIS, PINHEIRAL – RJ 
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Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Departamento de Solos da UFRRJ., BR 465, km 
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Palavra-chave: agregação 

 

INTRODUÇÃO 

A vegetação é um fator importante na formação de agregados, mediante a ação mecânica das 

raízes ou pela excreção de substâncias com ação cimentante, e isto, indiretamente, fornece 

nutrientes à fauna do solo (KIEHL, 1979). A formação de agregados por ações físicas, químicas e 

da adição de matéria orgânica, constitui a via fisiogênica. Agregados denominados de biogênicos 

são formados pela adição de resíduos vegetais, pelos dejetos produzidos pela fauna do solo e 

pela atividade das raízes (BULLOCK et al.1985). Os que não possuem forma definida podem ser 

de origem biogênica ou fisiogênica, sendo dessa forma denominados de intermediários. 

Impactos sobre o solo e a atividade biológica podem resultar em alterações nos processos de 

formação de agregados biogênicos e fisiogênicos. Estudos que avaliem a influência da vegetação 

nas vias de formação dos agregados são incipientes. O objetivo deste trabalho foi analisar as vias 

de formação e a estabilidade de agregados em áreas com diferentes coberturas vegetais no 

município de Pinheiral, RJ. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na sub-bacia do ribeirão Cachimbal, que compreende os municípios de 

Pinheiral, Piraí e Volta Redonda – RJ. A área está localizada entre as latitudes 22°33’S e 22°38’S 

e entre as longitudes 43°57’W e 44°05’W. O clima da região, de acordo com Köppen foi 

identificado como Am – clima tropical chuvoso, de monção, com inverno seco. A região 

apresenta formas de relevo de “mar de morros” com distintos graus de degradação e altitudes 

variando de 360 a 720 metros. Para o estudo, foi selecionada uma área de Floresta Secundária 

em Estádio Avançado (FSEA), e uma área de Pasto Misto Manejado (PMM), onde foram abertas 

6 mini trincheiras com dimensões aproximadas de 25 cm x 20 na camada de 0-10 cm de 

profundidade. As amostras foram submetidas a peneiramento, utilizando um conjunto de 

peneiras de 9,7, 8,0, 4,0 e 0,25 mm. Pesaram-se 100 g de agregados contidos no intervalo de 9,7 

a 8,0 mm de diâmetro, que foram identificados sob lupa em classes de acordo com as definições 

descritas em BULLOCK et al (1985) e assim quantificada a fração de agregados fisiogênicos, 

intermediários e biogênicos contidos na massa inicial. Após a separação os agregados foram 

submetidos à análise da estabilidade em água, e a partir dos dados de massa de agregados foram 

calculados o diâmetro médio ponderado (DMP), o diâmetro médio geométrico (DMG) dos 
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agregados, conforme Embrapa (1997) e determinação do carbono orgânico total seguindo a 

metodologia de YEOMANS & BREMNER (1988). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados apresentados na Tabela 1 expressam as porcentagens relativas dos agregados de 

diferentes origens (%), DMP e DMG (mm) nas duas áreas de estudo. Não foram observadas 

diferenças significativas entre as composições relativas dos agregados formados pelas diferentes 

vias para as áreas avaliadas, sugerindo que as diferentes coberturas vegetais não influenciam na 

gênese dos agregados. Quanto aos valores de DMP e DMG, foi observada diferença significativa 

entre as áreas, com menores valores na área de PMM. Essa redução na estabilidade dos 

agregados se deve ao manejo na área de Pasto, que favorece a taxa de oxidação, resultando em 

menores teores de carbono orgânico (Tabela 2). A variação na estabilidade de agregados em 

áreas com diferentes coberturas vegetais pode ser atribuída a diferenças ao teor de carbono 

orgânico do solo (HERMAWAN & BONKE, 1997). Outro fato importante observado foram os 

maiores valores de agregados intermediários na área de FSEA. Esse padrão pode ser devido à 

maior ação da matéria orgânica nessa área, que pode estar atuando soldando agregados 

fisiogênicos conferindo a estes, características de agregados biogênicos. O que também pode ter 

contribuído para essa diferença na estabilidade é o fato da matéria orgânica do solo ser pouco 

molhável, conferindo proteção aos agregados contra o umedecimento e quebra (HÉNIN et al., 

1976), o que justifica os maiores valores de estabilidade na área de FSEA, tendo esta 

apresentado maiores valores de carbono orgânico total. Assim, pode-se inferir que a cobertura 

vegetal influi na estabilidade de agregados do solo.  

 

CONCLUSÃO 

A vegetação na área de floresta tem efeito positivo na estabilidade dos agregados, conferindo ao 

solo melhor agregação, ligada aos maiores teores de matéria orgânica.  

Não foram observadas diferenças significativas no percentual dos agregados formados pelas 

diferentes vias entre as áreas. 
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Tabela 1. Valores médios das frações de diferentes origens (%), DMP e DMG (mm) 

Áreas 
% DMP DMG 

F I B F I B F I B 

FSEA 40,7 A 32,2 A 26,7 A 4,828 A 4,853 A 4,856 A 4,328 A 4,396 A 4,479 A 

PMM 42,1 A 28,2 B 28,7 A 4,123 A 4,391 B 4,420 B 3,133 B 3,591 B 3,678 B 

Média de seis repetições. FSEA – floresta secundária estádio avançado; PMM – pasto misto manejado; F:fisiogênico; I: 
intermediário; B: biogênico. *Valores seguidos por letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente pelo 
teste t de Bonferroni à 5% de probabilidade. 

 
Tabela 2. Valores médios de carbono orgânico total (COT) 

Áreas 

COT 

--------------------------- g kg -1-------------------------- 

F I B 

FSEA 19,68 A 20,55 A 22,33 A 

PASTO 17,12 B 19,01 B 20,28 B 
Média de seis repetições. FSEA – floresta secundária estádio avançado; PMM – pasto misto manejado; F:fisiogênico; I: 
intermediário; B: biogênico. *Valores seguidos por letras iguais na mesma coluna não diferem significativamente pelo 
teste t de Bonferroni à 5% de probabilidade. 
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HÁBITOS DE  Primolius maracana (Vieillot, 1816), PSITTACIFORMES – 
PSITACIDAE, NA SERRA DO PAU FERRO, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, 

RJ.  

 

Santos, H. F.¹ & Espindola, C. B.² 

¹Mestrando, Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ, Bolsista da FUNADESP. 

2Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ. 

 

Palavra chave: Psitacídeo 

 

INTRODUÇÃO 

Há quatro décadas SICK (1972), já alertava para o declínio da avifauna no antigo estado da 
Guanabara.  Apesar de nenhuma das espécies identificadas constar 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. 

O presente trabalho visou localizar ninhos e observar hábitos de Primolius maracana além de 
avaliar a situação ecológica da área e sua importância na conservação desta espécie.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Serra do Pau Ferro está situada no município de Eng. Paulo de Frontin se estendendo da sua 
divisa com o município de Miguel Pereira à divisa com o município de Paracambi com as 
coordenadas geográficas S 22º 29’ 669”  e W 43º 24’ 015”, INEA, (2007).  Durante o período de 
17 de janeiro de 2011 a 17 de janeiro de 2012, foram realizadas 180 horas de incursões a campo 
com o objetivo de determinar a área de estudo, seus aspectos ecológicos e monitorar a bionomia 
da espécie estudada.  Foi determinada para efeitos de estudo a área delimitada pelo vale do rio 
Santana, seguindo o vale do ribeirão São João da Barra, a estrada RJ 121 passando pelos 
distritos de Morro Azul do Tinguá e Sacra Família do Tinguá, seguindo a estrada RJ 129 até 
atingir os bairros Lago Azul e Palmeira da Serra até encontrar novamente o vale do Rio Santana. 
Para determinar a área estudada foi utilizado o GPS Garmin etrex para plotagem dos pontos de 
referência.   A pesquisa de campo foi executada através de observações de campo utilizando-se 
binóculos Tasco 10X25 e Zenith 8X30, quando foram identificados as alterações ambientais, a 
abundância da espécie em foco e das espécies relacionadas, locais de alimentação, ninhos e 
dormitórios. As espécies botânicas foram identificadas por comparação ao levantamento 
florístico desenvolvido por SANTOS et al, 2001, no IZMA.  Nos pontos de alimentação 
identificados foi feita a observação diária durante o tempo em que eram freqüentados.  Os 
ninhos e abrigos encontrados foram observados até a constatação de postura e incubação 
confirmadas pela permanência dos indivíduos no interior dos mesmos. As espécies envolvidas 
no fornecimento de ninho, abrigo ou alimentação foram observadas para avaliação da sua 
ocorrência na área.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Apesar de possuir áreas de matas bem preservadas algumas alterações antrópicas foram 
observadas áreas onde a mata foi suprimida recentemente, está ocorrendo o processo de 
sucessão ecológica com grande proliferação de Attalea dubia. Foram avistadas aos bandos e aos 
casais sobrevoando tanto as florestas como a  matriz antrópica, e identificados dois dormitórios 
em árvores frondosas situados em capoeiras e um em  A. dubia na matriz. Três ninhos foram 
localizados sendo dois em A. dubia e um em árvore morta não identificada.  Os troncos de A. 
dubia possuíam dap de 43 e 38 cm. Os pontos de alimentação se distribuíam por toda a área 
estudada, tanto nas matas quanto em áreas antropizadas (pomares e praças públicas).  Os itens 
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alimentares observados foram frutos de Melia azedarach, Eriobotrya japonica, Croton 
floribundus, Solanum leucodendron, Apuleia leiocarpa, Tabebuia chrysotricha , Cupania sp, e 
Ficus sp. e Néctar de Erythrina falcata e Spathodea campanulata, todos abundantes e 
distribuídos por toda a área.  A. dubia é uma espécie de grande ocorrência na região e que por 
ser espécie heliófita (LORENZI, 2000), forma grandes adensamentos na área antropizada.      

 

CONCLUSÕES  

O presente trabalho concluiu que a Serra do Pau Ferro é uma área de populações fonte de P. 
maracana devido às características de fornecer alimento, dormitório e ninhos, abrigando 
grande número de indivíduos da espécie. A área tem sofrido interferência humana na sua 
matriz, mas as florestas apresentam bom estado de conservação formando um extenso corredor 
que atravessa o município de Eng. Paulo de Frontin em sua maior extensão. 
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HÁBITOS DE Aratinga leucophthalma  (Muller, 1776) 
PSITTACIFORMES – PSITACIDAE, NO MUNICÍPIO DE 

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, RJ. 

 

Santos, F. H..¹* & Espindola, C. B.² 

¹ Mestrando, Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ, Brasil. Bolsista da FUNADESP.  

² Universidade Severino Sombra, Vassouras, RJ, Brasil. 

 

Palavra chave: Psitacídeo. 

 

INTRODUÇÃO 

Localizada na região Centro Sul do estado do Rio de Janeiro, a Serra do Pau Ferro tem sua área 
inserida nos municípios de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi, fazendo 
parte da Área de Proteção Permanente do Guandu, Unidade de Conservação de Uso Sustentável 
do Estado do Rio de Janeiro.  Como toda a região em questão foi cenário do ciclo do café, da 
fabricação de carvão e da criação de pastagens, os remanescentes florestais existentes na Serra 
do Pau Ferro estão inseridos em uma matriz composta de áreas abertas (campos e pastagens), 
estradas e algumas áreas já urbanizadas. Apesar deste fato, ocorreu uma recuperação das 
florestas e hoje todo o fragmento florestal da serra tem cerca de 4 mil hectares em diferentes 
estádios sucessionais.   A proximidade com a Reserva Biológica do Tinguá pode trazer benefícios 
para o fragmento, já que esta pode estar contribuindo como disseminadora de sementes e genes, 
pois algumas áreas vizinhas à reserva mais próximas da Serra do Pau Ferro, ainda encontram-se 
em alguns trechos compostos de florestas.  Algumas espécies de aves e mamíferos de hábitos 
mais generalistas, por exemplo, podem conseguir atravessar a bacia do rio Santana e com isso 
alcançarem a Serra do Pau Ferro. O estudo da ecologia de A. leucophthalma na área em questão 
visa avaliar a situação da espécie tendo em vista desenvolver estratégias de conservação para a 
mesma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A Serra do Pau Ferro está situada quase em sua totalidade no município de Eng. Paulo de 
Frontin se estendendo da sua divisa com o município de Miguel Pereira à divisa com o 
município de Paracambi com as coordenadas geográficas S 22º 29’ 669”  e W 43º 24’ 015”.  Sua 
altitude varia de 671m a 825m e os corpos hídricos da serra vertem para o vale do Rio Santana 
que é contribuinte da bacia do Rio Guandu. Durante o período de 17 de julho a 17 de outubro de 
2008, foram realizadas 180 horas de incursões a campo com o objetivo de determinar a área de 
estudo, seus aspectos ecológicos e monitorar a bionomia da espécie estudada.  Foi 
determinada para efeitos de estudo a área delimitada pelo vale do rio Santana, seguindo o vale 
do ribeirão São João da Barra, a estrada RJ 121 passando pelos distritos de Morro Azul do 
Tinguá e Sacra Família do Tinguá, seguindo a estrada RJ 129 até atingir os bairros Lago Azul e 
Palmeira da Serra até encontrar novamente o vale do Rio Santana. Para determinar a área 
estudada foram utilizadas imagens de satélite (GOOGLE EARTH) e uso de GPS Garmin etrex 
para plotagem dos pontos de referência.   A pesquisa de campo foi executada através de 
observações de campo utilizando-se binóculos Tasco 10X25, Bushnel 7X50 e Zenith 8X30, 
quando foram identificados as alterações ambientais, a abundância da espécie em foco e das 
espécies relacionadas à mesma, locais de alimentação, ninhos e dormitórios. As espécies 
botânicas foram identificadas por comparação ao levantamento florístico desenvolvido por 
SANTOS et al, 2001, no IZMA.  Nos pontos de alimentação identificados foi feita a observação 
diária durante o tempo em que eram freqüentados.  Os ninhos e abrigos encontrados foram 
observados até a constatação de postura e incubação confirmadas pela permanência dos 
indivíduos no interior dos mesmos. As espécies envolvidas no fornecimento de ninho, abrigo ou 
alimentação foram observadas para avaliação da sua ocorrência na área.    
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na área estudada, esta espécie foi registrada durante quase todo o ano, não havendo registro 
apenas no mês de abril. São vistas na região em áreas abertas e bordas de matas, voando em 
bandos ou aos casais. Foi observado comportamento antrópico, freqüentando quintais e áreas 
urbanas. Os principais itens alimentares observados foram frutos de Marianeira, Acnistus 
arborescens, Solanaceae; Figueira, Ficus sp, Moraceae; Embaúba, Cecropia sp, Cecropiaceae; 
Jabuticaba, Myrciaria sp, Myrtaceae; Aroeira vermelha, Schinus terebinthifolius, 
Anacardiaceae; Jerivá, Syagrus romanzophiana , Palmae ; Sementes dos frutos verdes do 
Mulungu vermelho, Erithrina verna e flores e néctar do Mulungu, Eritrina falcata e Mulungu 
vermelho, Erithrina verna, Leguminoseae; estas entre as espécies nativas (LORENZI, 2000) e 
frutos de Nêspera, Eryobotria japonica, Rosaceae; Palmeira leque, Livistona sp, Arecaceae e 
flores de Espatódea, Spathodea campanulata, (Bignoniaceae), entre as exóticas. Apesar de 
abundante na área estudada, Erithrina speciosa (Leguminoseae) não é consumida por A. 
leucophthalma. 

Segundo Forshaw ( 1973), podem consumir insetos e suas larvas capturados no interior de ocos 
de árvores. Shubart et al.(1965) Apud Forshaw (1973) encontraram restos de insetos no 
conteúdo estomacal de um espécime coletado em Salobra, Mato Gosso, Brasil. 

Foram identificados 7 ninhos, sendo 4 (57,14 %), em barrancos e 3 (42,85 %), em muro de 
arrimo e forro de residência.  Num dos ninhos visitados foram encontrados 5 ovos e em outro 4 
filhotes, o que indica uma boa prolificidade por parte da espécie (Tabela II). 

Segundo DEVELEY & ENDRIGO (2004), esta espécie nidifica em cavidades naturais, em 
árvores ou barrancos à beira de rios ou estradas. 

 

CONCLUSÃO 

A. leucophthalma pode ser considerada uma espécie residente, pois ocorre no município 
durante praticamente todo o ano, não tendo sido registrada apenas no mês de abril.  É uma 
espécie com grande sucesso reprodutivo por aproveitar-se de locais de nidificação abundantes e 
áreas antropizadas. 

O comportamento desta espécie indica uma adaptação às alterações ambientais, se beneficiando 
de plantas exóticas para se alimentar e utilizando áreas fortemente antropizadas para forragear 
e nidificar.  
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IMPORTÂNCIA DE GRANDES ÁRVORES NA FITOMASSA E NO 
ESTOQUE DE CARBONO EM ÁREA DE FLORESTA PLUVIAL 

ATLÂNTICA, MIGUEL PEREIRA-RJ  

 

Mendonça, A.R.¹;  Ferreira, V.S.²;  Tanizaki, K.³ 

¹  IZMA - Instituto Zoobotânico de Morro Azul, Eng. Paulo de Frontin, RJ, Brasil. 
(mendonça.angelo@gmail.com) 

²  Instituto Pé de Planta, Miguel Pereira,RJ,Brasil. 

³ Depto. Análise Geoambiental/Inst. de Geociências/UFF. Niterói -RJ. Brasil. 

 

Palavra chave: Fitomassa  

 

INTRODUÇÃO 

Gases de efeito estufa, lançados em grandes quantidades na atmosfera, podem estar causando 
um aumento da temperatura média da Terra (IPCC 2007). Florestas funcionam como 
sumidouros de CO2, pois armazenam carbono em sua fitomassa e formam grandes reservas 
desse elemento (Silveira et al, 2007).  

Este trabalho tem o objetivo de estimar a fitomassa e o carbono estocado na fitomassa acima do 
solo de uma floresta, usando medidas não destrutivas. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Área de Estudo. Trecho de floresta localizado a cerca de 890m de altitude, que faz parte de 
um fragmento com mais de 300 ha, situado na Serra Miguel Pereira, em município de mesmo 
nome. 

Métodos. Dentro dessa área de floresta, foi escolhido um local que melhor representasse a 
fitofisionomia local, onde foi demarcada uma parcela de 10m x 100m (1000m²). Todas as 
árvores dentro da parcela, com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 10cm 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 pelo método visual e em alguns casos, com 
técnica de escalada devido à altura elevada de alguns indivíduos.  Calculamos a fitomassa de 
cada indivíduo, em planilha eletrônica, usando a equação alométrica: 
BVAS(seca)=(D/200)2* *h*DB*IFF, onde: D é o diâmetro (cm); DB é a densidade básica e IFF 
é o índice de fator de forma para conversão de volume cilíndrico em volume total e h é a altura 
do indivíduo (Tanizaki, 2000). O índice de fator de forma (IFF) adotado neste estudo é 0,62 
(Marinho, 2010), sujeito a ajuste posterior. Para a densidade, foi estimado um valor médio para 
formações secundárias (0,60 g/cm3 - Tanizaki, 2004). Para a estimativa do estoque de carbono, 
a fitomassa seca foi dividida por dois, considerando que o teor de carbono é aproximadamente a 
metade da massa seca da mesma (Fearnside, 1997).  

 

Resultados e Discussão  

Foram encontradas um total de 111 indivíduos divididos nas seguintes classes: De DAP de 10 a 
20 cm, 48 indivíduos; de 21 a 30 cm - 32; de 31 a 40 cm - 20; de 41 a 50 cm - 4 e maior que 50 
cm – 7.  A média de DAP dentro da parcela foi de 26,3cm com desvio padrão (DP) de 15,3cm. 
Com relação à classe de altura, foram encontrados os seguintes resultados: De 0 a 5 m - 2 
indivíduos; de 6 a 10 m - 18 ; de 11 a 15 m - 54 ; de 16 a 20 m - 26  e acima de 20 m - 11 . A média 
de altura dentro da parcela foi de 14,5 m (DP = 4,5 m). A estimativa total de fitomassa na 
parcela foi de 52,3 t, com uma média de 0,47 t por indivíduo (DP = 0,84t). A estimativa da 
fitomassa total foi de 523,4 t/ha. O estoque de carbono encontrado foi de 26,2 toneladas na 
parcela. A estimativa total de carbono estocado foi de 261,7 t/ha.  
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Os dados encontrados nesta pesquisa ficaram acima de um estudo feito na Ilha Grande-RJ, 
numa área com mais de 80 anos de abandono. A fitomassa encontrada naquele local foi de 
aproximadamente 300 t/ha (Tanizaki, 2000).  Em outro estudo, Lima (2010), investigando a 
fitomassa de três fragmentos de mata atlântica na APA do Rio Macacu-RJ, encontrou  valores de 
até 199 t/ha, nas áreas mais maduras. Os valores de fitomassa encontrados nos dois trabalhos 
citados foram bem abaixo do que foi encontrado neste estudo. Esse fato expressa a diferença 
entre os ambientes estudados, bem como os processos históricos transformadores, conduzindo 
para tais respostas. A presença de árvores de grande porte, como testemunho e resistência aos 
processos transformadores, incomum em outras áreas, nos leva a elucubrar sobre a 
possibilidade dessas árvores serem as responsáveis pela grande quantidade de carbono 
aprisionado desde tempos mais remotos. Essa hipótese é corroborada pela importância da 
contribuição em fitomassa por esses poucos indivíduos, três deles, com DAP>70cm , retendo 
26,23 % da fitomassa total.   

 

Conclusão 

Os resultados confirmam a necessidade de estudar ambientes ainda preservados para avaliar a 
capacidade de estocagem máxima de florestas bem desenvolvidas.   Nesse caso, as maiores 
árvores encontradas são responsáveis pela manutenção da maior parte da reserva de carbono 
presente, tornando-se importantes na estimativa da fitomassa. Estudos posteriores vão 
envolver: análise de amostras de madeira para verificar a densidade básica e teor de carbono;  
determinação da idade dos maiores indivíduos e aumento da área amostral, para uma maior 
certeza se os valores de fitomassa encontrados estão próximos da realidade local ou se é 
resultado da presença de grandes árvores remanescentes na parcela.  
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INFLUÊNCIA DOS FATORES ABIÓTICOS SOBRE O 
FORRAGEAMENTO DE ABELHAS NA ESTAÇÃO SECA 
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Forny, J.A.L.³; Cassino, P.C.R.² 
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Palavra chave: Visitantes florais 

 

INTRODUÇÃO 

A coleta recursos alimentares, pólen (fonte de proteína), néctar (fonte de carboidrato) e outros 
materiais utilizados na construção dos ninhos das abelhas é realizada por abelhas operárias 
através de atividade externas (Michener, 2000). Estas atividades são influenciadas 
principalmente pela oferta de recursos florais e pelos fatores abióticos, entre eles, precipitação, 
intensidade luminosa, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento (Kleinert-
Gionannini & Imperatriz-Fonseca, 1986; Freitas & Wittmann, 1997). O conhecimento das 
atividades externas é importante para se conhecer seus comportamentos biológicos sob 
influência de fatores abióticos e aplicar esses conhecimentos no planejamento das atividades de 
polinização das culturas agrícolas. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar quais os 
fatores abióticos influenciam o forrageamento de abelhas nativas e Apis mellifera Linnaeus 
(1758). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido na cidade de Valença. Entre os meses de junho a agosto de 2008. 
Foram realizadas 4 coletas de forma aleatória, em arbustos de Vernonanthura phosphorica 
(Vell.) H. Rob. (Asteraceae) floridos de 08 às 16 horas. Essas abelhas foram coletadas com 
auxílio de rede entomológica. 

Os dados abióticos foram extraídos da estação meteorológica da EMBRAPA Fazenda Santa 
Mônica localizada no distrito de Barão de Juparanã distrito de Valença-RJ. Estes dados foram 
correlacionados com o horário de forrageamento das abelhas através de Teste de Correlação de 
Pearson. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o trabalho foi coletado 817 abelhas, 278 abelhas nativas (34%) pertencentes a 16 
espécies e 539 indivíduos de A. mellifera (66%). A grande predominância de A. mellifera está 
associada a sua grande adaptação a todos os tipos de ambientes naturais, urbanos e agrícolas 
(Oliveira & Cunha, 2005). As observações feitas mostraram que a atividade de forrageamento de 
A. mellifera apresentou alta correlação negativa com a umidade relativa do ar (r = - 0,6, p = 
0,0002; n = 36), isso demostra que a umidade relativa é um fator limitante sobre o 
forrageamento desta espécie. Segundo Oliveira & Cunha (2005) esta espécie ocupa quase todos 
os ambientes brasileiros, porém ela não é encontrada no interior das florestas, onde a umidade 
relativa é alta. 

Nas abelhas nativas, a atividade de forrageamento quase não apresentou correlação com os 
fatores abióticos Temperatura (r = - 0,02), Velocidade do vento (- 0,10) e Umidade Relativa (r = 
- 0,06). Segundo Hilário et al. (2001), a capacidade fisiológica de cada espécie e sua capacidade 
de regular a temperatura corporal pode o principal fator de influencia no forrageamento das 
abelhas. A baixa influencia dos fatores abióticos sobre as abelhas nativas pode estar associada à 
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sua alta capacidade fisiológica e sua adaptação aos fatores ambientais em seu ambiente de sua 
distribuição geográfica.  

 

CONCLUSÃO 

Pode se concluir que as abelhas nativas estão menos suscetíveis aos fatores abióticos devido a 
sua adaptação durante milhões de anos ao ambiente natural de origem destas espécies.  

Como A. mellifera apresenta uma alta tolerância a ambientes com alta umidade, deve-se 
considerar o efeito da umidade sobre o forrageamento desta espécie, em sua exploração 
comercial. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Freitas, S.W. & D. Wittmann. 1997. Poliginia temporária em Plebeia wittmanni Moure & 
Camargo, 1989 (Hymenoptera: Apidae, Meliponinae). Biociências, Porto Alegre, 5 (2): 61-69. 

Hilário, S. D.; V. L. Imperatriz-Fonseca & A. de M. P. Kleinert. 2001.Responses to climatic 
factors by foragers of Plebeia pugnax Moure (in litt.) (Apidae, Meliponinae). Rev. Brasil. Biol. 
61(2): 191-196. 

Kleinert-Giovannini, A. & V. L. Imperatriz-Fonseca. 1986. Flight activity and responses to 
climatic conditions of two subspecies of Melipona marginata Lepeletier (Apidae, Meliponinae). 
Journal of apicultural research, Cardiff, 25 (1): 3-8. 

Oliveira, M. L.; Cunha, J. A. 2005. Abelhas africanizadas Apis mellifera scutellata Lepeletier, 
1836 (Hymenoptera: Apidae: Apinae) exploram recursos na floresta amazônica? Acta 
Amazonica, Manaus, v. 35, n. 3, p. 389-394, 2005. 

Michener, C. D. 2000. The bees of the world. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 
913p. 



 

P
ág

in
a8

3
 

INFLUÊNCIA DO EFEITO DE BORDA NO COMPORTAMENTO DE 
BUGIOS-RUIVOS (Alouatta guariba clamitans) E DE SAGUIS-DE-

TUFO-PRETO (Callithrix penicillata) EM FRAGMENTOS DE 
FLORESTA ATLÂNTICA 

 

Silva, A. S. De A. ; Costa, F. D. C.; Voltolini, J. C. 

ECOTROP – Grupo de Pesquisa e Ensino em Biologia da Conservação, UNITAU, Departamento 
de Biologia, Taubaté, SP. annesophie.as@hotmail.com 

Palavra-chave: Fragmentação. 

 

INTRODUÇÃO 

A fragmentação em florestas afeta as populações ao alterar a qualidade do ambiente. Em áreas 
menores as perturbações se mostram mais intensas, uma vez que, a razão entre o interior e a 
borda é modificada (ZUIDEMA et al., 1996). 

Em primatas a fragmentação pode alterar o comportamento social, tanto aumentando o tempo 
despendido em atividades como forrageamento, além de selecionar espécies mais generalistas 
(POZO-MONTUY & SERIO-SILVA, 2007). O aumento de atividades realizadas no chão, além da 
diminuição do consumo de frutos também é esperado em ambientes degradados (FORTES, 
2008). Quanto ao comportamento, Callithrix penicillata (E. Geoffroy, 1812) apresenta um 
padrão de atividades intenso, enquanto, que Alouatta guariba clamitans (Cabrera, 1940) 
apresenta maior inatividade (FORTES, 2008; SILVA, 2009).  

 

OBJETIVO 

Obter a associação entre a distância da borda e o comportamento de Callithrix penicillata e 
Alouatta guariba clamitans em fragmentos de Floresta Atlântica. 

Metodologia 

O Estudo foi desenvolvido em dois fragmentos de Mata Atlântica. O primeiro denominado Mata 
do Bugio (23º09’S e 45º59’O) localiza-se no município de Taubaté, SP, e apresenta 24 ha. Nele, 
analisou-se um grupo de Alouatta guariba clamitans. O segundo fragmento (22º97’S e 45º55’ 
O), no qual foi observado um grupo de Callithrix penicillata tem 9 ha e localiza-se no município 
de Tremembé, também no interior de São Paulo. 

Para tal, utilizou-se o método da Transecção Linear (GONZÁLEZ-SOLÍS et al., 1996), sendo 
percorridas semanalmente trilhas no período matutino (7:00 a 12:00 hrs), de dezembro de 2011 
a abril de 2012, com observações ad libitum (ALTMANN, 1974), no qual, foram anotados no 
momento dos avistamentos: número de indivíduos, a atividade realizada e a distância da borda. 
Para obter a associação entre a espécie de primata e a borda, calculou-se a distância média por 
indivíduo. Para o padrão de atividades separou-se em duas categorias comportamentais: uma 
desenvolvida a uma distância maior de 10 metros da borda e outra a 10 ou menos metros da 
mesma. 

 

RESULTADOE DISCUSSÃO 

Para Callithrix penicillata a distância média entre os indivíduos e a borda foi de 9,61 m. Sendo 
obtido para distâncias maiores de 10 m o seguinte registro comportamental: 32,6% (n=14) de 
forrageio; 11,6% (n=5) inatividade; 18,6% (n=8) de vocalizações; 16,3% (n=7) locomoção; 4,7% 
(n=2) de brincadeiras; 16,2% (n=7) alimentação. Para distâncias iguais ou menores a 10 m, 
obteve-se: 16,4% (n=10) vocalizações; 34,4% (n=21) alimentação; 24,6% (n=15) forrageio; 3,3% 
(n=2) brincadeiras; 9,8% (n=6)  inatividade; 11,5% (n=7) locomoção. Já para Alouatta guariba 
clamitans, a distância média indivíduo/borda foi de 19,64 m. Obteve-se para distâncias maiores 
de 10 m: 44,5% (n=4) inatividade; 22,2% (n=2) vocalização; 33,3% (n=3) locomoção. Para 
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distâncias iguais ou menores de 10 m: 12,5% (n=1) locomoção; 25% (n=2) inatividade; 12,5% 
(n=1) vocalização; 50% (n=4) alimentação. 

Callithrix penicillata apresenta como atividades predominantes: alimentação, forrageio e 
deslocamento (SILVA,2009). Já, Alouatta guariba clamitans possui como atividade 
predominante o descanso (FORTES, 2008; GONÇALVES  et al., 2010). O presente trabalho 
para ambas espécies, obteve valores compatíveis, independentemente da distância da borda. 
Saguis-de-tufo-preto possuem a capacidade de explorar goma (CANALE, 2008), e bugios-
ruivos, de explorar folhas, permitindo a essas espécies, a sobrevivência em ambientes alterados 
(POZO-MONTUY & SERIO-SILVA, 2007). 

 

CONCLUSÃO 

 O efeito de borda para a duas espécies em questão não mostrou-se intenso. Mas, tanto 
para Alouatta guariba clamitans, quanto para Callithrix penicillata, a atividade que mais 
mostrou variação percentual foi a alimentação, cujos valores foram mais intensos nas bordas. É 
possível concluir assim, que ambas as espécies apresentam elevada resiliência e provavelmente 
o que as atraia para a borda sejam as espécies vegetais presentes na mesma.  
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INSETOS GALHADORES ASSOCIADOS À Guapira opposita (VELL.) REITZ 
(NYCTAGINACEAE) EM RESTINGAS AO NORTE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, BRASIL 

 

Ascendino, S. H.1*; Carvalho-Fernandes, S. P.1 & Maia, V. C.1 

1Laboratório de Diptera, Departamento de Entomologia, Museu Nacional – UFRJ 

 

Palavra chave: galha 

 

INTRODUÇÃO 

Galhas são desenvolvimentos vegetais provocados pela mudança do padrão de crescimento e 
desenvolvimento de tecidos ou órgãos da planta em resposta à ação de um inseto indutor 
(Dreger-Jauffret & Shorthouse, 1992).  

Restingas fluminenses já investigadas mostraram ser ambientes com grande riqueza de galhas 
(Monteiro et al. 1994; Maia 2001; Oliveira & Maia 2005), sendo a maioria induzida por 
Cecidomyiidae. Isso se deve principalmente à riqueza de plantas deste ecossistema, o que 
favorece a colonização por cecidomiídeos galhadores. 

Guapira opposita (Vell.) Reitz (Nyctaginaceae) é uma espécie nativa do Brasil com hábitos 
arbustivo e arbóreo (Furlan 1996). É bem representada nas restingas fluminenses, com 
ocorrência nas regiões de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Jurubatiba 
(Quissamã), Maricá, São João da Barra, Praia do Sul (Ilha Grande) e Saquarema. É considerada 
como planta super-hospedeira por apresentar seis morfotipos distintos de galhas de insetos 
(Maia 2001; Maia & Oliveira 2010; Monteiro et al. 1994), registrados para Grumari (Rio de 
Janeiro), Arraial do Cabo, Carapebus e Maricá. Para as demais localidades, a informação 
disponível é escassa. 

O presente estudo teve como objetivo investigar a fauna de insetos galhadores associados à 
Guapira opposita (Vell.) Reitz (Nyctaginaceae) em restingas do norte do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em áreas de restingas do Parque Estadual Costa do Sol (PECS), localizado 
na Região dos Lagos, com área de 9.840 ha, e em Grussaí (São João Da Barra). No PECS, os 
seguintes municípios foram investigados: Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo e Cabo Frio. 
Em Grussaí, a área investigada pertence à empresa LLX e uma RPPN está em fase de 
implementação na área. As coletas foram realizadas bimensalmente, de junho de 2011 a março 
de 2012. Foram determinados 38 pontos de coletas, e durante 45 minutos nessas áreas, 
verificou-se a presença de galhas em Guapira opposita. Essas galhas foram coletadas e levadas 
ao laboratório para criação e identificação dos indutores. Os insetos foram montados em 
lâminas e identificados com auxílio de chaves taxonômicas presentes em Gagné (1994) e 
comparação com descrições originais. 

 

RESULTADOS 

Foram encontrados sete morfotipos de galhas em Guapira opposita, caracterizados quanto à 
forma em circular (parenquimático), globoso, cônico, roseta de folhas, espessamento caulinar e 
gema. Os cinco primeiros morfotipos foram induzidos, cada qual, por uma espécie distinta de 
Cecidomyiidae (Diptera), a saber: Bruggmannia elongata Maia & Couri, 1993, Bruggmannia 
robusta Maia & Couri, 1993, Bruggmannia acaudata Maia & Couri, 1993, Pisphondylia 
braziliensis Maia & Couri, 1992e Proasphondylia guapirae Maia & Couri, 1993, 
respectivamente. As espécies indutoras de dois morfotipos não foram determinadas.  
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A maioria das galhas desenvolveu-se em folhas (57%), seguida de gema e caule (29% e 14% 
respectivamente). Todos os morfotipos eram uniloculares e a maioria (86%) era glabra.  

A restinga com maior riqueza de galhas foi Grussaí com cinco morfotipos de galhas, seguida de 
Arraial do Cabo e Cabo Frio (cada uma com quatro morfotipos) e Araruama e Saquarema com 
três morfotipos cada.  

 

DISCUSSÃO 

Até o momento, eram conhecidos seis morfotipos de galhas em Guapira opposita em restingas 
fluminenses (Maia 2001; Maia & Oliveira 2010; Monteiro et al. 1994). O presente trabalho 
registrou dois novos morfotipos (gema e gema com projeções), cujos indutores ainda não foram 
determinados, e ampliou a ocorrência de galhas desta planta hospedeira para as localidades de 
Grussaí, Araruama, Saquarema e Cabo Frio. 

A predominância de galhas encontradas em folhas corrobora trabalhos anteriores em que este é 
o órgão mais atacado em G. opposita em ambientes de restingas (Maia 2001; Maia & Oliveira 
2010; Monteiro et al. 1994). 

 

CONCLUSÃO 

Esse estudo confirma G. opposita como espécie super-hospedeira de insetos galhadores em 
restingas fluminenses, e ratifica os Cecidomyiidae como o principal indutor de galhas. 
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Japanagromyza inferna SPENCER (INSECTA, DIPTERA, 
AGROMYZIDAE) EM RESTINGAS DO ESTADO RIO DE JANEIRO – 

BRASIL  

 

Sousa, V. R.1; Couri, M. S.1 

1 Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, Contato: 
sousavrodrigues@gmail.com, courimarcia@gmail.com. Tel: 25626969 

 

Palavra chave: Galhador 

 

INTRODUÇÃO 

Agromyzidae é uma família de dípteros com cerca de 2.800 espécies e distribuição mundial. Na 
região neotropical são encontradas 430 espécies em 12 gêneros. Espécies dessa família são 
conhecidas como “moscas minadoras” e tem grande importância econômica, já que a fase 
imatura se alimenta de tecidos de folhas, caules e frutos. Esse hábito pode gerar doenças para a 
planta e interferir no seu desenvolvimento, causando prejuízos econômicos. Dois gêneros foram 
citados como galhadores, Agromyza Fallén e Japanagromyza Sasakawa (Demoewolf 2005). 
Japanagromyza é um gênero que possui atualmente 71 espécies no mundo com 26 na região 
Neotropical, mas apenas uma espécie é registrada no Brasil (Boucher 2010). Três espécies 
conhecidas como galhadoras são: Japanagromyza frosti (Frick), Japanagromyza lonchocarpi 
(Boucher 2006) e Japanagromyza inferna (Spencer & Stegmaier 1973). Étienne & Matinez 
(2003), registraram essa espécie em Guadalupe como indutora de galha em Centrosema 
virginianum L. Benth. (Fabaceae). Centrosema virginianum, conhecida como “feijão do mato”, 
é uma planta com hábito herbáceo, trepadeira, amplamente distribuída, ocorrendo na América 
do sul e norte, Índia ocidental e África ocidental. Restingas são habitats de dunas e planícies, 
conhecidas também como planícies litorâneas ou planícies costeiras, formadas por sedimentos 
terciários e quaternários, depositados em ambientes marinhos, continental ou transicional 
(Suguio & Tessler 1984). O Brasil tem aproximadamente 9.000 Km de extensão em regiões 
litorâneas, onde 5.000 Km são ocupados por restingas (Holzer et al. 2004). No Estado do Rio de 
Janeiro foram reconhecidas 21 áreas com restingas, totalizando 105,285ha (Rocha et al. 2005 ). 
As restingas de Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, 
Saquarema e São Pedro da Aldeia fazem parte da unidade de conservação “Parque Estadual da 
Costa do Sol” (Decreto 42.929, 2011). 

 

OBJETIVO 

As coletas têm o objetivo geral de inventariar dípteros galhadores e minadores de restingas, 
conhecer suas interações com as plantas hospedeiras e identificar possíveis danos que possam 
causar, além de enriquecer a coleção de referência do Museu Nacional, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (MNRJ).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coletas foram realizadas em períodos bimensais, de junho de 2011 a junho de 2012, em quatro 
localidades: Araruama, Arraial do Cabo, Cabo-Frio e Saquarema. Os locais foram investigados a 
procura de galhas e minas. As coletas foram feitas aleatoriamente e ramos de plantas com 
presença de galhas e minas foram retirados com tesoura de poda e guardados em sacos 
plásticos. O material coletado foi transportado para o laboratório de Diptera do MNRJ, para 
obtenção dos imaturos e criação dos adultos. Parte dos ramos foi prensada para a identificação 
das espécies botânicas. A outra parte com galhas foi colocada em potes plásticos, cobertos com 
organza e elástico para criação dos adultos. Os adultos foram conservados em álcool 70%, 
montados em alfinete entomológico, etiquetados e inseridos na coleção de Diptera do MNRJ. 
Para a confirmação da espécie, foi realizada também a dissecção das terminálias de macho e 
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fêmea. Para a dissecção, as terminálias foram clarificadas em hidróxido de potássio a 10% e 
montadas em lâminas com glicerina. As terminálias foram desenhadas com microscópio óptico 
com câmara clara acoplada. Os espécimes foram identificados através de chaves taxonômicas e 
comparações com descrições originais das espécies do gênero. 

. 

RESULTADOS 

Japanagromyza inferna em galha de C. virginianum foi registrada pela primeira vez em 
restingas.  A identificação dessa espécie foi baseada em caracteres diagnósticos como a 
coloração do halter amarela, franja da caliptra amarela, triângulo ocelar longo, abdômen com 
reflexos esverdeados, forma do edeagus (estrutura interna da terminália masculina), bem como 
a planta hospedeira. Centrosema virginianum é da mesma família botânica de muitas outras 
plantas que tem importância econômica, principalmente no comércio de alimentos. A formação 
de galha pode interferir na diminuição da fotossíntese e desviando os nutrientes da planta que 
serviriam para o seu desenvolvimento. 

 

CONCLUSÃO 

Com registro da primeira ocorrência de galha de Agromyzidae em restinga no Rio de Janeiro, 
pode-se também incluir essa espécie como primeiro registro no Brasil, elevando para dois os 
registros de espécies de Japanagromyza no país. 
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Palavra-chave: diversidade de dípteros 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre as ordens de insetos a Diptera é a quarta mais mega diversa, que incluem os mosquitos e 
as moscas. Atualmente conhecidas cerca de 160 mil espécies (PAPE et al. 2011) classificadas em 
188 famílias e cerca de 10.000 gêneros no mundo. Na região Neotropical são registradas 116 
famílias, representadas por 3.433 gêneros e 24.075 espécies (AMORIM et al. 2002). Podem ser 
encontrados em todos os ecossistemas e possuem uma enorme diversidade ecológica, além de 
grande importância econômica, médica e veterinária.  

Os Brachycera formam um grupo monofilético e reúnem os dípteros que apresentam antenas 
com três a cinco segmentos, sendo que o último segmento pode ser anelado e possuir uma arista 
ou um estilo. Essa subordem engloba aproximadamente 120 famílias no mundo e 86 na Região 
Neotropical, com grande diversidade de espécies e características morfológicas singulares. 

A maioria dos constituintes da ordem Diptera são insetos relativamente pequenos e de corpo 
mole e distingue-se dos outros insetos voadores por possuírem somente um par de asas, 
correspondente ao par anterior, transformando-se o par posterior em pequenas estruturas 
clavadas denominadas halteres, que funcionam como órgãos de equilíbrio durante o voo.  

A área eleita para essa pesquisa - Área de Proteção do Morro do Cachambi (APAMC) - foi criada 
em dois de outubro de 2007, a partir da Lei nº 4659/2007 (RIO DE JANEIRO, 2007). A região 
está inserida no Bioma Mata Atlântica, e a vegetação caracteriza-se como mata secundária em 
regeneração. Apesar disso, a área vem sendo reflorestada por iniciativa de terceiros (moradores 
e voluntários) para recuperação da área devastada pela agropecuária e pela extração de madeira, 
entre o ano de 2003 até os dias atuais. 

 

OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo o levantamento preliminar de famílias de dípteros em um 
trecho da Área de Proteção Ambiental do Morro do Cachambi, localizado no bairro de Jardim 
Sulacap, Rio de Janeiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No presente estudo, foram realizadas coletas mensais, no período de agosto de 2011 a março de 
2012. Para tanto, foram utilizadas redes de varredura de forma aleatória dentro de perímetro da 
coleta, num tempo aproximado de 25 minutos em cada ponto e armadilhas para insetos 
necrófilos com isca de sardinhas com 24 horas de putrefação. Os insetos foram preservados em 
álcool 70%, de forma que possibilitasse o transporte dos mesmos intactos até o laboratório, 
onde esses foram montados em alfinetes entomológicos e inseridos na coleção de Diptera do 
Museu Nacional, UFRJ (MNRJ). A identificação foi realizada, até o nível de família, com chaves 
taxonômicas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram coletados um total de 441 exemplares, todos adultos, pertencentes a 19 famílias. As 
famílias mais abundantes foram: Sarcophagidae (44%), Syrphidae (12%), Drosophilidae (9%), 
Tachinidae (7%), Calliphoridae (6%) e Sepsidae (6%). A coleta feita através de armadilha para 
insetos necrófilos foi mais eficiente para indivíduos pertencentes às famílias Sarcophagidae e 
Calliphoridae. Isso ocorre pelo fato da maioria das moscas dessas famílias apresentam hábitos 
alimentares detritívoros. Os Sarcophagidae apresentam grande importância médica e 
veterinária, uma vez que os estágios imaturos dessa família desenvolvem-se em matéria 
orgânica de origem animal em decomposição. Algumas espécies são parasitas de moluscos e 
outras são causadoras de miíases em anfíbios e outros vertebrados, incluindo o homem. Os 
sirfídeos se caracterizam pelo fato de a maioria de seus adultos alimentarem-se de néctar ou 
pólen e suas larvas possuem uma grande variedade de hábitos. Por apresentarem grande 
diversidade no comportamento das larvas, os sirfídeos têm um grande potencial como 
indicadores de condições ambientais. Os Drosophilidae apresentam um ciclo de vida curto, 
especificidade de hábitat e alta sensibilidade a pequenas modificações no ambiente, podem ser 
usados como bioindicadores. Os representantes da família Calliphoridae apresentam grande 
importância econômica, dado seu hábito saprófago. As larvas dessa família alimentam-se de 
substratos orgânicos em putrefação ou são utilizados pelos adultos para oviposição, sendo deste 
modo os principais vetores de agentes patogênicos como protozoários, ovos de helmintos, 
bactérias e vírus. Algumas moscas da família podem ser causadoras de miíase primária em 
animais e humanos, como a espécie Cochliomyia hominivorax Coquerel. A biologia da família 
Sepsidae é praticamente desconhecida para a região Neotropical. Eles são encontrados 
normalmente próximos ou sobre fezes de animais ou em vários outros materiais como lixo, 
carcaça de animais, arbusto e folhagens baixas (SILVA, 1991; AMARAL, 1996). 

 

CONCLUSÃO 

O estudo apresentou resultados consideráveis com uma grande diversidade de famílias 
encontradas, entre elas, grupos de importância econômica e sanitária. Além disso, trata-se do 
estudo de dípteros em uma área desconhecida, contribuindo para o conhecimento da 
biodiversidade do local e do Estado do Rio de Janeiro. 
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Palavra-chave: sub-bosque 

 

INTRODUÇÃO 

O Parque Natural Municipal do Curió (PNMC) constitui o maior fagmento florestal no 
Município de Paracambi-RJ. Trata-se de um fragmento de formação secundária com 913 ha de 
extensão (SEMADES, Plano de Manejo de PNMC, 2009) e em algumas áreas é possivel 
encontrar a presença de espécies exóticas. O Eucalipto é originário da Austrália e pertence à 
Família Myrtaceae e está presente no PNMC. Esta espécie arbórea foi introduzida no Brasil 
como planta ornamental em 1825, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1868 a espécie 
começou a ser plantada para produção de lenha e formação de barreiras contra o vento, mas sua 
expansão ganhou impulso nos primeiros anos do século XX (BRACELPA, 
www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/136, acesso: 20 de abril de 2012). Contudo, alguns 
trabalhos sugerem que o eucalipto pode catalisar o desenvolvimento florestal. Sendo assim, este 
trabalho objetivou inventariar as espécies exóticas ocorrentes na trilha do Eucaliptal, assim 
como em seu acesso, e avaliar a estrutura e composição do sub-bosque que se desenvolveu entre 
os eucaliptos plantados nesta área. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As espécies exóticas encontradas ao longo da trilha do Eucaliptal e seu acesso, assim como as 
espécies coletadas no sub-bosque do eucaliptal foram herborizadas segundo as normas usuais. A 
identificação taxonômica das espécies foi feita com o auxílio da literatura específica, consultas a 
especialistas, além de comparações com a coleção do Herbário do Departamento de Botânica da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ-RBR). Para a análise do 
desenvolvimento do sub-bosque do eucaliptal foram demarcadas aleatoriamente cinco parcelas 
de 10 x 10 metros de forma que cada parcela contivesse um eucalipto. Os indivíduos com o DAP 
superior a cinco centímetros foram etiquetados e tiveram sua altura, DAP (diâmetro a altura do 
peito – 1,30m do solo) e área basal aferidas. Ramos férteis ou estéreis destes indivíduos foram 
coletados. Para a análise dos resultados os dados dos eucaliptos foram excluídos. Para 
estabelecer o estágio de sucessão da área estudada foi utilizada como base a resolução CONAMA 
n°6 de 1994.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontradas 10 espécies exóticas ao longo da trilha do eucaliptal e seu acesso principal: o 
aguapé (Eicchornia crassipes - Pontederiaceae); bambu (Bambusa vulgaris - Poaceae); zebrina 
(Tradescantia zebrina - Commelinaceae); beijinho (Impatiens balsamina - Balsaminaceae); 
bananeira (Musa paradisiaca - Musaceae); jambeiro (Syzygium spp. -Myrtaceae); jaqueira 
(Artocarpus heterophyllus -Moraceae); bambu-gigante (Dendrocalamus giganteus); eucalipto 
(Eucalyptus grandis -Myrtaceae); lírio-do-brejo (Hedychium coronarium - Zingiberaceae). 
Com relação ao eucaliptal, foram amostrados cinco eucaliptos. As médias de DAP, altura e área 
basal foram 71,48 cm, 40,76 m e 38,00 m²/ha, respectivamente. Tratam-se de árvores antigas, e 
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entre elas se desenvolveu um sub-bosque. No sub-bosque do eucaliptal foram amostrados 104 
indivíduos nas cinco parcelas analisadas. As médias de DAP, altura e área basal foram 13.51 cm, 
7.59 m e 2.49 m²/ha, respectivamente (Tabela 1). As parcelas 1 e 5 apresentaram 24 indivíduos, 
respectivamente. A parcela 3 apresentou a maior média de altura com 8.05 e a maior área basal 
média. Com base na resolução CONAMA nº 4 de 1994, os resultados apresentados sugerem que 
a área se encontra em estágio de desenvolvimento de inicial a médio. Pois, o DAP e a altura 
indicam estágio médio, entretanto, a área basal indica estágio inicial. 

 

CONCLUSÃO 

Siminski & Fantini (Floresta e Ambiente, v. 11, n.2, p. 20 - 25. 2004) sugerem que o parâmetro 
área basal é o mais confiável para a avaliação do estágio sucessional de formações florestais 
secundárias no estado de Santa Catarina, sem a necessidade da classificação específica dos 
indivíduos amostrados. Entretanto, os resultados apresentados neste trabalho demonstram que 
se este critério for adotado para a avaliação da vegetação no Parque do Curió, esta formação 
florestal seria subestimada em relação ao estágio de sucessão. Estudos que incluam maior área 
de amostragem e identificação de espécies indicadoras do estádio sucessional devem ser 
realizados para a obtenção de resultados conclusivos. O conhecimento a respeito da composição 
e estrutura da flora do parque irá auxiliar na conservação da unidade de conservação. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

SEMADES. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Curió de Paracambi Encarte 2 – 
ANÁLISE DA REGIÃO DA UC. 2009. 

BRACELPA,site: www.bracelpa.org.br/bra2/?q=node/136, acesso: 20 de abril de 2012. 

SIMINSKI & FANTINI - A.C. Classificação da Mata Atlântica do Litoral Catarinense dm 
Estádios Sucessionais: Ajustando a Lei ao Ecossistema. Floresta e Ambiente. V. 11, n.2, p. 20 - 
25. 2004. 

 

Tabela 1. Parâmetros médios aferidos a partir da amostragem de indivíduos do sub-bosque do 
eucaliptal presente na trillha do eucaliptal no Parque Natural Municipal do Curió. 

Parcela Indivíduos DAP (cm) Altura (m) Área Basal (m²/ha) 

1 24 13 7, 68 1,95 

2 22 13,9 7,47 2,28 

3 18 16,42 8,05 3,92 

4 16 9,58 7,29 1,32 

5 24 14,66 7,46 2,97 

Média 20,80 13,51 7,59 2,49 
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Palavra-Chave: área de reflorestamento 

 

INTRODUÇÃO 

A ordem Hemiptera abrange percevejos, cigarras, cigarrinhas, cercopídeos, pulgões, moscas-
brancas, psilídeos e conchonilas (GALLO et al., 2002). É um grupo e diversificado de insetos, 
que variam consideravelmente na forma do corpo, asas, antenas, histórias de vida e hábitos 
alimentares constituindo a maior ordem de insetos hemimetábolos com cerca de 89.000 
espécies descritas, que correspondem a 10% do total de insetos conhecidos em todo o mundo, 
com estimativa para 150.000 espécies (GALLO et al., 2002). São divididos em três subordens: 
Heteroptera, Auchenorryncha e Sternorryncha. A subordem Heteroptera que abrange os 
percevejos é vastamente distribuída e numerosa com mais de 4.500 gêneros e 38.000 espécies. 
As subordens Auchenorryncha e Sternorryncha (antiga ordem Homoptera), que são as cigarras, 
cigarrinhas, pulgões, entre outros, se distribuem mundialmente em mais de 5.300 gêneros e 
44.000 espécies (GALLO et al., 2002). A ordem se difere de outros grupos, por apresenrtar um 
hemiélitro, ou seja, parte da asa é espessa e a outra membranosa e, também, por seu aparelho 
bucal ter a condição opistorrinca (peças bucais dirigidas para trás) e ser do tipo picador-sugador 
(BORROR & DELONG, 2011). Algumas espécies são consideradas vetores de patógenos tanto 
em vegetais quanto em animais. São insetos hemimetábolos, sendo assim, os imaturos eclodem 
dos ovos e passam por instares até atingirem a maturidade sexual podendo ou não ser alados na 
fase adulta (BORROR & DELONG, 2011).  O levantamento entomofaunístico é de extrema 
importância, pois, além de complementar o estudo dos diversos grupos de insetos, traz ao 
conhecimento a abundância, a importancia econômica e epidemiológica das espécies, até se são 
vetores ou não de doenças. Além disso, contribui na compreenção do comportamento, relação 
existente entre inseto, o ambiente e ação antrópica (GARLET, 2010). No Brasil trabalhos 
voltados para a ordem ajudam a elucidar sua ecologia, sua abundância, sua importância 
econômica, entre outras questões.  

OBJETIVOS 

Realizar um levantamento das famílias de Hemiptera na Área de Proteção do Morro do 
Cachambi. 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na Área de Proteção do Morro do Cachambi (APAMC) (22°53'30,4"S 
43°23'12,5"). A região se insere no Bioma Mata Atlântica, e a vegetação se qualifica como mata 
secundária em processo de regeneração. Coletas qualitativas foram realizadas mensalmente, no 
período de junho de 2011 a março de 2012, com o auxílio de uma rede entomológica, de forma 
aleatória dentro do perímetro da coleta, num tempo aproximado de 4h. Os insetos coletados 
foram sacrificados em morteiros e acondicionados em mantas, a fim de transportá-los intactos 
até o laboratório. No laboratório das Faculdades São José, o material foi montado em alfinete 
entomológico e acondicionado em gavetas contendo naftalina. A identificação foi realizada com 
as chaves presentes no livro ”Estudo dos Insetos”, Borror & Delong e em outros trabalhos 
específicos do grupo.  O teste t foi utilizado para verificar se houve diferenças entre as estações 
seca e chuvosa, enquanto uma Curva do Coletor foi utilizada para saber se a amostragem 
realizada foi suficiente para atingir o número de espécies total da comunidade. 

mailto:rocha.belle@gmail.com
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo foram coletados 268 indivíduos, distribuidos em 13 famílias, sendo as mais 
abundantes: Cicadellidae, com 45% do total da amostra; Delphacidae, correspondendo a 20% e 
Pentatomidae, com 10%. As famílias com menor abundância foram Berytidae, Miridae e 
Coccidae, com um espécime coletado para cada família. Em um levantamento realizado por 
SARTOR (2009) na Região Sul do Brasil a ordem Hemiptera foi a mais abundante com 22.032 
(38%) do total (58.742) coletado. Houve diferenças estatisticamente significativas nas 
abundancias das estações seca e chuvosa. A estação seca apresentou um número menor tanto de 
famílias quanto de indivíduos, com 10 famílias e 66 indivíduos, enquanto que, a estação chuvosa 
um número maior, com 66 e 202, respectivamente. SARTOR et al. (2009) também encontraram 
sazonalidade na abundancia de Hemiptera em relação as estações seca e chuvosa. A curva de 
acumulação de espécies demostrou à estabilidade, indicando que talvez não seja encontrada 
novidade no ambiente em questão. 

 

CONCLUSÃO 

Dentre as famílias coletadas a Cidellidae foi a mais abundante e as famílias Berytidae, Miridae e 
Coccidae, ocorreram em menor abundancias. A análise dos dados confirmou que o 
aparecimento de algumas famílias esta intimamente relacionada á sazonalidade das mesmas. 
Desta forma, a continuidade do estudo poderá proporcionar evidencias que indiquem de forma 
específica os fatores que regulam a sazonalidade destes grupos. 
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Palavra Chave: mata atlântica  

 

INTRODUÇÃO 

A Fazenda São Fernando, segundo LIMA, et al, (1989), passou por expansão, apogeu e 
decadência da cafeicultura no Vale do Paraíba Fluminense. A exploração inicial da propriedade 
foi feita por volta de 1815, por Fernando Luís dos Santos Werneck. Por volta de 1850 a fazenda 
estava plenamente formada. Na década de 50 ela conheceu o apogeu, no início dos anos 60 
começou a sentir os sintomas do declínio do café. Em 1889, no momento em que o país se abria 
para uma nova ordem política e econômica, após a ruptura do modo de produção escravista. As 
novas regras ditadas pelo capitalismo, comprometidas com a industrialização do país. A 
imprevisibilidade no trato com o meio ambiente, a obtenção do máximo com um investimento 
mínimo e a ânsia por lucros rápidos derrubaram um sistema que, bem estruturado poderia ter 
se mantido por tempo indeterminado. Hoje o proprietário preocupado com os diversos 
fenômenos que contribuem para a degradação de áreas de florestas tropicais, ameaçando sua 
biodiversidade, sendo as invasões por espécies exóticas são citadas como a segunda maior causa 
de perda de biodiversidade no mundo; (Cronk & Fuller 1995, Pysek et al. 1995, Williamson 
1996). A Fazenda São Fernando vive uma nova realidade com o plantio de mudas nativas da 
mata atlântica desde o ano de 2002, e também desenvolve agricultura orgânica, criação de 
bovinos da raça Gir leiteiro bem adaptados a região e conservação da casa sede. Sendo tambem 
sede do Instituto Cultural São Fernando, que é uma organização não governamental que tem 
como uma de suas missões desenvolver a Agroecologia.  Este levantamento tem o objetivo de 
analizar a recuperação da vegetação original atravez do reflorestamento e verificar se o mesmo 
esta mudando a paisagem local, cobrindo a área desmatada, atraindo de volta a fauna e flora 
local. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Fazenda São Fernando esta localizada na zona rural da cidade de Vassouras região Centro Sul 
Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, em plena Mata Atlântica, medindo 605 hectares, com 
uma altitude média em relação ao nível do mar de 536 metros, sendo o índice pluviométrico dos 
últimos 10 anos de 1.442,3 mm (controle próprio), com predominância de lato solo amarelo que 
estava coberto na sua maioria com gramíneas forrageiras do gênero Brachiaria e pastagens 
nativas degradadas, que mediante a análises, foram corrigidos ph, e efetuadas as devidas 
adubações, em covas de 40 x 40 com espaçamento entre plantas de 3 x 2 e 2 x 1, os plantios 
foram realizados no inicio dos períodos chuvosos. Foram adquiridas mudas nativas da mata 
atlântica, sendo 60% de pioneiras, 20% clímax e 20% secundárias dos IEFs (Instituto Estadual 
de Florestas), localizados nos municípios de Trajano de Morais, São Sebastião do Alto e Maria 
Madalena. Os dados coletados são oriundos de documentos dos arquivos da Fazenda São 
Fernando, estando estes em planilhas eletrônicas e cadernetas de campo. 

 

RESULTADOS 

O inicio do reflorestamento ocorreu em 2002, onde as mudas foram distribuídas em 35 
hectares, somando um total de 65.523 plantas com 55.938 pegas. Este levantamento se refere à 
última década, sendo elaborado o relatório de controle dos índices de pegamento que é de 85%, 

mailto:marcos@institutosaofernando.org.br
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os custos por muda plantada foi em média de R$ 1,85 e mais R$ 0,32 por manutenção (Roçadas, 
coroamento e controle de formigas). 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que o reflorestamento na Fazenda São Fernando vem modificando a paissagem 
local, onde  as areas limitrofes ao reflorestamento estão se mantendo como pastos  degradados 
ou cobertos por monoculturas de gramíneas forrageiras do gênero Brachiaria como mostra a 
foto 1 em comparação as fotos 2 e 3 a seguir. E em relação a região onde  é  nitida a degradação 
da natureza com perda de solo por processos erosivos, é constatado o aumento da fauna, e fica 
evidente a nescessidade de maiores estudos para diminir os custos de implementação, melhorar 
o índice de pegamento das mudas, e a nescessidade de uma maior oferta de variedades de 
mudas nativas pelos viveiros. 
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Fotos mostrando a Fazenda São Fernando em três momentos 1967, 1995 e 2012. 

 

Foto 1 - Fazenda São Fernando 1967 (fonte própria). 

 

Foto 2 - Fazenda São Fernando 1995 (fonte própria). 
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Foto 3–Fazenda São Fernando 2012 (fonte própria). 
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Palavra-chave: artrópode 

 

INTRODUÇÃO 

A diversidade biológica, de forma geral, tem sido muito afetada pelas atividades antrópicas e, 
ultimamente, tornou-se imprescindível que esta seja estudada com o intuito de conservá-la, sob 
o risco de perda de espécies, muitas delas ainda desconhecidas.  

Segundo BERGALLO et al. 2009, o Brasil, detentor do título de megabiodiversidade, possui em 
seu território aproximadamente um terço das florestas tropicais remanescentes do mundo, 
reconhecidas como um dos mais importantes repositórios da diversidade biológica global. 

A questão da biodiversidade é bastante crítica, principalmente na Mata Atlântica, a segunda 
maior floresta pluvial tropical do continente americano, área de alto endemismo e um dos 34 
hotspots mundiais de biodiversidade. 

A perda da biodiversidade trás, como consequência, o desequilíbrio nos ecossistemas de forma 
geral, tornando-os mais vulneráveis, atingindo o planeta como um todo.  

Para melhor compreender a dinâmica da natureza é fundamental conhecer a diversidade de 
espécies. Esse pressuposto é importante no sentido de otimizar o gerenciamento ambiental em 
relação a atividades como lazer, conservação de recursos naturais e recuperação de áreas 
degradadas. 

De acordo com MELO 2008 e SAYRE et al. 2003, à medida em que os estudos avançam, novas 
espécies são publicadas, tornando-se clara a necessidade de inventários que detalhem a 
biodiversidade local, considerando níveis taxonômicos mais elevados, tais como gênero, família, 
ordem ou, até mesmo, filo. 

De acordo com a Conservation International do Brasil (2000), o conhecimento sobre a 
diversidade dos invertebrados da Mata Atlântica ainda é escasso, tornando-se necessário um 
esforço conjunto para inventariar áreas remanescentes, avaliar a possibilidade de proteção e 
manejo, além de fundamentar a conservação efetiva daquelas que apresentam maior valor 
biológico. Assim sendo, segundo STORK 2007, para uma melhor compreensão das relações 
entre o funcionamento dos ecossistemas e a diversidade biológica, torna-se necessária a 
realização de estudos cujo foco seja distribuição dos organismos presentes neste Bioma. 

Uma das técnicas que podem ser utilizadas para tais estudos, é a foto documentação. Na medida 
do possível, ela proporciona ao pesquisador a identificação dos animais através do registro 
fotográfico de suas características naturais. Segundo WÜRSIG & JEFFERSON 1990, tornou-se 
um método vantajoso quando comparado a outros, por não ser tão invasivo, interferindo no 
comportamento dos animais. 

Este trabalho tem como objetivo realizar o inventário da diversidade de artrópodes e analisar a 
qualidade ambiental de áreas específicas localizadas na Vila Dois Rios, Ilha Grande, Angra dos 
Reis, Rio de Janeiro, através da documentação fotográfica.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desse trabalho, foram demarcados transcectos de 100m, divididos em parcelas 
de 20m em duas trilhas com características antrópicas diferenciadas. Esses transcectos foram 
percorridos mensalmente, com esforço de “coleta” de uma hora e trinta minutos, em dois 
períodos pela manhã, à tarde e um período à noite em cada campanha. Nessas saídas foram 
registrados fotograficamente artrópodes adultos, minimizando com isso, mais problemas com a 
identificação. As imagens foram obtidas por duas pessoas dispostas uma em cada lado da trilha, 
ao longo de todo o percurso.   

As imagens dos artrópodes obtidas nas trilhas foram separadas e classificadas no nível 
taxonômico de ordem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros de diversidade foram determinados pela abundância, calculada pela contagem 
dos indivíduos de cada ordem, pela riqueza de espécies, calculada pela contagem do número de 
ordens, e pela diversidade. Os índices foram calculados com a utilização do Software DivEs-
Diversidade de espécies, Versão 2.0 (RODRIGUES, 2005). Como resultado deste trabalho, 
esperamos obter informações sobre as variações na abundância e distribuição das ordens em 
função do tempo, variações da diversidade entre as áreas analisadas e das ordens dominantes. A 
partir destes dados, será possível fazer uma análise da qualidade ambiental das duas trilhas 
estudadas, ambas afetadas pela atividade antrópica, embora em intensidades diferentes. 

 

CONCLUSÃO 

A diversidade biológica de forma geral tem sido muito afetada pelas atividades antrópicas e 
ultimamente tornou-se imprescindível que esta seja estudada.  

A utilização do método de registro fotográfico permite a documentação dos aspectos do meio 
ambiente sob o ponto de vista técnico e científico, como suporte para a conscientização 
ambiental.  
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE INSETOS EM UM TRECHO DA 
APA DO MORRO DO CACHAMBI, SULACAP, RIO DE JANEIRO  
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Palavra-chave: biodiversidade de insetos. 

 

INTRODUÇÃO 

Levantamentos de fauna são fontes fundamentais de informação em biodiversidade. Tais 
trabalhos fornecem dados sobre a fauna e flora, subsidiando programas de monitoramento e 
fornecendo bases para a elaboração de planos de manejo (PRIMACK & RODRIGUES, 2010). 
Apesar da importância, muitas áreas ainda são grandes “vácuos” de conhecimento, não 
possuindo nenhum inventário.  

Os Hexapoda contém pelo menos 870.000 e talvez até 1.200.000 de espécies descritas, onde 
quase todas são de insetos (RUPPERT et al, 2005). A classe Insecta é o maior grupo de animais; 
de fato, ele é três vezes maior que todos os grupos animais combinados. 

Os insetos são distinguidos dos outros artrópodes por terem o corpo dividido em três tagmas, 
cabeça, tórax e abdome. Possui três pares de pernas e geralmente dois pares de asas, localizados 
na região média ou torácica do corpo. Além disso, a cabeça porta tipicamente um único par de 
antenas e um par de olhos compostos, acompanhados ou não de ocelos (RUPPERT et al, 2005).  

O sucesso evolutivo alcançado pelos insetos pode ser medido por diversas maneiras, porém as 
principais delas são dadas pelo número de indivíduos em cada ecossistema, além da extensão da 
distribuição geográfica.  

Embora sejam essencialmente animais terrestres e tenham ocupado virtualmente todos os 
nichos ambientais em terra, os insetos também invadiram os habitats aquáticos. A diversidade 
de hábitos foi possível graças ao revestimento quitinoso do corpo, que protege os órgãos 
internos contra danos e perda de umidade, pelo aparecimento das asas e pelo sistema de 
traqueias, eficientes para a captação de oxigênio. Esse sucesso dos insetos pode ser atribuído a 
vários fatores, mas certamente a evolução do voo concedeu a esses animais uma vantagem 
distinta sobre os outros invertebrados terrestres, como dispersão, fuga dos predadores e acesso 
ao alimento ou a condições ambientais ideais foram todos bastante potencializados. A 
capacidade de voo também evoluiu nos répteis, aves e mamíferos, mas os primeiros animais 
voadores foram os insetos (RUPPERT et al, 2005).  

 

OBJETIVOS 

Realizar um levantamento rápido da fauna de insetos encontrados na APA do Morro do 
Cachambi, Rio de Janeiro, RJ. 
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METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado na Área de Proteção do Morro do Cachambi (APAMC) 
(22°53’30,4”S 43°23’12,5”W) localizada no bairro de Sulacap - RJ. A região está inserida no 
Bioma Mata Atlântica e a vegetação caracteriza-se como mata secundária em regeneração. O 
levantamento preliminar foi realizado entre os meses de junho/2011 a março/2012, sendo 
realizadas coletas qualitativas com esforço amostral de 6h. Os insetos foram capturados com o 
auxílio de redes entomológicas, armadilhas de pitfall (com e sem atrativo), armadilhas de 
atração de insetos necrófilos e armadilhas de atração de polinizadores. No Laboratório de 
Zoologia das Faculdades São José, o material foi montado em alfinetes entomológicos e 
identificado até o nível de família, utilizando-se de chaves de identificação específicas de cada 
grupo disponíveis nos livros BORROR & DELONG (1988) e TRIPLETON & JOHNSON (2010). 
Dados de temperatura e precipitação foram obtidos na Estação Meteorológica de Bangu, através 
do Sistema de Alerta da Prefeitura do Rio de Janeiro (ALERTA RIO, 12-05-2012). 

 

RESULTADOS 

A temperatura média durante o período de coleta variou entre 22-29°C e a média pluviométrica 
do período foi 73,68mm com máxima de 222mm em dezembro e mínima de 8,8mm em julho 
(ALERTA RIO, 2012). Foram coletados 917 exemplares, distribuídos em sete ordens – 
Orthoptera, Hemiptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera e Hymenoptera - e 53 
famílias. A ordem mais abundante foi Diptera, correspondendo a 50% (n=457) do total, seguido 
por Hemiptera (29%, n=268) e Orthoptera (10%, n=95). A grande abundancia em Diptera pode 
ter sido influenciada pelo tipo de coleta, uma vez que foram utilizados métodos passivos com 
atrativos. O contrário pode ser concluído para as demais ordens, que possuíram um baixo 
número de indivíduos, devido ao tipo de coleta qualitativa. Independente da abundância, a 
diversidade de famílias foi bem elevada, sendo as ordens Diptera e Hemiptera, representadas 
por 17 e 13 famílias respectivamente.  

Os dados sugerem que, apesar da área estar em um estágio inicial de reflorestamento, essa 
possui uma abundância de espécimes bem como uma diversidade grande de famílias. Desta 
forma, a continuidade do projeto será essencial para a melhor compreensão da diversidade da 
região. 

 

CONCLUSÕES 

Através dos métodos utilizados na coleta, houve uma provável influência nas ordens observadas, 
que resultou na maior abundância de Diptera e Hemiptera, assim como em seus respectivos 
números de família. Por tratar-se de um levantamento preliminar em uma área de mata 
secundária é preciso dar continuidade aos estudos sobre a ocorrência e diversidade desses 
invertebrados. 
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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE MAMÍFEROS ATROPELADOS 
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Palavra-chave: mastofauna 

 

INTRODUÇÃO 

Poucos são os dados envolvendo ameaças a fauna brasileira por atropelamentos de animais 
silvestres. Contudo, COSTA (2011) relatou que apesar da pouca divulgação, os atropelamentos 
podem ser a principal causa de declínio de espécimes em ecossistemas próximos a estradas com 
trânsito intenso. 

A RJ 145 é uma rodovia do Estado do Rio de Janeiro com 108 quilômetros de extensão que liga 
os municípios de Rio Claro a Rio das Flores. É um dos principais acessos ao município de 
Valença. O trecho que liga Barra do Piraí a Valença possui extensão de 35 quilômetros e está 
formada por pastagens artificiais intercaladas por pequenos fragmentos de mata secundária.  

O presente estudo tem por objetivo levantar preliminarmente as principais espécies de 
mamíferos vítimas de atropelamentos em um trecho da rodovia RJ 145, entre os municípios de 
Barra do Piraí e Valença.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido entre fevereiro de 2011 a março de 2012. A área amostrada fica entre os 
municípios de Barra do Piraí e Valença, perfazendo um esforço amostral de 3120 quilômetros. 
Os levantamentos de campo foram realizados uma vez por semana, nos períodos matutinos e 
vespertinos. Em cada ponto com atropelado confirmado foi anotado o nome da espécie (cf. REIS 
et al., 2011) e tipo de ecossistema associado: ambiente urbano, presença de mata ao longo do 
acostamento e pastagem artificial. Todos os animais eram retirados da pista de rolamento com 
intuito de evitar nova contagem e preservar a segurança dos pesquisadores. Animais que 
apresentassem estruturas morfológicas (importantes taxonomicamente) danificadas devido aos 
atropelamentos e que não oferecessem uma identificação segura foram desconsiderados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas um total de 17 carcaças de seis espécies pertencentes a quatro ordens, a 
saber: Didelphis aurita (Wied-Neuwied,1826) (11), Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) (2), 
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) (1), Galictis cuja (Molina, 1782) (1), Nasua nasua (Linnaeus, 
1766) (1) e Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 (1). Do total de carcaças identificadas, 64,71% 
são pertencentes à ordem Didelphimorphia, seguida da ordem Carnívora (17,65%), Rodencia 
(11,76%) e Cingulata (5,88%). O maior índice de atropelamentos estava associado aos 
ecossistemas com mata (com formação vegetativa secundária ao longo do acostamento) e 
urbanos, ambos com sete indivíduos. Os demais (3) foram encontrados associados a pastagens 
artificiais.  Didelphis aurita foi encontrado em todos os ambientes, contudo o ambiente urbano 
apresentou a maior abundância da espécie (6). A maior diversidade foi no ambiente com mata, 
sendo amostradas quatro espécies: S. villosus, D. novemcinctus, N. nasua e D. aurita. 
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A presença de D. aurita em todos os ambientes analisados e principalmente em áreas 
periurbanas pode ser justificado por ser um mamífero generalista, com alta taxa de movimento e 
por demonstrar certa facilidade em ocupar áreas antropizadas (PEREIRA et al., 2006; COSTA 
2011). Dois registros de atropelamentos deste marsupial foram próximos a um latão de lixo 
domestico em um bairro do município de Valença. Além disso, é uma espécie abundante na 
região, conforme estudos no Santuário da vida Silvestre da Serra da Concórdia (MODESTO 
2008) e em estudos realizados no Parque Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá (PEREIRA et 
al., im prep).  

É provável que ambientes com presença de matas ao longo do acostamento funcionem como 
corredores biológicos, o que diminuiria a vulnerabilidade dos mamíferos a possíveis predadores, 
isso justificaria os atropelamentos com uma diversidade maior de espécies. Por outro lado, áreas 
com vegetação secundária também podem oferecer recurso alimentar para animais como S. 
villosus, D. novemcinctus, N. nasua que são exploradores potenciais destes ambientes. 

Por fim, é necessário salientar que o presente estudo é uma análise preliminar sobre o impacto 
de rodovias sobre a mastofauna, que necessita de monitoramentos em longo prazo para avaliar 
com mais detalhes os danos causados e buscar meios de minimizar os mesmos. 

 

CONCLUSÃO 

Seis espécies de quatro ordens de mamíferos foram registradas atropeladas na RJ 145, entre os 
municípios de Barra do Piraí e Valença.  

Os atropelamentos de mamíferos aconteceram em vários trechos da RJ 145, com maior 
incidência nas proximidades de matas contíguas às rodovias e em trechos periurbanos.  

O mamífero mais comumente atropelado é da espécie D. aurita. 
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MANEJO DE UM ESPÉCIME DE SPHIGURUS VILLOSUS (F. 
CUVIER, 1823), NO INSTITUTO ZOOBOTÂNICO DE MORRO AZUL 

(IZMA), ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, RJ 

 

Panza, C. G. O.1; Ferreira, T. A.1; Santos, H. F1. 

1Universidade Severino Sombra – USS, Vassouras, RJ, Brasil.  dienegop@hotmail.com 

 

Palavra-chave: ouriço. 

 

INTRODUÇÃO 

O ouriço caxeiro é mamífero pertencente à ordem Rodentia e a família Erethizontidae (POUGH 
et al., 2003), que de acordo com Gorog & Myers, (2000) são roedores conhecidos como porco 
espinho do Novo Mundo. Reis et al., (2006) acrescentam que pertencem a esta família os 
coandus, os ouriços-pretos e ouriços caxeiros e que estão agrupados em duas subfamílias 
Erethizontinae e Chaetomyinae e três gêneros, sendo que o gênero Sphygurus possui cinco 
espécies que ocorrem no Brasil.  

Para Reis et al., (2006) e Nowak, (1999) os ouriços caxeiros possuem hábitos noturnos, são 
florestais, arborícolas e podem ser encontrados no topo das grandes árvores, se alimentam de 
folhas e frutos.  

Segundo Reis et al., (2006)  a espécie Sphygurus villosus ocorre do estado do Rio de Janeiro ao 
Rio Grande do Sul, incluindo o estado de Minas Gerais. De acordo com Giné (2009) e Reis et al., 
(2006) os animais do gênero Sphygurus, são menores que os coandus, tendo peso inferior a 2,6 
kg. Possuem orelhas curtas, olhos grandes. Sua pelagem é diferenciada, com pêlos-guarda 
aculeiformes cilíndricos e sobrepêlos finos, sendo estes mais longos que os primeiros quase 
completamente. As cores diferem entre o dorso e o ventre, sendo cinza amarelado e amarelo 
acinzentado ao marrom claro, repectivamente. A cauda é preênsil constitituída de pêlos apenas 
na metade próximal (REIS et al., 2006).  

 

OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo o manejo de um espécime de Sphigurus villosus em 
cativeiro, no Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA), Engenheiro Paulo de Frontin, RJ.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no IZMA, localizado no município de Engenheiro Paulo de Frontin, 
RJ. O Instituto foi fundado em outubro de 1996, e seus principais objetivos são: a pesquisa da 
biodiversidade da Mata Atlântica do município de Engenheiro Paulo de Frontin, RJ; a educação 
ambiental das populações locais; a reprodução em cativeiro de animais ameaçados de extinção 
no Estado, para fins de repovoamento da região (IZMA, 2011). 

As visitas semanais ao local ocorreram durante os meses de outubro de 2010 a abril de 2011, 
com média de 6 horas diária. Neste período foram levantados dados e hábitos do animal.  

O espécime se encontrava em um recinto de alvenaria, com insolação em parte dele. Foi feito um 
enriquecimento ambiental com galhos e colocado um ninho de madeira com dimensões de 30 
cm de comprimento, 30 cm de largura e 40 cm de profundidade. No interior do recinto havia 
um bebedouro com água corrente. O animal tinha uma alimentação restrita apenas a banana 
madura, batata doce e outros poucos legumes. Sua dieta foi enriquecida com alimentos 
encontrados nas dependências do IZMA, como: fruto da cabeludinha (Myrciaria glavioviana), 
flor do malvavisco (Malvaviscus arboreus), coquinho do Iri (Astrocarym aculeatissimum), 
fruto do camboatá (Cupania sp.) e fruto da seriguela (Spondias purpurea). Para que o animal se 
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alimentasse de folhas, foram realizadas solturas monitoradas, onde o animal passou a se 
alimentar de gramíneas, folha e casca do tronco da seriguela (Spondias purpurea), folha do 
malvavisco (Malvaviscus arboreus), folha da begônia (Begonia sp.) e folhas da nespereira 
(Eribotrya japonica).   

 

RESULTADOS  

O enriquecimento ambiental proporcionou ao animal uma melhor locomoção, pois além de 
utilizar o chão, também utilizava os galhos. O vasilhame que antes era utilizado para a 
alimentação do ouriço, foi retirado, sendo inseridos em sua dieta, novos alimentos que 
começaram a ser dispostos em diferentes pontos no recinto, fazendo com que o animal se 
deslocasse por todo o interior para se alimentar. Em relação às solturas monitoradas, durante o 
período de estudo foram realizadas oito solturas, onde o animal passou a se alimentar também 
de folhas.  

 

CONCLUSÕES 

O manejo adequado para cada espécie de animal, trás inúmeros benefícios. Adaptar o recinto 
em que o animal se encontra às necessidades e limitações do mesmo, faz com que ele se 
locomova mais e melhor. Acrescentar em sua alimentação, alimentos que são consumidos 
quando essas espécies estão em vida livre, enriquece a dieta e eleva a qualidade de vida do 
animal.  
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Palavra chave: maracujá 

 

INTRODUÇÃO 

Na família Passifloraceae, o gênero Passiflora é o de maior representatividade. O Brasil possui 

cerca de 129 espécies, das quais 83 são endêmicas, sendo considerado um dos mais importantes 

centros de diversidade do gênero (Ulmer & MacDougal, 2004). Passiflora suberosa L. é uma 

espécie nativa da Mata Atlântica, que apresenta potencial ornamental e medicinal. Como essa 

espécie ocorre em biomas impactados por ações antrópicas, estudos biotecnológicos que visem à 

sua multiplicação, conservação e avaliação farmacológica são considerados relevantes. Neste 

trabalho, foi avaliada a resposta morfogênica de explantes caulinares excisados de plantas 

axênicas em resposta a ácido -naftalenoacético (ANA). 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Segmentos nodais (0,5 cm) e internodais (1,0 cm) foram excisados de plantas de P. suberosa 

obtidas in vitro e inoculados em meio MSM (Monteiro et al., 2000) líquido suplementado com 

ANA (0; 0,5; 2,7; 5,4 µM), utilizando-se dois sistemas: i) imersão contínua sob agitação em 

mesa giratória orbital a 100 rpm, em frascos de Erlenmeyer (250 mL) contendo 50 mL de meio 

de cultura; ii) pontes de papel de filtro, constituídas de discos de papel Whatman® nº1 (6 cm de 

diâmetro) apoiados sobre esferas de vidros (2 cm de diâmetro), em frascos (10 x 6 cm) contendo 

30 mL de meio de cultura (Simões, et al., 2009). Em ambos os sistemas foram inoculados 

quatro explantes por frasco, totalizando cinco frascos por tratamento, sendo que os 

experimentos foram realizados em duplicata. As freqüências de regeneração de brotos, raízes e 

calogênese foram avaliadas após 30 dias do início da cultura (Simões et al., 2009).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observada a formação de diferentes tipos de calos a partir dos explantes caulinares 

cultivados em meio suplementado com ANA. Segmentos nodais cultivados em meio sólido 

apresentaram o desenvolvimento de gemas com formação simultânea de calos na base dos 
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explantes e rizogênese em resposta a ANA a 2,7 μM e 5,4 μM. Já os segmentos internodais, 

apresentaram calogênese e rizogênese, com formação de raízes brancas, delgadas e pilosas, em 

resposta a todas as concentrações testadas. Em meio líquido, os mesmos explantes 

apresentaram gemas pouco desenvolvidas, com a formação de pequenos calos, sem a indução de 

rizogênese. Segmentos internodais, contudo, não apresentaram respostas morfogênicas quando 

cultivados em meio líquido. Por outro lado, quando mantidos em sistemas de pontes de papel de 

filtro, ambos tipos de explantes apresentaram a formação de calos, em frequências distintas, e 

rizogênese em resposta a ANA a 2,7 μM e 5,4 μM.  

 

CONCLUSÃO 

A utilização de segmentos caulinares inoculados em meio líquido sobre pontes de papel de filtro 

mostrou-se eficiente para a produção in vitro de raízes adventícias de P. suberosa, apresentando 

a maior capacidade proliferativa na presença de ANA a 5,4 µM. Os calos e as raízes obtidos nos 

diferentes sistemas desenvolvidos neste trabalho serão posteriormente utilizados para a 

avaliação de diferentes atividades biológicas. 
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O GÊNERO Piper L. (PIPERACEAE) NO PARQUE NATURAL 
MUNICIPAL DA TAQUARA, DUQUE DE CAXIAS, RJ, BRASIL 
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Palavra-chave: Inventário Florístico 

 

INTRODUÇÃO 

 

A família Piperaceae é representada por 5 gêneros (Yuncker, 1972) e, aproximadamente, 3000 
espécies (Carvalho-Silva & Guimarães, 2009). O Brasil possui cerca de 500 espécies de 
Piperaceae (Yuncker, 1972). Sua distribuição geográfica é tropical e subtropical, ocorrendo em 
ambos os hemisférios. Tais plantas vivem principalmente nas matas úmidas (Medeiros, 2006) 
ocupando frequentemente locais sombreados (Carvalho-Okano & Alves, 1999) e habitando 
diversos estratos da floresta, particularmente na Mata Atlântica. As Piperaceae apresentam 
inflorescência em espigas simples, mas em alguns casos podem ser compostas do tipo umbelas 
ou racemo. Quanto à posição das inflorescências, podem ser opostas às folhas, axilares ou 
terminais. As suas espécies podem se apresentar como ervas, arbustos, sub-arbustos ou lianas. 
Pertencem a esta família algumas plantas utilizadas como medicinais, como a papiroba (Piper 
umbellatum L.) e o falso-jaborandi (Piper spp), além de plantas condimentares, como a 
pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) (Souza & Lorenzi, 2008). 

O trabalho teve como objetivo principal o levantamento florístico da família Piperaceae (Piper 
L.) no Parque Natural Municipal da Taquara, localizado no município de Duque de Caxias, no 
estado do Rio de Janeiro, descrevendo as espécies ocorrentes, fornecendo informações sobre 
hábitat, distribuição geográfica e contribuindo para o conhecimento e a conservação da flora da 
Mata Atlântica da região.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Parque Natural Municipal da Taquara (PNMT) 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. Possui uma área de cerca de 20 hectares e se limita ao 
norte com a Área de Proteção Ambiental de Petrópolis. As altitudes variam de 60 m, na cota 
limítrofe a 450 m. Sendo assim, a área é recoberta pela Floresta Ombrófila Densa Submontana 
(de 60 a 600 m de altitude), segundo o sistema de Veloso (1991). 

Foram inventariadas as coleções de Piperaceae ocorrentes no Parque Natural Municipal da 
Taquara depositadas nos herbários do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) e da 
Universidade do Grande Rio “Unigranrio”. Os espécimes foram fotografados e herborizados 
segundo técnicas usuais para plantas vasculares (Windisch, 1992) e incorporados ao acervo dos 
Herbários da Universidade do Grande Rio, Herbarium Bradeanum (HB) e Herbário do Instituto 
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB). 

Para a identificação taxonômica e dados complementares das espécies de Piper foram extraídas 
informações de literaturas consultadas e do material examinado das exsicatas analisadas no 
herbário da UNIGRANRIO. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados sete espécimes no período de fevereiro a novembro de 2011, sendo 
inventariadas três espécies de Piperaceae (Piper aduncum L., Piper amplum Kunth., Piper 
arboreum Aubl.) no Parque Natural Municipal da Taquara. A maioria das espécies de 
Piperaceae (Piper L.) do PNMT possui hábito arbustivo, crescem em ambientes úmidos, 
sombrios e, algumas se adaptam às clareiras ensolaradas. No Brasil são encontradas 
aproximadamente 500 espécies e 4 gêneros aceitos. Piper L. inclui grande número de espécies 
de valor econômico indiscutível como condimentos, inseticidas, cosmético e medicinal, devido à 
produção de óleos essenciais (Silva; Machado, 1999). 

 São apresentadas as descrições da família Piperaceae e das espécies de Piper, além da 
chave de identificação taxonômica para as espécies.  

 

CONCLUSÃO 

O resultado obtido neste trabalho contribui para o conhecimento da flora na área do Parque 
Natural Municipal da Taquara, particularmente com a família Piperaceae representada pelo 
gênero Piper L. Verificou-se que o conhecimento da biodiversidade local através de 
levantamentos florísticos é importante tanto para a conservação ambiental quanto ao uso e a 
exploração dos recursos e das áreas naturais existentes. Uma análise mais detalhada e futuras 
pesquisas deverão ser realizadas na região, a fim de verificar a existência de outras espécies da 
família Piperaceae. 
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PERCEPÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA DE UM TRECHO 
DA FAZENDA SERTÃOZINHO, DISTRITO DE FLORIANO NO 

MUNICÍPIO DE BARRA MANSA – RJ 
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Palavra-Chave: Fragmentação florestal. 

 

INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica é um bioma presente na maior parte do território brasileiro, abrangendo ainda 
parte do território do Paraguai e da Argentina. As florestas atlânticas são ecossistemas que 
apresentam árvores com folhas largas e perenes que atingem de vinte a trinta metros de altura 
(TONHASCA JR., 2005). A importância das florestas é indiscutível, quando falamos da 
manutenção do equilíbrio ambiental e ecológico do planeta, no entanto, nas últimas décadas o 
desmatamento modificou profundamente o aspecto vegetacional da região Sudeste do Estado do 
Rio de Janeiro, seja, pela busca da ampliação das fronteiras agrícolas, seja, pela urbanização e 
industrialização. Florestas ribeirinhas ou matas ciliares prestam serviços ambientais valiosos, 
pois, funcionam como um filtro ambiental, retendo poluentes e sedimentos que chegariam aos 
cursos dágua, servem também como obstáculos contra o assoreamento dos rios, e também 
regula a quantidade de água das chuvas diminuindo a quantidade de água nos rios, e 
consequentemente a possibilidade de enchentes. Servem também como corredor natural de 
ligação entre fragmentos florestais promovendo o deslocamento da fauna e da flora, 
contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas. Atualmente, esse tipo de formação florestal 
encontra-se entre as mais degradadas.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo do estudo foi criar um banco de informações preliminares sobre, a flora e o solo de 
um trecho da microbacia que compõe a área do Hotel Fazenda Sertãozinho em Floriano, RJ. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho compreendeu uma excursão que foi realizada no dia 25 de março de 2012 e consumiu 
8 horas de esforço de campo e 32 horas para identificação dos indivíduos amostrados. O método 
utilizado foi de caminhada livre em uma trilha existente no local, a qual tem aproximadamente 
1.200m de extensão. A trilha foi subdividida em 40 quadrantes de 30 metros, aferidos com 
auxilio de uma trena e marcados com estacas.  O critério de inclusão foi o DAP 5 cm para 
árvores e DAP 2,5cm a 5cm para arbusto. Para estimar a altura dos indivíduos utilizou-se a vara 
de poda de 6 metros e a identificação visual contou com o auxílio de binóculo marca Kala® e 
registros de câmeras digitais. As famílias botânicas foram reconhecidas segundo o sistema de 
classificação de (CRONQUIST, 1988). Para análise preliminar do solo, utilizou-se a visualização 
e a percepção granulométricas, a presença ou ausência de matéria orgânica e ainda a presença 
de macrofauna. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

No inventário florístico encontrou-se 35 morfo-espécies em 31 gêneros pertencentes a 19 
famílias botânicas, perfazendo um total de 148 indivíduos amostrados. Foram registrados 8 
indivíduos mortos em pé o que representa em porcentagem aproximado de 5% do total 
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amostrado. As famílias com maiores números de gêneros foram: Arecaceae (3), Bignoniaceae 
(4), Rubiaceae (3) e Lauraceae (5). As espécies arbóreas com maior número de indivíduos 
foram: Astrocaryum aculeatissimum (12); Sorocea bonplandii (10); Nectandra megapotamica 
(8); Abarema brachistachya (8). O levantamento florístico aponta para a existência de 3 
extratos bem definidos na área estudada e indica também, que as espécies botânicas observadas 
distribuem-se, quase uniformemente ao longo do trecho de 1200 metros. Percebeu-se, o solo 
como uma cobertura fina formada por uma complexa mistura de rochas erodidas, nutrientes 
minerais, matéria orgânica em decomposição, água, ar e macro-organismos diversos. Em alguns 
pontos a serrapilheira acumulada pode variar entre 10 e 15 cm de profundidade.  

Quanto a estrutura do componente arbustivo-arbóreo observou-se indivíduos entre 2m e 25m 
sendo a altura média 12m, destacando-se indivíduos de Sorocea bonplandii; Zanthoxylum 
rhoifolium; Urbanodendron verrucosum e Astroniun fraxinifolium. Acima desse estrato 
sobressaem poucos indivíduos emergentes com alturas variando entre 12m e 25m Piptadenia 
gonoacantha; Astroniun fraxinifolium; Urbanodendron verrucosum e Bombacopsis glabra. 
(Faria, 2005) afirma que algumas espécies abundantes no estrato herbáceo podem alcançar o 
porte arbustivo e arbóreo e até emergente, contribuindo para uma formação florística única, 
como Astroniun fraxinifolium que apresenta indivíduos com 1,5m, 2,5, 12m e 25m essas 
populações vêm mantendo-se na área e ocupando diferentes extratos. Entre os 140 indivíduos 
amostrados, 28 foram encontrados com apenas 1 ou 2 indivíduos o que representa 20% das 
espécies amostradas. Entre as espécies consideradas raras podem estar englobadas espécies com 
populações pequenas e em risco de extinção, espécies de distribuição esparsa, aquelas que estão 
entrando ou saindo do cenário florístico atual, ou ainda aquelas que apresentam problemas de 
recrutamento (FARIA, 2002). 

 

CONCLUSÃO 

A diversidade de espécies encontradas neste estudo pode ser em consequência de fatores 
históricos, como migração de espécies de formações vegetais próximas à área de estudo, como a 
Mata do Cafundó, como também pode ser decorrente de um processo ecológico intenso, causada 
pelo isolamento geográfico da área, devido à fragmentação desta. Recomenda-se à restituição e 
manutenção da área da mata marginal a partir das espécies conhecidas para garantir sua 
preservação. 

 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

CRONQUIST, A. The evolution and classification of flowering plants. 2ªed. The New York 
Botanical Garden, New York, 1988. 396p. 

FARIA, M. J. B. Caracterização e estrutura da vegetação de um trecho de borda de um 
fragmento de Mata Atlântica (Floresta da Cicuta), no município de Volta Redonda – Estado do 
Rio de Janeiro. 2002. Monografia (Especialização em Ciências Ambientais e Florestais) – 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 47p. 

FARIA, M. J. B. Florística e Estrutura de um Trecho da borda de um Fragmento de Mata 
Atlântica no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul, nos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa 
– RJ. 2005. Dissertação (Mestrado. Ciências Ambientais e Florestais) Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 36pg. 

TONHASCA JR., A. Ecologia e história natural da Mata Atlântica. Rio de Janeiro: Ed. 
Interciência. 2005. 

 

 



 

P
ág

in
a1

1
2

 

PLANTAS EXÓTICAS INVASORAS: UMA INVESTIGAÇÃO SÓCIO-
AMBIENTAL NO MORRO DAS ANDORINHAS, NITERÓI, RJ 

 

Machado, D. N. S.1 & Barros, A. A. M.1 

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, FFP/DCIEN/GEIA, São Gonçalo, Brasil   

 

Palavra-chave: invasão biológica 

 

INTRODUÇÃO 

O mundo vive hoje uma das maiores crises de perda de diversidade biológica já documentada. 
As previsões para a próxima década são alarmantes, especialmente nos países com 
megadiversidade como o Brasil. As espécies exóticas invasoras representam a segunda causa de 
ameaça à conservação, estando em primeiro lugar em relação às áreas protegidas (Ziller & 
Dechoum, 2007). Esse fato é agravado quando estudado sob a ótica da Mata Atlântica, 
ecossistema com alto grau de espécies endêmicas. Grande parte do que restou concentra-se nas 
regiões Sul e Sudeste, encontrando-se em diversos estádios de sucessão ecológica. Nesse 
contexto, esses fragmentos de floresta assumem função de mantenedoras desse bioma, estando 
suscetíveis as invasões pelas plantas exóticas invasoras.  O presente trabalho visa à avaliação dos 
impactos da contaminação biológica causados pelas plantas exóticas invasoras no Morro das 
Andorinhas no contexto histórico da ocupação da região. O Morro das Andorinhas (196m) 
encontra-se localizado na Região Oceânica do município de Niterói, RJ. Foi incluído no Parque 
Estadual da Serra da Tiririca (PEST) através da Lei Estadual nº 5079 de 03 de setembro de 
2007. Também faz parte da Área de Proteção Ambiental das Lagunas e Florestas de Niterói e da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica homologada pela UNESCO em 10 de outubro de 1992 
(Barros & Garcez, 2003). Abriga um valioso patrimônio da diversidade florística e faunística 
fluminense como mostram os estudos de Araujo & Vilaça (1981), Sousa et al. (2003) e Barros et 
al. (2004). A Mata Atlântica que recobre esse inselberg está representada pela Floresta 
Ombrófila Densa Submontana e vegetação de afloramento rochoso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizadas coletas aleatórias de plantas férteis no período de março/2011 a março/2012, 
segundo técnicas usuais em botânica (Guedes-Bruni et al., 2002). O material testemunho foi 
incorporado ao acervo do Herbário da Faculdade de Formação de Professores (RFFP). A grafia 
do nome das espécies foi confirmada com auxílio de banco de dados The Plant List (2012). As 
plantas exóticas foram mapeadas a Trilha das Andorinhas em intervalos regulares de 100m, 
sendo registrada sua presença num raio de cinco metros em ambos os lados das trilhas. Os 
valores de cobertura de cada espécie foram estimados segundo escalas de Braun-Blanquet de 
cobertura-abundância (Müller-Dombois & Ellenberg, 1974). Foram consideradas cinco classes 
de cobertura: C1 (10%); C2 (25%); C3 (50%); C4 (75%) e C5 (100%). A frequência absoluta (FA) 
foi calculada pela fórmula (Pi/P). 100, onde Pi= número de parcelas onde ocorre a espécie e P= 
número de parcelas amostradas (Brower & Zar, 1984). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas 15 espécies de plantas exóticas pertencentes a 14 famílias. Dessas 65% são 
utilizadas como ornamentais, 17% medicinais, 12% na alimentação e 6% na confecção de 
artesanato. Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & Jacobs (capim-colonião) apresentou o 
maior potencial invasor (15,8%), ocupando principalmente áreas afetadas por incêndios 
frequentes. Também se destacam Agave americana L.- Pita, Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.- 
Dracena, Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. – Areca-bambu, Euphorbia 
umbellata (Pax) Bruyns - Leiteira e Hibiscus rosa-sinensis L. - Hibisco (10,5% cada). Essas 
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espécies concentram-se próximo as casas da comunidade tradicional, uma vez que são 
ornamentais. À medida que a trilha se afasta da área residencial diminui a incidência de plantas 
exóticas, ficando restritas aos afloramentos rochosos que funcionam como mirantes. Nessas 
áreas observam-se A. americana L., Phyllostachys aurea Rivière & C. Riviere (Bambu-de-
jardim) e Sansevieria trifasciata Prain (Espada-de-São-Jorge). O estabelecimento e expansão 
dessas espécies agressivas são significativos, sendo muito difícil serem erradicadas.  

 

CONCLUSÃO  

A presença de plantas exóticas invasoras no Morro das Andorinhas representa uma séria 
ameaça à conservação da diversidade biológica local. Algumas espécies se dispersaram de forma 
agressiva competindo com as espécies nativas, principalmente aquelas associadas aos 
afloramentos rochosos. Esse tipo de ambiente é bastante frágil, onde se registram espécies 
endêmicas e ameaçadas de extinção. Atividades de educação ambiental que incluem o 
reflorestamento das áreas atingidas por incêndios (Barros & Garcez, 2003) representam uma 
medida que deu certo na recomposição da vegetação, Contudo, é necessário o controle da 
introdução dessas plantas e erradicação daquelas mais agressivas, sendo incluído dentre as 
atividades a serem implementadas no Plano de Manejo do PEST. 
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Palavra-chave: Insecta 

 

INTRODUÇÃO 

A ordem Diptera é um dos grupos de insetos mais diversos, tanto em riqueza de espécies, 
quanto ao que diz respeito à ecologia (habitats, hábito alimentar). Dípteros estão distribuídos 
em todos os continentes, e colonizam diferentes ambientes, como o meio aquático, que é o local 
de desenvolvimento do estágio larval de alguns grupos de dípteros (PINHO, 2008). As larvas 
referidas podem ocupar diferentes espaços e ter hábitos distintos no ambiente em que vivem. Os 
dípteros somam aproximadamente 150.000 espécies descritas, agrupadas em algo em torno de 
10.000 gêneros e 150 famílias, porém pouca parte das famílias deste grupo é formada por 
membros estritamente aquáticos (Culicidae, Chaoboridae, Dixidae, Simuliidae) enquanto há 
famílias com apenas algumas espécies ocupando o meio aquático (YEATES, 2007). 

O presente trabalho é um suporte para entender os processos envolvendo os dípteros aquáticos, 
como distribuição geográfica e ecologia, na região de influência da Bacia do Rio Macaé. Existe 
pouca informação sobre a fauna de insetos aquáticos desta bacia, que está localizada na Mata 
Atlântica, um bioma que possui alta taxa de endemismo.  A Bacia do Rio Macaé está 
localizada no nordeste do estado do Rio de Janeiro, em áreas remanescentes de Mata Atlântica. 
Esta é uma área com influência de um rio principal, o rio Macaé, que desenvolve um percurso de 
136 km, tendo suas nascentes na Serra de Macaé de Cima, a 1.560 m de altitude, e desemboca no 
Oceano Atlântico, junto à Cidade de Macaé. Este rio possui dezesseis afluentes (ALPINO, 2007), 
dentre os quais estão os rios: Bonito, Sana, Ouriço, D’Anta, Purgatório, São Pedro e os córregos 
Santiago e Jurumirim (FGV, 2005). A área compreende os municípios de Macaé e partes dos 
municípios de Nova Friburgo e Casimiro de Abreu. 

 

OBJETIVO 

O seguinte trabalho objetiva identificar os espécimes de dípteros coletados na área da Bacia do 
Rio Macaé, para que futuramente utilizar os dados obtidos para complementar a literatura 
relacionada e auxiliar em estudos de biogeografia e ecologia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Ao todo, foram realizadas oito campanhas de coleta, amostrando 60 pontos de coleta, nos anos 
2008-09 pela equipe do Laboratório de Entomologia da UFRJ. Foram realizadas coletas em 
rios, córregos e poças ao longo da Bacia do Rio Macaé, incluindo os municípios Casemiro de 
Abreu, Macaé e Nova Friburgo. Os pontos de coleta foram georeferenciados e foram tomados 
dados abióticos. As coletas dos imaturos foram feitas por busca ativa, procurando em substratos 
submersos, como folhiço, rochas, areia, macrófitas etc. Adultos foram coletados com o uso de 
redes entomológicas na vegetação próxima aos córregos e através de armadilhas luminosas, com 
luz branca e U.V. Uma triagem preliminar foi feita em campo e os exemplares da ordem Diptera 
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foram separados e enviados para o Laboratório de Entomologia da UERJ. Todo material obtido 
está conservado em álcool a 70%. 

O material contém 179 lotes com dípteros, que estão sendo separados em famílias. A 
identificação do material está sendo feita em estereoscópio, com auxílio da bibliografia 
específica dos grupos e comparação direta com material depositado em coleções. Quando 
necessário, o material é dissecado e montado entre lâmina e lamínula para observações da 
terminália, peças bucais e demais estruturas. Os exemplares das famílias encontradas serão 
identificados, em espécies, pelos respectivos especialistas, na UFRJ e FIOCruz. 

 

RESULTADOS 

Até agora foram identificados e/ou contabilizados aproximadamente 3.000 indivíduos, 
presentes em 55 lotes, ou seja, 32,5% do material coletado. No estágio larval foram encontradas 
até o momento as famílias: Simuliidae (1.794) e Sciomizidae (1). Já no estágio adulto foram 
vistas as famílias: Chironomidae (1.108); Ceratopogonidae (55); Tipulidae (34); Sciaridae (33); 
Cecidomyiidae (32); Empididae (11); Dixidae (4); Psycodidae (4); Chaoboridae (2); 
Mycetophilidae (2); Phoridae (2); Culicidae (1); Dryomyzidae (1); Micropezidae (1); Muscidae 
(1); Scatopsidae (1); Tachinidae (1) e representantes não identificados dos grupos Acalyptratae 
(5) e Calyptratae (1). 

 

DISCUSSÃO 

A área de Mata Atlântica fluminense é pouco estudada acerca da biodiversidade de insetos 
(COURI, 2009), e o conhecimento da ocorrência dos dípteros aquáticos contribui para 
aumentar a parcela de dados referentes à biodiversidade. Estudos envolvendo levantamentos 
faunísticos em geral auxiliam estudos ecológicos que procuram detectar alguma perturbação 
causada na biodiversidade biológica. 
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USO DIDÁTICO DO MUSEU ZOOLÓGICO DO IZMA PARA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Alvim, G. F.¹; Panza, C. G. O.1; Monsores, B. de O.1 ; Santos, H. F.1; 
Santos,  M.C.R.M.2. 

¹ Universidade Severino Sombra , Vassouras, RJ, Brasil 

2  IZMA - Instituto Zoobotânico de Morro Azul, Eng. Paulo de Frontin, RJ, Brasil. 

 

Palavra chave: didática 

 

INTRODUÇÃO  

De acordo com Ferreira (2004), museu é um lugar destinado ao estudo, reunião e exposição de 
obras de arte, de peças e coleções científicas, ou de objetos antigos, etc. Os museus tem a 
finalidade de deixar registrado para os visitantes como eram cada objeto ali exposto em seu 
tempo.  Um museu zoológico preserva as espécies (animais) que podem estar ameaçadas de 
extinção, espécies endêmicas e exóticas, ou ainda para conservar os exemplares em seu estado 
original para estudos. 

Sendo assim, “compreender a ação museológica como ação educativa significa, portanto, 
caracterizá-la como ação de comunicação, porque é buscando as interfaces das ações de 
pesquisa, preservação e comunicação, que conseguimos nos distanciar da compartimentalização 
das disciplinas e, ao mesmo tempo, realizar na troca, no diálogo, na interação com os nossos 
pares e com os demais sujeitos sociais envolvidos nos diversos projetos, nos quais estejamos 
atuando, estabelecer metas e objetivos que não se esgotam na aplicação da técnica, isolada, 
descontextualizada, evitando, assim, a dissociação entre os meios e o fim” (SANTOS, 2001).  

“A educação ambiental é uma importante ferramenta que tem a capacidade de formar novas 
consciências sobre o valor da natureza e a preocupação com o desenvolvimento sustentável pode 
promover mudanças de atitudes, favorecendo mudanças sociopolíticas que não comprometam 
os sistemas sociais e ecológicos” (JACOBI, 2003). 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho teve como objetivo a adequação organizacional e visual do espaço físico do 
centro de pesquisas Dr. Charles Borer, destinado ao museu zoológico do Instituto Zoobotânico 
de Morro Azul (IZMA), em Eng. Paulo de Frontin, RJ, para a recepção de escolas do ensino 
básico visando a Educação Ambiental.  Este instituto é uma entidade de direito privado, sem 
fins lucrativos, fundado em 1996 cujos principais objetivos são a pesquisa da biodiversidade da 
Mata Atlântica do município de Engenheiro Paulo de Frontin-RJ; a educação ambiental das 
populações locais; e a reprodução, em cativeiro, de animais ameaçados de extinção no estado, 
para fins de repovoamento da região (IZMA, 2012). O museu foi originado a partir de doações 
feitas pela comunidade local, de espécimes encontrados mortos por atropelamento na RJ 121 ou 
atacados por cães domésticos em propriedades rurais da região, localizadas nas áreas de bordas 
da Mata Atlântica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado o inventário das peças do acervo do museu zoológico do IZMA; a identificação das 
espécies conservadas in vitro e das espécies taxidermizadas. Foram elaboradas fichas e etiquetas 
identificadoras das peças, de forma que catalogação e a organização espacial estivessem de 
acordo com a classificação zoológica de forma didática. As peças foram identificadas com nome 
científico e popular e os dados foram pesquisados na biblioteca do IZMA, onde as bibliografias 
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consultadas foram “Mamíferos do Brasil” (REIS, et al., 2006) e “Princípios Integrados de 
Zoologia” (HICKMAN, et al., 2004).  

O espaço físico do museu foi reestruturado de forma que pudesse acomodar melhor o mobiliário 
já existente.  Foi realizada a limpeza do local e de todas as peças componentes do museu. Para as 
vidrarias e caixa de insetos, foi feita uma triagem, onde o material mais degradado não foi 
utilizado. A organização das prateleiras ocorreu de acordo com as classes de mamíferos, répteis, 
anfíbios e aves. As peças taxidermizadas foram dispostas por tamanho, do maior para o menor, 
acompanhadas de um breve histórico do animal confeccionado por meio digital e impresso em 
papel cartão. As etiquetas também foram confeccionadas por meio digital, impressas em papel 
ofício, recortadas e coladas nas prateleiras com fita adesiva. As que indicavam as classes foram 
utilizadas nas prateleiras das vidrarias, as que indicavam as ordens foram afixadas na caixa de 
insetos e as indicativas de espécies para os animais taxidermizados. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A nova disposição do mobiliário ocasionou melhor circulação dos visitantes e a identificação das 
espécies através de etiquetas, permitiu que os mesmos tivessem maior autonomia durante a 
visitação. O breve histórico dos animais valorizou cada espécime ali exposta, trazendo 
informações sobre elas. Com a adequação, o museu tornou-se mais didático: as etiquetas 
tiveram papel fundamental, apresentando as espécies aos visitantes, trazendo informações sobre 
as peças e permitindo a eles maior independência na visitação; a reorganização do mobiliário 
trouxe amplitude para o local, pois o espaço foi melhor aproveitado. Vale ressaltar que todo o 
processo de adequação facilitou a educação ambiental, proporcionando ao museu receber alunos 
de diferentes faixas etárias e níveis escolares. 
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Palavra-Chave: Censo visual subaquático 

 

INTRODUÇÃO 

A coexistência das espécies em um mesmo hábitat é viabilizada pela diferenciação dos nichos 
ecológicos, cujas principais dimensões são a espacial, a alimentar e a temporal (PIANKA, 1978). 
Nesta última está incluído o ciclo circadiano, ou seja, a variação de claro/escuro em um período 
de 24 horas.   

A habilidade de responder à luz é comum a todos os organismos e a luminosidade o principal 
estímulo para ajustar os períodos de atividade/repouso (RANDALL et al, 2000). Para os peixes, 
o ciclo circadiano proporciona, por exemplo, variações na intensidade de procura por alimento 
(HAHN et al, 1999) e na evitação de predadores (GREENWOOD & METCALFE, 1998).  

As espécies têm um ritmo circadiano próprio. Entre os peixes neotropicais, por exemplo, 
Plagiocion squamosissimus é um predador visualmente orientado que concentra suas 
atividades de alimentação no início da manhã (HAHN et al, 1999). Já Pimelodella lateristriga 
apresenta maior atividade alimentar no período noturno (SOARES-PORTO, 1994; MAZZONI et 
al, 2010), utilizando seus barbilhões para localizar o alimento.  

Os estudos de ciclo circadiano em peixes são comumente realizados em nível específico, sem 
considerar a configuração da comunidade como um todo. No entanto, os diferentes períodos de 
atividade das espécies podem configurar uma comunidade ativa completamente distinta entre o 
período noturno e diurno. Assim, este estudo teve como objetivo verificar possíveis variações na 
composição da comunidade de peixes em relação ao período diurno/noturno em um pequeno 
riacho de Mata Atlântica.  

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no interior da Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) no município de 
Cachoeiras de Macacu (RJ), em abril de 2011 no Rio Guapiaçu, em trecho de 4ª ordem 
(22°26'08,7" lat. S – 042°45'34,8" long. W). As amostragens foram realizadas em trechos de 30 
metros, subdivididos em transectos de 10 metros e estes subdivididos em margens esquerda, 
direita e canal principal. O levantamento das espécies foi realizado em dois fotoperíodos, entre 
as 12:00 h e 16:00 h (diurno) e entre as 19:00 e 23:00 h (noturno), através de amostragem 
visual subaquática. As observações foram realizadas simultaneamente por quatro 
mergulhadores, que realizaram cada um, uma amostragem de três minutos num raio de 50 cm 
em cada subdivisão de cada transecto. Durante a amostragem foram registradas as espécies e a 
quantidade de indivíduos que entravam no raio de abrangência do mergulhador.  Para cada 
fotoperíodo foi verificada a composição e abundância relativa de cada espécie. Uma Análise de 
Correspondência foi realizada com o objetivo de relacionar as espécies aos pontos e período de 
amostragem.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostragem visual revelou uma comunidade composta por quinze espécies pertencentes a 
nove famílias e três ordens. Foram feitos 179 registros diurnos e 36 registros noturnos. A 
maioria das espécies foi avistada em ambos os fotoperíodos.  Characidium vidali, Crenicichla 
gr. saxatilis, Trichomycterus sp, Bryconamericus ornaticeps e Oreochromis sp. foram avistados 
exclusivamente no período diurno, e Schizolecis guntheri avistado exclusivamente no período 
noturno. Durante o dia a espécie mais abundante foi Characidium vidali (n = 67; 37,4%) 
seguida por Astyanax sp.(n = 26; 16,2%) e, durante a noite Pimelodella cf. lateristriga (n = 10; 
27,8%) apresentou maior  abundância.  

A análise de correspondência agrupou os pontos amostrais diurnos e, a eles as espécies Awaous 
tajasica, Trichomycterus sp., Bryconamericus ornaticeps, Astyanax sp., Characidium vidali, 
Crenicichla gr. saxatilis, Oreochromis sp.  Essas espécies, com exceção de Trichomycterus sp., 
pertencem à ordem Perciformes e Characiformes, grupos compostos por espécies 
predominantemente diurnas e orientadas visualmente (OYAKAWA et al, 2006).  Os pontos 
amostrais noturnos não formaram um grupamento único como os diurnos, mas ficaram 
separados dos diurnos e foram relacionados às espécies Rineloricaria sp., Schizolecis guntheri, 
Hyphessobrycon sp., Pimelodella cf. lateristriga, Scleromystax barbatus,  Ancistrus sp., 
Mimagoniates microlepis e “Cascudo NI”. Entre as espécies agrupadas aos pontos noturnos, 
com exceção de Mimagoniates microlepis e Hyphessobrycon sp, todas pertencem à ordem 
Siluriformes. Os siluriformes são peixes de hábito predominantemente noturno, com exceção de 
algumas espécies do gênero Trichomycterus (OYAKAWA et al, 2006).   

Apesar da maioria das espécies terem sido avistadas em ambos os períodos, verificou-se 
diferença no comportamento destas em relação ao fotoperíodo. As espécies que apresentam 
maior freqüência de avistamentos no período noturno, durante o dia, além da freqüência de 
avistamentos ter sido menor, se encontravam em estado de repouso. O mesmo foi verificado em 
relação às espécies de maior abundância diurna avistadas durante a noite.  

 

CONCLUSÕES 

Apesar da comunidade de peixes avistados ser composta efetivamente por 15 espécies, 
percebeu-se uma diferenciação na comunidade funcional (ou ativa) entre os períodos diurno e 
noturno, sendo a comunidade funcional diurna composta principalmente por Perciformes e 
Characiformes e a comunidade funcional noturna por Siluriformes.   
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Palavra chave: serapilheira 

 

INTRODUÇÃO 

A maior parte dos minerais da Floresta Atlântica está contida nas plantas em vez de estar no 
solo. Como há no solo muita serrapilheira que origina abundante húmus, existem 
microorganimos de vários grupos os quais decompõem a matéria orgânica que se incorpora ao 
solo. Esses minerais uma vez liberados pela decomposição de folhas e outros detritos, são 
prontamente reabsorvidos pelo grande número de raízes existentes, retornando ao solo quando 
as plantas ou suas partes (ramos, folhas, flores, frutos e sementes) caem. Em todas as tipologias 
florestais, sabe-se que a produção de serrapilheira representa o primeiro estágio de 
transferência de nutrientes e energia da vegetação para o solo. Para Brun et al. (2001), a 
influência do clima é determinante na quantidade serrapilheira depositada em uma floresta, 
bem como na variação da concentração de nutrientes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A serrapilheira foi coletada na área do Instituto Zoobotânico de Morro Azul – IZMA, situado em 
uma vasta área de Mata Atlântica. A cobertura vegetal, originalmente de Floresta Pluvial 
Atlântica, atualmente encontra-se reduzida a fragmentos de mata secundária. O IZMA está 
compreendido em um fragmento de grande importância ecológica- a Serra do Pau Ferro. 

Para a coleta do material (serrapilheira), foram montadas armadilhas em oito pontos, dispostas 
sistematicamente numa área do fragmento. As amostras foram coletadas em uma área de 50x50 
cm (0,25m²) com auxílio de pá. A serrapilheira foi armazenada em sacos de lixo 50L preto, 
identificados e encaminhados para a análise. A coleta foi realizada em duas estações do ano: 
inverno e primavera.  

Da serrapilheira coletada, retirou-se uma amostra composta estacional das frações folhas, 
material lenhoso e miscelânea. As amostras foram colocadas em sacos de papel, secas em estufa 
com circulação forçada de ar a 60ºC por 65 horas até alcançar massa seca constante e aferidas 
em balança de precisão (0,01g). Depois foram trituradas em moinho, passadas em peneiras de 
malha, armazenadas em sacos de papel e encaminhadas ao Laboratório de Análises da Embrapa 
Solos (RJ), onde se processou as análises de rotina: Análise para Carbono de Tecido Vegetal; 
Análise Elementar para ICP/Plasma e Análise de Plantas.  

 Foram calculadas as seguintes estatísticas para a serrapilheira total: (x); variância (s2); desvio-
padrão (s); erro-padrão (sx). Com o objetivo de determinar se existe diferença na serrapilheira; 
as doze amostras na segunda análise foram divididas em seis para analisar as diferenças entre 
amostras de peso seco peneirado e peso seco das duas estações. As médias das diferenças foram 
comparadas pelo teste de Student Neuman Keul’s – SNK a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A produção de serrapilheira apresentou considerável variação entre as estações de inverno e 
primavera. 
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As frações de peso seco peneirado apresentou durante o inverno os maiores teores de 
micronutrientes (Cu, Fe, Mn, Zn, Cr, Cd) com teor altamente significativo em relação a 
primavera, de acordo com teste de Student Neuman Keul’s – SNK a 5% de probabilidade. As 
concentrações de Ca e Mg foram encontradas em maior concentração nas frações de peso seco e 
durante a primavera, como verificados também por (Domingos et al., 1997). Os maiores teores 
de micronutrientes detectados na primavera foram Cu e Cr para peso seco. Já na estação seca - 
inverno, os macronutrientes que se correlacionaram positivamente em relação a essa 
característica climática foram o P tanto em amostras de peso seco quanto nas de peso seco 
peneirado, K para peso seco e peso seco peneirado, e N para ambas também; para K e N nos 
períodos de maior precipitação têm sido observadas baixas concentrações devido à alta 
mobilidade desses nos tecidos vegetais (CUSTÓDIO-FILHO et al., 1996).  

O teor de C em amostras de peso seco foi encontrado em maior quantidade no inverno, já 
durante a primavera os maiores teores foram encontrados nas amostras de peso seco peneirado.  

 

CONCLUSÃO 

O aporte de macro e micro nutrientes se apresentou maior durante o inverno. A quantidade 
(mg/Kg) dos macronutrientes presentes na serapilheira, os quais estariam sendo aportados ao 
solo, são: N>Ca>Mg>K>P para a serrapilheira total em ambas estações. Os micronutrientes 
estavam presentes na seguinte ordem: Fe>Mn> Zn>Cr>Ni>Cu>Cd>Pb, para a serrapilheira 
total no inverno; e Fe>Mn>Zn>Cu>Cr>Ni>Cd>Pb para a serrapilheira total na primavera. 
Observa-se que a concentração de Ni diminuiu durante a primavera; enquanto a de Cu 
aumentou. As maiores concentrações de Ca foram encontrados nas folhas. Os maiores teores de 
micronutrientes detectados na primavera foram Cu e Cr para peso seco. O teor de C nas folhas 
foi encontrado em maior quantidade no inverno.  

Foram verificadas diferenças estatísticas significativas entre as duas estações climáticas 
estudadas. 
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