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Larissa Pires Macedo Oliveira dos Santos1
¹Curso de Ciências Biológicas / Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense,
larissa_pms@hotmail.com
Palavras-chave: Parque Natural Municipal, percepção, papel social dos parques.

INTRODUÇÃO
Diversas atividades antrópicas têm levado os ecossistemas a níveis de degradação
insustentáveis, fazendo-se fundamentais medidas de proteção, sendo a criação de unidades
de conservação (UC) uma das principais. No entanto, apenas a delimitação de parques não
garante a qualidade e o equilíbrio ambiental, tampouco a concordância da população com
os esforços conservacionistas (PIMENTEL, 2008). Dessa forma, são necessários estudos
que levem em conta o fator humano nas questões sobre conservação. Nestes se inserem os
relacionados à Percepção Ambiental.
O presente estudo objetivou analisar o papel social do Parque Natural Municipal Curió de
Paracambi (PNMC) sob o ponto de vista conservacionista através da avaliação da
percepção ambiental dos moradores de seu entorno.
MATERIAL E MÉTODOS
O Parque Natural Municipal do Curió se localiza no município de Paracambi
(22°35’55.6’’S 43°42’21.2’’O), no domínio Mata Atlântica, e foi criado em 2002 para
conservar a parcela florestal mais bem preservada da cidade. A unidade possui 913
hectares e é limítrofe aos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes e, no
âmbito municipal, a dez bairros, sendo o entorno um importante elemento, já que pode
afetá-la positiva e/ou negativamente (ITPA, 2010). Para o exame do papel social da UC,
foi realizada a aplicação de formulários, contendo dez questões, a moradores maiores de
idade de bairros paracambienses contíguos ao Parque. Os voluntários foram abordados
aleatoriamente em locais públicos entre os dias 10 de setembro e 21 de outubro de 2016. A
da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011).
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análise dos formulários baseou-se principalmente na estatística descritiva e na metodologia
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PARACAMBI-RJ: PERCEPÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

RESULTADOS/DISCUSSÃO
Foram entrevistadas 96 pessoas com idades entre 18 e 80 anos. Apesar da maioria dos
primeiras questões se prestavam a estudar se a população sabe o que é uma UC (questão 1)
e, através da solicitação de exemplos, se conheciam e apontariam o Parque do Curió
(questões 2, 3 e 4). As quantidades de menções a este foram baixas, aumentando conforme
as questões iam sendo direcionadas para tal (13 pessoas na questão 1 e cerca de 36 na 4.).
Percebeu-se um distanciamento em relação a unidade e uma falta de conhecimento sobre o
que é uma UC. Uma proporção de 64% dos entrevistados revelou desconhecer os limites
do PNMC. A notória falta de conhecimento sobre esse aspecto foi vista já na pesquisa para
elaboração do plano de manejo (ITPA, 2010). Tais fatos reforçam a necessidade, tanto de
programas de educação ambiental e conscientização da população sobre o que realmente
são as referidas estratégias, quanto de uma maior divulgação do Parque. Dos que sabiam
da existência da UC, 44% tomaram ciência do mesmo através de comentários. Em segundo
ficaram as placas (19%), seguidas pelas atividades escolares (12%). Pequena parcela (7%)
obteve tal informação a partir de divulgação direta da prefeitura. Esse pequeno número
sugere uma carência de ações mais efetivas do poder público para a construção do
reconhecimento do Parque pela população. Além disso, uma fração reduzida (n=17,18%)
disse já ter se envolvido em outras atividades associadas ao parque, sendo uma das mais
citadas as relacionadas ao meio escolar e projetos (50%). Esses resultados mostram o valor
das atividades escolares, já que sua influência ultrapassou os limites dos colégios e
alcançou diversos moradores. A visitação foi um fator pouco identificado nas pesquisas;
apenas 23 pessoas afirmaram já ter ido à área, sendo as motivações mais apontadas os
passeios (59%) e as atividades esportivas (22%). Tal cenário contrasta com os achados de
Pimentel, no qual a maioria dos pesquisados já haviam visitado a unidade de conservação
estudada, o Parque Estadual da Serra da Tiririca (2008, p. 204). Isso pode ser explicado
pelo fato dessa UC possuir grande apelo turístico, enquanto o PNMC não possui
infraestrutura para tal fim (ITPA, 2010). A maioria dos voluntários (89%) disse haver
aspectos positivos de se morar perto da unidade, o que foi corroborado pela proporção de
destacaram-se o contato com a natureza (23,9%) e a qualidade do ar (18,7%), e dentre os

2

86% que não identificaram malefícios decorrentes dessa condição. Dos pontos positivos
negativos, a proximidade de animais. A atribuição de valor ao meio natural e seus
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entrevistados morarem no entorno do Parque do Curió há pelo menos 15 anos. As quatro
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componentes e o reconhecimento da contribuição destes para uma melhor qualidade de
vida foi também encontrada em outros projetos abordando a percepção ambiental. Já a
acerca de problemas que, além de afetarem o entorno, podem levar a degradação do
PNMC. A compreensão de impactos pela população mostra que, apesar da falta de
conhecimento mais específico sobre estas, os moradores conhecem o que deve ser evitado,
um ponto positivo se acompanhado de atitudes proativas. Via de regra, os participantes
atribuíram altas notas de importância para as funções dos parques, sendo a menor média
atribuída às atividades de recreação e lazer (8,13); Isso demonstra o reconhecimento da
necessidade de ações para a conservação do meio ambiente e, principalmente, o relevante
papel destes nas esferas socioambientais. Nota-se que a valorização da conservação, o que
também foi visto nos estudos para a elaboração do plano de manejo, no qual os
entrevistados defenderam a importância de proteger as florestas ainda existentes na cidade
e confirmaram a relevância do parque para a conservação (ITPA, 2010). Houve

também

uma tendência dos participantes em concordar que a responsabilidade de conservar o
PNMC é de ambos: moradores e governo, notando-se inclusive um maior grau de
atribuição de responsabilidade aos primeiros, como observado em maior escala por
Figueiredo (2011).
CONCLUSÃO
Há ainda pouca inserção e integração do Parque do Curió à sociedade, ator com maior
potencial para modificações do meio. Para melhorar esse cenário, são recomendáveis
medidas como a construção de infraestrutura para visitação, intensificação dos trabalhos
com estudantes e outras ações para a integração da Unidade de Conservação à população.
Nesse contexto, tem-se que o alcance desses objetivos é fundamental para a efetivação do
seu papel social da UC.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARDIN, L. Análise de conteúdo. 1. ed. São Paulo: EDIÇÕES 70 - BRASIL, 2011.
FIGUEIREDO, L. V. R. Percepção ambiental em uma unidade de conservação de
proteção integral. Montes Claros: Universidade Estadual de Montes Claros, 2011.
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, 2008.
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identificação de pontos negativos aponta para a existência da percepção dos participantes
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AVIFAUNA EXTINTA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1808 ATÉ 1900

Palavras-chave: Aves extintas, Mata Atlântica, Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO
O Estado do Rio de Janeiro foi explorado por diversos naturalistas que coletaram material
zoológico, depois da abertura dos portos às nações amigas, determinada por D. João VI.
Este fato foi um passo importante para o desenvolvimento científico da Zoologia. Um
táxon está extinto quando não há dúvida de que o último indivíduo morreu na natureza.
Presume-se que um táxon esteja extinto quando inventários exaustivos em seu habitat
conhecido e/ou esperado e em períodos apropriados (diurno, sazonal, anual) ao longo de
toda a sua distribuição histórica não registraram nenhum indíviduo. Os inventários devem
ser feitos em uma escala de tempo apropriada ao ciclo e a forma de vida do táxon.
MATERIAL E MÉTODOS
Entre os anos de 2000 e 2013, foi realizado inventário de longa duração no Estado do Rio
de Janeiro, o trabalho de campo foi realizado, com amostragens em 39 Unidades de
Conservação de Proteção Integral e 17 Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Este
estudo consultou 329 referências bibliográficas, sendo 140 de cunho geral e 189
específicas do Rio de Janeiro, também consultou as coleções seriadas do Museu Nacional,
UFRJ, UFRRJ, MZUSP, além dos arquivos digitais de museus estrangeiros. O trabalho
que serviu de base foi a Lista de Espécies Ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro, onde
são consideradas extintas 20 espécies para o Estado do Rio de Janeiro (ALVES et al.,
2000), durante o período de 1808 a 1900.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Com base nas três fontes de dados consultados foram registrados para o Estado do Rio de
Janeiro 764 espécies. Posteriormente ao trabalho de Alves et al. (2000), quatro espécies
foram incluídas na avifauna fluminense: Mergus octosetaceus, Anhima cornuta, Ortalis

localidades do estado, é o caso do socó-boi-escuro (Tigrisoma fasciatum) cuja localidade-

4

aracuan e Nemosia rourei e três espécies foram retiradas por serem encontradas em outras

tipo foi sugerida como Campos dos Goytacazes (PACHECO & WHITNEY 1997),
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encontrado em Angra dos Reis em 2013; o gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus) foi
registrado na REBIO do Tinguá (MENDONÇA-LIMA & PACHECO, 2003), PN da
Tijuca (SERPA, 2012) e Cachoeiras de Macacu (REGUA) (PIMENTEL & OLMOS,

Teresópolis e Cantagalo (IHERING, 1900), posteriormente foi registrado em Miracema
(MACIEL & BLANCO, 2014). Este estudo considera 13 espécies extintas localmente no
estado do Rio e Janeiro, o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) (PACHECO &
FONSECA, 1999); rabo-de-espinho (Discosura langsdorffi) com pelo menos cinco
registros históricos todos anteriores a 1900 (DESCOURTILZ, 1831; GOELDI, 1894;
IHERING, 1900); o tangará-falso (Chiroxiphia pareola) não é registrada desde 1900 em
Nova Friburgo (IHERING, 1900; PINTO, 1944); e a saíra-apunhalada (Nemosia rourei)
que suspeita-se que, a localidade-tipo seja Macaé de Cima, Nova Friburgo (PACHECO,
1999).
CONCLUSÃO
A partir dos dados analisados neste estudo, durante o período de 1808 a 1900, foram
incluídas cinco espécies consideradas extintas localmente que não haviam sido citadas por
Alves et al. (2000), sendo três retiradas por terem sido encontradas em outros locais
(Tigrisoma fasciatum, Spizaetus ornatus e Falco deiroleucus) e uma por não apresentar
evidências suficientes para ser incluída na avifauna do estado Ortalis aracuan. Totalizando
13 espécies extintas no estado neste período. Provavelmente este aumento de espécies não
esta associado somente à destruição do habitat, mas também ao aumento e divulgação do
conhecimento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALVES, M. A. dos S., et al. A fauna ameaçada de extinção do Estado do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Ed UERJ, 2000.
DESCOURTILZ, T.. Oiseaux-Mouches Orthorynques du Bresil. Rio de Janeiro:
Thomas Reeves, 1831.
GOELDI, E. A. As aves do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria Clássica de Alves and Cia,

IHERING, H. Aves observadas em Cantagallo e Nova Friburgo. Revista Museu Paulista
4: 149-164, 1900.
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1894-1900.
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2011) e o falcão-de-peito-laranja (Falco deiroleucus) que era conhecido apenas de
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MACIEL, E., BLANCO, C.E. Primeiro registro da batuíra-de-papo-ferrugíneo
(Oreopholus ruficollis) e redescoberta do falcão-de-peito-laranja (Falco deiroleucus)
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CARACTERIZAÇÃO DOS PEDOAMBIENTES DE ESPODOSSOLOS NO BIOMA

Menezes, A. R. de1; Fontana, A.2; Anjos, L. H. C dos¹
¹UFRRJ, Instituto de Agronomia, CPGA-CS, andressa.rosas@hotmail.com e lanjosrural@gmail.com
²Embrapa Solos, ademir.fontana@embrapa.br
Palavras-chave: Pedogênese, mapeamento de solos, fatores de formação.

INTRODUÇÃO
Os Espodossolos são solos formados principalmente sobre materiais arenoquartzosos e são
caracterizados pelo horizonte diagnóstico B espódico, cuja formação se dápela
translocação e acúmulo de matéria orgânica humificada associada a óxidos de alumínio
e/ou ferro em subsuperfície (SANTOS et al., 2013). Embora com ocorrência pouco
expressiva, correspondendo a uma área de cerca de 2% no mapa de solos no Brasil
(SANTOS et al., 2011), esses solos têm importante papel ambiental, em função da
capacidade de acúmulo de carbono em profundidade e da biodiversidade vegetal, associada
aos locais de ocorrênciamuito específicos nos diferentes biomas. A importância do
conhecimento dos pedoambientes está relacionada à identificação dos fatores que podem
levar ao processo de formação dos Espodossolos que são associáveis a uma determinada
paisagem. Esse conhecimento vem suprir a carência deinformações detalhadas sobreesses
solos, relevantes para oseu uso e manejo, ou mesmo a conservação, considerando a
fragilidade intrínseca e a forte pressão antrópica quanto à ocupação das áreas onde
ocorrem.
Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar a distribuição dos Espodossolos no
Bioma Mata Atlântica em função dos ambientes de ocorrência quanto aos fatores de
formação: material de origem (geologia), organismos (vegetação) e relevo (topografia e
altitude).
MATERIAL E MÉTODOS

campo as coordenadas geográficas, para o mapeamento da ocorrência dos solosusando um
sistema de informação geográfica, e a informação da vegetação primária. O período de
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De um acervo de dados de perfis de Espodossolos, foram extraídas da sua descrição de
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MATA ATLÂNTICA

busca foi entre março e maio de 2015, sendo obtidos todos os perfis disponíveis em
arquivos de bases digitais, do acervo da biblioteca da Embrapa Solos, entre outros,
disponibilizados em meio impresso pelos pesquisadores ou professores da área de ciência

assim gerado foram realizadas interseções com os mapas de relevo e geologia de escala
1:5.000.000, disponibilizados na base de dados do IBGE, bem como a análise de
distribuição de elevação dos perfis. Por meio das informações geradas foram então
caracterizados os ambientes de ocorrência dos Espodossolos no Bioma da Mata Atlântica
com relação à vegetação, geologia e relevo.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Dentre os 139 perfis de Espodossolos avaliados a distribuição dos perfis com relação ao
relevo deu-se da seguinte forma: áreas de planícies marinhas, fluviomarinhas e/ou
fluviolacustres, 53 perfis; tabuleiros costeiros, 41 perfis; escarpas e reversos da Serra da
Mantiqueira e do Mar, 31 perfis;Morros do Rio de Contas/Cristas e Colinas PréLitorâneas, 10 perfis; e outros, 4 perfis. Pela descrição de campo dos perfis, essessolos
ocorreram em áreas de vegetação de restinga (86), muçununga (45) e altomontana (9).
Observa-se que o número de perfis descritos em campo com a vegetação de muçununga é
próximo ao número de perfis em áreas de tabuleiros costeiros, o que vem a ser um forte
indicativo que a associação desses dois fatores (vegetação e forma da paisagem) contribui
na identificação da ocorrência dos Espodossolos no Brasil. A distribuição dafrequência das
elevações dos perfis indica que no Bioma Mata Atlântica esses solos ocorrem
principalmente em elevações inferiores a 100m (média de 125,4m), contudo os 9 perfis
associados à vegetação altomontana ocorrem entre 682 e 1.673m e em terrenos
movimentados como nas escarpas e reversos da Serra da Mantiqueira e Morros do Rio de
Contas/Cristas e Colinas Pré-Litorâneas. A diversidade de relevos e altitudes de ocorrência
é refletida no grande intervalo de elevação de 1 a 1.673m e desvio padrão de 351,6m.
Segundo a informação sobre o material de origem, as geologias foram de rochas gnáissicas
de origem magmática e/ou sedimentar de médio grau metamórfico e rochas graníticas
desenvolvidas durante o tectonismo (49 perfis); sedimentos arenosos e argilosos, podendo

terraços mais antigos do Holoceno (36) e outras (15).
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do solo, que reconhecidamente tenham trabalhado com Espodossolos. A partir do mapa

CONCLUSÃO
No Bioma Mata Atlântica os Espodossolos associados as vegetações de restinga e
muçunungaocorrem em zonas de elevações inferiores a 100m; já na vegetação altomontana

predominantemente de rochas gnáissicas de origem magmática e/ou sedimentar de médio
grau metamórfico e rochas graníticas desenvolvidas durante o tectonismo, sedimentos
arenosos e argilosos, podendo incluir níveis carbonosos do Terciário e sedimentos
aluvionaresatuais e terraços mais antigos do Holoceno.
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os terrenos são movimentados e estão em torno de 1.000m. O material de origem foi
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CLASSIFICAÇÃO DE COEFICIENTES DE VARIAÇÃO EM EXPERIMENTOS
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Palavras-chave: faixas de classificação, precisão experimental e setor florestal.
INTRODUÇÃO
A crescente importância do setor florestal no Brasil vem impulsionando o
desenvolvimento de pesquisas e experimentos na área. Na avaliação e interpretação dos
resultados experimentais Garcia (1989) recomenda a utilização de medidas de dispersão na
tentativa de garantir conclusões mais seguras e precisas. Por se tratar de uma medida de
dispersão relativa, ou seja, que permite a comparação de diferentes variáveis, o Coeficiente
de Variação (CV) é empregado em larga escala. A distribuição dos valores do CV
possibilita estabelecer faixas que orientem o pesquisador sobre a precisão do experimento.
Foi estabelecido por Gomes (1990) que os coeficientes de variação são considerados
baixos quando inferiores a 10%; médios, quando estão entre 10 e 20%; altos, quando
presentes no intervalo de 20 a 30%; e muito altos, quando superiores a 30%. Essa
classificação tem como base dados agrícolas, negligenciando particularidades das espécies
e culturas, o que evidencia a necessidade de estudos específicos para o setor florestal,
particularizando as variáveis estudadas. Este trabalho visa estabelecer faixas de
classificação para o CV de experimentos florestais relacionados às características
dendrométricas de espécies nativas e exóticas.
MATERIAL E MÉTODOS
Os coeficientes de variação (CV) foram obtidos da revisão de diversos trabalhos relevantes
do setor florestal, contemplando os periódicos: Revista Árvore (v.26, n.3, 2002 ao v.39,
n.6, 2015), Scientia Forestalis (n.57, 2000 ao n.108, 2015), Ciência Florestal (v.10, n.1,

Amazonica (v.30, n.1, 2000 ao v.46, n.1, 2016), Revista Cerne (v.6, n.1, 2000 ao v.21, n.3,
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2000 ao v.25, n.4, 2015), Revista Floresta (v.30, n.12, 2000 ao v.45, n.3, 2015), Acta

2015), Revista do Instituto Florestal (v.12, n.1, 2000 ao v.27, n.1, 2015), Pesquisa Florestal

Página

Resumos do IV Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica Engenheiro Paulo de Frontin – RJ -

2017

FLORESTAIS

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

Brasileira (n.50, 2005 ao v.35, n.83, 2015), Revista Floresta e Ambiente (v.7, n. único,
2000 ao v.22, n.3, 2015), Revista Forestal Venezolana (v.044, n.001, 2000 ao v.57, n.002,

n.1, 2000 ao v.45, n.10, 2015). As variáveis-resposta dendrométricas analisadas foram:
Altura Total, Diâmetro do Colo, Diâmetro a Altura do Peito, Relação Altura/Diâmetro e
Forma. Para testar o ajuste dos dados à distribuição normal utilizou-se o método de
Kolmogorov-Smirnov, modificado por Lilliefors. Posteriormente, definiu-se as faixas de
classificação utilizando a metodologia proposta por Costa et al. (2002). Ela qualifica o CV
em: baixo [CV≤(Md – PS)]; médio [(Md – PS)<CV≤(Md + PS)]; alto [(Md +
PS)<CV≤(Md + 2PS)]; e muito alto [CV>(Md + 2PS)]. Em que: Md = (Q1 + Q3) /2 é a
mediana dos coeficientes de variação, Q1 e Q3 são o primeiro e o terceiro quartil,
respectivamente, os quais delimitam 25% de cada extremidade da distribuição. Enquanto
que o PS = IQR/1,35 é o Pseudo-Sigma, sendo IQR a amplitude interquartílica (IQR = Q3
- Q1).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teste de normalidade de Lilliefors evidenciou que apenas a variável Forma seguiu
distribuição normal, o que justificou a aplicação da metodologia de Costa et al. (2002),
pois ela não exige a normalidade dos dados. Altas medidas estatísticas de posição e
dispersão foram obtidas para as variáveis, o que refletiu em faixas de classificação mais
amplas. A obtenção de intervalos diferentes/específicos entre as variáveis demonstrou que
há necessidade do estabelecimento de faixas de classificação conforme a natureza da
variável. Em analogia a classificação proposta por Gomes (1990), foi observada exigência
de menores valores para classificação baixa do CV, exceto para a variável Forma, cujos
intervalos foram semelhantes à proposta por Gomes: baixo (CV≤10,61); médio
(10,61<CV≤22,23); alto (22,23<CV≤28,04); muito alto (CV>28,04). Para as demais
variáveis os intervalos foram: i) Diâmetro do Colo [baixo (CV≤ 5,01); médio (5,01 <CV≤
20,41); alto (20,41 <CV≤ 28,11); muito alto (CV> 28,11)]; ii) Altura Total [baixo (CV≤
5,51); médio (5,51 <CV≤ 17,47); alto (17,47 <CV≤ 23,45); muito alto (CV> 23,45)]; iii)
Diâmetro a Altura do Peito [baixo (CV≤ 4,35); médio (4,35 <CV≤ 18,35); alto (18,35
médio (7,28 <CV≤ 26,00); alto (26,00<CV≤ 35,36); muito alto (CV> 35,36)]. Valores
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<CV≤ 25,35); muito alto (CV> 25,35)]; e iv) Relação Altura/Diâmetro [baixo (CV≤ 7,28);

inferiores ao proposto por Gomes (1990) para a classificação do CV baixo para Diâmetro
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2013), Revista Rodriguésia (v.51, n.78, 2000 ao v.66, n.2, 2015) e Ciência Rural (v.30,
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do Colo, Altura Total e Diâmetro a Altura do Peito sugere condições experimentais mais
homogêneas ou mesmo maior uniformidade nos procedimentos de mensuração, tendo em

menor CV e, consequentemente, maior exigência para o experimento ser classificado com
alta precisão experimental. Valores elevados para o CV nas faixas alta, e muito alta da
Relação Altura/Diâmetro justifica-se pelo fato da variável ser expressa/mensurada em
diferentes unidades de medidas, além de outras variações, como diferentes espécies, que
podem ser adicionadas ao erro experimental elevando as estimativas do CV.
CONCLUSÃO
Infere-se que a utilização de uma proposta única e generalizada para classificação do CV
pode induzir a um grande viés nas conclusões a respeito da precisão dos experimentos no
setor florestal devido suas peculiaridades, tendo em vista a especificidade das faixas de
classificação obtidas para as características dendrométricas. Espera-se com este estudo
disponibilizar uma nova ferramenta para ser utilizada como referência na avaliação da
precisão experimental em ensaios florestais.
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vista a menor magnitude dos fatores que favorecem o erro experimental, o que propicia
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COMPARAÇÃO DO DIÂMETRO E ALTURA DE ÁRVORES EM DUAS ÁREAS
DE FLORESTA ATLÂNTICA COM DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS,

Mendonça, A.R.¹; Voltolini, J.C.²
¹Instituto Zoobotânico de Morro Azul (IZMA), Eng. Paulo de Frontin, RJ
²Universidade de Taubaté, Departamento de Biologia, Grupo de Pesquisa e Ensino em Biologia da
Conservação (ECOTROP), jcvoltol@uol.com.br
Palavras-chave: Mata atlântica, sucessão ecológica, estrutura da vegetação.

INTRODUÇÃO
Abrigando mais da metade das espécies conhecidas, as florestas tropicais ocupam apenas
7% do planeta (PRIMACK e RODRIGUES, 2002) e a destruição de habitats como esse é a
principal causa de extinções (WILSON, 1997). No Brasil, a criação de pastagens,
silvicultura, agricultura e ações de desmatamento provocam a devastação de grandes áreas
da Mata Atlântica (DEAN, 1996), que se destaca entre os mais ricos e degradados
ecossistemas do planeta (MYERS et al., 2000). A devastação do bioma ocasionou a
fragmentação, onde muitos habitats foram divididos em pedaços de menor tamanho
(PRIMACK e RODRIGUES, 2002). Esta realidade pode influenciar interações biológicas
e ter efeitos sobre a densidade das plantas (BERTANI, 2006). O abandono de muitas
dessas áreas permitiu a formação de florestas secundárias em regeneração (TANIZAKi,
2000) e ocorrem mudanças na riqueza e composição de espécies, assim como no
funcionamento das florestas através de uma sequência de eventos e processos sendo que,
diferentes padrões e intensidade das perturbações, podem ocasionar diferentes mudanças
na estrutura das florestas (GUARIGUATA & OSTERTAG, 2001).
O objetivo deste estudo foi comparar o diâmetro e a altura das árvores (fuste) em duas
áreas de floresta atlântica em diferentes estágios sucessionais.
MATERIAL E MÉTODOS

município de Miguel Pereira (RJ). Uma das áreas pesquisadas está inserida em uma RPPN
(Reserva Particular do Patrimônio Natural; 22º27`31.08”S

43º27`06.86”O) e é uma

floresta com aproximadamente 40 anos de abandono com altitude média de 768m. A outra
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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MIGUEL PEREIRA, RJ

área fica na parte alta da serra Miguel Pereira (22º28`35.60”S 43º28`26.80”O), tem mais
de 80 anos de abandono e altitude média de 874m. Em cada área de estudo foram

metros umas das outras, totalizando 600m² de área amostrada em cada fragmento. Cada
parcela foi dividida em 5 sub-parcelas de 4 metros de largura por 10 metros de
comprimento. Registramos as árvores com no mínimo 1cm de DAP (Diâmetro na Altura
do Peito) e dois metros de altura. A altura do fuste foi medida com auxílio de uma vara de
bambu com nove metros de altura, sendo que, para aqueles indivíduos que apresentaram o
fuste maior que esse número, a altura foi estimada com avaliação visual. Quanto ás
análises, comparamos o diâmetro e a altura das árvores nos dois locais utilizando um teste t
para dados heterocedásticos. Os valores nos resultados são expressos por média e erro
padrão.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
O diâmetro no alto da serra, em regeneração há mais tempo, foi quase o dobro (8,14 ±
0,60cm; n = 357; P = 0,00; Figura 1) do encontrado na floresta da RPPN (5,73 ± 0,37cm; n
= 351) e a altura das árvores (fuste) também foi maior no alto da serra (4,77±0,15m; n =
357; P = 0,00) do que na RPPN (3,19±0,10m; n = 357). Coelho et al. (2003) e Araujo et al.
(2005), estudando uma floresta secundária latifoliada no município de Castanhal, estado do
Pará, também encontraram maiores valores de altura e diâmetro de árvores em áreas com
maior tempo de abandono, assim como Ruschel et al (2009), que estudando uma área de
floresta ombrófila densa no município de São Pedro de Alcântara, estado de Santa
Catarina, encontraram valores mais altos de DAP para uma área em estágio secundário
avançado em relação a outra área em estágio secundário médio. Com base nos dados
obtidos e com a Resolução Conama nº 6 (1994), pode-se classificar a área da RPPN como
uma floresta em estágio médio de sucessão secundária e a área do Alto da Serra como
floresta em estágio avançado.
CONCLUSÃO
Apesar da degradação florestal na região, a área em regeneração há mais de 80 anos
apresentou vegetação mais desenvolvida do que a outra área com 40 anos de abandono.
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DIFERENTES TONS DE CORES PARA FOLHAS MADURAS DE ESPÉCIES
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Palavras-chave: matiz, valor, croma

INTRODUÇÃO
A cor dos tecidos das plantas fornece informações sobre a influência da luz, temperatura
do local e da composição química do solo, especialmente quando o solo é deficiente em
determinado macronutriente ou micronutriente. A cor das folhas também pode revelar a
origem genética das plantas, o efeito de substâncias tóxicas ou a ação de organismos
parasitas (MUNSELL, 2011). Blackmer et al. (1993) observaram que outros fatores, como
por exemplo a disponibilidade de nitrogênio, a idade e teor de água na planta, densidade de
plantas, cultivar, estresse ambiental ou fatores bióticos, podem afetar a intensidade da cor
verde na folha. Cor pode ser definida como a sensação que a luz provoca no órgão de visão
humana, e que depende, primordialmente, do comprimento de onda das radiações
(FERREIRA, 2003). A definição das diferentes cores é dada por padrões pré-definidos,
como o sistema de cores Munsell (MIZUNUMA et al. 2014). Nesse sistema são utilizados
três atributos para a identificação das cores: matiz, valor e croma. Para as plantas, o matiz
é dividido em vermelho (R), amarelo (Y), verde (G), azul (B) e ainda apresenta tons
intermediários como amarelo/vermelho (YR), verde/amarelo (GY), azul/verde (BG) e
vermelho/roxo (RP). O valor representa o grau de luminosidade ou escuridão de uma cor e
varia de 3 a 8 para plantas e o croma indica a saturação que varia de 2 a 12 em plantas.
O objetivo deste estudo foi avaliar os diferentes padrões de cores das folhas maduras de
algumas espécies arbóreas do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de
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ÁRBOREAS NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa teve como local de desenvolvimento o Jardim Botânico da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro, local no qual se cultiva, principalmente, indivíduos de

arbóreas na área do Jardim Botânico, sendo elas: Basiloxylon brasiliensis (All.) K. Schum
(Pau-rei), Byrsonima sericea DC. (Murici), Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz
(Pau-ferro), Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze (Jequitibá branco), Cinnamomum
pseudoglaziovii

Lorea-Hern.

(Canela),

Cupania

oblongifolia

Mart.

(Camboatá),

Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. (Arco-de-pipa), Guarea guidonia (L.) Sleumer
(Carrapeta), Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (Ipê rosa), Inga laurina
(Sw.) Willd. (Ingá), Lecythis pisonis Cambess. (Sapucaia), Manilkara rufula (Miq.) H.J.
Lam (Maçaranduba) e Paubrasilia echinata Lam. (Pau Brasil). As folhas maduras foram
coletadas em dezembro de 2016 com auxílio de podão e caracterizadas segundo a Color
Chart For Plant Tissues (MUNSELL, 2011), onde é utilizada a notação “matiz
valor/croma”. Para registro das mesmas, o material foi fotografado e armazenado no
Laboratório de Indicadores Edafo-Ambientais (LIEA) da UFRRJ.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
O matiz das folhas maduras variou entre 5GY e 7,5GY, sendo observado o predomínio dos
verde amarelados. Para o valor foi registrado as notações de 3 e 4 e para o croma as
notações variaram entre 2 e 8. A espécie que apresentou a coloração mais escura foi o Paubrasil apresentando notação 7,5GY 3/2, seguido da Maçaranduba que apresentou notação
7,5GY 3/4. Já a espécie que apresentou cores mais claras foi o Pau-rei com notação 5GY
4/8, seguida da Canela e Camboatá ambas possuindo notação 5GY 4/4. As demais espécies
apresentaram a mesma notação de 7,5GY 4/4. Através da cor é possível identificar
diversas características na planta. Níveis ótimos de nitrogênio são encontrados
aproximadamente da notação 7,5GY 4/2 (MUNSELL, 2011), intervalo no qual a maioria
das espécies foram identificadas, com exceção do Pau-rei, Canela e Camboatá. Baixos
níveis de nitrogênio são observados próximos da notação 2,5GY (8/4 até 8/10) na qual
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nenhuma espécie foi identificada.
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espécies características da Mata Atlântica. Foram selecionadas 13 diferentes espécies

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

CONCLUSÃO
O clima da Mata Atlântica permitiu que as cores das folhas maduras das espécies
estudadas variassem entre 5GY 4/4 e 7,5GY 3/4. Sendo a cor das folhas do Pau-brasil mais
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escuras e a cor das folhas do Pau-rei as mais claras.
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INTRODUÇÃO
O conceito de qualidade do solo está associado a interação de seus atributos químicos,
físicos e biológicos, indicando a sua capacidade funcional na manutenção da qualidade,
que pode ser limitadas através das condições do ambiente (DORAN; PARKIN, 1994). A
macrofauna edáfica é um dos parâmetros biológicos, que se apresenta mais sensível e
rapidamente responsivo às alterações no ambiente em comparação aos atributos físicos e
químicos, e por isso tem sido utilizada frequentemente como indicadora da qualidade do
solo (BRUSSAARD et al., 2007). Os diferentes tipos de coberturas vegetais influenciam
diretamente nas comunidades da fauna do solo, podendo diminuir a sua densidade e
diversidade em relação a florestas (HOFFMANN et al., 2009). As atividades exercidas
pela macrofauna cooperam para a estruturação do ambiente, por realizar um papel
essencial na decomposição do material vegetal, na ciclagem de nutrientes e na regulação
dos processos biológicos do solo (CORREIA & OLIVEIRA, 2005). O conhecimento da
composição da comunidade de organismos no solo é uma ferramenta importante para
elucidar os efeitos dos impactos das práticas e mudanças no uso das terras sobre os
processos edáficos (ZAGATTO, 2014). Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi
avaliar a diversidade e densidade da macrofauna invertebrada do solo em diferentes
coberturas vegetais, no Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
MATERIAL E MÉTODOS

Rio de Janeiro, localizado no município de Seropédica, Rio de Janeiro. O município está
situado entre as coordenadas geográficas de latitude Sul 22°45’32.3” e longitude Oeste
43°41’32.3”, sob o domínio do bioma Floresta Atlântica. As áreas de estudos foram
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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COM DIFERENTES COBERTURAS VEGETAIS

selecionadas considerando a diferença na cobertura vegetal, bem como, pela sequência
topográfica. A área 1 localiza-se na parte mais alta da paisagem onde tem a ocorrência das

localizada no terço médio, é caracterizada pela predominância de Poaceae (gramíneas)
rasteira e ausência de árvores; a área 3 localizada na parte mais baixa, onde se verifica a
presença de árvores das famílias Euphorbiaceae, Fabaceae, Meliaceae, Myrtaceae,
Sapotaceae, além de Poaceae. A coleta foi realizada no mês de maio de 2016, ao final da
época chuvosa e quente. A macrofauna foi coletada de acordo como o método
recomendado pelo Programa “Tropical Soil Biology and Fertility” (TSBF) de acordo com
Anderson & Ingram (1993) que consiste na retirada de blocos de solo em um quadrado de
25x25 cm e 10 cm de profundidade. Os pontos de amostragens distanciavam-se 10 metros
entre si. Foram coletados cinco blocos por área. Nas áreas com espécies arbóreas a
coletada foi realizada nos compartimentos serapilheira e solo para a posterior triagem da
macrofauna. As comunidades da macrofauna foram comparadas por meio do índice de
diversidade de Shannon, equitabilidade de Pielou, riquezas média e total a partir do calculo
de indivíduos por metro quadrado.
RESULTADOS/ DISCUSSÃO
A densidade de indivíduos observado na serapilheira foi maior na área 3 (51,2 ind m2) e
menor na área 1 (28,8 ind m2), não houve coleta de serapilheira na área 2 pela ausência de
espécies arbóreas. A maior densidade de indivíduos na serapilheira da área 3 pode estar
relacionada ao maior aporte de material vegetal devido a maior variedade de espécies
arbóreas. No compartimento solo, o maior valor de densidade de indivíduos foi observado
na área 2 (470,4 ind m2), enquanto a área 1 apresentou a menor densidade (108,8 ind m2).
Na área 2 a camada de cobertura morta, decorrente de roçadas, possivelmente favoreceu
melhores condições para a fauna do solo. Na serapilheira os valores da riqueza média
foram iguais nas duas áreas, por outro lado para a riqueza total o maior valor foi observado
na área 1 (5), e o menor na área 3 (3). Os valores referentes a riqueza média no solo, foram
iguais para todas as áreas (2). Para a riqueza total no solo, o maior valor foi observado na
área 2 (11) e o menor na área 1 (9). O índice ecológico de Shannon na área 1 foi maior

mesmo padrão com maior valor na área 2 e menor na 1. Na serapilheira o mesmo padrão

20

(2,74), enquanto a área 2 apresentou menor valor (1,46). O índice de Pielou seguiu o

para esses índices é observado, os valores de Shannon e Pielou são maiores na área 1
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famílias Rubiácea, Lecythidaceae, Sapindaceae, Chrysobalenaceae e Fabaceae; a área 2

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

devido ao equilíbrio na distribuição dos grupos e quantidade de indivíduos dos grupos
Araneae, Formicidae, Isopoda, Larva de Neurópoda e Ortóptera. No solo o maior valor de

quantidade de indivíduos dos grupos Formicidae, Isopoda, Thisanura e Oligochaeta. O
menor valor de Shannon na área 2 está diretamente relacionado a grande quantidade de
indivíduos do grupo Formicidae em detrimento aos outros grupos.
CONCLUSÃO
Os índices ecológicos da macrofauna invertebrada do solo mostraram que as áreas com
melhor cobertura do solo, promoveram condições propícias para o desenvolvimento das
comunidades de invertebrados, favorecendo os grupos importantes na fragmentação dos
resíduos vegetais.
AGÊNCIAS DE FOMENTO
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRUSSAARD, L.; DE RUITER, P. C.; BROWN, G. G. Soil biodiversity for agricultural
sustainability. Agriculture, Ecosystems & Environment, Amsterdam, v. 121, p. 233-244,
2007.
CORREIA, M. E. F.; OLIVEIRA, L. C. M. Importância da fauna para a ciclagem de
nutrientes. In: AQUINO, A.M; ASSIS, R. L. (Eds.). Processos biológicos no sistema
solo-planta: ferramentas para a agricultura sustentável. Brasília: Embrapa Informação
Tecnológica, p. 18 -29, 2005.
DORAN, J. W.; PARKER, T. B. Defining and assessing soil quality. In: J. W. DORAN, J.
W.; COLEMAN,D. C.; BEZDICEK, D. F.;STEWART, B. A. (Eds). Defining soil quality
for sustainable environment. Madisno: t.SSSA Special Publication , n 5, p. 3-21, 1994.
HOFFMANN, R. B.; NASCIMENTO, M. S. V.; DINIZ, A. A. ARAÚJO, L. H. A.;
SOUTO, J. S. Diversidade da mesofauna edáfica como bioindicadora para o manejo do
solo em Areia, Paraíba, Brasil. Revista Caatinga, v. 22, n. 3, p. 122-125, 2009.
Grossa – PR. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo - Solo e Ambiente) - Setor de
Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

21

ZAGATTO, M. R. G. Fauna edáfica em sistemas de uso do solo no município de Ponta

Página

Resumos do IV Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica Engenheiro Paulo de Frontin – RJ -

2017

Shannon e de Pielou na área 1 é devido ao equilíbrio na distribuição dos grupos e a
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ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DAS EPÍFITAS VASCULARES DA MATA DE
RESTINGA DA PRAIA DO SUL, ILHA GRANDE, RJ

Janeiro, 2 anacarolina091087@yahoo.com.br
Palavras-chave: biodiversidade, conservação, RAPELD.

INTRODUÇÃO
Epífitas apresentam grande importância taxonômica e ecológica na Mata Atlântica
representando até 50% das plantas vasculares em algumas áreas (KERSTEN & SILVA,
2006) e gerando diversificação de nichos e habitats no dossel para vários organismos
(DIAS et al., 2014). Apesar da sua importância para os ecossistemas, trabalhos com esse
grupo em restingas ainda são escassos. O presente estudo teve por objetivo analisar
parâmetros ecológicos das epífitas vasculares na mata de restinga da Reserva Biológica
Estadual da Praia do Sul (RBEPS), Ilha Grande, RJ, destacando aspectos relacionados à
conservação das espécies.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo - A Ilha Grande possui um dos mais importantes remanescentes de Mata
Atlântica do sudeste brasileiro com Floresta Ombrófila Densa, matas secundárias,
vegetações de herbáceas, restingas e manguezais (ALHO et al., 2002). O relevo é
acidentado, o clima é quente e úmido com temperatura média de 21,0 ºC, umidade do ar de
80 a 95% e pluviosidade superior a 2.242 mm (INEA, 2011). A RBEPS possui
comunidades vegetais classificadas em: psamófila reptante de anteduna, mata de cordão
arenoso, mata alagadiça de planície e manguezal (ARAÚJO & OLIVEIRA, 1988).
Metodologia – Utilizou-se o RAPELD, um método apropriado para o desenvolvimento de
pesquisas ecológicas de longa duração nos biomas brasileiros. Nas duas parcelas do
RAPELD (distantes 1 km entre si) instaladas em mata de restinga foram demarcadas 52
subparcelas de 100 m2 intercalando-se segmentos de 10 m. Nas subparcelas todas as
epífitas de árvores com diâmetro a altura do peito maior ou igual a 45 cm foram

das espécies ao longo das zonas de altura das árvores. Foram consideradas as seguintes
zonas de altura: Z1 – até um metro acima do solo; Z2 – fuste; Z3 – ramificações primárias;
Z4 – ramificações secundárias; Z5 – dossel superior. Comparou-se riqueza, frequência de
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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registradas. Analisou-se parâmetros florísticos, fitossociológicos e a distribuição vertical
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ocorrência e composição de espécies através dos testes de Kuskal-Wallis e Games-Howell
(devido a não normalidade dos dados), teste do Qui-quadrado e Coeficiente de Jaccard
(CJ), respectivamente. Calculou-se o Índice Epifítico (IE) da mata de restinga, relação

distribuição geográfica e o estado de conservação das espécies.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram registradas 31 espécies de epífitas pertencentes a nove famílias botânicas, com dez
novos registros para a Ilha Grande. As famílias mais representativas foram Araceae e
Bromeliaceae e os gêneros Philodendron e Microgramma, diferente do esperado para a
Mata Atlântica, o que pode ser um reflexo da ação antrópica ocorrida no passado da
RBEPS (ARAÚJO & OLIVEIRA, 1988). Foram registradas poucas espécies com
frequência elevada (6) e muitas espécies raras (18). As mais frequentes nas árvores foram
Philodendron cordatum Kunth ex Schott, Monstera adansonii var. klotzschiana (Schott)
Madison, Philodendron crassinervium Lindl. e Microgramma crispata (Fée) R.M. Tryon
& A.F. Tryon, espécies com alta capacidade de reprodução vegetativa. Nas zonas de altura
a riqueza variou de 14 (Z5) a 25 (Z2) e a frequência de ocorrência de 95 (Z5) a 299 (Z3).
A maioria das espécies distribuiu-se homogeneamente ao longo do tronco das árvores,
houve diferença estatística apenas para Aechmea nudicaulis (L.) Griseb., Billbergia
amoena (Lodd.) Lindl., Monstera adansoni var. Klotzchiana (Schott) Madison e
Philodendron crassinervium Lindl., mais frequentes em Z1, Z2 e Z3, o que pode estar
relacionado aos bons níveis de luminosidade no interior da mata. Quanto à composição, a
menor similaridade florística ocorreu entre Z2 e Z5 (CJ = 0,5) e não houve diferença
significativa entre as demais zonas (CJ > 0,6). A distribuição vertical das espécies está
associada às condições e variações microclimáticas ao longo do tronco das árvores e pode
não ter sido significativa na mata de restinga devido à altura da floresta que não ultrapassa
10 m. A área de estudo abriga 22,1% das epífitas de restingas do Rio de Janeiro (FLORA
DO BRASIL, 2017), com IE de acordo com o esperado para ecossistemas de Mata
Atlântica, de 15-20%, segundo Kersten (2010) (IE = 21,2%). A maioria das espécies é
endêmica da Mata Atlântica (63%) e uma é restrita ao Rio de Janeiro e São Paulo,

conservação é desconhecido (74%), pois não foram avaliadas pelo Centro Nacional de
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Neoregelia johannis (Carrière) L.B.Sm. Para a maioria das epífitas o estado de

Conservação da Flora (2017) em relação ao grau de ameaça de extinção e 26% delas estão
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entre o número de epífitas e o total de espécies vegetais vasculares da área, analisou-se a

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

em situação pouco preocupante (LC). Nenhuma espécie consta no Livro Vermelho da
Flora do Brasil (2013) ou na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de
Extinção (MMA, 2014).

A restinga da RBEPS é uma importante área de preservação da biodiversidade de epífitas
da Ilha Grande e do Rio de Janeiro. Ressalta-se a necessidade da realização de coletas em
áreas pouco amostradas e de mais pesquisas sobre ecologia desta e de outras comunidades
em restingas a fim de gerar os subsídios necessários para a conservação das espécies e
destes ecossistemas.
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INTRODUÇÃO
A herbivoria é uma interação ecológica entre o produtor e o consumidor primário de uma
cadeia trófica (CRAWLEY 1987) tem um papel importante na manutenção da diversidade
exercendo forte pressão seletiva sobre as plantas (RIKCLEFS 2010). A folivoria é
herbivoria mais fácil de registrar, pois fica evidenciada na lamina foliar (COLEY &
BARONE 1996). As alterações nas condições ambientais podem intensificar o ataque por
herbívoros (NEVES 2007). Um processo importante que promove alterações bióticas e
abióticas nos ecossistemas é conhecido como efeitos de borda (MURCIA 1995). Estes
efeitos podem ser perceptíveis mesmo quando estas bordas apresentam pequenas larguras
(< 20-30 m) (LAURANCE et al. 2009). Estudos sobre os efeitos de borda nas relações de
herbivoria têm diferido muito, em alguns casos as maiores taxas de danos às folhas são
encontradas nas bordas de fragmentos, e em outros, no interior (ROSSETTI et al. 2014).
Este estudo fez-se necessário tendo como finalidade verificar a diferença em área foliar
consumida da espécie Ossaea confertiflora em ambientes de bordas de trilha e interior da
trilha em uma Reserva Ecológica de Guapiaçu, Cachoeiras de Macacú – RJ.
MATERIAIS E MÉTODOS
Área de estudo – a Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA). Situada no município de

Ombrófila Densa localizada na Serra do Mar, abrange altitudes de 20 a cerca de 2.000
metros. Como unidade amostral utilizou-se 60 indivíduos da espécie Ossaea confertiflora,
localizadas no interior (10m da trilha) e borda (2m da trilha) do fragmento florestal, tendo
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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Cachoeiras de Macacu no Estado do Rio de Janeiro, possui vegetação de Mata Atlântica
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(MELASTOMATACEAE)

como referência a trilha denominada “Amarela”. Foram amostrados um total de 180 folhas
de galhos intermediários de plantas com altura entre 0,5 a 1,5 metros, sendo 90 em

nomeadas e analisadas quanto a área foliar consumida, e classificadas através do método
de Dirzo & Domingues (1995). Este método adaptado por Neves (2007) propõe um índice
de porcentagem de área foliar com sinais de danos por herbivoria com seis classes, seguida
de uma medida de mediana do intervalo de cada classe. Para avaliar possíveis diferenças
de herbivoria entre os indivíduos de borda e interior florestal, foi realizado um teste-t para
as amostras no pacote estatístico Systat.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Em relação à área foliar consumida, algumas amostras apresentaram taxa de herbivoria
nula tanto em ambiente de borda quanto de interior. Porém os resultados da taxa de
herbivoria dentre 0 a 6 % (mediana = 3) apresentaram uma maior taxa no ambiente de
borda comparada ao resultado do interior do fragmento florestal.
Quanto à taxa de herbivoria entre 6 a 12 % (mediana = 9), o consumo da área foliar em
ambiente de interior florestal apresentou um maior resultado. O mesmo foi observado entre
12 a 26% (mediana = 19) e entre 26 a 50% (mediana = 38). Apenas três amostras do total
dos resultados das análises de superfície foliar apresentaram taxa de herbivoria dentre 50 a
100 % e representavam amostras de interior, o que eleva a média total das análises dos
dados referente à herbivoria no interior do fragmento.
No que diz respeito aos valores totais das medianas nesta unidade amostral, os resultados
das análises da porcentagem da área foliar coletada não apresentaram diferença de
herbivoria entre ambientes de borda e interior do fragmento florestal (p = 0.031). O que
pode ser resultante da elevação da média dos resultados em ambiente interior devido aos
três resultados de amostras com a taxa de herbivoria entre 50 e 100%.
CONCLUSÃO
A maior taxa no ambiente de borda comparada ao resultado do interior do fragmento
florestal pode estar associada à maior incidência luminosa no ambiente de borda em
fragmentos florestais e na maior abundância de insetos generalistas (COLEY & BARONE

quantitativas e qualitativas também podem apresentar diversas respostas no que diz
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1996). Características das comunidades de insetos, inimigos naturais e características

respeito à herbivoria em efeitos de borda (ROSSETTI et al. 2014). Para estudos futuros
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indivíduos de borda e 90 em indivíduos de interior (3 folhas/planta). As amostras foram

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

sugerimos mais variáveis a ser analisadas incluindo analisar a diferença no investimento
em defesa/proteção devido à maior disponibilidade de oferta energética da espécie, além

interior quanto à plasticidade fenotípica destes indivíduos.
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das concentrações de fitoquímicos, e as diferenças fenotípicas dentre indivíduos de borda e
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INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica perdeu território ao longo dos séculos, originalmente ocupando
aproximadamente 12% de todo o território brasileiro, hoje chega a ocupar apenas 7% desse
território (VARJABEDIAN, 2010), equivalente a somente 22% de sua cobertura original
segundo o MMA (2014). Essa mata costeira ocupa a faixa litorânea que vai do Rio Grande
do Norte ao Rio Grande do Sul e é constituída por várias formações florestais como:
florestas ombrófila densa, ombrófila mista, ombrófila aberta, estacional semidecidual,
estacional decidual, além de ecossistemas agregados como os manguezais, as restingas e os
campos de altitude, sendo considerada a segunda maior floresta pluvial tropical de todo o
continente americano (BUENO et al, 2013). Entretanto, apesar de ser um dos biomas mais
ricos do mundo, é um dos mais ameaçados. Por conta da degradação da Mata Atlântica foi
criada a Lei 9.985, em 18/07/ 2000, que cria e delimita Unidades de Conservação (UC’s).
As UC’s têm por objetivo manter o uso sustentável dos recursos naturais e assegurar a
população próxima o desenvolvimento de atividades sustentáveis, sua criação foi um passo
muito importante para tentar preservar a Mata Atlântica, e sua biodiversidade. Segundo
Viana (1995) a maior parte dos remanescentes florestais, especialmente em paisagens
intensamente cultivadas, encontra-se na forma de pequenos fragmentos, altamente
perturbados, isolados, pouco conhecidos e pouco protegidos. Segundo MMA (2014)
mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de
20.000 espécies vegetais (35% das espécies existentes no Brasil), incluindo diversas
espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, por isso este bioma é considerado um

370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350
espécies de peixes.
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“hotspot”. Estudos realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves,
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DA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

MATERIAL E MÉTODOS
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico das espécies de morcegos
endêmicas encontradas no bioma Mata Atlântica da região Sudeste. Os critérios de seleção
dos trabalhos foram: ser um estudo referente aos estados da região Sudeste do Brasil;

doutorado, com coleta em campo, sem um assunto específico. Foram descartadas
informações que utilizavam materiais cedidos por museus e laboratórios cujas
procedências não eram específicas, e artigos de revisão bibliográfica, usados para fins de
comparação e confirmação de dados.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
As espécies consideradas endêmicas do bioma Mata Atlântica predominante apenas na
região Sudeste, segundo Alves e Fischer (2007) e Reis et. al (2013) são: Lasiurus ebenus,
Lonchophylla bokermanni, Lonchophylla peracchi, Dryadonycteris capixaba, Molossus
aztecus e Micronycteris brosseti. As espécies listadas nesse trabalho apresentam poucos
trabalhos publicados, assim como uma grande defasagem de informações. A espécie
Lasiurus ebenus Fazzolari-Corrêa, 1994 foi encontrada em São Paulo, tendo sida
apresentada apenas no trabalho que a descreveu. Encontra-se como deficiente de dados
categoria “vulnerável” no Livro Vermelho (CHIARELLO et al, 2008). A espécie
Lonchophylla bokermanni Sazima, Vizotto & Taddei, 1978 pode ser encontrada em São
Paulo e Rio de Janeiro, apresenta um artigo para o primeiro Estado, e quatro para o
segundo. Há relatos dessa espécie no Cerrado. Apresenta status deficiente de dados e
categoria vulnerável no Livro Vermelho (2008) nos dois Estados onde pode ser
encontrada. As espécies Lonchophylla peracchi Dias, Esbérard and Moratelli, 2013 e
Dryadonycteris capixaba (Nogueira, Lima, Peracchi & Simmons, 2012), a primeira com
abrangência no Rio de Janeiro, com dezessete artigos e um artigo para São Paulo. A
espécie Dryadonycteris capixaba encontrada em Minas Gerais e Espírito Santo, os dois
estados com apenas um artigo. Por serem espécies descritas recentemente, não há muitos
dados sobre elas e não se encontram listadas no Livro Vermelho (CHIARELLO et al,
2008). Os trabalhos sobre Molossus aztecus Saussure, 1860 e Micronycteris brosseti

número de publicações. A primeira podendo ser encontrada em Minas Gerais e São Paulo,
com um artigo para cada Estado, e a segunda encontrada em Minas Gerais e Espírito
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Simmons & Voss, 1998 não são espécies tão recentes, porém também apresentam baixo
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artigo completo, anais e resumos de congressos; monografia e teses de mestrado e

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

Santo, também com um artigo para cada Estado. Essas espécies não estão no Livro
Vermelho (CHIARELLO et al, 2008), porém possuem categoria vulnerável.
CONCLUSÃO

também a conservação da fauna e flora do local. Essa carência de dados, muitas vezes
observada como “deficiente de dados” pelo Livro Vermelho, impossibilita os
conservacionistas agirem de forma efetiva.
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A pouca informação sobre essas espécies impede não só a conservação da mesma, mas
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INTRODUÇÃO
Paleossolos são definidos como solos formados em ambientes diferentes dos atuais,
considerando principalmente o clima e vegetação. De acordo com Lepsch & Buol (1988)
alguns solos com elevados teores de matéria orgânica podem ser considerados Paleossolos,
os quais se reportam a formação sob condições favoráveis ao acúmulo de material orgânico
em profundidade e que se mantém em algumas superfícies remanescentes na paisagem.
Um exemplo de solo que apresenta relações diversas entre a sua gênese, utilização e
composição da paisagem em solos brasileiros é o horizonte superficial A húmico. Esse
solo apresenta como características principais o alto teor de carbono orgânico, cor escura e
espessura significativa (SANTOS et al., 2013a). No Brasil, os Paleossolos com horizonte
superficial A húmico, ocorrem principalmente nas regiões elevadas da Serra do Mar,
Mantiqueira, Geral e do Espinhaço, com clima ameno, úmido, drenagem livre e relevo
estável, representando uma relíquia. Na maior parte desses solos o desenvolvimento
ocorreu em clima e vegetação pretéritos, os quais muitas vezes diferem dos atuais
(QUEIRÓS NETO e CASTRO, 1974; LEPSCH e BUOL, 1988; BUOL e ESWARAM,
2000; CALEGARI, 2008). Na paisagem se apresentam sob diversas classes de solo,
principalmente Latossolos, e pela baixa erodibilidade associada ao grande conteúdo de
carbono confere uma grande importância ambiental. Diante da ocorrência, ocupação do
ambiente de montanha e utilização diferenciada, o trabalho tem por objetivo quantificar os
estoques de carbono dos horizontes diagnósticos A húmico sob diferentes usos no

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido na microbacia do Pito Aceso, localizada em Bom Jardim /RJ.
Foram selecionadas seis áreas com horizontes A húmico: floresta, eucalipto, café,
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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município de Bom Jardim, RJ.
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pastagem, olericultura e maracujá. Após a abertura de trincheiras, os horizontes foram
separados, amostras foram coletadas conforme Santos et al. (2013b) e os solos foram
classificados segundo Santos et al. (2013a). As análises da densidade do solo foram

combustão seca no aparelho da marca Analytikjena, modelo Multi EA 2000. O estoque de
carbono foi obtido pela equação: Ec = (E.Ds.CT)/10 (ELLERT e BETTANY, 1995), onde:
Ec = estoque de carbono em Mg ha-1; CT = carbono total em g kg-1; Ds = densidade do solo
em Mg m-3; E = espessura do horizonte em cm.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
O estoque de carbono total dos A húmico, considerando espessura total dos horizontes A,
teve considerável variação com os valores entre 162,64 e 284,69 Mg ha-1, para maracujá e
eucalipto, respectivamente, com a sequência do estoque de carbono total: eucalipto > café
> olericultura > floresta > pastagem > maracujá. Para efeitos de comparação, foi avaliado o
estoque relativo aos diferentes usos considerando a massa de solo da floresta como
referência. Nessa avaliação, houve uma mudança dos valores do estoque de carbono, o
qual variou de 142,85 a 283,00 Mg ha-1, para maracujá e eucalipto, respectivamente, com a
sequência de estoque de carbono: eucalipto > café > floresta > pastagem > olericultura >
maracujá. Vale mencionar que sob o eucalipto a densidade do solo (Ds) foi menor que a da
floresta, porém os teores de carbono total no eucalipto foram maiores. A Ds no eucalipto
variou de 0,79 a 1,16 Mg cm-3 e carbono total de 22,8 a 45,0 g kg-1. Na floresta a
densidade variou de 0,89 a 1,19 Mg cm-3 e carbono total de 12,7 a 32,1 g kg-1. As
variações na capacidade de estoque de carbono dos horizontes A húmico são inerentes à
formação do perfil de solo e mais recentemente, devido a ocupação humana, pelo efeito do
uso e manejo das terras. O potencial em estocar carbono foi destacado por Andrade et al.
(2004) em horizontes A húmico sob Latossolos de diferentes altitudes e coberturas
vegetais, com valores no primeiro metro em torno de 300,0 Mg ha1.
CONCLUSÃO
O estoque de carbono total indica que os horizontes A húmico apresentam uma elevada

o eucalipto em detrimento a floresta e cultivos anuais.
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quantidade de matéria orgânica acumulada, sendo superiores nas áreas sob uso perene com
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realizadas conforme Donagemma et al. (2011). O carbono total foi obtido através de

teores de matéria orgânica da região serrana do estado do Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO
A restinga é uma vegetação presenteem ambientes de influência marinha ou fluviomarinha, característica do bioma Mata Atlântica. Essa vegetação ocorre na planície
litorânea brasileira associada a solos arenosos, dentre os quais se destaca a classe dos
Espodossolos. Esta classe é caracterizada por horizonte diagnóstico subsuperficial
denominado de B espódico, o qual, dentre várias características, apresenta aumento dos
teores de carbono orgânico em relação aos horizontes sobrejacentes, conforme critérios
definidos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2013). A
combinação de vegetação de caráter ácido e materiais arenoquartzosos favorece a
translocação de matéria orgânica humificada no perfil de solo, que ao precipitar leva a
formação do horizonte B espódico. Diante do ambiente de formação, muitas vezes
associado às cidades litorâneas, além da perda de biodiversidade decorrente da pressão
antrópica sobre a vegetação de restinga,há tambémo potencial de liberação de carbono
estocado no solo, com liberação de gases de efeito estufa, culminando com a degradação
dos Espodossolos.
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estimar o estoque de carbono orgânico de
horizontes B espódico de Espodossolos sob vegetação de restinga.
MATERIAL E MÉTODOS
A partir de um acervo de dados de perfis de Espodossolos descritos na literatura, foram

sub-horizontes B espódico descritos em solos sob vegetação de restinga. Foi realizada a
estatística descritiva dos dados mencionados, bem como a estimativa de estoque de
carbono orgânico de acordo com a equação proposta por Ellert & Bettany (1995): Ec=
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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extraídos dados de carbono orgânico, densidade do solo e espessura de horizontes e de
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AMBIENTE DE RESTINGA

(E.Ds.C)/10; sendo Ec = estoque de carbono em Mgha-1; CT = carbono em g kg-1; Ds =
densidade do solo em Mg m-3; E = espessura do horizonte em cm.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
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cm, com média de 20 cm e mediana de 18 cm. A densidade do solo (Ds) variou de 1,09 a
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Nos 32 horizontes e sub-horizontes de B espódicoavaliados, a espessura variou de 1 a 40

Os valores de média e mediana da Ds foram respectivamente de 1,47 e 1,48 Mg m-3. Os

1,73 Mg m-3, indicando que esses horizontes podem ter desde um grande volume de poros
(baixos valores de Ds) até apresentar adensamento devido à cimentação entre as partículas.
teores de carbono orgânico (C org) variaram de 3,0 a 40,1 g kg-1, e quanto a média e a
mediana foram de 20 g kg-1 e 19 g kg-1. A média do estoque de carbono para esses solos
foi de 56,2 Mg ha-1. O valor máximo do estoque de carbono estimado foi de 212,0Mg ha-1e
o mínimo de 1,6 Mg ha-1. Considerando que de acordo com o Mapa de Solos de Brasil
(SANTOS et al., 2011) a área de Espodossolos no Bioma Mata Atlântica é de
aproximadamente 1,054 milhões de hectares, vale destacar a importância da preservação
desses solos com alto potencial de estoque de carbono em profundidade e protegido da
ação antrópica que afeta intensamente a superfície do solo.
CONCLUSÃO
O valor médio de estoque de carbono orgânico dos horizontes B espódicos foi de 56,3
Mgha-1. Os horizontes B espódicos têm alto potencial de estoque de carbono em
profundidade, protegido da ação antrópica.
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ESTUDO DE CASO SOBRE A OCUPAÇÃO DESORDENADA NA FLORESTA
PLUVIAL ATLÂNTICA: BAIRRO BARÃO DE JAVARY, MIGUEL PEREIRA,

Costa, N. F.¹; Ferreira,V. S.²
¹Instituto pé de planta, nataliafortuna@yahoo.com.br
²Instituto pé de planta, ferreiravs@hotmail.com
Palavras-chave: Barão de Javary, Miguel Pereira, ocupação desordenada.

INTRODUÇÃO
O avanço da urbanização ao longo dos séculos, bem como a alteração nos padrões de vida
da sociedade, provocou o aumento na demanda por recursos naturais, elevando a pressão
sobre os mesmos. A região estudada localiza-se no Estado do Rio de Janeiro, no município
de Miguel Pereira, bairro Barão de Javary, medindo 3,42ha, numa extensão linear de
325,0m tendo seu eixo determinado pelas coordenadas: 22°27'45.25"S, 43°29'30.94"O e
22°27'48.75"S, 43°29'41.66"O. O crescimento desordenado das áreas urbanizadas provoca,
através da tecnologia humana, grave desintegração e perturbação dos processos ecológicos
que sustentam nosso ambiente natural (CAPRA, 1999). O processo de urbanização
brasileira ocorre de maneira não planejada, sendo que o fenômeno da periferização e o
surgimento das favelas ocorrem à revelia do poder púbico. Esses processos urbanos
contribuíram para o surgimento de diversos problemas na maioria das cidades, envolvendo
questões econômica, sociais e ambientais (UGEDA, 2000).
O objetivo desse trabalho foi verificar o nível de degradação ambiental gerada pela
ocupação desordenada e entender o padrão de ocupação e seu impacto no bioma.
MATERIAL E MÉTODOS
Realizamos a pesquisa através de visitas ao local, fotografias e descrição das moradias.
Partimos da premissa que a principal intenção dos invasores foi ter sua casa emboçada e
pintada, sendo as casas mais antigas possuidoras dessas características, e as mais recentes

garantiriam a conclusão das etapas da casa em um determinado tempo. E as casas
emboçadas e pintadas seriam de pessoas de maior poder aquisitivo, do que as demais. Se
esse fato for verdadeiro, deveríamos verificar o mesmo para o telhado, e levantamos como
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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apenas no tijolo sem emboço. Nesse caso, os invasores teriam condições similares que
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hipótese que o Coeficiente de Variação não deverá apresentar diferença significativa. Caso
contrário, o Coeficiente de Variação deve apresentar uma diferença significativa entre as
duas situações, demonstrando que o padrão idealizado não se mostra como verdadeiro. Foi

portanto, adequado para o tratamento com população amostral baixa (n=37). Para essa
finalidade foi montada uma planilha Excel e calculados os parâmetros da análise conforme
anexo e de acordo com Zar (1999). Essa análise foi realizada a fim de verificar o nível
socioeconômico dos moradores, além de funcionar como indicativo da realidade local em
relação ao formato de ocupação utilizada.
RESULTADOS/ DISCUSSÃO
A ocupação se inicia com o desflorestamento para abrir terrenos, pagamento de impostos e
cultivo de frutíferas, para caracterizar o uso da terra, posteriormente, iniciam-se as
construções e entram com o pedido de usucapião. Analisando as construções, enquanto a
média dos parâmetros analisados apresentou valores aproximados para a base (13,27) e o
teto (14,35); o coeficiente de variação demonstrou que a variação foi maior em relação ao
teto do que a base (8,9% e 4,4%, respectivamente). Os dados coligidos e analisados
indicam que os moradores possuem condições de estruturarem a parte inferior; enquanto
que os materiais gastos no teto sofreram uma variação maior, envolvendo diversos valores.
Além disso, indicam que os moradores possuem condições de estruturarem a parte inferior,
enquanto que o teto sofrerá uma variação maior de acordo com a renda disponível, uma
vez que essa parte possui uma maior gama de materiais utilizados, envolvendo diversidade
maior de valores. Ou seja, a parte superior é relativamente cara, porém pode ser melhorada
com o tempo. Os resultados das análises nos levaram a supor que se esses moradores
comprassem terrenos legalizados não teriam as devidas condições para construírem suas
casas. Todas as questões abordadas evidenciam a maneira como a vegetação local vem
sendo devastada e também, que o governo não impõe restrições duras à ocupação, talvez
pensando unicamente no desejo dos cidadãos e esquecendo-se de manter a rigidez
necessária em relação à segurança ambiental. Pois, não basta apenas “garantir” o desejo do

não ocupação de áreas de risco e fornecer a real garantia de segurança. A falta de
planejamento é evidente e enquanto não houver uma política séria de ocupação ocorrerão
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cidadão de ter um local para morar, o Poder Público também tem que ser responsável pela
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escolhido o Coeficiente de Variação como método de análise por ser não-paramétrico e,

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

perdas de parcelas importantes de vegetação e mais pessoas correrão risco ao habitar
regiões impróprias, tendo o caos como resultado de um raciocínio circular e degradante.
CONCLUSÃO

regeneração para a formação de lotes, representando 100% da área impactada (dados
atuais), o tempo de ocupação é longo incutindo diversos impactos durante o processo,
como: movimentação de terra, compactação de solo, mudança do sistema de drenagem e
descaracterização e empobrecimento das estruturas físicas de solo e da vegetação e,
consequentemente, iniciando um crescente impacto antrópico, com o avanço das
ocupações, inclusive nas áreas em estado avançado de regeneração.
Parâmetro

Fórmula

Frequência

f = xi / ∑xj

Variância

s2 = ∑(xi - 𝑥̅ )2 * fi / n – 1

Média

𝑥̅ = ∑xifi/∑xfi

Desvio Padrão

s = √𝑠 2

Coeficiente de Variação

CV = s / 𝑥̅ *100.
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A degradação do local iniciou-se com o desmatamento de uma área em estado inicial de

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

ESTUDO SOBRE O DESMATAMENTO DA MATA ATLÂNTICA NA ÁREA DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CUBATÃO DO NORTE

Vanilda Barbosa Galli¹, Nelma Baldin²
¹Univille, Doutorado em saúde e Meio Ambiente, vanildagalli09@hotmail.com
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INTRODUÇÃO
A pesquisa aqui em destaque se justifica por ser, o Rio Cubatão do Norte (objeto de
análise), um patrimônio público diretamente relacionado aos recursos hídricos e ao meio
ambiente do Município de Joinville (SC). A bacia hidrográfica do rio Cubatão do Norte é
considerada uma das mais importantes bacias hidrográficas da região nordeste de Santa
Catarina (ZANOTELLI; HOMRICH; OLIVEIRA, 2009, p. 9). E ao se tratar de atender as
necessidades básicas dos seres humanos e do meio ambiente, e apesar de as duas questões
estarem intimamente interligadas, o que se reforça aqui é que a água continua sendo
utilizada para saciar a sede, cultivar alimentos e mover a economia. E as florestas
continuam protegendo-as. Dessa forma, o objetivo deste estudo, buscou reconstruir a
história da devastação da Mata Atlântica que, até o período colonial, rodeava a Bacia
Hidrográfica do Rio Cubatão do Norte, além de analisar como se deu, historicamente esse
processo de degradação numa decorrência desse desmatamento por meio da mata ciliar na
região de toda a área da bacia 492 km².
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida na abordagem qualitativa, descritiva e de forma etnográfica.
Esse tipo de pesquisa, segundo Lüdke e André (2003), tem sido o método sugerido para
estudos que tem o ambiente natural como fonte dos dados. Para a coleta de dados, estão

como critério para a participação (morar 40 anos ou mais na localidade). O centro desta
pesquisa foi à área da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Norte (BHRCN). A área da
BHRCN é bastante extensa (492 km²), foram então, definidos 15 pontos estratégicos,
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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sendo realizadas entrevistas abertas e semiestruturadas com 50 moradores da região, tendo
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(JOINVILLE-SC)

conforme as quantidades dos principais afluentes-rios onde se concentrou a pesquisa, mais
especificamente, onde se deu a busca dos dados e a delimitação do estudo. No entanto, em
um dos pontos, o afluente Rio do Braço, já se tem informações detalhadas obtidas no

Buscou-se saber dos residentes dessas localidades estudadas: o que percebem como
comprometedor da qualidade das águas de seus rios, notadamente afluentes do Rio
Cubatão do Norte; qual a relação da Mata Atlântica com as águas do Rio Cubatão; quais as
representações sociais que têm sobre o fenômeno que ocorre com esse rio; e qual a
percepção que expressam quanto à degradação da BHRCN. A referência da população
para este estudo foi a mata ciliar da área da bacia hidrográfica.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Dos 14 pontos previamente estabelecidos para o locus da pesquisa, 10 já foram estudados e
dentre os 50 moradores com o critério estabelecido para participantes das entrevistas de
morar 40 anos ou mais na região, têm-se até este momento 32 entrevistados. As
contribuições científicas e sociais já estão sendo possíveis através dos resultados parciais
da aplicação da pesquisa que está em andamento, principalmente em relação à discussão
coletiva, pois 56 % dos participantes já entrevistados afirmam que o volume de água dos
afluentes dos rios que formam a bacia hidrográfica está gradativamente diminuindo e isto é
notável devido ao desmatamento da Mata Atlântica desde a época da colonização da
cidade em Joinville e este tem profunda relação com os rios, já 44% afirmam que a Mata
Atlântica não apresenta tanta importância para com os rios, que o volume de água em
menor quantidade é decorrente do mal cuidado com os rios e principalmente dos banhistas
na época do verão na localidade. Os resultados encontrados sobre a questão pesquisada e
as análises etnográficas das informações coletadas possibilitam, à comunidade local, uma
maior reflexão quanto à questão da importância das águas para a vida, assim como,
posterior conscientização da importância da Mata Atlântica para a permanência dessas
águas. Os resultados desta pesquisa mesmo que parciais, já fornecem evidências de que a
destruição da mata ciliar é uma prática realizada até mesmo antes da colonização (DEAN,
1996). Diante deste discurso, a pesquisa trás uma reflexão profunda onde o estudo está

ambiental da localidade e, sobretudo, voltado principalmente à sensibilização e
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sendo aplicado, principalmente porque faz um resgate de fatos históricos de âmbito

conscientização dos moradores da área da BHRCN. Além de que, já se tem dos próprios
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estudo anterior de Galli (2014). Neste sentido, a pesquisa centrou-se em 14 pontos.

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

moradores sugestões para conservação da Mata Atlântica e consequentemente do Rio
Cubatão no município de Joinville. Desta forma, esta pesquisa poderá subsidiar a
elaboração de campanhas e projetos de intervenção ambiental, envolvendo os sujeitos da

sua finalização está prevista para julho/2017.
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sociedade como um todo: governo e população. A pesquisa teve inicio em junho/2016 e a
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FUNÇÃO DOS ARBORETOS PARA CONSERVAÇÃO ECOSSISTÊMICA NOS
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INTRODUÇÃO
A destruição de habitats e perda da biodiversidade é um dos grandes problemas atuais.
Onde a expansão humana pode resultar em grandes centros urbanos, cada vez mais
afastados de florestas naturais, contando apenas com alguns fragmentos remanescentes.
Por exemplo, na Mata Atlântica, a maioria dos remanescentes florestais encontra-se em
fragmentos florestais pequenos e altamente perturbados, isolados e desprotegidos. O
processo de fragmentação traz consequências para história evolutiva de populações
naturais vegetais e animais.

Tais consequências afetam os parâmetros demográficos

(mortalidade e natalidade), causando impactos na estrutura e dinâmica de ecossistemas
(VIANA; PINHEIRO, 1998). Fragmentos florestais urbanos, por definição de Nucci
(2001) são áreas verdes urbanas onde há a vegetação ocupe pelo menos 70% da área e
esteja inserida em uma paisagem urbana. Assim, também são os arboretos, lugares onde se
cultivam árvores, arbustos e plantas herbáceas para fins científicos, exibição ao público. E,
mesmo não contendo vegetação (nativa) original como os fragmentos florestais, exercem
um importante papel na conservação ecossistêmica nos centros urbanos. Viana e Pinheiro
(1998) questionam quais são as alternativas para promover a manutenção da
biodiversidade em ecossistemas perturbados e fragmentados pela ação antrópica? E este
estudo descreve, a partir do espaço Laboratório Horto-Viveiro (LAHVI) na UFF, algumas
funções realizadas em arboretos que contribuem para manutenção da biodiversidade em
áreas urbanas.

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre fragmentos florestais urbanos, suas
dinâmicas, benefícios, dificuldades. Os benefícios trazidos pela manutenção desses
fragmentos foram mensurados para realidade de um arboreto da proporção do Laboratório
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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CENTROS URBANOS

Horto-Viveiro (LAHVI), a área estudo utilizada. O arboreto inaugurado em 2001 passou
por um plantio de espécies florestais nativas da Mata Atlântica. Hoje, conta com 1 ha de

com 10 ha que foram reflorestados em 2014. Atualmente, é constantemente monitorado e
segue o padrão de sucessão ecológica esperado. Em nível de comparação com a literatura
levantada, foram utilizados trabalhos anteriores de levantamento de flora do arboreto e
observação e registro de fauna no Morro do Gragoatá e no LAHVI.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Os benefícios similares entre fragmentos florestais urbanos e arboretos que foram
levantados: O auxilio quanto ao aumento da eficiência dos trabalhos de restauração
ambiental. Pois funcionam como ilhas de biodiversidade. No caso do LAHVI tem, entre
outras, esta função de ilha, para o Morro do Gragoatá que há dois anos foi reflorestado.
Áreas verdes urbanas são importantes para minimizar os efeitos do isolamento pois
funcionam como trampolins ecológicos, facilitam o tráfego de algumas aves, entre
fragmentos maiores (GALIMA; GIMENES, 2006) Outra função dos fragmentos florestais
possível de explorar para um arboreto é a melhoria da qualidade de vida nas cidades, já
que a vegetação ameniza impactos causados pela ação antrópica. Como descrito por Melo
et al. (2011), as construções provocam impactos no microclima das cidades, e a presença
da vegetação contribui reduzi-los devido à interceptação dos raios solares, a criação de
áreas de sombra e redução de temperatura do ambiente. Segundo dados obtidos de estudos
da fragmentação florestal na mata atlântica em Niterói/RJ, Santos (2014) realizou um
diagnóstico dos principais fragmentos florestais da cidade que totalizam 179- dos quais
115 são considerados muito pequenos (0,5 - 5 há). Niterói possui, hoje, 8 diferentes
Unidades de Conservação (UC’s), sendo 7 delas de categorias reconhecidas pela Lei n°
9.985 de 2000 – lei do SNUC. Considerando estas UC’s como sendo os principais
fragmentos florestais da região, o LAHVI distancia-se, ao máximo, 20 km e localiza-se na
base do Morro do Gragoatá, uma área de proteção ambiental. Sendo possível afirmar que a
localização do LAHVI é estratégica, principalmente no que se diz respeito a função de
facilitador de tráfego de aves.

Os fragmentos florestais urbanos são importantes áreas, apresentam várias utilidades e
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CONCLUSÃO

benefícios. Do mesmo modo, são os arboretos, podendo, em muitos aspectos, fornecer as
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área, além do Morro do Gragoatá (cujas encostas são definidas como área de preservação)

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

mesmas utilidades observadas nos fragmentos florestais urbanos. Por isto, é necessária a
criação e a manutenção dessas áreas nas grandes cidades, de modo que, UC’s não se
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encontrem tão isoladas e ameaçadas ao efeito de borda, defaunação, entre outros aspectos.
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IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS ECOSSSISTÊMICOS DE
REGULAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS –
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INTRODUÇÃO
A espécie humana, desde seu surgimento na superfície terrestre, dependeu e depende do
estado do capital natural ou de ecossistemas saudáveis e do fluxo de bens e serviços
providos pela dinâmica dos ecossistemas, que são, em outras palavras, fontes de bem-estar
para a sociedade. Porém, a avaliação do grau de contribuição dos serviços ambientais não
tem sido uma tarefa trivial. Além disso, a atual escala de intervenção antrópica na
dinâmica dos ecossistemas pode alterar negativa e positivamente o fluxo de benefícios
providos pelo sistema natural (PARRON et.al., 2015). Os seres humanos dependem de
uma grande quantidade de diferentes bens e serviços que são oferecidos pelo ambiente
(serviços ecossistêmicos), mas ao mesmo tempo também impactam o fornecimento, em
quantidade e qualidade, desses bens e serviços, através das constantes alterações ao
ambiente natural. Para manter todos os aspectos de bem-estar humano de forma integrada é
necessário que a gestão do território considere aspectos econômicos, socioculturais e
ecológicos (RUHBERG, et. al, 2015). O interesse pelos ecossistemas enquanto objeto de
pesquisa é relativamente recente, tendo ganhado importância considerável devido à
crescente preocupação sobre as interconexões entre o estado dos ecossistemas, o bem-estar

essenciais prestados pelos ecossistemas podem ter sobre o bem-estar das sociedades. Os
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das populações humanas e os impactos negativos que mudanças nos fluxos de serviços

ecossistemas são sistemas que englobam as complexas, dinâmicas e contínuas interações
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entre seres vivos e não vivos em seus ambientes físicos e biológicos, nos quais o homem é
parte integral (ANDRADE e ROMEIRO, 2009). Esse trabalho aborda a valorização de
Serviços Ecossistêmicos do Município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Trata-se
do planejamento territorial da Bacia do Rio Piabanha”, desenvolvido através do Programa
de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável, da UFRRJ.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo consiste no mapeamento participativo dos serviços ecossistêmicos, a partir da
busca ativa de membro da sociedade civil organizada, gestores públicos e munícipes. A
área de estudo foi o território do médio da Bacia do Rio Piabanha, Município de
Petrópolis, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Para realização desse
mapeamento foi utilizado um mapa de ocupação do solo do município, que foi apresentado
à 35 pessoas para sinalizar a localização do serviço ecossistêmico de relevância. Com este
atividade foi possível verificar as áreas do município em que o serviço ecossistêmico de
regulação da biodiversidade era mais significativa. Para avaliar a percepção da importância
dos serviços ecossistêmicos utilizou-se questionário onde foram entrevistadas, as mesmas
35 pessoas através com intuito de descrever sua compreensão sobre o que são os serviços
ecossistêmicos, em que áreas do município se encontram e qual sua importância, no caso,
para a regulação da biodiversidade

O objetivo deste trabalho foi obter dados que

permitissem a identificação e localização dos Serviços Ecossistêmicos a serem preservados
e possivelmente que os gestores públicos pudessem utilizar esse documento para orientar o
planejamento e o zoneamento territorial do município de Petrópolis de modo que a Bacia
do Rio Piabanha se desenvolva de forma sustentável, resiliente e integrada ao território.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Para os serviços ecossistêmicos de regulação da biodiversidade o conjunto dos
entrevistados evidenciou a prioridade que se deve dar às áreas de florestas. Vale registrar
também a importância atribuída às áreas agrícolas, de pastagem e urbanas, onde nas
entrevistas os colaboradores desse trabalho indicavam ainda haver presença de espaços em

espécies silvestres animais ainda convivendo no espaço urbano e nas áreas dedicadas à
atividades agropecuárias. As demais regiões, isto é as áreas de silvicultura dos cursos
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que a biodiversidade local se mantinha disponível. Houve vários relatos da presença de

Página

Resumos do IV Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica Engenheiro Paulo de Frontin – RJ -

2017

do recorte de um projeto intitulado “Integração dos serviços ecossistêmicos na formulação

d’água, embora numa frequência menor, foram apontados por alguns como locais com
presença de uma biodiversidade ainda remanescente.

Com base no estudo realizado, concluiu-se que a localidade de Itaipava é a mais ameaçada
pela não disponibilidade dos serviços ecossistêmicos. A biodiversidade foi identificada
como o serviço ecossistêmico mais ameaçado por conta das atividades antrópicas na
região, especialmente nas localidades de Itaipava, Vale do Cuiabá, Posse e Bonfim. As
localidades de Araras e Vale das Videiras, na opinião dos entrevistados, são as que mais
preservam e oferecem à população da bacia do médio Rio Piabanha, serviços
ecossistêmicos íntegros. Para os serviços ecossistêmicos de regulação da biodiversidade,
os entrevistados evidenciaram que a prioridade deve ser para áreas de florestas,
posteriormente áreas agrícolas, de pastagem e urbanas, locais que ainda indicam espaços
em que a biodiversidade local se mantém disponível. Houve vários relatos da presença de
espécies de animais silvestres convivendo no espaço urbano e nas áreas dedicadas ás
atividades agropecuárias e silvicultura. Já nos cursos d’água foram apontados por alguns
como locais com presença de uma biodiversidade ainda remanescente. Além disso, a
integração deste mapeamento na elaboração de políticas representaria um passo importante
para se alcançar a meta de criação de territórios (municípios, regiões ou bacias)
sustentáveis e com capacidade de enfrentar com mais propriedade as mudanças climáticas
que já se apresenta.
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CONCLUSÃO

INTERAÇÕES ENTRE PTERIDÓFITAS E MACROINVERTEBRADOS NA
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Ribeiro¹, ThamiresGuayanaz da Silva¹, Gemagno Marinho Ribeiro¹, Mariana Fernandes da Rocha¹, Marcelo
Guerra Santos¹
¹UERJ, Faculdade de Formação de Professores, Departamento de Ciências, Laboratório de Pesquisa e Ensino
da Biodiversidadeisabella.lancellotti@gmail.com, telefone: 3705-2227 ramais285 e 305
Palavras-chave: Samambaias, Artrópodes, Interações biológicas.

INTRODUÇÃO
Interações entre macroinvertebrados e pteridófitas são pobremente documentadas na região
neotropical (MEHLTRETER, 2010; MAIA e SANTOS, 2015). O presente trabalho tem
como objetivos identificar os macroinvertebrados associados a duas espécies de
pteridófitas na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro: 1-Salviniabiloba Raddi
(Salviniaceae), verificando sua utilização como bioindicador da qualidade da água; 2Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. (Pteridaceae), avaliando a riqueza e
abundância de macroinvertebrados associados nas diferentes fases fenológicas e épocas do
ano.
MATERIAL E MÉTODOS
Em janeiro de 2016 foram realizadas coletas de amostras água e de indivíduos de Salvina
biloba no Rio Aldeia (São Gonçalo, RJ). A amostragem das plantas foi delimitada com
auxílio de dois transectos de 25 x 25 cm. As pteridófitas foram armazenadas em sacos
plásticos e fixadas com álcool 70% e, em seguida, transportadas para o laboratório.
Amostras da água do rio foram coletadas em sacos estéreis do tipo nasco e, conduzidas ao
Laboratório de Microbiologia da FFP-UERJ. As análises de qualidade da água foram
realizadas de acordo com a RDC 257, de 17 de março de 2015 estabelecido pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e Índice Biótico Estendido-Instituto Oswaldo
Cruz (IBE-IOC) (MUGNAI et al., 2008). Folhas de Acrostichum danaeifolium foram

Engenho Pequeno (São Gonçalo, RJ). Seis coletas foram realizadas bimestralmente (2009-
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coletadas em uma população localizada em brejo na Área de Proteção Ambiental do

2010), três na estação seca e três na chuvosa. As folhas foram divididas em três estágios de
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MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL
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desenvolvimento: folhas não expandidas (FNE), folhas expandidas (FE) e folhas
senescentes (FS). Sete folhas de cada fase foram coletadas aleatoriamente em sete
indivíduos. Os macroinvertebrados encontrados dentro do pecíolo foram fixados e

foram classificados em grupos taxonômicos e separados por morfotipos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Macroinvertebrados associados a Salvinia biloba
Foram registrados 142 macroinvertebrados divididos em 12 morfoespécies associadas a S.
biloba. Foram encontradas quatro morfoespécies de Diptera, três morfoespécies de
Odonata, e uma morfoespécie de Amphipoda, Araneae, Coleoptera, Hemiptera e
Lepidoptera. As larvas da família Chironomidae (Diptera) foram as mais abundantes, com
95 indivíduos, seguidas pelas larvas de Odonata com 36 indivíduos contabilizados,
indicando uma pobre qualidade do rio (Mugnai et al., 2008). A análise microbiológica da
água contabilizou >5700 UFC/mL bactérias heterotróficas nas amostras e foi positiva para
coliformes fecais totais e termotolerantes (NMP/100 mL). Ambas as contagens
apresentaram valores fora dos padrões estabelecidos pelo CONAMA, evidenciando que as
águas dessa região do rio Aldeia são impróprias para o consumo humano e animal.
Macroinvertebrados associados a Acrostichum danaeifolium
Observou-se que os pecíolos de A. danaeifolium são escavados por larvas do
microlepidóptero Ewunia sp. (Tortricidae- Lepidoptera). Estasempupam dentro do pecíolo
e após eclodirem saem pelas galerias e buracos escavados. Os túneis proporcionam um
novo micro-habitat, ocupado por uma rica fauna. No presente estudo foram registradas 42
morfoespéciesde macroinvertebrados(Arachnida, Malacostraca e Hexapoda, sendo estes
últimos os mais numerosos).
A maior riqueza e abundância de macroinvertebrados foram encontradas na folha
senescente, entrementes, houve uma diferença significativa na abundância de
macroinvertebrados entre os tipos foliares e a estação seca e a chuvosa, tendo a primeira
estação a maior abundância (X2=28,45). Essa diferença não foi verificada para a riqueza de
macroinvertebrados (X2=0,35). Araújo (2013) relata que diversas pesquisas têm

Entretanto, esse mesmo autor aponta que um padrão atípico de distribuição sazonal pode

50

demonstrado maior abundância de insetos herbívoros de vida livre no período chuvoso.

ser encontrado por certas espécies, onde a maior abundância ocorre nos meses secos. Esse
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preservados em álcool 70%. O material foi triado e os macroinvertebrados encontrados
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comportamento pode estar atribuído à fuga do ataque de parasitoides e patógenos que é
maior na estação chuvosa. Com exceção do microlepidóptero, osmacroinvertebrados
associados aos pecíolos de A. danaeifolium estão em uma relação de inquilinismo

CONCLUSÃO
A abundância de larvas de Chironomidae (Diptera) associadas a Salvinia biloba é
condizente com a baixa qualidade microbiológica da água no Rio Aldeia. As larvas do
microlepidóptero formam galerias no interior dos pecíolos de A. danaeifolium. Por conta
das escavações de sua atividade alimentar, elas possibilitam, depois da eclosão dos adultos,
a ocupação de outros macroinvertebrados, estabelecendo-se uma rica fauna associada.
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LEVANTAMENTO AVIFAUNÍSTICO EM REMANESCENTE VEGETAL DA
ZONA URBANA NA REGIÃO CENTRAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA

¹Universidade Vila Velha (UVV), vitoraraujo.biologo@gmail.com
Palavras-chave: Avifauna, fragmentação, conservação

INTRODUÇÃO
O estado do Espírito Santo apresenta 654 espécies de aves, sendo 355 espécies florestais,
139 endêmicas deste bioma, 27 exóticas, e 78 espécies consideradas sob pressão de caça
(25 spp.) e captura (54 spp.) (SIMON et al. 2009) estes números contrastam com o zelo
que se deve a este bioma, uma vez que entre 2013 e 2014, só no município de Serra-ES,
perdeu-se cerca de cinco hectares, comprovando total ausência de organização quanto aos
remanescentes no espaço urbano (COSTA et al. 2009). Dado o exposto, este estudo possui
como objetivo realizar um levantamento e produzir uma lista de espécies de aves por meio
de registros visuais e de vocalização, averiguando os parâmetros de riqueza e abundância.
Assim, contribuindo para subsidiar políticas de conservação destes recursos.
MATERIAL E MÉTODOS
A região estudada é um remanescente urbano imerso em uma paisagem dominada por
atividades urbanas. Sua localização faz com que ocorra forte pressão antrópica, podendo
interferir na qualidade do hábitat comprometendo as espécies locais.
Para o levantamento, realizou-se pesquisas de campo no período de maior atividade das
aves (5:30 às 11:00 e 15:30 às 18:00) durante sete dias totalizando 56 horas de pesquisa.
Para a coleta de dados primários foi realizada a metodologia de Pontos Fixos, com
permanência dos pesquisadores por 20 minutos em cada um dos doze Pontos, equidistantes
em 200 metros, que compreendiam, ao todo, 220 ha. Os pesquisadores abrangeram as
diferentes

características

da

área:

Floresta

nativa,

Restinga/Mangue,

Campo

Inundável/Campo não Inundável e Floresta Exótica. Para a identificação dos indivíduos
observados, foram consultadas bibliografias especializadas (SICK, 1997; CBRO, 2011;

Shannon, o índice de Pielou e índice Pontual de Abundância (IPA). Para confecção de
mapas foi utilizado o programa QGIS (2014).
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SIGRIST, 2013). A partir desta metodologia foi determinado o índice de diversidade de
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RESULTADOS/ DISCUSSÃO
Foram registradas 71 espécies que estão distribuídas em 36 famílias numa área total de 200
ha em 56 horas de levantamento. No presente estudo, as espécies não estão determinadas

de 3,85, uma equitabilidade de 0,87 e um índice de dominância de 0,03. A IPA teve uma
média de 0,77 (DP = 0,93; n = 71) e a frequência de ocorrência obteve uma média de 0,11
(DP = 0,13; n = 71). Apesar dos altos índices de fragmentação, e o levantamento ter
ocorrido em época onde normalmente, pelo menos em pesquisa científica, se ocorre uma
menor riqueza (VIELLIARD et al. 2013) a área de estudo apresenta uma diversidade
representativa. Vários estudos em fragmentos de Mata Atlântica no Estado do Espírito
Santo explicitam essa representatividade como: Raton e Gomes (2015) registraram 77
espécies em 32 horas de levantamento, enquanto Dario (2012) registrou 88 espécies em 78
horas de observação atingindo o índice de diversidade de 3.75.
CONCLUSÃO
Nesta pesquisa destaca-se principalmente a importância de remanescentes urbanos do
Bioma Mata Atlântica, pois a cidade permanece sujeita a visitação ou permanência das
aves provenientes de áreas externas às áreas urbanas, ou mesmo outras áreas verdes
remanescentes das adjacências. Assim torna-se evidente a importância da qualidade da
vegetação dentro desse fragmento urbano e a necessidade não só de sua conservação como
do incremento de sua capacidade de sustentação da avifauna silvestre. Com as respostas
obtidas nesse primeiro acompanhamento, é notória a demanda de mais informações por
meio de monitoramento, uma vez que é escassa as informações em remanescentes de áreas
urbanas que poderiam contribuir nas tomadas de decisões referentes à proteção.
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caracterização de áreas de fragilidade ambiental, com base em análise multicritério, em
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MAMÍFEROS SILVESTRES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NATIVOS E
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INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica possui somente 12% de remanescentes naturais representados
principalmente por fragmentos florestais menores que 100 ha (RIBEIRO et al. 2009). Com
298 espécies de mamíferos catalogadas para todo o domínio da Mata Atlântica (PAGLIA
et al. 2012), pouco se sabe sobre as espécies que ocorrem na Serra da Mantiqueira, um dos
maiores fragmentos florestais da Mata Atlântica e considerado insubstituível para
conservação da biodiversidade no mundo (LE SAOUT et al. 2013). Devido ao
requerimento de grandes áreas de vida, baixa capacidade reprodutiva e ciclo de vida longo,
os mamíferos de médio e grande porte (aqueles acima de 1 kg) são o grupo de espécies
mais ameaçadas no Brasil (PAGLIA et al. 2012).
Assim, nosso objetivo foi avaliar a riqueza e frequência de ocorrência das espécies de
mamíferos silvestres exóticos e nativos de médio e grande porte na RPPN Alto Montana,
localizada na Mata Atlântica do município de Itamonte, Minas Gerais.
MATERIAL E MÉTODOS
A RPPN Alto Montana (22º21'08 "N, 44º48'04" W) se localiza no município de Itamonte,
MG, e possui 672 ha com altitudes variando entre 1300 e 2300 m. A vegetação se
caracteriza pela Floresta Montana Mista (com Araucaria angustifolia) e campos de altitude
(> 1800 m de altitude). Para avaliar a riqueza e frequência de ocorrência de mamíferos de
médio e grande porte, foi realizada uma amostragem de longa duração, entre outubro de

armadilhas fotográficas, preferencialmente em trilhas, em pontos distantes 1 km entre si e
sem nenhuma isca para atração dos animais. As armadilhas foram programadas para
registrar três fotos a cada 30 segundos e vistoriadas bimestralmente para troca de baterias e
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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2013 e outubro de 2016 nos ambientes florestais da RPPN. Para isso, foram instaladas oito
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EXÓTICOS DA RPPN ALTO MONTANA, SERRA DA MANTIQUEIRA, MG

coleta de dados. Foram considerados registros independentes daqueles com uma hora de
intervalo entre si. O esforço amostral total obtido foi de 5.612 câmeras-noite.
RESULTADOS/DISCUSSÃO

espécie exótica Sus scrofa (N = 969) foi a mais frequente, seguido de Didelphis aurita (N
= 269), Cuniculus paca (N = 124) e Eira barbara (N = 111). As espécies Conepatus
semistriatus e Tamandua tetradactyla foram as menos frequentes, com somente um
registro cada. Na RPPN Alto Montana destaca-se a presença de cinco espécies de felinos,
entre eles Leopardus pardalis (N = 96), Leopardus guttulus (N = 72), Leopardus wiedii (N
= 28), Puma concolor (N = 18) e Puma yagouaroundi (N = 15); além do canídeo
Chrysocyon brachyurus (N = 37) que, embora prefira áreas abertas, foi registrado nas áreas
florestais da RPPN. Cinco espécies estão ameaçadas no Brasil (Portaria MMA 444/2014) e
em Minas Gerais (Deliberação Normativa COPAM 147/2010), sendo elas: Chrysocyon
brachyurus, Leopardus guttulus, Leopardus wiedii, Puma concolore Puma yagouaroundi.
Além do Sus scrofa foi identificado outra espécie exótica, Lepus europaeus, com dois
registros pontuais no ano de 2013. A riqueza de mamíferos fotografados na RPPN Alto
Montana representa quase 10% dos mamíferos conhecidos para a Mata Atlântica do Brasil
(PAGLIA et al. 2012). A riqueza de espécies de mamíferos na RPPN Alto Montana é
similar ao Parque Nacional do Itatiaia (PNI, N = 22) com esforço amostral de 3.885
câmeras-dia (AXIMOFF et al. 2015). O PNI que também está localizado na Serra da
Mantiqueira (RJ e MG) e conta com território cerca de 40 vezes maior do que a área da
RPPN. Devido ao número de servidores reduzido e infraestrutura deficiente, a caça furtiva
é intensa no PNI, enquanto na RPPN pode ser considerada inexistente ou rara. A
fiscalização e a presença de caçadores legalizados é conhecida por inibir a caça furtiva
(HEFFELFINGER et al. 2013), então é possível que a baixa intensidade de caça furtiva
pode estar relacionada a parceria entre os gestores e técnicos da RPPN com os caçadores
locais legalizados para o controle do Sus scrofa, segundo Instrução Normativa 03/2013 do
IBAMA. Mais da metade (N = 526) dos registros de Sus scrofa foram realizados em um
ano (outubro de 2013 a outubro de 2014). A partir de novembro de 2014, a RPPN passou a

com caçadores locais que usam o método de caça de espera. As atividades de controle têm
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realizar atividade de controle de Sus scrofa, utilizando armadilhas de captura e parcerias

auxiliado na redução dessa espécie exótica bem como nos seus impactos conhecidos na
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Foram registrados 25 táxons de mamíferos nativos e exóticos na RPPN Alto Montana. A

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

RPPN, que são a destruição das características físicas dos córregos e predação de pinhão,
semente de A. angustifolia.
CONCLUSÃO

conservação de mamíferos de médio e grande porte na Serra da Mantiqueira,
principalmente devido a sua presença no entorno de extensas UC’s públicas, como Parque
Nacional do Itatiaia e Parque Estadual da Serra do Papagaio. As ações constantes de
fiscalização em seu território e o trabalho contínuo de controle de espécies exóticas em
parceria com a comunidade local, também podem estar contribuindo para ocorrência de
uma riqueza elevada de mamíferos, considerados relevantes para a conservação da Mata
Atlântica.
AGÊNCIA DE FOMENTO
Tropical Forest Conservation Act - TFCA/FUNBIO
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A área da RPPN Alto Montana representa um ambiente de grande importância para a

MICRO FRAGMENTOS URBANOS DA MATA ATLÂNTICA E A
ORGANIZAÇÃO DE UM NÚCLEO DE PESQUISA: A EXPERIÊNCIA DO
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo, apresentar os resultados de uma pesquisa exploratória
realizada em um micro fragmento do bioma Mata Atlântica, localizado no bairro do
Colubandê, sub bairro Água Mineral, São Gonçalo, RJ. A iniciativa é do Centro de
Educação Ambiental Gênesis, instituição organizada em 2009 para desenvolver atividades
de educação para a sustentabilidade direcionadas às escolas, empresas e instituições
religiosas. A pesquisa teve como objetivo identificar as características do micro fragmento
nos anos 80 do século XX e os fatores que contribuíram para a destruição do mesmo. Foi
realizada no período de maio de 2014 a maio de 2016. A realização da pesquisa justificase em função da importância do referido bioma, destruição que ocorreu e continua em
curso, existência de inúmeros micros fragmentos, principalmente em áreas urbanas e a
falta de estudos sobre os mesmos. Partimos do pressuposto de que é necessário identificar
os micro fragmentos urbanos com suas potencialidades, sobretudo nas periferias urbanas.
Ao divulgarmos nosso trabalho esperamos incentivar a realização de novas pesquisas. Um
fragmento florestal pode ser definido como uma área de vegetação natural interrompida
por barreiras antrópicas ou naturais (ex.: estradas, povoados, culturas agrícolas e florestais,
pastagens, montanhas, lagos, represas) capazes de diminuir significativamente o fluxo de
animais, pólen e, ou, sementes (VIANA, 1990); (ZAU, 1998). No bairro do Colubandê há
um micro fragmento de Mata Atlântica, com cerca de 60.000m². A exemplo de muitos

precisa ser objeto de investigação, como o iniciado pelo Centro Gênesis.
MATERIAL E MÉTODOS
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outros existentes no Brasil vem passando por um intenso processo de degradação, que
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CENTRO GÊNESIS
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Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico, sendo identificadas obras dos
autores: Mittermeier, R. A., Werner, T., Ayres, J. M., e da Fonseca, G. A. (1992); Pinto, L.
P., Bedê, L., Paese, A., Fonseca, M., Paglia, A., & Lamas, I. (2006); Viana, V. M. (1990).

levantamento das características do fragmento de Mata Atlântica da Água Mineral, através
de levantamento bibliográfico e entrevista com 25 moradores do bairro, residentes há mais
de 30 anos no local. A etapa seguinte foi a identificação das causas da destruição do micro
fragmento, através de levantamento bibliográfico e entrevista com moradores.
Prosseguindo houve a organização das informações e por último, a organização dos
resultados.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
A pesquisa mostrou que a área que hoje compreende o bairro do Colubandê e o sub bairro
Água Mineral abrigava até a metade do século XX um extenso fragmento de Mata
Atlântica com vegetação exuberante (ipês, quaresmeiras, ingá, pau jacaré) e muitas
nascentes. O processo de destruição teve inicio a partir dos anos 50 com a abertura de
loteamentos, resultando no parcelamento da área. De acordo com os relatos dos moradores
até os anos 80 podiam ser encontradas algumas nascentes, cachoeiras e o rio que corta o
bairro podia ser utilizado como local de lazer. Porém com a chegada de novos moradores e
empresas a situação se tornou mais crítica.
Em relação às causas da destruição do micro fragmento, 40% das pessoas entrevistadas
consideram a ocupação do bairro, como sendo a causa principal; 30%, consideram as
indústrias e 30%, consideram as ações da população.
CONCLUSÃO
O processo de destruição do micro fragmento do bairro Água Mineral iniciado nos anos
50 e aprofundado nos anos 80 continua e tende a se intensificar, em virtude da construção
de novas moradias, não em loteamentos, mas agora de forma irregular, no topo dos
morros. O pouco que sobrou está ameaçado. Há que se ter especial atenção para as
nascentes, que ainda resistem. As indústrias, que causaram grandes transtornos, já não
poluem com tanta intensidade, sobretudo a Cooperativa Central dos Produtores de Leite

estiagem. Diante da continuidade do processo de destruição, consideramos que é a
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(CCPL). Os moradores continuam provocando queimadas, principalmente nos períodos de

realização de pesquisa precisa ser incentivada, sobretudo nas áreas de periferias, como é
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Após a identificação teve lugar a revisão da bibliografia. Em seguida foi realizado o

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

São Gonçalo. As universidades, através das Pró-Reitorias de extensão e Pesquisa precisam
atuar em tais espaços, pois o futuro da Mata Atlântica certamente dependerá do manejo de
espécies e ecossistemas, se quisermos garantir a proteção da sua biodiversidade em longo

desafio, visto que as estratégias, ações e intervenções necessárias esbarram em
dificuldades impostas pelo estado fragmentado do conhecimento sobre o funcionamento
dos seus ecossistemas, num ambiente sob forte pressão antrópica, marcado pela
complexidade nas relações sociais e econômicas (PINTO, 2006). Os micros fragmentos
urbanos precisam se constituir em espaço de pesquisa. A área do Colubandê apresenta
inúmeras possibilidades de pesquisa nos campos da geografia, pedagogia, história, biologia
e psicologia. Em maio de 2017 será formalizado um núcleo de pesquisa sobre a Mata
Atlântica em parceria com instituições de ensino superior do Brasil e exterior.
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prazo. No entanto, a conservação e a recuperação desse hotspot constituem um grande
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OCORRÊNCIA DE HEMOPARASITOS EM MORCEGOS URBANOS
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INTRODUÇÃO
A notável diversidade de formas, adaptações morfológicas e hábitos alimentares encontrada na
Ordem Chiroptera, permitem a estes animais a utilização dos mais variados nichos ecológicos
(PERACCHI et al., 2011). Ocupando principalmente áreas florestadas, os quirópteros também
fazem parte da biota sinantrópica que surgiu como resultado do crescimento das áreas
urbanizadas (LIMA, 2008; ESBERARD et al., 2014). Morcegos são reservatórios naturais de
agentes etiológicos como protozoários, vírus, bactérias e fungos e a proximidade desses
animais com a população humana torna possível o envolvimento dos mesmos com a
transmissão de zoonoses por vários tipos de agentes etiológicos (BREDT et al., 1998). O
estudo de Barros (2009) sobre tripanossomatídeos em morcegos é o único estudo para o Estado
do Rio de Janeiro, citado na revisão de Correa et al. (2013). Com base nisso, o Instituto
Resgatando o Verde (IRV, RJ) iniciou um projeto para investigar a ocorrência de
hemoparasitismo em morcegos, tomando como ponto de partida indivíduos do Gênero
Artibeus Leach, 1821 em área uma urbana no Município do Rio de Janeiro.
MATERIAL E MÉTODOS
Os trabalhos de campo foram realizados de janeiro a outubro de 2016 no Parque Natural
Municipal da Freguesia (PNMF) (22º56’49”S e 43º20’35”W). A captura ocorreu com auxílio
de redes de neblina no período das 17 às 23 horas. Os indivíduos capturados foram
acondicionados em sacos de algodão individuais visando à redução do estresse de captura e a
coleta de fezes. Dados biométricos foram obtidos e registrados em planilhas. Amostras de
sangue para a confecção de esfregaços foram obtidas conforme metodologia proposta por

Os esfregaços sanguíneos foram levados para laboratório, corados utilizando método de
coloração rápida (Panótico) e posteriormente observados sob microscópio óptico. As lâminas
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Baptista e Esbérard (1997). Todos os animais foram anilhados e liberados ao final da coleta.
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estão temporariamente guardadas na sede do IRV, e serão posteriormente depositadas em
coleção de referência da Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ).
RESULTADOS/ DISCUSSÃO

2017

Gênero Artibeus: A. obscurus (Schinz, 1821) (n= 18), A. lituratus (Olfers, 1818) (n= 27) e A.
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Com o esforço amostral de 2.430 m².h., foram capturados 63 espécimes pertencentes ao

forma trofozoítica de Plasmodium spp. em dois indivíduos de A. obscurus (11,1%), em cinco

fimbriatus Gray 1838 (n=18). As lâminas hematológicas regiatraram a presença de
Apicomplexa (Hemosporidae) e Nematoda (Filarioidea). Para Apicomplexa, foi encontrada a

exemplares A. lituratus (18,5%) e um indivíduo em A. fimbriatus (5,5%). Para Nematoda,
foram encontradas microfilárias sugestivas de Litomosoides spp. em dois exemplares de A.
lituratus (7,4%). Correa et al. (2013) assinalam a escassez de estudos sobre hemoparasitismo
em morcegos. Sete das nove famílias de quirópteros que ocorrem no Brasil são hospedeiros de
agentes zoonóticos, destacando-se as famílias Phyllostomidae e Molossidae. O trabalho de
Rodrigues et al. (2103) relata a presença da forma trofozoítica de Plasmodium spp. infectando
Molossus rufus (E. Geoffroy,1805) na região de Cianorte (PR), sul do Brasil. Não há registros
deste protozoário em Artibeus spp. no Brasil (CORREA et al, 2013), sendo o presente estudo o
primeiro registro de para o país. A ocorrência de microfilárias em morcegos foi relatada por
Torres et al. (1983), Baptista e Esbérard (1997), Vicente et al., (1997), Cottontail, et al. (2009).
Baptista e Esbérard (1997) registram taxa de infecção de 13,3% em A. fimbriatus no Município
do Rio de Janeiro. Não foi registrada infecção nesta espécie no presente estudo. Por outro lado,
os autores não registram infecção em A. lituratus e A. obscurus. No presente estudo a taxa de
infecção A. lituratus foi de 7,4%.
CONCLUSÃO
Os dados obtidos até o momento mostram que há muito a se conhecer sobre hemoparasitos em
morcegos no Estado do Rio de Janeiro, e que futuras comparações entre morcegos de áreas
antropizadas com os de áreas protegidas permitirão também reconhecer os possíveis impactos
na saúde dos animais sinantrópicos. Para isso, é necessário o desenvolvimento de programas
de longa duração sobre a epidemiologia das zoonoses e a biologia de quirópteros para
compreender o papel das diferentes espécies na manutenção e transmissão de zoonoses.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2, p.11-22, 1997.
BARROS, J. H. S. Avaliação da ocorrência de tripanosomatídeos (Protozoa:
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

Página

rotundus (Mammalia, Chiroptera). Rev. Cient. Inst. Pesq. Gonzaga da Gama Filho, v. 3, n.

62

BAPTISTA, M.; ESBERARD, C. E. L. Valores hematológicos de Artibeus sp. e Desmodus

Kinetoplastida) em morcegos no estado do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado.
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Brasil. 2009.
BREDT, A.; ARAUJO, F. A. A.; CAETANO JR., J. Morcegos em áreas urbanas e rurais:

2017

CORREA, M. M. O. et al. Quirópteros Hospedeiros de Zoonoses no Brasil. Bol. Soc. Bras.

Resumos do IV Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica Engenheiro Paulo de Frontin – RJ -

manual de manejo e controle. Fundação Nacional de Saúde. 2. ed. Brasília, 1998, 117p.

bat, Artibeus jamaicensis (Phyllostomidae) in a tropical lowland forest in Panama´.

Mastozoologia, 67: 23-38, 2013.
COTTONTAIL, V. M. et al. Habitat fragmentation and haemoparasites in the common fruit

Parasitology. n. 136, p. 1133–1145, 2009.
ESBÉRARD, C. E. L. et al. Bats (Mammalia, Chiroptera) of an urban park in the metropolitan
area of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. Iheringia, Série Zoologia, Porto Alegre, v. 104,
n.1, p.59-69, 2014.
LIMA, I. P. Espécies de morcegos (Mammalia, Chiroptera) registradas em parques nas áreas
urbanas do Brasil e suas implicações no uso deste ambiente. In: REIS, N. R.; PERACCHI, A.
L.; SANTOS, G. A. S. D. (eds.) Ecologia de Morcegos. Technical Books. p.71-85, 2008
PERACCHI, A. L. et al. Ordem Chiroptera. Pp. 155-234. In: REIS, N.R, A.L PERACCHI,
W.A PEDRO, LIMAI.P (Eds.), Mamíferos do Brasil, Londrina, 2011.
RODRIGUES, A. E. et al. Descrição de Plasmodium sp. em Molossus rufus (Molossidae) do
município de Cianorte, Paraná. In: VII ENCONTRO BRASILEIRO PARA O ESTUDO DE
QUIRÓPTEROS: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DE MORCEGOS EM
UM PAÍS EMERGENTE. Brasília, Distrito Federal. p. 45-47, 2013.
TORRES, D. M. A. G. V. et al. Hemoparasitas de quirópteros e marsupiais capturados no
Estado de São Paulo, Brasil. Rev. Inst. Adolfo Lutz, v. 43, n. 1/2, p. 47-53, 1983.
VICENTE, J. J. et al. Nematóides do Brasil. Parte V: Nematóides de Mamíferos. Revista

Página

63

Brasileira de Zoologia. v. 14, supl. 1, p. 1-452. 1997.

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

OCORRÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO DE HORIZONTES ANTRÓPICOS DE
SOLOS NO BIOMA MATA ATLÂNTICA

1

UFF, Engenharia Agrícola e Ambiental, fereis.cordeiro@gmail.com

2

UFRRJ, CPGA-CS, andressa.rosas@hotmail.com

3

Embrapa Solos, ademir.fontana@embrapa.br; wenceslau.teixeira@embrapa.br
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INTRODUÇÃO
Os horizontes de solos antrópicos são aqueles que tiveram sua origem a partir da
intervenção humana, especialmente culturas pré-colombianas. Os exemplos mais famosos
no Brasil são as Terra Preta de Índio, que ocorrem principalmente na Amazônia
(TEIXEIRA et al. 2009), e os Sambaquis que ocorrem geralmente na Mata Atlântica. Os
Sambaquis ocorrem principalmente na região costeira e próximos de cursos de água.
Foram descritos nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio
de Janeiro e há evidências do solo no Espírito Santo (ZULIANI et al., 2005; TENÓRIO,
2010), além de ocorrências no estado do Pará (ROOSEVELT et al., 1991; SILVEIRA &
SCHAAN, 2005). Na ciência do solo, os Sambaquis são importantes por serem solos com
horizonte A antrópico, o qual é definido como sendo continuamente modificado pelo
homem por uso e cultivo, com a presença de fragmentos de cerâmica, artefatos líticos,
empilhamento de conchas ou ossos e são sítios arqueológicos com ocorrência de
sepultamentos (GASPAR, 2004). Apresentam cores escuras e elevados teores de fósforo
(SANTOS et al., 2013). O conhecimento destes solos, com elevado estoque de matéria
orgânica e uma elevada fertilidade natural, corresponde uma oportunidade de pesquisa com
vista a aplicação do conhecimento para o desenvolvimento de estratégias de uso e manejo
da fertilidade dos solos cultivados no Brasil. O objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência
e os atributos químicos de horizontes de Sambaquis na Mata Atlântica.
MATERIAL E MÉTODOS

e teses e que apresentam perfis de solos sob Sambaquis com características morfológicas e
atributos químicos e físicos, foi elaborado um acervo de dados. A seleção dos perfis foi
feita com o critério localização na Mata Atlântica, sendo nesse trabalho obtido de Corrêa
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

64

A partir de uma pesquisa em artigos científicos, comunicados em congressos, dissertações
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Cordeiro, F.R1; Menezes, A.R. de2; Fontana, A.3; Teixeira, W.G.3

(2007) e Teixeira et al. (2012). Descrições com dados apenas em camadas, aquelas com
apenas a ocorrência ou aqueles com as análises realizadas por métodos não tradicionais na
ciência do solo, foram desconsiderados.

Apesar dos sambaquis ocorrerem em muitos estados do Brasil, há poucos perfis de solos
nesses sítios arqueológicos descritos e caracterizados. Foram avaliados quatro diferentes
perfis de Sambaquis no município de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro e um
perfil no município de Miracatu, no estado de São Paulo, sendo ao todo 27 horizontes A
antrópico oriundos de Sambaquis. Quanto aos teores de cálcio mais magnésio, apresentam
variação entre 1,9 e 17,3 cmolc dm-3, com média de 8,9 cmolc dm-3, sendo refletidos nos
altos valores de pH, com a mínimo de 6,6 e máximo de 9,7. Essa observação é
consequência de o material constitutivo estar relacionado principalmente às conchas, que
são formadas basicamente por carbonato de cálcio. Os elevados teores de fósforo, com
grande amplitude, de 77 a 6868 mg dm-3 e com média de 2023 mg dm-3. O carbono
orgânico variou entre 0,9 a 66,9 g kg-1 com média de 21,9 g kg-1. Os teores de capacidade
de troca catiônica (CTC), variaram de 2,8 a 21,5 cmolc dm-3 com média de 11,3 cmol dm-3.
Destaca-se em todos os horizontes avaliados os teores nulos de alumínio trocável,
decorrência da dinâmica desse elemento em valores de pH do solo acima de 5,7, como
desses solos. De acordo com Tomé Junior (1997) o pH é alto quando maiores que 6,0 e
para os teores de cálcio mais magnésio, são altos quando maiores que 4,8 cmolc dm-3.
Segundo o autor, são valores altos de carbono orgânico acima de 14,0 g kg-1 e valores
elevados de fósforo maiores que 30 mg dm-3. Em decorrência dos elevados teores de cálcio
mais magnésio, os teores de CTC também são bastante elevados em relação aos principais
solos não antrópicos do bioma da Mata Atlântica como os Argissolos, Latossolos e
Cambissolos e aqueles relacionados às regiões costeiras, como os Espodossolos e
Neossolos Quartzarênicos, de composição predominantemente arenoquartzosa.
CONCLUSÃO
A análise dos atributos químicos indica que os horizontes antrópicos em sambaquis

magnésio, fósforo, conferindo aos mesmos, elevada fertilidade. O entendimento de
mecanismo de estabilização do carbono orgânico neste solos podera levar a novas formas
de manejo aos solos cultivados ao longo do país.
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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Palavras-chave: Toxicidade, ectoparasito, carrapatos.

INTRODUÇÃO
As serpentes são animais importantes na conservação dos ecossistemas por serem capazes de
predar variado número de animais e sua manutenção nesses ambientes é fundamental na
dinâmica de diversas populações. Estudos sobre o ectoparasitismo em serpentes neotropicais
são escassos sendo comumente realizados com animais em cativeiro (Pontes et al. 2009). A
infestação de ectoparasitos, com destaque aos carrapatos e ácaros, está entre os problemas mais
frequentes em serpentários (Melgarejo-Giménez, 2002), sendo sua problemática em ambientes
naturais ainda pouco compreendida. Os carrapatos, além de sua ação espoliativa e irritativa,
podem injetar toxinas que afetam o metabolismo do hospedeiro causando debilidade,
decréscimo do hematócrito, paralisia e mesmo óbito (Barbosa et al. 2006, Hanson et al. 2007).
A paralisia é causada por toxinas neurotrópicas secretadas pelas glândulas salivares. Dentre os
carrapatos que parasitam serpentes no Sudeste brasileiro, destaca-se a espécie partenogenética
Amblyomma rotundatum Koch, 1844 (Labruna et al. 2005, Pontes op cit.), geralmente
associada a répteis e anfíbios, também incriminada em casos de paralisia (Sonenshine & Roe,
2013). Pontes et al. (2009) coletaram 24 espécies de serpentes em área de Mata Atlântica do
município do Rio de Janeiro, das quais seis estavam parasitadas por larvas, ninfas e adultos de
Amblyomma rotundatum, e destas, duas da família Viperidae: Bothrops jararaca (Wied, 1824)

aquáticas e aquáticas não estavam parasitadas por A. rotundatum, e B. jararaca foi o
hospedeiro que apresentou a maior prevalência de parasitismo (= 71,4%).

Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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e Bothrops jararacussu (Lacerda, 1884). Vale ressaltar que apenas as espécies fossoriais, semi-
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O presente trabalho objetivou observar empiricamente a possibilidade da manifestação clínica
pela ação tóxica no parasitismo por A. rotundatum em B. jararaca (Viperidae), coletada em
área de Mata Atlântica Centro Sul-fluminense.

A serpente foi coletada em Morro Azul do Tinguá, segundo distrito do município
de Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, no dia 29 de agosto de 2016, com comprimento rostrocloacal de 800 milímetros, identificada de acordo com Campbell & Lamar (1989). No dia 22
de setembro foi levada ao Laboratório de Acarologia Veterinária da UFRRJ, para que se
realizasse a coleta de carrapatos. Para tanto, utilizou-se a anestesia da serpente pela técnica de
narcose por frio ou hipotermia (Valente et al. 2013), onde o animal foi acondicionado em
temperatura de cerca de 4º por 20 minutos. Após, foi medida e os carrapatos foram coletados e
acondicionados em álcool a 70% para posterior identificação.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Foram retirados 55 espécimes de Amblyomma rotundatum, sendo 53 fêmeas e 02 ninfas.
Apesar desta carga parasitária e de ter ficado 24 dias em confinamento, o animal não
apresentou nenhuma debilidade, mantendo a esperada agressividade desta espécie quando
submetida a estas condições, o que indica que não houve, em princípio, a ação de toxinas
neurotrópicas associadas a este tipo de parasitismo, resultado diferente dos observados por
Hanson et al (2007) que relataram a paralisia causada pela ação tóxica através de uma única
fêmea de A. rotundatum infestando Coluber constrictor priapus Dunn & Wood, 1939
(Colubridae) no condado de Monroe, Flórida, EUA. Segundo eles, a serpente encontrava-se
em estado letárgico, e aproximadamente 18 horas após a retirada do carrapato a serpente
recuperou seu comportamento normal com níveis normais de atividades, sugerindo assim os
autores se tratar de um caso de paralisia por ação tóxica do carrapato. Ainda assim, Rodrigues
et al. (2010) infestaram A. rotundatum em serpentes Viperidae, em condições controladas de
laboratório, objetivando descrever o ciclo biológico desta espécie. Para tanto, utilizaram sete
espécimes de Viperidae em três infestações experimentais, a primeira com 150 larvas por
hospedeiro, a segunda com cinco fêmeas por hospedeiro, e a terceira com 150 larvas e cinco
fêmeas por hospedeiro, em dias suficientes para que ocorresse a ação tóxica da paralisia.
Registrou-se uma taxa de mortalidade de 100% dos hospedeiros. Os principais sinais clínicos

generalizado, fraqueza, disecdise, anemia, congestão oral, descarga oral e nasal, exsudato
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do ectoparasitismo por carrapatos foram: regurgitação, diarréia, desidratação/edema

caseoso, dermatite, abscesso cutâneo, anorexia e ocasionalmente óbito. Não relataram casos de
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MATERIAL E MÉTODOS

paralisia. Estes resultados diferem dos observados em Morro Azul do Tinguá, sugerindo haver
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

outros fatores relacionados à patogenicidade por ação tóxica envolvendo o parasitismo por A.
rotundatum em B. jararaca.
CONCLUSÃO

de maiores observações, havendo variados fatores envolvidos nessa relação que influenciam na
sua patogenicidade.
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Concluímos que a ação tóxica relacionada ao parasitismo por carrapatos em serpentes necessita
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INTRODUÇÃO
A subclasse Collembola compreendem pequenos artrópodes hexápodes (seu tamanho varia
de 1 a 5 mm), entognathos, ápteros, que podem ser encontrados em qualquer habitat
terrestre (ZEPPELINI e BELLINI, 2004). São mais frequentes em ambientes ricos em
matéria orgânica em decomposição, entre musgos, associados a fungos, na superfície de
folhas depositadas no piso florestal ou na bainha de folhas vivas (BUZZI, 2002;
TRIPLEHORN e JOHNSON, 2005). De acordo com Moreira e Siqueira (2006), os
indivíduos da subordem Collembola, representantes da mesofauna do solo, são
decompositores primários e secundários, atuam na fragmentação e diminuição de detritos
vegetais, favorecendo a ação de fungos e bactérias no processo de decomposição de
resíduos orgânicos no solo. Desse modo, a quantificação da diversidade desses
invertebrados edáficos, é um ponto de partida importante para entender os processos
ecológicos de decomposição e ciclagem de nutrientes no solo (CUTZ-POOL et al., 2007).
Objetivou-se nesse trabalho observar o comportamento de grupos de Collembola em áreas
sob a copa de espécimes de Paubrasilia echinata em três diferentes épocas do ano na área
do Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
MATERIAL E MÉTODOS
O Jardim Botânico da UFRRJ, local de desenvolvimento deste estudo, conserva,

selecionados três diferentes espécimes de Pau-brasil (Paubrasilia echinata). Na área de
ocorrência desses espécimes foi quantificada e caracterizada em 2016 a população de
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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principalmente, indivíduos de espécies características da Floresta Atlântica. Foram
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DE PAUBRASILIA ECHINATA

Collembola em três momentos, no período seco (17 de junho); no período de transição
entre os períodos seco e chuvoso (29 de agosto) e no início da época chuvosa (05 de
novembro). Para a captura dos organismos, foram utilizadas armadilhas do tipo “pitfall”,

altura. Foram distribuídas sistematicamente cinco armadilhas sob as copas das árvores
estudadas. Com auxílio de uma cavadeira, em cada unidade amostral foi aberto um
pequeno orifício no solo para instalação das armadilhas, sendo essa enterrada até que sua
abertura estivesse nivelada com a superfície do solo. Para a conservação dos organismos
foi utilizado formaldeído a 1%. As armadilhas permaneceram nas áreas por sete dias e
após esse período, foram retiradas do solo e encaminhadas ao Laboratório de Indicadores
Edafo-Ambientais (LIEA) da UFRRJ. A identificação dos organismos foi realizada com
auxílio de lupa binocular, sendo classificados nas ordens Entomobryomorpha,
Poduromorpha e Shymplypleona. Para avaliação da atividade desses grupos, o número de
indivíduos coletados foi transformado em frequência relativa (%).
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Foi coletado um total de 2.310 indivíduos em todas as áreas de estudo. Sendo a maior
frequência observada no período chuvoso (1.780 ind.), com cerca de 77% desses
organismos, seguidos do período seco (357 ind.) e período de transição (173 ind.), que
apresentou a menor frequência (7,48%). Usher (1970), trabalhando com distribuição
vertical e sazonal de Collembola, observou que elevados índices pluviométricos
favoreceram o aumento populacional, uma vez que esses organismos são muito sensíveis
ao déficit hídrico. Na primeira coleta, o grupo Entomobrymorpha foi o de maior frequência
(44%), enquanto na segunda e terceira coleta, a maior frequência foi registrada pelo grupo
Poduromorpha, apresentando valores respectivamente de 68,79% e 87,08%. Vale ressaltar,
que em todas as áreas, o grupo Poduromorpha apresentou valores crescentes no decorrer
dos períodos de coletas. Analisando a atividade de Collembola em fragmentos de Floresta
Atlântica no estado do Rio de Janeiro, Scoriza (2012), observou que a ordem
Entomobryomorpha apresentou predominância tanto no período seco quanto no período

alguns atributos químicos da serapilheira de Pau-brasil. Considerando todas as áreas de
amostragens, o grupo Poduromorpha apresentou maior frequência, registrando um valor
total de 78,40%, seguidos do Entomobryomorpha (15,50%) e Symplypleona (6,10%).
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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chuvoso. A predominância de Poduromorpha neste estudo pode estar relacionada com
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que consistem em recipientes plásticos e cilíndricos com 10 cm de diâmetro e 10 cm de

CONCLUSÃO
A estação chuvosa favoreceu o aumento da frequência dos grupos de Collembola em todas
as áreas de estudo. A ordem Poduromorpha se destacou pela maior frequência nas áreas

todo o período do estudo.
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PRODUÇÃO DE MUDAS DE PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM
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Palavras-chave: crescimento, micorriza, Pseudobombax grandiflorum.

INTRODUÇÃO
Há uma crescente busca de alternativas que reduzam o custo do manejo de espécies
florestais em viveiro, visando à produção dessas para plantios comerciais, recuperação de
áreas degradadas ou a recomposição florestal. A escolha do substrato é um fator importante
na produção de mudas em viveiro. O substrato possui a finalidade de proporcionar o
desenvolvimento de uma muda com qualidade adequada, em um curto período de tempo e
com baixo custo (CUNHA et al., 2006). Segundo Fonseca et al. (2001) as características
físicas, químicas, a disponibilidade, o custo, além da escolha da espécie para produção, são
importantes fatores que devem ser considerados para a melhor escolha de substratos. Além
disso, o substrato deve ter uma composição uniforme, porosidade, baixa densidade, possuir
capacidade de troca catiônica, ser livre de pragas, organismos patogênicos e de sementes
de ervas daninhas (CAMPINHOS JÚNIOR e IKEMORI, 1983; GONÇALVES, 1995) O
uso de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) no sistema de produção de mudas permite
aumentar a eficiência de insumos e reduz o uso dos corretivos e fertilizantes adicionados
nos substratos (SOUZA et al., 2006). Considerando a hipótese de que ocorrerá resposta
diferenciada em função do fungo inoculado e o substrato utilizado, o presente trabalho tem
como objetivo avaliar o efeito da inoculação de fungos micorrízicos arbusculares sobre o
crescimento das mudas de Imbiruçu (Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns).
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi implantado na casa de vegetação, do Instituto de Florestas, na
grandiflorum (Cav.) A. Robyns). Foram usados tubetes T-280 associado a um recipiente
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Universidade Federal do Rio de Janeiro. A espécie utilizada foi Imbiruçu (Pseudobombax
plástico com capacidade de 700ml, formando um conjunto com capacidade para
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INOCULADAS COM DIFERENTES SUBSTRATOS
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acondicionar aproximadamente 1kg do substrato formado. As sementes foram dispostas
nos seguintes substratos: S1- Amostra coletada do horizonte A do CambissoloHáplico
(60%) + (40%) Biomix, S3- Amostra coletada do horizonte A do CambissoloHáplico
(60%) + (10%) Biomix + (10%) areia+ (20%) Vermiculita, S4- Amostra coletada do
horizonte A do Cambissolo Háplico (50%) + (30%) Biomix + (10%) areia+ (10%)
Vermiculita, S5- Amostra coletada do horizonte A do Cambissolo Háplico (70%) + (30%)
Esterco e S6- Amostra coletada do horizonte B do Cambissolo Háplico (100%). O
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial,
com doze tratamentos e seis repetições. Os tratamentos foram subdivididos em inoculado e
não inoculado, para avaliar o efeito do fungo micorrízico no desenvolvimento da espécie.
Os efeitos dos tratamentos foram avaliados pela mensuração dos seguintes atributos: altura
e diâmetro do coleto, porcentagem de colonização e índice de qualidade de Dickson (IQD).
O inóculo foi constituído de 1 grama de solo, contendo uma mistura de aproximadamente
50 esporos de três espécies diferentes de FMA: Rhizophagus clarum Becker &
Gerdemann, Gigaspora margarita Becker & Hall e Dentiscutata heterogama (Nicol &
Gerd) Walker &Sanders. Após 124 dias, as plantas foram coletadas e fracionadas em parte
aérea e raiz. Os dados foram submetidos a análises de variância e as médias comparadas
com o teste de Scott Knott ao nível de 5% de probabilidade. Todos os dados foram
transformados (Box-Cox), para atingir a normalidade, e submetidos à análise de variância.
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Sisvar versão 5.0.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
A espécie Imbiruçu obteve significância entre todos os fatores ao nível de 5 % de
probabilidade para as variáveis mensuradas. A inoculação com a mistura dos fungos
(Gigaspora margarita, Dentiscutata heterogama e Rhizophagus clarus) possibilitou os
maiores incrementos de massa seca da parte aérea e de massa seca total da espécieem
todos os tratamentos, com destaque para os substratos 1 e 6 com a inoculação.A taxa de
colonização entre todos os tratamentos inoculados esteve entre 24% a 11%, considerando a
variação na colonização uma resposta às doses mais baixa e mais elevada de fósforo
inoculação. O substrato 5 teve a menor taxa de colonização. De acordo com Trindade
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aplicado. Não foi observada colonização micorrízica nos tratamentos que não receberam a
(2000), aplicação de 30% de esterco bovino reduz a taxa de colonização. Através da
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(80%) + (20%) Biomix, S2- Amostra coletada do horizonte A do CambissoloHáplico
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análise dos resultados, relacionando a altura e diâmetro dos tratamentos com a taxa de
colonização micorrízica, observou-se que os maiores incrementos para os dois parâmetros
crescimento em altura. O substrato 1 inoculado obteve melhor reposta em altura e maior
índice de qualidade de Dickson (1,02).
CONCLUSÃO
A utilização de FMAs em diferentes substratos influenciou significativamente nos
parâmetros biométricos e índices de qualidade das mudas de Imbiruçu. O substrato 1 com
inoculação mostrou ser o mais indicado para a produção. Esse substrato sem a adição da
inoculação não obteve índice de qualidade adequado. A presença do inoculo micorrízico
promoveu um melhor desenvolvimento da espécie.
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ocorreram no substrato 5. A taxa de colonização não influenciou diretamente no
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INTRODUÇÃO
O Parque Nacional de Itatiaia (PNI) está situado no bioma de Floresta Atlântica e possui
grande importância ecológica como unidade de conservação, sendo refúgio para muitas
espécies, endêmicas ou não. Ainda, na parte alta do PNI, no planalto, em ambiente
altimontano, é característica a vegetação de campo de altitude. No PNI se observa também
diversidade de solos, influenciada pelo relevo, pela cobertura vegetal e o material
geológico com características peculiares no planalto. As pesquisas realizadas no PNI, em
geral, referem-se a flora e a fauna do parque. Poucos estudos descrevem solos, dentre eles,
Soares (2015) caracterizou e identificou Organossolos no planalto, e Rodrigues (2011)
mapeou solos na parte mineira do PNI.
Devido a carência de informações referentes aos solos, este estudo tem por objetivo
caracterizar e relacionar os diferentes tipos de solos às superfícies geomórficas no planalto
do Parque Nacional de Itatiaia, Serra da Mantiqueira.
MATERIAL E MÉTODOS
O PNI está situado na Região do Médio Paraíba do Sul, e a sua parte alta (planalto) se
caracteriza por relevo montanhoso a escarpado, com elevação de até 2791 m no Pico do
Itatiaia, com frequentes afloramentos rochosos. A vegetação constitui-se de Floresta
Ombrófila Densa Montana e Altimontana, e de Campo de Altitude. Possui clima
mesotérmico e alto índice pluviométrico anual, concentrado no verão. Na parte alta do
PNI, temperaturas negativas são registradas no inverno e as médias mínimas são de 8,2ºC

mapeamento digital de solos. Para seleção dos pontos de exame de perfis de solos foi
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no inverno. No levantamento de solos foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento e

aplicado o algoritmo conhecido como Hipercubo Latino Condicionado (cLHS), proposto
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por McBritney e Minasny (2006). Adotou-se como covariáveis, o Índice de Vegetação
Ajustado ao Solo (SAVI), Índice de Exposição ao Norte (IEN), Geologia, Elevação, e

acordo com Santos et al. (2015). As amostras de solos foram analisadas quanto a densidade
do solo (Ds) e os seguintes atributos químicos: pH em água, Ca+2 e Mg+2 trocável, Al+3
extraível, K+, Na+ trocável, e acidez extraível (H++Al+3). A partir desses dados foram
calculados: o valor S (soma de bases), o valor T (CTC), o V% (saturação por bases),
segundo EMBRAPA (1997); além da determinação de Carbono Total (CT) pelo método do
CHN. A classificação dos perfis foi feita segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de
Solos (SiBCS –EMBRAPA, 2013).
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Os resultados indicam que dentre os perfis amostrados, cerca de 45% foram de
Organossolos, sendo Háplicos nas áreas de drenagem imperfeita ou impedida, e Fólicos
nas áreas com boa drenagem. Outra ordem de solo que apresentou horizonte superficial
hístico (na maioria dos casos,) foi a dos Neossolos Litólicos (9%). Esses solos mais rasos
muitas vezes estavam associados a Afloramentos Rochosos (12%). Estas classes de solos
apresentaram elevados teores de Carbono Total (CT), com valor médio de 13,51% para os
horizontes superficiais dos Organossolos Fólicos, e 14,37% para os Háplicos, variando de
8 a 27%. Esse elevado teor está relacionado com o acúmulo de material vegetal pela sua
lenta decomposição, associada ao ambiente de acúmulo de água, no caso dos Organossolos
Háplicos, mas também as menores temperaturas no ambiente de planalto. Muitas vezes os
elevados valores de CT estão associados à elevada acidez potencial (H+Al), que
apresentou valores médios de 21,41 cmolc.dm-3 e 15,57 cmolc.dm-3 para os Organossolos
Fólicos e Háplicos respectivamente; bem como baixos valores de pH variando entre 3,2 e
4,5. A matéria orgânica por sua vez está associada a baixa densidade do solo, com valor
mínimo de Ds de 0,19 g.dm-3. Por outro lado, devido aos elevados valores de H+Al, em
torno de 45,6 cmolc.dm-3, a saturação por base (V%) chegou a alcançar valores de 1%.
Outras classes encontradas foram os Argissolos (9%) e Cambissolos (25%), que estão
associados à cobertura vegetal do tipo Floresta Ombrófila Densa Altimontana, em locais

pH são mais elevados e variam de 4,1 a 5,7, para os Argissolos, e de 3,5 a 5,1 para os
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com elevações que variam de 1602 a 2416 m (para os pontos amostrados). Os valores de

Cambissolos, com valor médio de 4,25 para as duas classes. O V% atingiu valores de
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Declividade. Dos 80 pontos selecionados pelo algoritmo, 65 foram descritos e coletados de
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28,8%, sendo a média para o H+Al de 11,68 cmolc.dm-3 para os Cambissolos, e de 12,6
cmolc.dm-3 para os Argissolos. Estas classes apresentaram também maiores valores de Ds,

Argissolos e 5,97% para Cambissolos.
CONCLUSÃO
Os solos em paisagens com menor elevação apresentaram maior Ds, maior V% e menor
acidez potencial, além de maior desenvolvimento do perfil de solo, com maior expressão
de vegetação de Floresta Ombrófila Densa. Os solos em paisagens com maior elevação e
associados a afloramentos de rocha, apresentam maior acidez potencial e menor V%, bem
como menor Ds e maior teor de matéria orgânica, com domínio de vegetação de Campos
de Altitude. O ambiente de Campo de Altitude apresenta predomínio de solos com maior
estoque de carbono, sobretudo os Organossolos Háplicos e Fólicos.
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próximos de 1,45 g.dm-3, bem como menores teores de CT, média de 6,38% para
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Palavras-chave: Sinningia helleri, conservação, Gesneriaceae

INTRODUÇÃO
Em 1825, um taxon de Gesneriaceae foi descrito em duas obras por dois autores com
nomes diferentes. Nees van Esenbeck considerou que se tratava de uma espécie nova
pertencendo a um gênero novo que ele descreveu e ilustrou como Sinningia helleri Nees;
no entanto, nesta publicação não hà menção de um coletor e a única indicação geográfica é
“habitat Brasilia”. Pouco depois, na segunda obra, Mikan descreveu o taxon como
Gloxinia schottii Mikan, considerando que se tratava de uma nova espécie dentro de um
gênero que tinha sido estabelecido em 1789. Apenas na segunda publicação existe uma
referência a um coletor, o naturalista Pohl que participou da grande expedição organizada
pela Áustria em torno dos anos 1820, e uma localidade chamada Serra Grande é indicada,

se que corresponde as uns 70 km. Na Flora Brasiliensis, em 1864, esta coleta é citada,
dando como localidade "Serra do Tinguá". Fica difícil saber se a planta chegou á Europa a
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA
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medidas usadas na época nem sempre são fáceis de traduzir para as de hoje, mas acredita-
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acrescentando que fica distante de algumas milhas da cidade do Rio de Janeiro. As

partir da mesma coleta, só há informação que o material cultivado foi para a Universidade
de Bonn, onde foi examinada e descrita por Nees e também para Vienna na Áustria onde o
Mikan pode observá-la antes de publicar uma descrição e uma ilustração. No decorrer do

Botânicos da Europa, e foram assim registradas nos herbários de Genebra, Paris, São
Petersburgo, Vienna, e Zurique. Até 1907 a planta circulou pelos Jardins Botânicos
europeus e a partir desta não foi mais vista. Nenhuma outra coleta depois da planta
registrada por Pohl foi registrada na natureza. No século XX, existe único registro de
material cultivado na Inglaterra através da foto publicada numa revista de horticultura em
1907. Depois dessa data a espécie não foi mais localizada, razão pela qual ela podia ser
considerada como extinta, até a sua redescoberta, por Wängler, em 26 de outubro de 2008,
em área contígua à Serra do Tinguá.
MATERIAL E MÉTODOS
Em abril de 2015 foi recoletada por essa botânica e enviada a Alain Chautems,
especialista, em Gesneriaceae, que confirmou a sua identificação. Foi herborizada e
depositada no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro sob o registro RB 628711. A
área de ocorrência foi mensurada, os indivíduos foram contabilizados e coletou-se
espécime para cultivo. Uma incursão foi elaborada com o intuito de percorrer o trecho
entre a população da redescoberta e a população registrada pelo CNCFlora, em uma
distância de sete quilômetros em linha reta, penetrando em trechos típicos utilizados por S.
helleri.
RESULTADO/DISCUSSÃO
A área de ocupação mostrou-se igual a 12m2 e com 30 indivíduos. Os dados foram
enviados ao CNCFlora e foi recategorizada de Dados Insuficientes (DD) para criticamente
em perigo (CR). A incursão realizada para a busca de novas populações de S. helleri se
mostrou infrutífera, aumentando a preocupação sobre a existência de outros sítios.
Também foi encaminhado um projeto contendo uma ampliação do estudo da situação de
outras 12 espécies em risco num raio de 10km da população da redescoberta. As seguintes
propostas de conservação foram elaboradas: plano de monitoramento; estabelecimento de

espécies; promoção da recuperação e/ou restauração de ecossistemas degradados;
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diretrizes para conservação in situ e ex situ; normas locais que garantam a preservação das

reintrodução; estratégias de fiscalização; formação de banco de dados; comunicação e
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século IX, exsicatas foram produzidas a partir de plantas cultivadas em vários Jardins
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atividades voltadas para a sociedade, fundamentadas no estímulo às descobertas
científicas.
CONCLUSÃO

importância para conservação (SANTOS et al., 2009), antes do plano de monitoramento há
a necessidade de identificação das áreas de ocorrência dessa espécie e das outras doze
listadas. A conservação in situ e ex situ, deverá levar em consideração os usos atuais do
território pelos habitantes locais e mensurar os impactos desse uso em relação às
populações de interesse e o comportamento dessas populações na geobiocenose. Nos locais
onde a degradação é uma ameaça, estudar a melhor forma de garantir a conservação das
espécies, utilizando práticas que promovam a sua recuperação ou restauração, de acordo
com a viabilidade técnica e operacional, podendo contar com sítios de reintrodução,
quando esses guardam e mantêm as características necessárias à manutenção de cada
espécies, isolada ou em conjunto. Aliada aos procedimentos de conservação, a fiscalização
tem papel preponderante, devendo atuar de forma ativa e rotineira, apresentando também
alguns elementos surpresas, aumentando sua eficácia. A coleta de dados durante todo o
processo garantirá a formação de um banco de dados que servirá à retroalimentação de um
sistema de conservação, melhorando sua avaliação e facilitando a identificação dos pontos
a serem corrigidos. O constante trabalho junto às comunidades, desenvolvendo práticas
possíveis, que venham melhorar a renda e aproximar o cidadão das atividades
conservacionistas, deverá ser estimulado, com a formação de programas para esse fim,
tendo como base o conhecimento e técnicas regionais fortalecendo a identidade local.
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Devido ao estado crítico apresentado por esse território no Rio de Janeiro e sua
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TERRITÓRIO SAGRADO E INVASÃO BIOLÓGICA NA MATA ATLÂNTICA:

Joyce de Melo Silva¹, Ana Angélica Monteiro de Barros¹, Davi Nepomuceno da Silva Machado², Letícia da Rocha
Caires¹, Laís da Silva Cunha¹, Luiz Paulo Martins de Moraes¹, João Luiz de Lima Baeta Neves¹, Juliana Riane Chagas da
Silva¹
1-Departamento de Ciências, Faculdade de Formação de Professores/UERJ, joycedemelosilva@gmail.com
2-Escola Nacional de Botânica Tropical, JBRJ
Palavras-Chave: Espécies exóticas, representações simbólicas, plantas ritualísticas.

INTRODUÇÃO
O conceito de território é amplo e estudado de forma interdisciplinar. Para Santos (1978)
definir espaço e território é uma tarefa árdua, pois cada categoria possui diversas acepções,
recebe diferentes elementos, de forma que toda e qualquer definição é mutável e permite
mudanças. Nessa concepção, o território é formado no contexto de importantes aspectos
políticos, sociais, econômicos e culturais entrelaçados em virtude do movimento da sociedade
no decorrer dos diversos momentos históricos e do desenvolvimento das técnicas de trabalho.
No âmbito religioso, o conceito de território sagrado está relacionado às figuras religiosas ou
entidades da natureza. Cada cultura possui sua ligação com o sagrado e muitas delas possuem
lugares onde esse sagrado se manifesta ou pode ser cultuado através de rituais. Religiões
indígenas e de matriz africana possuem forte ligação com a natureza e seus elementos, quando
estes estão relacionados à fé. (SCHLÖGL et. al., 2010). Muitas das espécies que compõe a
flora do Brasil foram incorporadas aos rituais de matriz africana pelos escravos a partir do
século XVI e outras foram trazidas da África e demais regiões do mundo (PIRES et al., 2009).
Uma vez que essas religiões têm profunda ligação com a natureza como um todo, trazer
consigo sementes e propágulos de plantas que eram cultuadas em seus rituais foi uma forma de
não deixar a cultura se perder. Ainda assim, muitas espécies nativas serviram como substitutas
e foram incorporadas a seus cultos (AZEVEDO; BARROS; MATTA, 2014). Com o
crescimento populacional e a redução de áreas florestadas, tais plantas são cultivadas nos
próprios quintais onde esses cultos são realizados ou são obtidas em estabelecimentos como

afro-brasileiros também sofreram forte influência ameríndia e europeia, de tal forma que à
medida que os africanos foram se fixando em novas regiões do país, desprovidos das mesmas,
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“casas de folhas”, feiras livres ou mesmo em áreas ruderais. As espécies utilizadas em rituais
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ESTUDO DE CASO NO VALE DO CÓRREGO DOS COLIBRIS, NITERÓI, RJ

encontraram uma série de outras espécies que incorporam aos seus costumes (CAMARGO,
1988, PIRES et al., 2009).
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o processo de invasão biológica por plantas

populações humanas.
MATERIAIS E MÉTODOS
O Vale do Córrego dos Colibris (22º57’05,5”S – 43º01’23,0”W) está localizado no bairro
Itaipu, na Região Oceânica do município de Niterói, RJ. Está inserido no Parque Estadual da
Serra da Tiririca, sendo um fragmento de Mata Atlântica constituído pela Floresta Ombrófila
Densa Submontana e de Terras Baixas com alguns trechos de afloramento rochoso exposto. As
espécies exóticas e ritualísticas foram mapeadas no Vale do Córrego dos Colibris, com o uso
do método de interseção de linha (CANFIELD, 1941), onde foram estabelecidas cinco linhas
que variaram de 150 a 200 m, estendidas a partir da borda da floresta em direção ao interior
desta, sendo essas distanciadas em 20 m paralelamente. Ao longo da linha foram anotadas a
presença e a área ocupadas por espécies exóticas e nativas relacionadas aos cultos de matriz
africana, bem como aquelas de uso ornamental descartadas por moradores dos arredores. As
espécies herbáceas foram analisadas como um único indivíduo, sendo mensurado o tamanho
total ocupado pelas mesmas. Já para as espécies arbóreo-arbustivas considerou-se a largura
total da copa, de uma ponta a outra. Com as medidas de cada indivíduo, foram calculados os
parâmetros fitossociológicos de Dominância Relativa (DR), Frequência (F), Frequência
Absoluta (FA), Frequência Relativa (FR) e Valor de Importância (IVI) com auxílio do
programa Excel (2010), (BROWER; ZAR, 1984).
RESULTADO/DISCUSSÃO
O levantamento de plantas exóticas e ritualísticas ao longo do Vale do Córrego dos Colibris
resultou na presença de 26 espécies, pertencentes a 17 famílias e 23 gêneros. O hábito mais
representativo foi erva (9 spp.), seguido de arbusto e árvore (7 spp. cada), hemiepífita (2 spp.)
e trepadeira (1 spp.). A forma de utilização predominante é a ornamental (64%), seguidas
daquelas com uso ritualístico (44%) e na alimentação (32%). Há uma predominância de
espécies nativas do Brasil (42%), seguidas daquelas provenientes da Ásia (21%), América
Central (17%), África (12%), Oceania (4%) e América do Norte (4%). Dentre as dez espécies

(ritualística), Epipremnum pinnatum (L.) Engl. (ornamental), Artocarpus heterophyllus Lam.
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com maior índice de valor de importância (IVI) destacam-se Guarea guidonia (L.) Sleumer

(alimentícia, ritualística), Tradescantia zebrina Bosse (ornamental), Musa X paradisiaca L.
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exóticas e ritualísticas no Vale do Córrego dos Colibris e a relação entre o uso da mata por

(alimentícia), Heliconia episcopalis Vell. (ornamental), Mangifera indica L. (alimentícia,
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

ritualística), Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott (ritualística), Heliconia spathocircinata
Aristeg. (ornamental) e Syngonium podophyllum Schott. (ornamental).
CONCLUSÃO
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neste território, incluindo aquelas alimentícias, ornamentais e ritualísticas. Observa-se que
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A presença dessas plantas exóticas representa um registro histórico do uso feito pelo homem

propágulos dessas plantas dos quais foram descartados por moradores na área florestada na

algumas espécies estão em processo de invasão biológica como E. pinnatum, A. heterophyllus,
T. zebrina e S. podophyllum, devido ao seu uso ornamental. Foi observado em campo

unidade de conservação. G. guidonia, embora tenha apresentado maior IVI, é uma espécie
nativa da Mata Atlântica e oportunista, sendo indicadora de áreas perturbadas devido ação
antrópica. As espécies aqui apresentadas têm importante simbolismo para os grupos de
Candomblé e Umbanda que ressignificaram esse local como um território sagrado.
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UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE NUCLEAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE

Janie Garcia da Silva¹, Camila Sousa de Oliveira², Victor Vigário Ballarini³, Filipe Ferreira da Ponte³, Laila
Lourdes Nascimento³
¹UFF, Depto de Biologia Geral / LAHVI/UFF, janie55@terra.com.br
²UFF, Bacharelado em Ciência Ambiental / bolsista PROEX, camilasousaoliveira@id.uff.br
³UFF, Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental / bolsista PROEX
Palavras-chave: Nucleação, Morro do Gragoatá, LAHVI/UFF

INTRODUÇÃO
Em Niterói, como em todo Brasil, a Mata Atlântica vem sofrendo fortes pressões antrópicas. O
Morro do Gragoatá, na região centro-sul do município tem 16 ha. E 90% de sua área estão no
Campus da UFF. Por décadas, diversos impactos levaram à perda da cobertura vegetal e de
camadas de solo. Hoje, a vegetação exibe diferentes estágios de sucessão influenciados por
fatores abióticos (solo, clima, relevo), bióticos (ação do homem) e fatores limitantes
(temperatura elevada, baixa umidade, solo pobre e ácido).
O morro é um dos poucos não habitados, capaz de abrigar uma floresta urbana, oferecer
serviços ambientais e atender a demandas da população por melhoria do ar, do clima e,
portanto, da qualidade de vida. O composto orgânico produzido a partir dos resíduos de poda e
varrição dos Campi da UFF já foi usado em área piloto (SILVA, 2011). Numa parceira entre
Ministério do Meio Ambiente e a UFF, o Laboratório Horto-Viveiro (LAHVI), usa técnicas de
nucleação baseadas em conceitos de restauração de ecossistemas desde 2015, com os objetivos
de: promover a recuperação da biota do solo a fim de potencializar os processos naturais do
ambiente; propiciar local para alimento, abrigo e reprodução da avifauna; promove a
conservação da biodiversidade; reintegrar áreas degradadas à paisagem; proporcionar o uso da
área pela comunidade universitária e externa como unidade demonstrativa para a recuperação
de áreas degradadas.
MATERAL E MÉTODOS
Em maio e julho/2015 respectivamente, foram usadas técnicas de nucleação propostas por

denominados Patamar 1 (terço médio, próximo ao Hotel Mercury, na divisa do Campus), e
Patamar 2 (terço médio entre a Escola de Engenharia e a Escola de Arquitetura). Por capina,
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Bechara (2003) e Reis et al. (1999, 2003) modificadas, em 2 pontos nas encostas do Morro
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ÁREAS DEGRADADAS DO MORRO DO GRAGOATÁ - NITERÓI/RJ

foram tiradas as plantas herbáceas. Cada núcleo, em torno de 4m 2, foi cercado com bambus
amarrados com sisal e devidamente identificado, recebendo uma camada (5 cm) de substrato A
(mistura de argila + composto 1:1) ou B (composto grosso, restante da peneiração) ou C

2017

do tipo B e 3 do tipo C). O Patamar 2 recebeu 30 núcleos, sendo 10 de cada tipo. O controle
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(resíduos florestais de calhas da drenagem). O Patama1 1 recebeu 12 núcleos (3 tipo do A, 6

adjacente ao LAHVI, a partir dos resíduos de poda e varrição dos Campi da UFF Os resíduos

(testemunha) para efeito de comparação dos resultados é o ambiente próximo aos núcleos. O
composto orgânico é produzido em uma área de 500 m² no Campus da Praia Vermelha,

são arrumados em leiras (fileiras) em forma de pirâmide (medindo 1,20 - 1,50 m de largura,
por 3 - 4 m de comprimento e 1 - 1,20 m de altura), distantes 1 m entre elas. As leiras são
reviradas regularmente (15 - 20 dias) para acelerar o processo. Após 3 a 4 meses o composto é
peneirado. Eventuais resíduos não orgânicos são descartados no início e no fim do processo.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
Nos 3 primeiros meses, a sucessão vegetal foi notada por ervas pioneiras em todos os núcleos
variando a altura, o número de espécies, de indivíduos, e densidade foliar em cada substrato.
Predominaram as famílias: Poaceae, Cyperaceae, Solanaceae, Fabaceae, Asteraceae. No
substrato C, houve mais tendência à presença de espécies nativas. A vegetação cresceu mais
lentamente (altura média <30 cm) e com menor volume. No substrato A, houve maior
diversidade e crescimento de plantas (altura média >30 cm) favorecido pela maior retenção de
água na argila, um fator importante para a germinação de sementes. No substrato B, as mudas
cresceram um pouco menos (em torno de 30 cm) que o A, mas com bom desenvolvimento
foliar. Mudas de arbustos (alecrim do campo) e árvores (pau pólvora, para raio, aroeira)
começaram a surgir em alguns, ainda que lentamente. Após 6 meses, as pioneiras mais
vigorosas dominaram todos os núcleos (em especial das famílias: Poaceae, Cyperaceae,
Fabaceae). Nos substratos A e no B, surgiram várias mudas de capim colonião e de leucena,
que não toleram solo ácido, sugerindo que houve melhoria do solo. Por sua vez o capim
gordura, indicador de solo ácido, dominou alguns núcleos com o substrato C, levando a crer
que o volume de matéria orgânica presente não foi suficiente para alterar a acidez do solo. A
altura média dos núcleos foi: A> 70 cm; B em torno de 60 cm e C < 60 cm. Após 1 ano, foram
observadas mudanças no desenvolvimento da cobertura vegetal em todos os núcleos em

das plantas. A altura média dos núcleos foi: A> 130 cm, B em torno de 100 cm e C < 100 cm.
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Entre as árvores em crescimento, destacam-se leucena, pau pólvora, aroeira e mulungú, todas
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relação ao ambiente ao redor (testemunha) quanto à diversidade de espécies, densidade e altura

acima de 1 metro de altura. Entre os arbustos, alecrim do campo e quaresmeira, com altura em
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

torno de 80 cm. Como não houve interferência, as gramíneas e leguminosas predominaram
entre as ervas.
CONCLUSÃO
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desenvolvimento da cobertura vegetal e a diversidade de espécies. O substrato B teve mais
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O projeto ainda em andamento mostra que cada substrato teve um diferencial evidente pelo

melhor para germinação pela retenção de água na argila. Embora todos os substratos tenham

matéria orgânica, macro e micro nutrientes e micro organismos que recolonizam o ambiente
cumprindo seu papel na natureza auxiliado assim na recuperação do solo. O substrato A foi

trazido sementes, o substrato C teve maior quantidade de espécies nativas. A transposição de
resíduos florestais vindo das calhas de drenagem possibilita aumentar a biota local de micro
organismos do solo, além de trazer sementes da vegetação nativa que aí encontram o ambiente
propicio para se desenvolver. Esses núcleos começam a atuar como pequenos habitats, criando
uma ilha fértil onde são gerados aglomerados de vegetação que se destacam na paisagem.
APOIO
Ministério do Meio Ambiente e PROEX/UFF
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VISITANTES DA PARTE BAIXA DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA (RJ):
MAPEAMENTO SOCIOECONÔMICO E SUAS RELAÇÕES DE USO COM O

Ana Carolina Oliveira da Silva1, Luis Cláudio Meirelles de Medeiros2, Julianne Alvim Milward-de-Azevedo2
¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / ITR / Curso de Graduação em Gestão Ambiental,
carollinaconcret@yahoo.com.br
²Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro / ITR / Departamento de Ciências do Meio Ambiente,
claudiommedeiros@hotmail.com, juliannemilward@yahoo.com.br
Palavras-chave: áreas de preservação, ecoturismo, uso público.

INTRODUÇÃO
Nos últimos séculos, o crescimento da população humana e o avanço tecnológico resultaram
no aumento das áreas antropizadas e na aceleração da degradação ambiental em diversas
localidades do mundo. Isso acarretou na redução dos recursos naturais e da biodiversidade,
pondo em risco diversas atividades econômicas e a qualidade de vida das pessoas (SANCHEZ,
2008). Várias estratégias conservacionistas têm sido adotadas, incluindo a criação de Unidades
de Conservação (UCs) da Natureza, para reverter esse quadro. Milward-de-Azevedo (2015)
observou uma ampliação expressiva do número das UCs sob a perspectiva mundial, desde a
década de 80, século XX. Em 2010 estimava-se que as áreas protegidas eram cerca de 11% da
superfície global (WWF BRASIL, 2012 apud MILWARD-DE-AZEVEDO, 2015). Essa
ampliação das UCs também é observada no Brasil. Essas UCs são regidas pelo Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC e podem ser criadas e
administradas a nível federal, estadual ou municipal. Em 1937 foi criada a primeira UC
nacional, de Proteção Integral, gerida no nível federal: o Parque Nacional do Itatiaia (Parna
Itatiaia), localizada na Serra da Mantiqueira, abrangendo no Estado do Rio de Janeiro os
municípios de Itatiaia e Resende e, em Minas Gerais, os municípios de Itamonte e Bocaina de
Minas. O mapeamento do perfil socioeconômico do visitante da primeira UC brasileira,
especificamente da Parte Baixa, constituiu-se no propósito desse trabalho, com vista à
verificação do uso dos espaços pelos visitantes frente à oferta de infraestrutura, serviços e
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atividades desenvolvidas.
MATERIAL E MÉTODOS
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ESPAÇO
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A pesquisa caracterizou-se pelo seu caráter exploratório e analítico-descritivo. Quanto aos
processos foram utilizados para a sua investigação, a pesquisa bibliográfica e pesquisa de
campo, além de se constituir em um estudo de caso. Na pesquisa de campo foram realizadas

entrevista junto aos usuários do Parque; além do registro fotográfico com o intuito de registrar
as atividades desenvolvidas e as instalações. A base do questionário foi dada pelo modelo
elaborado e utilizado pelo Parna Itatiaia fornecido pelo ICMBio (2016), e os questionamentos
com base no trabalho desenvolvido por Oliveira et al. (2015). Foram preenchidos 180
questionários, aos sábados, no período de 23 de julho a 10 de setembro de 2016, período em
que ocorreram as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro.
RESULTADOS/DISCUSSÃO
O nível de visitação da Parte Baixa do Parna Itatiaia foi considerado reduzido no período da
pesquisa, ainda mais na presença de um evento internacional de grande expressão no estado do
Rio de Janeiro. A ausência de uma divulgação adequada nos meios de comunicação ficou
evidenciada. O perfil dos visitantes é dado em grande parcela por residentes dos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que vão com transporte individual (91,70%) com
seus amigos e familiares. Foi observada uma pequena diferença em relação ao gênero das
pessoas que visitam o Parque. Dos 74,03% dos visitantes encontram-se na faixa etária de 25 a
59 anos. Quanto ao nível de escolaridade 44,75% possui o ensino superior completo e 36,46%
ensino médio completo. Esses dados se equiparam aos dos trabalhos de Barros (2003) e
Oliveira et al. (2015). Constatou-se, ainda, que a renda per capita acima de R$2.000,00
corresponde a 68,51% dos visitantes. Somente 34,25% dos visitantes costumam ir ao Parna de
forma constante para praticar atividades: caminhada (41,99%), seguida do descanso, banhos de
cachoeira, estudo e a escalada. 83,43% apresentam nível de satisfação elevado em relação à
visita ao local, e expressiva parcela recomendaria a visita aos seus amigos e familiares. Quanto
aos impactos negativos das atividades desenvolvidas pelos visitantes sobre a paisagem, a fauna
e flora, foram observadas: excesso de lixo, alimentação da fauna e coleta de plantas e animais
(apesar de proibido) e a poluição dos carros para acesso ao Parna. Foram destacados vários os
aspectos negativos pelos visitantes, em especial, a dificuldade de acesso a UC, com vista à
precariedade da estrada de acesso, a BR-485; e, a ausência de um estabelecimento com a oferta
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de bebidas e alimentação.
CONCLUSÃO
A Parte Baixa do Parna Itatiaia possui vários atrativos, oferecendo oportunidades de recreação
e de interpretação ambiental aos visitantes que buscam maior contato com a natureza.
Resumo também disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2017, IZMA

Página

Resumos do IV Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica Engenheiro Paulo de Frontin – RJ -

2017

entrevistas semiestruturadas e aplicados questionários, que foram preenchidos no momento da

Entretanto, constatou-se que a motivação da maioria dos visitantes encontra-se somente sob a
perspectiva de consumo de serviço de lazer, sem envolvimento com atividades que tratam a
questão conservacionista ou preservacionista dessa UC, apesar da percepção dessa questão ser

entorno do Parna apresentam dificuldades em acessar esse espaço, devido à inexistência de
transporte público. Sua existência contribuiria para a ampliação de acesso dos visitantes ao
Parna de modo mais igualitário, como diminuiria o uso de transporte particular e reduziria a
emissão de gases poluentes, que afetam negativamente a área protegida.
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considerada importante. A população de mais baixa renda, especificamente os residentes do
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