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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é formada por diferentes 
fitofisionomias (JOLY et al., 2012). Atualmente, 
no território nacional, restam apenas 12,4% da 
floresta original (SOS MATA ATLÂNTICA, 
2018). A floresta encontra-se em um estado de 
intensa fragmentação, com área reduzida a poucos 
fragmentos descontínuos. Nesse cenário encontra-
se a Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA) 
que tem como princípio a preservação da fauna e 
flora dos ecossistemas ali presentes. Esse trabalho 
tem como objetivo a criação de um guia de campo 
digital sobre a biodiversidade da fauna da área 
em questão. O guia utilizará a fotografia como 
proposta de documentação dos aspectos do meio 
ambiente sob o ponto de vista técnico e científico, 
como um recurso para o ensino e a pesquisa 
(ANJOS, 2014), sendo caracterizado pela 
aquisição e utilização de imagens em abordagens 
naturais visando o processo de produção científica 
(BELZ, 2011).

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na Reserva Ecológica 
de Guapiaçu (REGUA) (22° 27’S, 42° 46’W), 
localizada no município de Cachoeiras de Macacu, 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil com uma área de 
7.600ha (ROCHA et al., 2003). O levantamento 
fotográfico foi realizado por meio de amostragem 
livre e sistemática. O método livre consiste em 
caminhadas pelas trilhas denominadas Amarela 
e Marrom. O método sistemático, empregado 
para medir os parâmetros da biodiversidade, 
foi realizado através do estabelecimento de um 
transecto de 200m percorrido em 100min na trilha 
Marrom. Esse percurso foi coberto por quatro 
integrantes divididos em dois grupos, registando 
os organismos encontrados. Para identificação 

das espécies registradas o grupo contou com o 
auxilio de especialistas. Para o gerenciamento 
e tratamento das imagens foram utilizados os 
softwares Adobe Photoshop Lightroom® e Adobe 
Photoshop®, e para a confecção do guia de campo 
o programa iBooks Author.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após 20horas/homem de amostragem foram 
registrados 46 animais, das seguintes classes, 
mammalia, amphibia, ave, aracnidea, reptilia e 
insecta, para produção do guia de campo sobre 
biodiversidade de fauna para a Reserva Ecológica 
de Guapiaçu (REGUA). O guia está organizado 
de forma a apresentar: nome popular e científico, 
uma ou mais imagens do animal em seu habitat 
natural, além da ocorrência e status da sua 
conservação. Até o momento, segundo a Lista 
de Espécies Ameaçadas do Brasil (MMA, 2014) 
nenhum animal registrado encontra-se nessas 
condições. O guia de campo, é de fácil manuseio 
e entendimento ao leitor, tem como intuito 
a divulgação científica através da percepção 
visual, usando para isso a fotografia. Técnica de 
trabalho que permite aproximar o observador 
do objeto registrado, sensibilizando visitantes e 
pesquisadores, sobre a fauna que habita a Mata 
Atlântica presente na REGUA, com intuito de 
transmitir a importância de cada espécie e seu 
papel ecológico no ecossistema.

CONCLUSÃO

Através desse material visitantes do local e 
pesquisadores terão a sua disposição um guia 
de identificação da biodiversidade dos animais 
observados ali presentes.
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