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INTRODUÇÃO

O Instituto Federal do Rio de Janeiro campus 
Engenheiro Paulo de Frontin (IFRJ CEPF) 
localiza-se no distrito de Sacra Família do 
Tinguá, a qual possui 54,6% de Mata Atlântica 
em seu entorno (SIMÕES, 2013). Diversas 
plantas nativas do Brasil estão relacionadas à 
história e desenvolvimento econômico e social 
do país. Além das plantas nativas, muitas espécies 
presentes na flora brasileira são exóticas, as quais 
foram trazidas das mais variadas regiões do 
mundo representando papéis religiosos, políticos, 
sociais, econômicos e culturais (LORENZI, 
1992, 2003). O uso das plantas é uma constante 
para as diversas culturas afro-indígenas e está 
presente em vários itan, owé (provérbios iorubas) 
e ensinamentos (VERGER, 1995). O trabalho 
tem como objetivo identificar plantas nativas e 
exóticas presentes na faixada do IFRJ CEPF e 
compartilhar informações biológicas, culturais e 
históricas sobre seus usos medicinais, religiosos, 
ornamentais e alimentícios.

MATERIAL E MÉTODOS

Para identificação biológica das plantas foram 
utilizados os critérios morfológicos e taxonômicos 
observados e chaves-de-identificação específicas. 
As identificações biológicas ocorreram entre 
novembro de 2017 e maio de 2019. Foi realizada 
revisão de literatura baseada nos resultados 
encontrados no Google Acadêmico, Scielo e 
Pubmed. As entrevistas com a comunidade local 
e descendentes de povos escravizados e indígenas 
estão sendo realizadas utilizando a metodologia 
da História Oral, com roteiro semi-aberto. As 
informações coletadas serão divulgadas através 
de placas de identificação fixadas no campus 
e por um site. O site está sendo criado com a 

utilização dos softwares Adobe XD e Adobe 
Dreamweaver. Os layouts estão sendo produzidos 
com a utilização dos softwares Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator e ClipStudio Paint.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A proposta de identificação de plantas presentes 
no IFRJ CEPF busca pesquisar e compartilhar o 
conhecimento sobre as mesmas através de sua 
catalogação biológica e revisão de literatura, 
e resgatar e reconhecer a Memória Social. 
Compartilhar os conhecimentos acerca da 
biodiversidade presente em nossa região é uma 
importante ferramenta para o desenvolvimento de 
uma consciência socioambiental e conservação 
da Mata Atlântica. Foram identificados 172 
indivíduos presentes no campus, totalizando 39 
espécies. Das 39 espécies identificadas, apenas 7 
são nativas e 32 são exóticas. No Rio de Janeiro, 
cerca de 80% das plantas utilizadas para fins 
religiosos e medicinais são provenientes da Mata 
Atlântica (AZEVEDO; SILVA, 2006). Dentre as 
espécies identificadas no campus, 11 são utilizadas 
para fins religiosos, 13 têm fins alimentícios, 
21 apresentam propriedades medicinais e 31 
são ornamentais. Dentre as espécies exóticas, 
Rosa spp (rosa) é a mais abundante, com 22 
exemplares. Seu principal uso no IFRJ CEPF 
é ornamental. A família Rosaceae agrupa 95 
gêneros, sendo que o gênero Rosa apresenta 
em torno de 150 espécies de alta complexidade 
taxonômica devido à hibridizações, poliploidia e 
apomixia (BARBIERI; STUMPF, 2005). Análises 
moleculares indicam que as rosas devam existir 
há cerca de 200 milhões de anos, sendo provável 
que tenham sido cultivadas pela primeira vez na 
China, durante a Dinastia Shen Nung, entre 2.737 
e 2.697 a.C (BARBIERI; STUMPF, 2005). As 
rosas foram trazidas para o Brasil entre 1560- 
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1570, pelos jesuítas. Além do uso ornamental, 
as rosas são utilizadas para perfumar ambientes, 
para extração de óleos e estão relacionadas à 
diversos mitos (BARBIERI; STUMPF, 2005). 
Dentre as espécies nativas, Psidium guajava 
(LORENZI, 1992) é a mais abundante, com 
7 indivíduos. A goiabeira é uma árvore nativa 
frutífera, pertencente à família Myrtaceae, que 
foi amplamente utilizada no Peru no período pré-
colombiano (MORAIS-BRAGA et al., 2016). 
É uma planta medicinal e de uso tradicional e 
científico no tratamento de diarreia, infecções e 
acne, e apresenta ação contra doenças parasitárias 
e metabólicas, tosse, tem efeito antioxidante e 
antitumoral, hipotensivo e cardioprotetor, anti-
hiperglicemico, anti-inflamatório e analgésico, e 
é utilizada no tratamento de feridas (DASWANI 
et al., 2008). Os frutos são amplamente utilizados 
pela indústria alimentícia para fabricação 
de geleias, sucos, compotas, doces, licores, 
etc (BÄRTELS et al., 2007). Uma entrevista 
realizada com um membro da comunidade local 
e descendente de pessoas escravizadas está em 
fase de edição e análise. Durante a entrevista foi 
possível identificar uma resistência nas falas do 
entrevistado em relacionar o etnossaber à sua 
ancestralidade e religiosidade, mostrando que sua 
fala é marcada pela eurocentricidade das práticas 
escolares. O site para divulgação das informações 
está em fase de criação e sendo alimentado com 
textos, imagens e entrevistas sobre as plantas 
presentes no IFRJ CEPF.

CONCLUSÃO

A partir da identificação das plantas presentes no 
IFRJ CEPF constata-se predominância de plantas 
exóticas, com função ornamental. Destaca-se 
a importância do planejamento para priorizar 
o plantio de árvores nativas para preservação e 
conservação do patrimônio cultural e ambiental, 
e a importância de se resgatar da memória social 
da comunidade os conhecimentos tradicionais 
sobre como as plantas são usadas como recursos, 
afim de compartilhar e gerar novas formas de 
conhecimentos.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, Rosa Lia; STUMPF, Elisabeth Regina 
Tempel. Origem, evolução e história das rosas 
cultivadas. Pelotas, RS: Revista Brasileira de 

Agrociência, v. 11, n. 3, p. 267-271, 2005.
BÄRTELS, Andreas; DA VEIGA SOARES, Cecília 
Beatriz; BRITO, Antonio Luiz Vieira Toscano. 
Guia de plantas tropicais: plantas ornamentais, 
plantas úteis, frutos exóticos. Rio de Janeiro, RJ: 
Lexikon, 2007. 384p.

DASWANI, Poonam G.; GHOLKAR, Manasi 
S.; BIRDI, Tannaz J. Psidium guajava: A single 
plant for multiple health problems of rural Indian 
population. [S.I]: Pharmacognosy reviews, v. 11, 
n. 22, p. 167, 2017.

DE AZEVEDO, Sheila Karla Santos; SILVA, Inês 
Machline. Plantas medicinais e de uso religioso 
comercializadas em mercados e feiras livres no Rio 
de Janeiro, RJ, Brasil. [S.I]: Acta Bot Bras, v. 20, n. 
1, p. 185-94, 2006.

GUTIÉRREZ, Rosa Martha Pérez; MITCHELL, 
Sylvia; SOLIS, Rosario Vargas. Psidium 
guajava: a review of its traditional uses, 
phytochemistrypharmacology. [S.I]: Journal of 
ethnopharmacology, v. 117, n. 1, p. 1-27, 2008.

LORENZI, Harri. Árvores brasileiras: manual de 
identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas 
do Brasil. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum. 
1992. 352p.

LORENZI, Harri. Árvores exóticas no Brasil: 
madeireiras, ornamentais e aromáticas. Nova 
Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2003. 368p.

MORAIS-BRAGA, Maria Flaviana B. et al. 
Psidium guajava L., from ethnobiology to scientific 
evaluation: Elucidating bioactivity against 
pathogenic microorganisms. [S.I]: Journal of 
ethnopharmacology, v. 194, p. 1140-1152, 2016.

SIMÕES, Flávio (dir.). Plano Regional de 
Saneamento com Base Municipalizada. 
Engenheiro Paulo De Frontin–RJ. Caracterização 
do Município Projeto Aplicado de Comunicação 
e Mobilização Social. Taubaté, SP: 2013. 92p.

VERGER, Pierre F. Ewé – o uso das plantas 
na Sociedade Ioruba. Pedra de Guaratiba, RJ: 
Companhia das Letras. 1995. 143p.

Apoio: IFRJ; CNPq.


