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Em trabalhos desenvolvidos nas florestas da região Norte/Noroeste

fluminense indicam uma riqueza entre 100 a 150 espécies em 1 ha de

floresta, espera-se que o PNMSLR apresente uma riqueza de espécies

semelhante e similaridade alta com outras florestas estudadas na região.

Este mapeamento das espécies arbustiva-arbóreas da região trará

uma visão mais detalhada da importância destas florestas e de seus

indivíduos, para a biodiversidade do Município de Bom Jesus do

Itabapoana e do estado do rio de Janeiro. Com ocorrência de espécies

ameaçadas de extinção e/ou raras.

Até o momento, foram coletadas 48 espécies, distribuídas em 25

famílias. Sendo as famílias mais representativas Melastomataceae, a

família das quaresmeiras e do manacá-da-serra, Leguminosae, a família

dos monjolos e jacarandás, e Meliaceae, família do cedro.

Com o avanço da cultura agropastoril na região Noroeste, a Floresta

Atlântica teve uma perda significativa de área, e está extremamente

fragmentada.

Inserido nessa realidade, o Parque Natural Municipal Sabiá-

Laranjeira de Rosal (PNMSLR) possui 93 ha e está situado na cidade de

Bom Jesus do Itabapoana, Noroeste do Estado do Rio de janeiro. Esta

unidade de conservação (UC) foi criada em 2002 pela iniciativa privada e

doada ao Município em 2014 através da Lei nº 1.215 de 29 de março de

2016 e regulamentada através do Decreto nº 1373 de 29 de março de

2016. O bioma (Mata Atlântica) tem uma das maiores biodiversidades do

Mundo e é considerada uma área prioritária para a investigação científica,

então, trabalhos como este são importantes para listar as espécies que

aqui habitam e entender como elas interagem com o meio ambiente.

(LOYOLA, 2018).

METODOLOGIA

RESULTADOS ESPERADOSINTRODUÇÃO

Coletas de material botânico estão sendo realizadas desde o Abril de

2021 em parcelas permanentes que estão sendo instaladas no PNMSLR e

também pela técnica de caminhamento (FILGUEIRAS et al. 1994), que

consiste em percorrer a área do Parque de forma aleatória e coletar

materiais férteis ou desconhecidos pelo pesquisador, principalmente do

estrato arbustivo-arbóreo.

As técnicas de herborização utilizadas foram as segundo Peixoto &

Maia (2013), com a prensagem, secagem em estufa e montagem do

material coletado para incorporação no Herbário UENF (HUENF)

As identificações são realizadas através de livros, chaves de

identificação, artigos científicos e exemplares similares depositados no

Herbário HUENF e cientistas especialistas.
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Clidemia sp.Leandra sp.

Trichilia sp.Leguminosae


