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Apresentação
O 2º Encontro Científico da Reserva Ecológica de Guapiaçu/Guapiaçu III é uma
realização da REGUA com patrocínio da Petrobras por meio do Programa Petrobras
Socioambiental.
O objetivo deste Encontro é o de promover a integração de todas as pesquisas
realizadas no âmbito da bacia hidrográfica do rio Guapiaçu e promover um debate sobre
as possibilidades de planejamento para a região. Também busca-se identificar quais as
áreas de conhecimento que ainda representam lacunas de conhecimento e que podem
contribuir para a conservação e a recuperação deste ecossistema riquíssimo.
O Encontro foi dividido em 3 dias nos seguintes assuntos: (i) Monitoramento Ambiental;
(ii) Restauração Florestal; (iii) Flora; (iv) Saúde e Meio Ambiente; (v) Planejamento para
Conservação e (vi) Fauna. Além das apresentações promovidas durante a realização
dos painéis, os demais pesquisadores apresentaram seus estudos em formato de pôster
em apresentações gravadas e disponibilizadas no canal do Youtube do Projeto
Guapiaçu.
A reunião deste conjunto de trabalhos só foi possível graças ao patrocínio da Petrobras
por meio do Programa Petrobras Socioambiental, a quem agradecemos.

Equipe REGUA
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Ficha Técnica do Projeto
Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA)
CNPJ: 32.532.012/0001-53
Endereço: Fazenda Serra do Mar, s/nº
Bairro: Guapiaçu
Município: Cachoeiras de Macacu
Telefone: +55 (21) 2745-3947
e-mail: aregua@terra.com.br

Diretoria Executiva

Presidente: Nicholas Locke
Vice-Presidente: Raquel Locke
Tesoureiro: Fabio Soares Lagôas
Gerente de Turismo: Tomas Locke
Gerente de Pesquisa: Jorge Bizarro
Gerente de Comunicação: Micaela Locke

Projeto Guapiaçu III

Coordenadora executiva: Gabriela Viana Moreira
Coordenadora operacional: Tatiana Horta
Gerente administrativo: Ana Carolina da Silva Moreira
Auxiliar administrativo: Evandro de Souza Mothé
Coordenadora da educação ambiental infantil: Nathalie Horta
Coordenador do Programa de visitação: Mário Antônio da Conceição da Silva
Coordenador do PPMRH: Péricles Muniz Brito
Educadora ambiental Júnior – Catarina Braga da Silva
Educadora ambiental Júnior – Rillary Lemos de Souza
Coordenadora de comunicação: Vitória de Moura Dias Lima
Engenheira florestal: Aline Damasceno de Azevedo
Consultor para banco de áreas: Alexander Copello Moraes
Consultora em geoprocessamento: Lorena Abreu Asevedo

Projeto Refauna: Maron Galliez e Joana Macedo
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Painéis Temáticos: Formato, Execução & Resultados
A pandemia de Covid-19 impôs novas restrições e desafios à promoção de eventos.
Em decorrência desta atual crise sanitária que o mundo atravessa, a realização do
nosso Segundo Encontro foi promovida exclusivamente de forma virtual.

O Segundo Encontro Científico do projeto Guapiaçu foi realizado durante três dias, com
a celebração de seis encontros em formatos de painéis. Os painéis foram categorizados
em áreas de acordo aos interesses do departamento de pesquisa da Reserva do
Guapiaçu, com a seguinte estrutura: i) Monitoramento Ambiental; (ii) Restauração
Florestal; (iii) Flora; (iv) Saúde e Meio Ambiente; (v) Planejamento para Conservação e
(vi) Fauna.

Os encontros dos nossos pesquisadores deram-se através de um formato de
multiplataformas. Os trabalhos foram apresentados em duas categorias: i) Painéis
temáticos (Oral) e (ii) Video-Pôster. Os pesquisadores convidados a apresentações
durante os painéis, reuniram-se através do Zoom, onde contaram com a presença de
um mediador e um assistente do Projeto Guapiaçu. As apresentações foram
transmitidas ao vivo via Youtube, o que possibilitou a interação dos demais
pesquisadores e ouvintes através do chat que foi mediado pelo time de comunicação do
Projeto Guapiaçu. Todos os encontros, além de terem sido transmitidos ao vivo, estão
disponíveis no canal de Youtube do Projeto Guapiaçu.

Além da realização dos painéis, disponibilizamos o canal do projeto no Youtube como
um repositório para a exposição das pesquisas que não foram apresentadas durante a
realização dos painéis. Abrindo espaço para a comunicação e troca de conhecimento
entre todos os pesquisadores que participaram do evento. Os trabalhos foram
apresentados em formato de vídeo-pôster.
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Painel I, Monitoramento Ambiental
Painel mediado por Gabriela Vianna, Projeto Guapiaçu. Palestras ministradas:
Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Restauração florestal | EMAR
Ciro J. R. de Moura, Eng. Florestal, Doutorando PEA-POLI UFRJ

Métodos para Quantificação de Carbono
Alexis Bastos, Pós doutor em Dinâmica de Carbono em Solos/UFPR

As mudanças climáticas e Saúde
Kenny Tanizaki Fonseca, Dept. de Análise Geoambiental/UFF

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M22VKb5iafI
Alcance: 573 visualizações (visto em 08/08/2021)
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Painel II, Restauração Florestal
Painel mediado por Alexander Copello, Projeto Guapiaçu. Palestras ministradas:
Restauração Florestal no Estado do Rio de Janeiro
Telmo Borges Silveira Filho, Superintendente de Mudanças do Clima Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade

A Restauração Ambiental da Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA
Aline Damasceno de Azevedo, Engenheira floresta da REGUA e do Projeto Guapiaçu

Restauração de manguezais no recôncavo da Guanabara – A ação do Projeto Uçá
Pedro Belga, Presidente da ONG Guardiões do Mar

Disponível em: https://youtu.be/PM-MSjCSfaA
Alcance: 303 visualizações (visto em 08/08/2021)
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Painel III, Flora
Painel mediado por Lorena Asevedo, Projeto Guapiaçu. Palestras ministradas:
Flora Endêmica do Estado do Rio de Janeiro: história natural, diversidade e
estado de conservação
Eduardo Fernandez, CNCFlora/JBRJ

O desafio de produção de mudas nativas
Gustavo Wyse Abaurre, Eng. Florestal, Mestre e Doutor em Ciências Ambientais e Florestais

Caracterização da estrutura florestal em um trecho sob dois distintos históricos
de uso na Reserva Ecológica de Guapiaçu – RJ
Alain Rodrigues, Mestrando no Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais e Florestais
(PPGCAF) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Disponível em: https://youtu.be/NFvGQbnkpQs
Alcance: 309 visualizações (visto em 08/08/2021)
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Painel IV, Saúde e Meio Ambiente
Painel mediado por Tatiana Horta, Projeto Guapiaçu. Palestras ministradas:
Descrição da fauna de mosquitos vetores de malária (Diptera: Culicidae) em
tanques de piscicultura no município de Cachoeiras de Macacu: Área de
transmissão extra-amazônica no estado do Rio de Janeiro
Mariana Seglia Caldas, Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários (LATHEMA/IOC FIOCRUZ) & Núcleo Operacional Sentinela de Mosquitos Vetores (Nosmove/ FIOCRUZ)

Saúde e meio ambiente. Pandemias e acidentes por animais peçonhentos. (o Soro
contra a COVID-19)
Dr. Luís Eduardo Ribeiro da Cunha, MV, PhD, Vital Brasil

Estresses Ambientais e a saúde dos Recifes de Coral
Bruno Brauer, Projeto Coral Vivo

Disponível em: https://youtu.be/gzMEY7ptaNc
Alcance: 202 visualizações (visto em 08/08/2021)
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Painel V, Planejamento para Conservação
Painel mediado por Gabriela Vianna, Projeto Guapiaçu. Palestras ministradas:
Programa Estadual de Apoio às RPPNs “Áreas protegidas privadas como
ferramenta estratégica para a conservação do Bioma Mata Atlântica.”
Eduardo I. Lardosa, Biólogo - NURPPN/GEUC/DIBAPE

Planejamento da conservação na Bacia do rio Guapíaçu
Lorena Abreu Asevedo - Consultora em geoprocessamento da REGUA e do Projeto Guapiaçu

ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM RESTAURAÇÃO
FLORESTAL
Paulo Sérgio dos Santos Leles, UFRRJ

Disponível em: https://youtu.be/Hdd0NHndJaM
Alcance: 262 visualizações (visto 08/08/2021)
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Painel VI, Fauna
Painel mediado por Tatiana Horta, Projeto Guapiaçu. Palestras ministradas:
REFAUNA, PREENCHENDO COM VIDA FLORESTAS VAZIAS
Marcelo Lopes Rheingantz, DSc, Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações, Instituto de
Biologia - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Maron Galliez, Ciências Biológicas do Instituto Federal do Rio de Janeiro

Densidade de mamíferos médios e grandes em um gradiente altitudinal na Serra
do

Mar:

identificando

altitudes

para

a

conservação

e

estratégias

de

monitoramento
Andre Monnerat Lanna, Pós-doutorando em Ecologia da UFRJ

Meros nas águas da Guanabara: Conservação de um gigante brasileiro
Dr. Áthila Bertoncini, Projeto Meros do Brasil

Disponível em: https://youtu.be/krasQf5kHiY
Alcance: 234 visualizações (visto 08/08/2021)
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Resumos da Categoria Vídeo-Pôster - Painel I, Monitoramento
Ambiental

Avaliação de processos erosivos em áreas na alta bacia do rio Guapiaçu à luz
da Restauração Florestal do Projeto Guapiaçu, Reserva Ecológica de
Guapiaçu – REGUA, RJ
Asevedo, L. A.¹²; Azevedo, A. D.¹,; Moraes, A. C.¹; Moreira, A. C.¹; Silva, C. B.¹; Mothé, E.
S.¹; Moreira, G. V.¹; Silva, M. A. C.¹; Horta, N.¹; Muniz, P.¹, Rodrigues, R. G.¹; Souza, R. L.¹;
Horta, T.¹ e Lima, V. M. D.¹.
¹Reserva Ecológica de Guapiaçu - REGUA, ² lorena@projetoguapiacu.org

Em países tropicais como o Brasil, ainda que existam diversos tipos de erosão agindo na
superfície terrestre, a água ainda é o principal elemento de mudança nas paisagens. Estas
podem fazer parte de um ciclo natural ou fugir do padrão quando um sistema está em
desequilíbrio. Em áreas sem cobertura vegetal e com elevados índices pluviométricos, o solo é
um elemento muito prejudicado, visto que a falta de floresta o expõe e potencializa/dificulta
processos erosivos tais como escoamento superficial e entrada de água no sistema pedológico,
respectivamente. Como os ecossistemas são entendidos como sistemas integrados, a
perturbação neste processo pode prejudicar a dinâmica hídrica bem como causar formação de
crostas, compactação e selagem do solo. O monitoramento da água no solo tem como objetivo
a definição de perfis de sucção e/ou umidade. No estudo de restauração ecológica/ambiental, o
monitoramento da água no solo tem como finalidade avaliações de estabilidade, balanço hídrico
e erosão de solos. Com isso, esta pesquisa visa o monitoramento adequado para quatro
parcelas de erosão em ambiente de Mata Atlântica em diferentes estágios de recuperação: pasto
abandonado, restauração florestal em diferentes etapas e floresta madura. Na área de estudos,
localizada na Reserva Ecológica de Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu/RJ, será analisada a
precipitação, volume de escoamento superficial, velocidade do escoamento e produção de
sedimento, a fim de compreender a ação da erosão sobre solo da Mata Atlântica. Ao final, ao
entender as mudanças nos processos geomorfológicos será possível determinar a restauração
florestal feita pelo projeto Guapiaçu enquanto protagonista na recuperação ecossistêmica. Assim
é possível manter o máximo de biodiversidade e mínimo prejuízo ambiental através da
reestruturação do sistema trifásico do solo, aumento do sistema radicular das plantas e volume
de água, da diminuição de perda de solo, e consequentemente, dos processos erosivos como
ravinamento, voçorocamento e assoreamento dos rios.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=2j12McRb-

gg&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYdb6rx3&index=10&t=112s
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Alternância de estado dos lagos rasos (“wetlands”) da REGUA: evidência
experimental, potenciais causas e possíveis medidas de manejo
Moulton, T. P.; Moulton, L. A. B.; Noyma, N; Marinho, M. M.
Laboratório

de

Ecologia

de

Rios

e

Córregos,

DECOL,

IBRAG,

UERJ,

moulton.timothy@gmail.com

Lagos rasos podem alternar entre fase dominada por algas (estado turvo) e fase de águas claras
(transparentes) dependendo da configuração da cadeia trófica, interação de macrófitas e aporte
de nutrientes. Desde a sua construção em 2005, 2007 e 2009, os 3 lagos da REGUA têm
mostrado águas claras até recentemente (2019) quando o lago 3 (construído em 2009)
aparentemente virou para estado turvo associado com florescimento de algas planctônicas. Foi
observada dominância de Euglena sanguinea que produziu uma camada vermelha densa na
superfície que, empurrada pelo vento, se acumulou nas margens em algumas partes do lago.
Procuramos explicação da alternância de estado: experimentos prévios (2012) no lago 2 da
REGUA usando mesocosmos e microcosmos indicaram que a macrófita submersa, Egeria
densa, que é abundante nos lagos, inibia o crescimento de algas e potencialmente protegia o
ecossistema aquática contra os efeitos de nutrientes (eutrofização), portanto mantendo o estado
de águas claras. Experimento em microcosmos (2019), com água e Egeria dos lagos 1 e 3
demonstrou o potencial efeito da Egeria em inibir o crescimento de algas e o efeito positivo de
nutrientes na ausência de Egeria. Observação qualitativa em 2019 e comparação de fotos tiradas
em diferentes épocas sugeriam a diminuição de macrófitas no lago 3. A aparente introdução da
tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) ao lago 3, um peixe exótico observado em 2017,
possivelmente causou perda de macrófitas, que por sua vez possibilitou o florescimento de algas.
Além disso, capivaras são abundantes no lago 3 e possivelmente causam danos às macrófitas,
embora não tenham provocado, até o momento, esse problema nos outros lagos. Cabe enfatizar
que, a alga Euglena sanguinea é potencialmente produtora de um alcaloide, a euglenoficina, que
é tóxica a peixes, mas mortalidade de peixe não foi observada. Mesmo assim, o florescimento
de algas deve ser evitado e procuramos medidas de manejo do lago para propiciar o estado de
águas claras.
Apoio: Parte da pesquisa foi conduzida por alunos de gradação da disciplina Limnologia e
Oceanografia da UERJ.

Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=sQNeFx0KLwM&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYd
b6rx3&index=2&t=20s
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FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA DE ESTRATO ARBUSTIVO-ARBÓREO
REGENERANTE EM UM TRECHO DE MATA ATLÂNTICA DA REGIÃO SUDESTE
DO BRASIL
Meirelles, C.O. (IC-UNIRIO); Sartori, R.A. (PPGEC-UNIRIO e PUC); Zaú, A.S. (PPGECUNIRIO-orientador).
Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Email: carlos.oliveira.meirelles.cm@gmail.com

A Mata Atlântica é conhecida por seu alto índice de biodiversidade, elevado percentual de
endemismo e, também, pelo seu grau de degradação. Além do fator da degradação, existe a
falta de estudos amostrais na Mata Atlântica. O que justifica a necessidade e a relevância de
estudos ecológicos desta natureza no local. O trabalho busca caracterizar a vegetação arbustivoarbóreo regenerante de dois trechos em distintos estados de conservação da Reserva Ecológica
de Guapiaçu (REGUA) e do Parque Estadual dos Três Picos (PETP) para respondermos como
os diferentes usos do solo no passado prejudicaram a condição atual do estado de conservação
em cada trecho, estando ambos em regeneração natural há, no mínimo, 40 anos. Será realizado
um levantamento florístico e fitossociológico desses trechos.
São 0,06ha amostrados com a instalação em campo de 12 parcelas de 5x10m georreferenciadas
por GPS, nas quais são coletadas todas as informações fitossociológicas do estrato arbustivoarbóreo regenerante. As 12 foram divididas em dois grupos, sendo 4 localizadas em área de
vegetação que passou por extração seletiva (ES) de madeira para uso comercial e outras 4 em
área que passou por Plantio Direto local e será denominada corte raso (CR). As 4 parcelas
restantes (CR) estão incluídas no levantamento porém não são consideradas na comparação de
áreas. O critério de inclusão dos indivíduos vegetais é DAP ≤ 5cm e altura mínima ≥ 1,5m; Estes
recebem uma placa de identificação para cada indivíduo e são registrados: altura total, DAP
(diâmetro a 1,3m) e número de ramificações abaixo de 1,3m. As avaliações fitossociológicas são
calculadas para cada espécie através de parâmetros como: densidade por área (DA) e relativa
(DR); frequência absoluta (FA) e relativa (FR); valor de importância (VI), dentre outros. Até o
momento foram identificados cerca de 128

indivíduos, dentre 24 espécies distintas e

pertencentes a 19 famílias botânicas, sendo Arecaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Meliaceae e
Sapindaceae as famílias com maior frequência, o que corresponde àquelas consideradas mais
ricas em gêneros e espécies da Mata Atlântica baixo-montana. Os resultados desse trabalho
auxiliarão principais procedimentos para estudos semelhantes, que envolvam levantamentos
fitossociológicos em condição de Mata Atlântica de encosta.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=KhDXnmY3SoM&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYd
b6rx3&index=3&t=15s
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Indicadores ambientais como ferramenta de avaliação da gestão sustentável
da Reserva Ecológica de Guapiaçu alinhada aos instrumentos de gestão
ambiental do município de Cachoeiras de Macacu.
Locke, Micaela.
Programa de Engenharia Ambiental, Escola Politécnica & Escola de Química, Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A gestão ambiental acompanha o cenário mundial atual onde as questões ambientais passaram
a ser discutidas baseadas no conceito de desenvolvimento sustentável. Um equilíbrio nas
relações econômicas e ecológicas deve ser previsto pelos diferentes entes do poder executivo
como meio de minimizar os problemas gerados pela exploração descontrolada dos recursos
naturais. A nível local, os municípios são locais privilegiados na visualização dos problemas
ambientais e, portanto, devem representar o primeiro nível de controle às práticas que possam
afetar o meio ambiente e assim evitar a depreciação da qualidade de vida das populações
(GUIMARÃES DE CARVALHO et al., 2011). Como importante ferramenta da gestão ambiental,
estão os indicadores ambientais, que são capazes de fornecer informações ao longo do tempo
em uma variedade de escalas espaciais que podem mostrar as tendências ao observar um
ambiente complexo de maneira simples e avaliar o impacto das atividades, para assim propor
soluções para estes problemas. Os indicadores ambientais devem ser uma ferramenta de
orientação tanto para as instituições quanto para as políticas públicas de sustentabilidade,
incluindo o monitoramento de medidas, resultados, impactos e comunicação com o público
(SIENA, 2002; TAVARES, 2005). Neste contexto temos o município de Cachoeiras de Macacu,
situado na porção leste da Baía de Guanabara e a Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA),
uma organização não governamental (ONG) situada neste município, que tem como missão a
conservação dos remanescentes florestais de Mata Atlântica na alta bacia do rio Guapiaçu. O
objetivo deste trabalho é propor um conjunto de indicadores de sustentabilidade para analisar e
auxiliar a gestão da REGUA e assim avaliar seu alinhamento frente os instrumentos de gestão
ambiental do município de Cachoeiras de Macacu.

Espera-se, com este estudo, definir

indicadores adequados e de fácil compreensão que possam ser usados como ferramenta de
gestão e planejamento por diferentes stakeholders. Se a ferramenta se mostrar adequada,
poderá ser usada como modelo de gestão por outras instituições.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=Ff_cQEBQcFI&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYdb6
rx3&index=5&t=26s
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Sequestro e estoque de carbono em áreas de restauração florestal na
Reserva Ecológica de Guapiaçu - REGUA, Cachoeiras de Macacu – RJ
Azevedo, A. D.¹,²; Asevedo, L. A.¹; Moraes, A. C.¹; Moreira, A. C.¹; Silva, C. B.¹; Mothé, E.
S.¹; Moreira, G. V.¹; Silva, M. A. C.¹; Horta, N.¹; Muniz, P.¹, Rodrigues, R. G.¹; Souza, R. L.¹;
Horta, T.¹ e Lima, V. M. D.¹.
¹Reserva Ecológica de Guapiaçu - REGUA, ² aline@projetoguapiacu.org

Para saber se a nova floresta está se desenvolvendo adequadamente e cumprindo o seu papel
ecológico é necessário monitorar e avaliar o seu crescimento, bem como o retorno dos processos
e funções ecológicas. Uma das etapas do monitoramento florestal realizado nas áreas em
processo de restauração na Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA, localizada no município
de Cachoeiras de Macacu-RJ, é acompanhar a dinâmica do elemento carbono no compartimento
aéreo do reflorestamento. Sabe-se que os ecossistemas florestais são importantes sumidouros
de carbono da atmosfera, assim como a floresta em fase de desenvolvimento possui grande
capacidade de sequestro de CO2. O Projeto Guapiaçu, executado pela REGUA por meio do
patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental, na sua primeira fase (2013-2015) reflorestou
100 hectares e recebeu a certificação de carbono pela Aliança, Clima, Comunidade e
Biodiversidade (ACCB). Este trabalho tem como objetivo quantificar a biomassa acumulada
acima do solo e avaliar o sequestro e o estoque de carbono nos plantios de restauração florestal
do Projeto Guapiaçu. A quantificação da biomassa aérea e do estoque de carbono foi realizada
através da metodologia baseada no Documento de Concepção do Projeto de Carbono (gerado
para a sua certificação na REGUA), que utiliza equações alométricas para a análise. Para
calcular o carbono sequestrado foi utilizada a metodologia proposta pela Petrobras por meio do
Guia de quantificação de carbono dos projetos socioambientais. Foram alocadas 50 parcelas de
10 x 10 m cada, onde os indivíduos arbustivos/arbóreos acima de 60 cm foram identificados e
tiveram o seu DAP (diâmetro à altura do peito) medido nos anos de 2019 e 2020. Os resultados
mostraram que os valores de biomassa acima do solo e carbono estocado aumentaram no
intervalo de um ano (60,4 ton./ha e 30,2 ton./C/ha, respectivamente, em 2019; e 83,4 ton./ha e
41,7 ton./C/ha, respectivamente, para 2020) e superaram os valores estimados no documento
de certificação. Para o CO2 removido foram observados, aproximadamente, 14,6 e 19 mil
toneladas nos anos de 2019 e 2020, respectivamente. Conclui-se que o reflorestamento se
encontra em pleno desenvolvimento e apresenta desempenho gradativo no sequestro e estoque
de carbono e acúmulo de biomassa.

Disponível
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https://www.youtube.com/watch?v=FK-

KmIVKGLs&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYdb6rx3&index=6
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EFEITO DE ÁRVORES-ISOLADAS SOBRE A TAXA DE DECOMPOSIÇÃO FOLIAR
EM POÇAS TEMPORÁRIAS
Lopes-Silva, C.¹º; Moreira-Ferreira, B.¹; Sousa, L. J.; Zandonà, E.¹
1 Universidade

do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Laboratório de Ecologia de Rios e
Córregos, Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900
ºEmail: cecilialopesbio@gmail.com

Poças temporárias em áreas de pasto, mesmo que intermitentes, são um sistema capaz de
auxiliar na manutenção da biodiversidade. Uma das formas de manutenção desse ecossistema
da poça é a presença de árvore isolada, fruto do desmatamento em áreas de pasto. Sua
presença é capaz de proporcionar um microclima local, controlando a temperatura local e
aumento da riqueza de espécies nessas áreas deflorestadas, pois são lugares que representam
stepping stones para os organismos mediando a conectividade entre fragmentos. A temperatura
local afeta indiretamente a decomposição foliar realizada por microrganismos, isso ocorre porque
a temperatura tem forte influência nas taxas metabólicas dos organismos. Portanto, com maior
temperatura esperamos maiores taxas metabólicas levando a maiores taxas de decomposição
da matéria orgânica por parte dos microrganismos. O presente trabalho tem como objetivo avaliar
o efeito de árvores isoladas sobre as taxas de decomposição em um sistema de poças artificiais
localizadas em uma matriz de pasto na Reserva Ecológica de Guapiaçu. As poças artificiais estão
divididas em três tratamentos: borda de floresta/pasto, área de pasto aberto e área de pasto sob
copa de árvore isolada. Esperamos que poças de pasto apresentem maior temperatura que
poças de árvore isolada e poças de borda. Portanto, esperamos maiores taxas de decomposição
em poças de pasto em relação a poças de árvore isolada e poças de borda, demonstrando que
a presença da árvore isolada é capaz de manter a temperatura local a níveis similares à borda.
Para realizar tal estudo serão feitos packs com folhas frescas da árvore Ficus sp. e serão
dispostos em cada poça para retirada em um período de 2, 10, 21 e 31 dias. Posteriormente a
retirada, os packs serão pesados e a taxa de decomposição será calculada pela perda de massa
dividida pelo tempo em que cada pack permaneceu na poça. O estudo já teve um piloto e terá
início em outubro de 2021, apresentando o quanto o manejo de árvores isoladas em um sistema
tropical pode influenciar para o processo de decomposição da poça.
Fonte financiadora: Cetreina UERJ, FAPERJ.
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https://www.youtube.com/watch?v=sgD5cNXhT_k&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYdb
6rx3&index=7&t=2s
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Efeito de árvores isoladas sobre a ciclagem de nutrientes em um
sistema de poças artificias
Moreira-Ferreira, B.º¹; Prevello, J.¹; Souza, J. L.²; Lopes-Silva, C.¹; Zandonà, E.¹.
¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Laboratório de Ecologia de Rios e Córregos, Rua
São Francisco Xavier 524, Maracanã, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20550-900
ºe-mail: biaferreira.biologia@gmail.com

O deflorestamento realizado para atividades humanas afeta diretamente, não apenas, a riqueza
de espécies, mas também processos ecossistêmicos das áreas desmatadas. Árvores isoladas
em locais de pasto são estruturas-chave para a manutenção da riqueza de espécies, como por
exemplo pássaros e alguns pequenos mamíferos florestais. Contudo, é preciso entender como
essa estrutura atua na manutenção de processos ecossistêmicos. O presente estudo utiliza uma
abordagem experimental, para avaliar o efeito de árvores isoladas sobre o papel de girinos de
anuros como recicladores de nutrientes. Girinos de anuros são muito abundantes em poças
temporárias, sendo assim excelentes moduladores da dinâmica de nutrientes através da
liberação de sua excreção. No presente trabalho buscamos avaliar o efeito da presença da árvore
isolada sobre as taxas de excreção de girinos em um sistema de poças artificias composta por
três tratamentos: 4 poças na borda de fragmento, 5 poças sob copa da árvore isolada e 4 poças
em pasto aberto. O experimento está sendo conduzido em uma área de pasto adjacente a um
contínuo florestal na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA). Em cada poça os girinos da
espécie Scinax x-signatus foram coletados e incubados dentro de sacolas plásticas contendo
volume de água conhecido da própria poça para o experimento de excreção, posteriormente
foram medidos no seu comprimento corporal. Amostras de água das sacolas foram coletadas e
posteriormente analisada em laboratório para NH4- e SRP. As taxas de excreção de NH4- não
diferiram significativamente entre os três tratamentos (ANOVA; F2,67 = 2.08; P = 0.13). As taxas
de excreção de PO4 apresentaram diferença significativa entre poças de pasto e poças de árvore
isolada (post hoc Tukey P < 0.001). Os resultados aqui apresentados são preliminares e fazem
parte de um estudo maior que busca avaliar o efeito das árvores isoladas em toda a comunidade
de girinos presentes nos diferentes tratamentos de poças.

Fonte financiadora: CAPES, FAPERJ
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https://www.youtube.com/watch?v=H7N5l05Gyro&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYdb6
rx3&index=8&t=286s
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Monitoração do crescimento e desenvolvimento de espécies arbustivas e
arbóreas em trecho reflorestado por plantio total sob distintas fisionomias
dentro da REGUA – RJ
WHEATLEY, A. R. T. (PPGCAF; UFRRJ); de QUEIROZ, J. M. (PPGCAF; UFRRJ - orientador)
Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro

Devido à intensa exploração e graves danos sofridos ao bioma, até o final da década de 90, o
Estado do Rio de Janeiro contava com apenas cerca de 17% de sua cobertura florestal original.
Aprofundar os conhecimentos técnico-científicos sobre a sucessão florestal dessas comunidades
tropicais é de extrema importância para a compreensão da dinâmica dos ecossistemas e para a
restauração, sendo o monitoramento uma das etapas essenciais de todo o processo. A área de
estudo tem uma extensão de 100 hectares e se situa nos limites da Reserva Ecológica de
Guapiaçu, tendo passado por processos recentes de recomposição florestal por plantio total.
Nesta área, há dois trechos com distintas épocas de plantio (2013/2014 e 2014/2015), além da
presença de distintas formações de relevo e classes de solos. Neste sentido, o presente estudo
buscará entender como esses trechos vem respondendo a diversos parâmetros ecológicos e
funcionais. Para a avaliação foram instaladas 50 parcelas de 100 m² cada. No interior de cada
parcela todos os indivíduos arbóreos/arbustivos com mais de 60 cm de altura foram identificados
botanicamente e tiveram suas alturas mensuradas. No total foram identificados 1715 indivíduos
pertencentes a 132 espécies distintas. Para as avaliações fitossociológicas serão calculadas,
para cada espécie: densidade por área, densidade relativa, frequência absoluta e relativa e
“índice” de valor de importância. Para a determinação da riqueza de espécies se utilizarão os
índices de Shannon (H’) e de equabilidade de Pielou (J). Parâmetros florísticos também serão
utilizados para auxiliar na interpretação dos dados, com informações de síndromes de dispersão
das espécies e estágios sucessionais. A partir dos resultados deste estudo, espera-se entender
como as características locais de cada ambiente influenciam no sucesso do plantio da
restauração. Além disso, será avaliado se os programas de recomposição florestal empregados
entre 2013 e 2015 na REGUA estão se mostrando bem-sucedidos até o presente momento.

A pesquisa conta com o apoio do Projeto Guapiaçu, realizado pela Reserva Ecológica de
Guapiaçu, com o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental.
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https://www.youtube.com/watch?v=UWm_4CAl7CI&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYdb
6rx3&index=9&t=13s
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Relato da experiência do uso da trilha virtual – Trilha Grande Vida Tour 360°,
da Reserva Ecológica de Guapiaçu, em aulas remotas de Ciências na Escola
Municipal Altivo César em Niterói
Santos, M.; Cordeiro, L.S.; Victorino, M.C.S.M.; Ferraz, F.F.F.
Escola Municipal Altivo César (FME-Niterói/RJ)
E-mail: mh_coutinho@yahoo.com.br

Os problemas socioambientais e a educação por um futuro sustentável são temas recorrentes
em aulas de Ciências. Essa preocupação se deve à grave crise ambiental causada pela ação
humana nos ambientes naturais. No contexto atual da pandemia do coronavírus, o
distanciamento social tem impedido a realização de atividades presenciais nas escolas, bem
como em outros espaços que são essenciais às atividades pedagógicas, como parques, áreas
de preservação ambiental, zoológicos e museus. Sendo assim, o uso de visitas virtuais é uma
estratégia importante para enriquecer as aulas desenvolvidas de forma remota. Nesse trabalho,
foi proposta uma visita virtual à Reserva Ecológica de Guapiaçu, com a ferramenta Trilha Grande
Vida Tour 360° disponível no site do Projeto Guapiaçu, para alunos do Segundo Segmento do
Ensino Fundamental, da E. M. Altivo César, em Niterói. O estudo, que foi realizado em virtude
do Dia Nacional da Mata Atlântica, objetivou: apresentar aos alunos uma área natural de
preservação e sensibilizá-los para as questões ambientais; avaliar a impressão dos alunos
acerca da visita à trilha virtual e avaliar a funcionalidade didática da trilha. A atividade contou
com um questionário disponibilizado on-line e respondido após a visita à trilha virtual. Foram
obtidas 40 respostas, sendo 45% de alunos do 6º ano, 28% (7º ano), 15% (8º ano) e 13% (9º
ano). Do total de alunos que responderam, apenas 8% já visitou uma Reserva Ecológica
presencialmente; enquanto 23% já visitaram virtualmente. Os elementos mais vistos na trilha
virtual foram: Plantas (70%), Lagos e Rios (33%), Animais (15%), Casa (10%) e Montanhas (8%).
Aqueles que os alunos mais gostaram foram as Plantas e os Lagos e Rios; além de terem
gostado de ouvir o Canto dos Pássaros. Do total de alunos, 18% teve dificuldade para acessar a
trilha. A trilha virtual estudada nesse trabalho mostrou ser uma ferramenta importante de estímulo
à percepção dos elementos da natureza e da necessidade de sua preservação. Além do uso
proposto, em aulas remotas, a trilha virtual tem potencial para ser usada em aulas presenciais,
no momento oportuno, permitindo inclusive abordagens multidisciplinares.

Disponível
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https://www.youtube.com/watch?v=V3qgAqfDk58&list=PL4dZsrahccCic08TWmYgoAuu8MYdb6
rx3&index=11
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Resumos da Categoria Vídeo-Pôster Pôster - Painel II, Restauração
Florestal
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DA COMUNIDADE DE FORMIGAS
(Hymenoptera: Formicidae) EM REFLORESTAMENTO DA REGUA SOB
DIFERENTES ESPÉCIES DE ÁRVORES
PREXEDES, A.L.S.1; FRANÇA, E.C.B; LAVISKI, B.F.S. & QUEIROZ, J.M.
1.Bolsista de Iniciação Científica PIBIC-UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro),
discente do curso de Ciências Biológicas, ICBS/UFRRJ – apismelliferas@oulook.com

Em um projeto de recuperação da cobertura florestal, a escolha das espécies de árvores pode
trazer consequências para outros grupos de organismos que dependem direta ou indiretamente
das condições e recursos proporcionados pela vegetação. Entre grupos, se encontram as
formigas, consideradas importantes por integrarem a TTM (Teia Trófica Marrom), responsável
pela ciclagem de nutrientes, em boa parte derivados das plantas. Além de serem importantes na
reciclagem, as formigas são altamente diversas e prestam serviços ecossistêmicos de grande
relevância, como a dispersão de sementes. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência das
espécies de árvores na composição das espécies de formigas em um reflorestamento. A área
de estudo foi reflorestada entre 2007 e 2008, e localiza-se na Reserva Ecológica de Guapiaçu,
em Cachoeiras de Macacu-RJ. Os dados utilizados compreendem as incursões realizadas nos
anos de 2017 e 2018. Foram escolhidas 4 espécies de árvores: Guarea guidonia (Meliaceae);
Inga edulis (Fabaceae); Nectandra membranacea (Lauraceae) e Piptadenia gonachanta
(Fabaceae), e as técnicas usadas para a coleta das formigas foram: extrator de Winkler;
armadilhas de queda tipo pitfall para as formigas de serrapilheira; e funil de Berlese-Tüllgren para
amostras de solo. Com os dados obtidos, foram feitas análises PERMANOVA para verificar a
influência das árvores sobre as formigas, dividindo os insetos em predadores e generalistas.
Foram encontradas diferenças significativas entre as formigas predadoras (p=0,003), sendo que
Nectandra membranacea diferiu das outras árvores na sua composição das espécies de
formigas. Isso pode se dar por características influenciadas pelas plantas, como o a qualidade e
a quantidade da serrapilheira. Além disso, a espécie arbórea pode influenciar no microclima sob
a copa, o que pode ter consequências para a sobrevivência de diferentes espécies de formigas
(PIBIC-CNPq, REGUA, UFRRJ)
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https://www.youtube.com/watch?v=yWxCTTuf0AU&list=PL4dZsrahccCjb73ONmdGM_033ILZMpIa&index=2&t=6s
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Influência de serapilheira e dossel sobre densidade de ninhos de formigas
em áreas de reflorestamento na Reserva Ecológica Guapiaçu
Laviski, B.F.S.¹; Romanini, M.M.; Queiroz, J.M.
¹ Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
bianca.fsilva@hotmail.com

Áreas de reflorestamento, ao longo da sucessão, recuperam a diversidade e processos
ecossistêmicos. Os fatores que influenciam essa recuperação são amplamente estudados, como
variáveis climáticas e estrutura da vegetação. Formigas estão entre organismos bem estudados
em áreas em recuperação. As formigas incluem espécies engenheiras de ecossistemas e
realizam processos ecossistêmicos como a dispersão de sementes.

Neste estudo, nós

selecionamos duas espécies, Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) e Ectatomma permagnum
Forel, 1908, com objetivo de analisar mudanças na densidade dos ninhos em áreas reflorestadas
e área de mata secundária. Selecionamos três áreas reflorestadas na Reserva Ecológica
Guapiaçu com diferentes anos: 17, 13 e 8 anos; e uma área de mata secundária. Em cada área
estabelecemos quatro parcelas 10 × 20 m distantes 40 a 160 m. Em cada parcela distribuímos
15 iscas de sardinhas em um grid 5 × 10 m para localizar e contar o total de ninhos. Analisamos
se profundidade da serapilheira e abertura do dossel influenciaram a densidade dos ninhos
através de modelos lineares generalizados. A densidade de ninhos de P. harpax foi 31,25 ninhos/
ha-1 na área com 17 anos; 2,50 ninhos/ha-1 - 13 anos; 5,00 ninhos/ ha-1 - 8 anos e 16,25 ninhos/
ha-1 - mata. Já a densidade de ninhos de E. permagnum foi 12,5 ninhos/ ha-1 na área com 17
anos; 3,75 ninhos/ha-1 - 13 anos; 15,00 ninhos/ ha-1 - 8 anos e 1,25 ninhos/ ha-1 - mata. Não
houve efeito da serapilheira e dossel na densidade de ninhos de P. harpax. A abertura do dossel
influenciou negativamente a densidade de ninhos de E. permagnum na área com 8 anos de
reflorestamento. Maior abertura do dossel permite maior entrada de luminosidade na área e pode
causar variações microclimáticas, que devem atuar de forma negativa na presença de ninhos de
E. permagnum. Dentro da área com 8 anos, a abertura do dossel e densidade dos ninhos é maior
que nas outras áreas. No entanto, nestas condições, uma maior abertura do dossel prejudica o
estabelecimento da espécie.

Disponível
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https://www.youtube.com/watch?v=AyXEiMJs4mw&list=PL4dZsrahccCjb73ONmdGM_033ILZMpIa&index=3&t=4s
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Floresta e água: o papel de remanescentes de floresta ripária em manter a
integridade de rios na bacia do Guapiaçu
Silva, B. S.; Zandonà, E.; Neres-Lima, V.; Feijó-Lima, R.; Tromboni, F.; Thomas, S. A.;
Moulton, T.P.
Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução e Laboratório de Ecologia de Rios e
Córregos, DECOL, IBRAG, UERJ, bruna_suelen_04@hotmail.com

O papel da floresta em manter a integridade de ecossistemas aquáticos é a base de programas
de conservação e reflorestamento. A vegetação ripária tem um papel importante na proteção de
rios, estabilizando o solo, reduzindo temperaturas máximas e fornecendo matéria orgânica para
esses sistemas. O rio Guapiaçu e os seus afluentes têm perdido floresta ripária ao longo dos
anos, sendo importante preservar os fragmentos remanescentes. Com isso, surgiu o interesse
no papel desses remanescentes de floresta em manter o ecossistema aquático intacto; na
extensão e na largura de vegetação necessárias para a conservação e quais os impactos de
diferentes usos da terra. O Laboratório de Ecologia de Rios e Córregos, DECOL, UERJ, tem
estudado a influência de florestas e os efeitos de uso da terra sobre o ecossistema aquático na
Bacia do Guapiaçu há cerca de 15 anos. Escolhemos 4 rios (Anil, Mariquita, Itaperití e Duas
Barras) para trabalhos mais intensivos sobre floresta, fragmentos, uso da terra e os efeitos sobre
produtividade primária, metabolismo, ciclagem de nutrientes, decomposição e fatores
ambientais. O presente estudo utilizou 20 pontos em uma transição contínua do tipo florestapasto-fragmento florestal, com o objetivo de testar a influência do remanescente florestal em
amenizar condições ambientais no trecho desflorestado a jusante; e o efeito do fragmento de
floresta secundária em retornar as condições alteradas no trecho de pastagem a um estado “prédistúrbio”. Para tal, analisamos a resposta das algas do perifiton, da decomposição de folhas,
dos invertebrados aquáticos e de variáveis físico-químicas da água. Observamos que as
mudanças na biomassa de algas e diatomáceas do perifíton atrasaram em relação às transições
na cobertura, demorando entre 300-400 metros dentro do pasto para ocorrer as maiores
biomassas, que reduziram gradualmente após a entrada no fragmento florestal. A decomposição,
em geral, não mudou após as transições na cobertura. Os invertebrados bentônicos aumentaram
no fragmento florestal, assim como as famílias sensíveis Ephemeroptera, Plecoptera e
Trichoptera, a diversidade e a representatividade de diferentes grupos funcionais na
comunidade. Embora após 300 metros dentro do fragmento florestal algumas métricas não
tenham retornado ao estado “pré-distúrbio”, esse trecho foi capaz de amortecer diversas
características alteradas no pasto. Tendo em vista tais resultados e os de trabalhos anteriores,
concordamos com a importância de remanescentes florestais em manter a integridade e o
funcionamento de riachos.

Apoio: Programa Ciência sem Fronteiras (SAT, FT), bolsa de Jovem Professor do Estado (EZ),
bolsa de pós-graduação CAPES (BSS).
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https://www.youtube.com/watch?v=O8D0FB90lkI&list=PL4dZsrahccCjb73ONmdGM_033ILZMpIa&index=4&t=5s
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Estimando biomassa e estoque de carbono na Mata Atlântica sem
amostragem destrutiva – Estudo de caso no Rio de Janeiro.
Kenny Tanizaki1,2; Henud, Igor R.2 e Manes, Stella3.
1 – Departamento de Análise Geoambiental, Instituto de Geociências/UFF; 2 – Programa de Pós
Graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros/UFF; 3 – Programa de Pós Graduação
em

A Mata Atlântica é um importante reservatório de carbono, mitigando naturalmente os impactos
das mudanças climáticas. A quantidade de carbono sequestrado é quantificável, geralmente
estimada pelo método destrutivo onde as árvores são cortadas para pesar sua biomassa. Aqui,
no entanto, propomos uma metodologia não destrutiva, replicável e simples baseada na criação
de equações alométricas que permitem a estimativa do estoque de carbono sem a necessidade
de desmatamento. Através da técnica de escalada por corda e medidas estruturais da árvore, é
possível estabelecer um fator de forma da árvore, ou seja, uma comparação do volume do
cilíndrico das árvores e o volume real obtido na escalada. A equação alométrica estima a
biomassa e o estoque de carbono usando o volume do cilindro corrigido pelo fator de forma da
árvore (volume real) e a densidade da madeira. Este trabalho, baseado neste método indireto
não destrutivo, teve como objetivo estabelecer um fator de forma de árvore e ajustar uma
equação alométrica específica para estimar o estoque de carbono em fragmentos de Mata
Atlântica do Rio de Janeiro. Um total de 35 árvores de diferentes locais foram escaladas e
medidas ao todo, estabelecendo um fator de forma de árvore de 0,649. Quando as árvores foram
comparadas entre as diferentes regiões e mesmo com a remoção de duas árvores maiores, o
valor do fator de forma da árvore permaneceu constante com 0,57-0,74 e 0,6945
respectivamente. O coeficiente de regressão e determinação fica próximo do valor anterior
reforçando o bom desempenho do método abordado na estimativa de volume. O modelo
alométrico baseado em arvorismo incorpora as principais variáveis que conferem variabilidade
estrutural à floresta com simplicidade de cálculo quando comparado com outras equações
alométricas exponenciais. Esta metodologia proposta facilita o processo de estimativa de
biomassa e estoque de carbono, um passo importante para uma maior compreensão do ciclo
global do carbono.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=YoNpgepEfoU&list=PL4dZsrahccCjb73ONmdGM_
03-3ILZMpIa&index=5&t=5s
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Reflorestamentos como potencial de mitigação das mudanças climáticas –
Estudo de caso Reserva Guapiaçu/Rio de Janeiro
Kenny Tanizaki1,2; Henud, Igor R.2 e Manes, Stella3.
1 – Departamento de Análise Geoambiental, Instituto de Geociências/UFF; 2 – Programa de Pós
Graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros/UFF; 3 – Programa de Pós Graduação
em Ecologia , Laboratório de Vertebrados/UFRJ. (kenny.fonseca@gmail.com)

As mudanças climáticas estão entre as maiores ameaças aos ecossistemas, e os riscos devem
se intensificar ainda mais no futuro. A mitigação do clima é fundamental para limitar as mudanças
climáticas e reduzir seus impactos negativos sobre a natureza e a sociedade. Para atingir esse
objetivo, as vias de mitigação não podem depender apenas da redução das emissões de gases
de efeito estufa, mas também promover extensivamente o sequestro de carbono na terra. A
proteção das florestas primárias e os esforços para recuperar terras degradadas por meio de
reflorestamentos são indispensáveis para alcançar essa estabilidade climática.

Assim, aqui avaliamos o potencial de sequestro de carbono dos reflorestamentos da Mata
Atlântica em diferentes contextos: i) estimamos o sequestro de carbono usando medições de
campo em uma área protegida na Mata Atlântica (REGUA); ii) revisamos a literatura disponível
sobre estimativas de sequestro de carbono em reflorestamentos em comparação com
regeneração natural não assistida e florestas antigas, discutindo lacunas e potencialidades.
Para avaliar o potencial dos reflorestamentos da Mata Atlântica, realizamos uma pesquisa
bibliográfica para comparar a biomassa e o sequestro de carbono da REGUA com outros dados
publicados. A busca resultou em 431 artigos, mas apenas 37 artigos se encaixaram nos critérios
escolhidos. De cada referência, obtivemos todos os valores disponíveis de biomassa acima do
solo e estoques de carbono acima do solo por hectare, resultando em 122 estimativas. Os
resultados indicam que os valores encontrados para a REGUA estão dentro dos valores
encontrados em outros estudos porém com um incremento em biomassa e carbono duas vezes
mais rápido.

Na REGUA avaliamos 183 árvores em 4 transectos. A biomassa acima do solo armazenada nos
reflorestamentos é em média 54,22 (53,94-54,49) Mg/ha para os de 6 anos e 143,27 (137,93148,6) Mg/ha para os de 11 anos. Assim, o estoque de carbono desses reflorestamentos é em
média 25,81 (25,67-25,94) MgC/ha para os de 6 anos e 68,20 (65,66-70,73) MgC/ha para os de
11 anos.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=GX_DBRpR9HA&list=PL4dZsrahccCjb73ONmdGM
_03-3ILZMpIa&index=6&t=9s
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Avaliação Econômica Dos Serviços Ecossistêmicos Em Um Projeto De
Restauração Na Mata Atlântica Do Rio De Janeiro
O caso da Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA)
Kunze, Marisa
Technische Hochschule Köln (Colônia, Alemanha) , Financiado através da bolsa de estudo
PEDES fornecido pelo Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais diversos do mundo, apresentando um grau
excepcional de endemismo biológico. No entanto, com a chegada dos colonizadores europeus
no início do século XVI, o desmatamento em larga escala e a superexploração de recursos
naturais resultaram no esgotamento contínuo da riqueza ecológica da Mata Atlântica e,
consequentemente, na perda de vários serviços ecossistêmicos.
Esta tese seguiu o objetivo de explorar se a restauração de ecossistemas gera benefícios não
apenas ecológicos, mas também econômicos, com base em um estudo de caso na Reserva
Ecológica de Guapiaçu (REGUA) no Rio de Janeiro. Atribuindo valores econômicos aos serviços
ecossistêmicos prestados e, assim, demonstrando o impacto econômico dos esforços de
restauração, tenta-se garantir uma integração bem-sucedida nos processos políticos e
econômicos de tomada de decisão.
Os resultados das avaliações mostraram que o aumento da biodiversidade decorrente da
provisão de um habitat de alta qualidade atrai pesquisadores, observadores de pássaros e outros
turistas de todo o mundo, dispostos a gastar em média aproximadamente 150,000 US$ por ano
(250,000 US$ em 2019) para estudar ou aproveitar o ambiente e a diversidade de espécies
vegetais e animais na área. Além disso, estimou-se que a REGUA armazenou carbono no valor
de mais de 24 milhões US$ em suas propriedades e que a estação de tratamento de água local
economizaria cerca de 150,000US$ por ano se toda a bacia hidrográfica de Guapi-Macacu fosse
protegida e reflorestada como a área em torno da REGUA.
Como conclusão, foi declarado que os esforços de restauração ecológica somente geram
benefícios econômicos se eles conseguirem reiniciar as funções do ecossistema como uma
condição prévia para a prestação de serviços ecossistêmicos. Foi estabelecido também que
esses benefícios costumam ser difíceis de quantificar e monetizar, sendo necessária a realização
de mais pesquisas sobre este tópico no futuro.

Financiado através da bolsa de estudo PEDES fornecido pelo Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD).

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=vCn3aDSvY4s&list=PL4dZsrahccCjb73ONmdGM_
03-3ILZMpIa&index=7&t=47s
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Avaliação da recuperação do solo em áreas de Restauração Florestal do
Projeto Guapiaçu, Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA, RJ
Azevedo, A. D.¹,²; Asevedo, L. A.¹; Moraes, A. C.¹; Moreira, A. C.¹; Silva, C. B.¹; Mothé, E.
S.¹; Moreira, G. V.¹; Silva, M. A. C.¹; Horta, N.¹; Muniz, P.¹, Rodrigues, R. G.¹; Souza, R. L.¹;
Horta, T.¹ e Lima, V. M. D.¹.
¹Reserva Ecológica de Guapiaçu - REGUA, ² aline@projetoguapiacu.org

A restauração florestal é prática indispensável na recuperação e conservação do solo, e é ele
que irá promover o suporte para o desenvolvimento do novo ecossistema. Em projetos de
recuperação ambiental é de suma importância a análise de indicadores que mostrarão o nível de
degradação da área, bem como o seu processo de restabelecimento. Desta forma, para avaliar
se as ações de restauração foram bem-sucedidas, é necessário o monitoramento de parâmetros
ecológicos, sobretudo os atributos edáficos, nos quais são pouco conhecidos devido à escassez
de dados de acompanhamento disponíveis na literatura. São representados pelos componentes
químicos, físicos e biológicos do solo, que juntos descrevem os indicadores de qualidade do solo.
Este trabalho tem como objetivo avaliar as características do solo, a fim de acompanhar o
processo de recuperação ambiental nas áreas de restauração florestal do Projeto Guapiaçu, que
é executado pela Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA, no município de Cachoeiras de
Macacu, Rio de Janeiro, por meio do patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental. Os
pontos de coleta de amostras de solo serão realizados nas áreas restauradas em todas as fases
do projeto, denominadas pelo tempo de plantio: G3-T1 (2020-2021); GGV2-T2 (2017-2019); e
GGV1-T3 (2013 e 2015). Da mesma forma, serão analisadas as áreas testemunhas PastagemT0 e Floresta Madura-Tx. Serão avaliados os seguintes atributos do solo: físicos, a partir da
textura e estrutura, taxa de infiltração, densidade e resistência à penetração de raízes; químicos,
a partir dos teores de matéria orgânica, acidez e fertilidade; e biológicos, através da cobertura
da vegetação no solo e macrofauna. Espera-se que, por meio das análises dos componentes
físicos, químicos e biológicos do solo, seja observada a presença dos processos e funções
ecológicas que indicam a recuperação do ecossistema e assim, poder utilizar indicadores de
qualidade do solo para auxiliar na avaliação da eficácia e qualidade dos plantios de restauração
florestal do Projeto Guapiaçu e da REGUA.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=jVacLsP-

iNw&list=PL4dZsrahccCjb73ONmdGM_03-3ILZMpIa&index=8
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Resumos da Categoria Vídeo-Pôster Pôster - Painel III, Flora
A FOTOGRAFIA E A PERCEPÇÃO DAS SAMAMBAIAS E LICÓFITAS DA MATA
ATLÂNTICA
Silva, M. M. B.¹; Portugal, A. S.; Santos, M. G.
¹PPGEAS/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - marciombx@hotmail.com

As samambaias e as licófitas são duas linhagens de plantas que por muito tempo foram
classificadas como pteridófitas. No Brasil já foram registradas 1.217 espécies de samambaias e
188 de licófitas (12% da riqueza mundial). Só a Mata Atlântica abriga 946 espécies. Apesar da
elevada riqueza, importância ecológica, etnobotânica e econômica, samambaias e licófitas são
ignoradas pela maioria das pessoas. Provavelmente, um dos fatores que as tornem menos
atrativas seja a falta de flores e frutos. Tentando aproximar humanos e vegetais, instrumentos
como a fotografia são úteis devido à sua versatilidade, servindo como importante meio de
informação e documentação visual, além de possibilitar mudanças de comportamento e atitudes.
Através da utilização de fotografias em Guias Ilustrados as plantas podem se tornar atrativas,
atingindo públicos profissionais e amadores. A presente pesquisa tem como objetivo a utilização
de imagens fotográficas como instrumento de intervenção para sensibilização da percepção de
samambaias e licófitas na Mata Atlântica. O trabalho está sendo desenvolvido na Reserva
Ecológica de Guapiaçu (REGUA), em Cachoeiras de Macacu/RJ, ao longo da Trilha Amarela,
com 2.750 metros de extensão. O registro fotográfico foi realizado em diferentes planos, exibindo
aspectos da morfologia e biologia de 33 espécies de samambaias e uma de licófita, entre
aquáticas, terrestres e epífitas. Após seleção e adequações das imagens, um Guia Ilustrado será
elaborado, contendo informações sobre as espécies, importância ambiental e curiosidades. Após
finalizado, o mesmo será disponibilizado a educadores ambientais e profissionais da REGUA.
Através de um instrumento avaliativo, será analisada a percepção e receptividade do Guia por
esses profissionais e seu uso em futuras atividades práticas na reserva. Espera-se que através
desse material fotográfico seja ampliada a percepção do público sobre samambaias e licófitas,
da importância delas na manutenção dos ecossistemas e para a diversidade ecológica,
promovendo essas espécies para o maior número possível de pessoas.

Financiamento: CAPES

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WJcGOA1eopU&list=PL4dZsrahccCjG07BzemjmeUt-J7US8AV&index=2&t=9s
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Resumos da Categoria Vídeo-Pôster Pôster - Painel IV, Saúde e
Meio Ambiente
Desenvolvendo o conceito de Forest Bathing adaptado à diversidade vegetal
de Cachoeiras de Macacu
Assis, J.R.

Assis, J.R. PROFBIO – UERJ - CAPES. jricardoassis@hotmail.com
Esse trabalho é resultado do desenvolvimento da pesquisa de mestrado por mim concluída em
2019 tendo como objetivo a criação de trilhas interpretativas como instrumento de sensibilização
ambiental e resgate da diversidade vegetal. Na época foram feitas inúmeras atividades com
alunos do C. E. Maria Zulmira Torres que culminaram no trabalho de dissertação. O presente
trabalho explora um dos aspectos mais relevantes da pesquisa que se trata da aplicação em
escala adequada à diversidade de Mata Atlântica do conceito de Forest Bathing, originalmente
em japonês como Shinrin Yoku ou “Banho de Floresta”. Um dos aspectos de interesse dessa
pesquisa tem o objetivo agregar valor terapêutico aos ambientes florestais e a sua diversidade.
Foram escolhidas 20 espécies vegetais arbóreas encontradas no complexo de trilhas do
Jequitibá-Cristais do Parque Estadual dos Três Picos, com o intuito de iniciar um estudo
preliminar de suas propriedades fotoquímicas e dos phytoncides produzidos por esses indivíduos
arbóreos. A prática da atividade é muito simples. Basta permitir-se a exposição ao ambiente
florestal, especialmente nos momentos de maior evapotranspiração, em que a ação de um literal
“banho de floresta”. Fitocinídios, são exalados durante o processo de evapotranspiração típico
de florestas ombrófilas densas de mata atlântica. Pesquisas indicam que a inalação e até mesmo
a simples precipitação epidérmica desses elementos possam de alguma forma atuar
beneficamente na fisiologia humana. Caminhar lentamente sob as copas da floresta expõe o
indivíduo a um microclima específico, resultante de elementos climáticos influenciados
diretamente pelo sistema de evapotranspiração florestal. Uma grande variedade de
componentes são exalados por lenticelas de troncos e ramos e estomatos das folhagens.
Estabelecer relação direta entre as propriedades químicas dessas substâncias, também
conhecidas como fitocinídios, e seus efeitos, quando dispersas no estrato sub-bosque florestal,
é considerado um dos principais objetivos dessa pesquisa acadêmica. Esse trabalho busca
desenvolver uma metodologia que possa se adequar a outras trilhas e ambientes, bem como
criar um inventário fitoquimico de nossa flora, como essas substâncias podem ser identificadas
e como atuam beneficamente em nossa fisiologia.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=DIbA4WbPdgk&list=PL4dZsrahccCgAxxommGQ5i
Phx-6hY-iK9&index=1&t=3s
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Projeto “Morcegos POPs” na Reserva Ecológica de Guapiaçu – Contribuindo
para o Conhecimento das Interações Biológicas
Autores: Hygino, G.C.G1*.; Monteiro-Alves, P.S1.; Saules, L.C. F².; Damasceno Júnior, D.
A. ⁴; Gonçalves, L. P.³; Miglionico1, M.T.S1; Cipriano, J. R.1.; Costa, L. M. Lourenço, E.C1.;
Bergallo, H.G1
¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro
²Universidade Federal Fluminense
³Universidade Federal do Rio de Janeiro
⁴Fundação Oswaldo Cruz
*giovanna.hygino@hotmail.com

Os morcegos encontram-se cada vez mais em destaque devido a duas questões principais: a
emergência de doenças zoonóticas e de modelos biológicos para indicadores ambientais. O
objetivo geral do projeto é utilizar morcegos como modelos de verificação de qualidade ambiental
através de diversos parâmetros ligados à saúde desses animais. São avaliados a bioacumulação
de Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), índices parasitários de ectoparasitos e
endoparasitos, presença de vírus, como o vírus da raiva, além de análises genéticas, histopatológicas, glicemicas e hematológicas, que serão determinados e correlacionados com
características ambientais. As áreas de estudo englobam matrizes urbanas, rurais, fragmentos,
remanescentes e áreas de restauração no Estado do Rio de Janeiro, incluindo unidades de
conservação, como a Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA). Nesta localidade, foram
realizadas duas coletas: uma em refúgio numa construção da sede, no dia 23 de junho de 2021
e a outra na Trilha Marrom no dia 26 de junho de 2021. As redes foram abertas antes do anoitecer
e foram fechadas após quatro horas, totalizando um esforço de 600m²h. Os morcegos foram
triados, medindo seu antebraço, identificando o sexo, idade e espécie e seus ectoparasitos e
fezes foram coletados. Parte dos indivíduos foram eutanasiados. Todos os procedimentos foram
autorizados pelos órgãos competentes. Foram capturados 137 morcegos pertencentes às
famílias Phyllostomidae, Molossidae e Vespertillionidae, distribuídos em 13 espécies: Anoura
geoffroyi (2), Artibeus fimbriatus(3), Artibeus lituratus (7), Artibeus obscurus (2), Carollia
perspicillata (51), Desmodus rotundus (1), Eptesicus diminutus (8), Glossophaga soricina (1),
Micronycteis minuta (1), Molossus molossus (56), Myotis sp. (1), Phyllostomus hastatus (2),
Sturnira lilium (2). Além disso, três indivíduos do gênero Saccopteryx da família Emballonuridae
foram avistados, fotografados, porém não puderam ser capturados para determinação da
espécie. É possível que possamos acrescentar Saccopteryx spp para a lista da REGUA. A
prevalência de ectoparasitos e endoparasitos foi, respectivamente, 66,77% (86 indivíduos de 137
analisados) e 7,31% (3 indivíduos de 41 eutanasiados). Embora com um baixo esforço amostral,
foi realizada a captura de 13 espécies, que representam 31,7% do total da lista atual de espécies
da reserva (41 espécies segundo o site da REGUA e Souza et al., 2015). Ademais, houve uma
grande presença de ectoparasitos nos indivíduos da espécie Molossus molossus, diferentemente
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das demais coletas já realizadas pelo projeto. A partir dos dados coletados é possível concluir
que mesmo um baixo esforço amostral pode gerar resultados relevantes, reforçando a
biodiversidade da ordem Chiroptera no local. As demais análises químicas, estatísticas e
ecológicas ainda serão realizadas. Espera-se produzir modelos e inferências que tenham
aplicação social, seja para a conservação dos ecossistemas e animais silvestres bem como para
a saúde humana, numa abordagem integrativa entre os conceitos clássicos em ecologia e saúde
única. Ademais, com o intuito de gerar conhecimento acessível à sociedade a respeito das
pesquisas científicas, promovemos atividades de divulgação científica e educação ambiental
realizadas, durante a pandemia, nas redes sociais associadas aos projetos e, posteriormente,
nas universidades, escolas e em eventos nas ruas. Este estudo faz parte do Programa de
Pesquisa em Biodiversidade da Mata Atlântica (Rede PPBio Mata Atlântica) do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) e foi apoiado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O projeto conta com os financiamentos da
Bat Conservation International, Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros (SBEQ),
Programa de bolsas da FAPERJ e apoio do Laboratório de Radioisótopos Eduardo Penna Franca
(UFRJ) e do Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais-LARAMG (UERJ).

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=s26_pNiRFyA&list=PL4dZsrahccCgAxxommGQ5iPhx-6hYiK9&index=2&t=4s
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TECENDO LAÇOS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROPOSTA COMPARTILHADA
DE ENSINO COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA
TECENDO LAÇOS NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROPOSTA COMPARTILHADA DE
ENSINO COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO PARTICIPATIVA
¹ Doutoranda do Programa stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde/ Fundação Oswaldo
Cruz – RJ, mai.silvah@hotmail.com;
² Fundação Oswaldo Cruz/ Programa Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde.
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Departamento de Ensino de Ciências e Biologia
(DECB-IBRAG-UERJ) - RJ, rosanemeirelles@gmail.com.

A prática da educação ambiental tem crescido exponencialmente nos últimos anos diante do
aumento da preocupação com o meio ambiente. No entanto, os dados revelam que os processos
ligados à degradação ambiental continuam aumentando e essa contradição é entendida, em
geral, devido ao discurso da educação ambiental estar ligado somente aos processos ecológicos.
Como possibilidade de gerar transformações socioambientais significativas surge a educação
ambiental crítica (EAC), que compreende a não separação entre processos ecológicos e sociais,
logo, problemas ambientais que hoje enfrentamos perpassam pelo nosso modelo social e suas
desigualdades. Espaços de ensino não-formal como as áreas de proteção possuem imenso
potencial de promoção de debates e execução de políticas públicas relacionadas ao ambiente.
Nesse viés, essa pesquisa, iniciada em 2018 e financiada pela Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem atuado na Reserva Ecológica de
Guapiaçu (REGUA) analisando as contribuições práticas da EAC na região. Dividida em duas
etapas, a primeira contou com uma análise da relação entre os moradores de três bairros do
entorno e a reserva, através da avaliação de atividades de educação ambiental realizada com
os moradores do entorno e entrevistas com os mesmos. A segunda etapa da pesquisa, em
andamento, pretende através dos dados gerados na primeira etapa, propor atividades de ensino
que interliguem o discurso social ao ecológico, a fim de analisar o seu impacto na relação entre
os moradores e a reserva e, potencialmente, participação na construção de políticas públicas
socioambientais na região. Os resultados demonstram o interesse e histórias com grande
potencial de contribuição para a região e o trabalho de conservação desenvolvido pela REGUA.
Espera-se com este trabalho a ampliação da reflexão crítica no território e a promoção de um
engajamento comunitário utilizando as práticas de ensino como ferramenta.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=3ve_95_25Xc&list=PL4dZsrahccCgAxxommGQ5iPhx-6hYiK9&index=4&t=7s
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Resumos da Categoria Vídeo-Pôster Pôster - Painel V,
Planejamento para Conservação
IMAGENS DINÂMICAS E ESTÁTICAS COMO MÉTODO CIENTÍFICO
Freitas A.C.1,2*; Aximoff I.1,2; Guillobel H.C.R; Pederneiras, M.C1,2
1-Núcleo de Fotografia Científica Ambiental - BioCenas, Laboratório de Radioecologia e
Mudanças Globais, Departamento de Biofísica e Biometria, Instituto de Biologia Roberto
Alcantara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.
2-Unidade de Desenvolvimento Tecnológico, Departamento de Inovação da UERJ
* acafuerj@gmail.com

A percepção visual é a forma mais objetiva de interação do homem com o meio que o cerca. O
homem, através da sensação visual, experimenta o ato de aprender diariamente, desde o
momento em que acorda, até o momento em que vai dormir, quando cessa a sua experiência
visual, contribuindo, de forma significativa, para a formação da sociedade. Nesse contexto, tanto
a imagem estática quanto a dinâmica, fotografia e vídeo, respectivamente, possuem uma
linguagem própria que transcende ao registro visual e adquirem caráter científico quando
realizadas com planejamento e rigor metodológico, desde a definição dos objetivos até a
contextualização dos resultados. Essas imagens revelam características do mundo natural que
podem ser veiculadas com o propósito de promover a divulgação e a educação científica, além
de fornecerem dados para a pesquisa. A proposta desse trabalho é produzir material imagético
de caráter científico da biodiversidade da Reserva Ecológica Guapiaçu, através de saídas de
campo sistemáticas, capturando dados sob a forma de imagens. Essa atividade vem sendo
realizada pelo Núcleo de Fotografia Científica Ambiental - BioCenas / UERJ há mais de 5 anos.
Até o momento, conta com um acervo de mais de 4 mil imagens estáticas, inclusive aéreas, e
um conjunto de tomadas dinâmicas. Todo esse material está sendo organizado e identificado
com a ajuda de especialistas. A partir desse conjunto de imagens já foram produzidos vídeos e
postagens para as redes sociais, com os perfis de Instagram @acaffotos e @biocenasuerj e dos
canais de YouTube “acafotos” e “biocenasuerj”. De maneira contínua, na medida do possível,
novas imagens estão sendo produzidas pela equipe do BioCenas, subsidiando a pesquisa, a
divulgação e a educação científica. A riqueza já identificada de fauna e flora também está sendo
avaliada de maneira a servir como dados para a realização de pesquisas sobre a biodiversidade
local.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=cklYZyVQxZM&list=PL4dZsrahccCgF3GwjaimHDlJlVtnNE3k&index=2&t=28s
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Subsídios terrestres promovem a resiliência das comunidades de água doce
à seca.
Bonhomme, C. 1,2; Leroy, C. 2,3; Marino, N. A. C. 1, Céréghino R. 4, Farjalla V. F. 1
1 Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, Brazil.
2 AMAP, Univ Montpellier, CIRAD, CNRS, INRAE, IRD, 34398 Montpellier, France
3 ECOFOG, CNRS, CIRAD, INRAE, AgroParisTech, Université de Guyane, 97379 Kourou,
France
4 Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement, Université de Toulouse, CNRS, 30162
Toulouse, France

Ecossistemas terrestres e aquáticos são conectados por fluxos de energia e nutrientes,
comumente chamados de subsídios, que podem ter efeitos profundos na estrutura, diversidade
e dinâmica da comunidade receptora. A quantidade de subsídios terrestres que entram nos
ecossistemas aquáticos deve mudar com alterações no uso do solo, mas sabemos pouco sobre
como isso afetará a estabilidade das comunidades receptoras à outros estresses ambientais
induzidos pelo homem, como secas. Os subsídios podem afetar a resiliência dos ecossistemas
aquáticos através de i) um "efeito tampão" favorecendo a resistência dos organismos presentes
nos ecossistemas (os subsídios fornecem nutrientes e refugios úmidos) e ii) um "efeito de
atratividade" favorecendo a recuperação (os subsídios atraem colonizadores pós-seca). Aqui,
usamos bromélias-tanque para abordar o efeito da quantidade de subsídios terrestres na
composição e resiliência das comunidades após um evento de seca. Bromélias-tanque são
ecossistema de água doce que hospedam comunidades de invertebrados alimentados por
subsídios terrestres (principalmente folhas mortas que caem do dossel). Nesse experimento, as
bromélias receberam regularmente poucas ou grandes quantidades de subsídios (folhas mortas).
Após um evento de seca, metade das plantas foi coberta com uma rede que evita a colonização
para separar os potenciais efeitos "tampão" e "de atratividade" dos subsídios. Descobrimos que
pequenas e grandes quantidades de subsídios resultaram em composições distintas das
comunidades receptoras, com comunidades altamente subsidiadas sendo mais ricas e mais
diversificadas do que as fracamente subsidiadas. Além disso, as comunidades foram mais
resilientes com mais subsídios, devido tanto a um efeito tampão que facilita a resistência in situ,
quanto a um efeito de atratividade que favorece a recuperação da composição da comunidade
depois da seca. Esses resultados destacam que a resposta dos ecossistemas de água doce à
seca pode ser subestimada se as previsões não considerarem as mudanças nos fluxos de
subsídios que devem acompanhar as mudanças globais.

Apoio institucional e financiamento:
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Agradecemos o apoio financeiro para pesquisa fornecido pela Agence Nationale de la Recherche
(ANR) francesa por meio do projeto Resilience (concessão ANR-18-CE02-0015). C.B. agradece
à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela bolsa de
doutorado. V.F.F. é parcialmente financiado por bolsa de produtividade do CNPq (Processo
310119 / 2018-9).

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=7CX56_VGUt8&list=PL4dZsrahccCgF3GwjaimHDlJlVtnNE3k&index=2&t=43s
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Resumos da Categoria Vídeo-Pôster Pôster - Painel VI, Fauna
DIVERSIDADE DOS NOMES POPULARES DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA
EPINEPHELIDAE NA COSTA DO BRASIL.
1,2, NASCIMENTO, M. C.; 1, SEIXAS, L. B.; 1, BORGONHA, M.;
1,3, BERTONCINI, A. A.
1Instituto Meros do Brasil, Rua Benjamin Constant, 67, Conj. 1104 – Centro - Curitiba/PR - CEP
80060-020. 2Universidade Federal Fluminense, Bloco M, Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas
Reis, São Domingos, Niterói, RJ, CEP: 24210-201. 3Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro, marinacn@id.uff.br

Na costa do Brasil, a família Epinephelidae, das grandes garoupas, compreende 19 espécies,
distribuídas em oito gêneros. Além da importância ecossistêmica das espécies, a captura dos
Epinephelidae exerce papel importante na geração de renda e segurança alimentar de muitas
populações costeiras. Os dados foram obtidos a partir da busca bibliográfica realizada nas
plataformas Journal of Ethnobiology, SCOPUS, Web of Science, Wiley e Google Acadêmico,
utilizando as seguintes palavras-chave: “etnoecologia/ etnobiologia + Epinephelidae”,
“conhecimento ecológico local + Epinephelidae”, “etnoecologia/ etnobiologia + Serranidae” e
“conhecimento ecológico local + Serranidae”, tanto em português quanto na língua inglesa. A
família Serranidae foi utilizada a despeito da recente mudança taxonômica. Após seleção das
publicações e formação do banco de dados, as publicações foram classificadas de acordo com:
título, autor, ano de publicação, tipo de material, banco de dados, idioma, região, estado, espécie
e informação provida para a mesma. Foi encontrado um total de 35 publicações que abordaram
a nomenclatura popular das espécies. Foi compilado o total de 82 nomes populares atribuídos
às espécies da família Epinephelidae. Do total de nomes populares encontrados, 54 (66%) são
exclusivos para apenas uma espécie. Dentre os nomes atribuídos a mais de uma espécie
destaca-se badejo, cherne, garoupa e mero. Conclui-se que o total de nomes encontrados é
representativo da diversidade cultural dos diversos grupos étnicos que compõem a identidade e
vocabulário brasileiro. Além disso, supõe-se que as espécies que possuem maior variedade de
nomes populares atribuídos a si são as que apresentam maior distribuição geográfica.

Apoio Institucional: Instituto Meros do Brasil, através do Projeto Meros do Brasil
Apoio Financeiro: Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental
Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=hJcWGP_mAi0&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7F
jP&index=2&t=3s
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A fotoidentificação como ferramenta na conservação do mero (Epinephelus
itajara)
1;2 HENRIQUES, Raul; 1;3 SEIXAS, Luana Barbosa1,4 BERTONCINI, A. A.
1Instituto Meros do Brasil; 2Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3Universidade Federal
Fluminense; 4Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, E-mail: raullohanh@gmail.com

O mero Epinephelus itajara, é uma espécie de peixe com forte dependência dos diversos
ambientes marinhos costeiros. Classificado como Criticamente Ameaçado (CR) ao longo da
costa brasileira pelo ICMBio, os estudos populacionais ser tornam essenciais para propor
medidas de conservação da espécie. Atualmente, o mero é considerado um símbolo de
conservação e proteção dos ambientes costeiros e marinhos. Neste contexto, o Projeto Meros
do Brasil (PMB) desenvolve suas ações de estudo, pesquisa e conservação da biologia
pesqueira, genética, piscicultura marinha, educação ambiental e mergulho cientifico em nove
estados litorâneos do país. Por meio do Programa de Pesquisa Participativa (PPP) o PMB coleta
dados sobre a distribuição de meros na costa brasileira, em hábitats naturais e artificias
(naufrágios e recifes fabricados pelo homem). A partir do PPP, foram obtidos registros
fotográficos e vídeos dando início a uma nova etapa do projeto: a fotoidentificação (Foto-ID). A
fotoidentificação é uma abordagem bastante empregada em diversas espécies de animais,
oferecendo assim uma técnica de marcação e recaptura não invasiva, reduzindo a influência na
sobrevivência de espécies ameaçadas como o mero. Sabemos que as técnicas invasivas, em
espécies ameaçadas causam danos irreparáveis podendo, inclusive, ampliar o perigo que
sofrem. Com a Foto-ID auxiliada pelo software Interactive Individual Identification System (I3S),
o reconhecimento de animais individuais é possível devido a presença marcas naturais,
principalmente as manchas sobre a cabeça, o que nos permite identificá-los, por imagens em
diferentes ângulos, através da inspeção manual de nosso banco de imagens. Em suma, a
ampliação da Ciência Cidadã e divulgação do PPP é essencial para que novos registros sejam
obtidos e especialmente sejam obtidas informação mais refinadas sobre as populações de mero
ao longo da costa brasileira.

Patrocínio: Petrobrás, através do programa Petrobras Socioambiental

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=WS0D5b18oL4&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7F
jP&index=3&t=5s
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Nova planta hospedeira e primeiro registro de Amalactus carbonarius Faust,
1888 (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae) para a Mata Atlântica do
Sudeste
EDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA JR1; WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA2; JOSÉ RICARDO M.
MERMUDES1
1 Laboratório de Entomologia, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade
Federal do Rio de Janeiro. 2 Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal
de Rondonópolis, Rondonópolis, MT, Brazil. E-mail: edersonliver@gmail.com

Curculionidae Latreille, 1802 é uma das famílias de coleoptera que possui representantes em
ambientes úmidos, com relações estreitas com as plantas aquáticas e diferentes níveis de
especificidade hospedeira. Existe uma lacuna no conhecimento taxonômico dos Curculionidae e
na diversidade associada a macrófitas da Região Neotropical. Dessa forma, promover um estudo
na Mata Atlântica é importante para integrar o conhecimento das relações destes insetos nos
ambientes de planícies de inundação e áreas úmidas. Esse trabalho incrementa a lista de plantas
hospedeiras e de distribuição geográfica para Amalactus

carbonarius Faust, 1888 e a

diversidade de Amalactini do Brasil. Foram realizadas cinco expedições (com três dias de coleta)
entre outubro de 2019 e fevereiro de 2021 nos alagados da Reserva Ecológica de Guapiaçu, em
Cachoeiras de Macacu - RJ, nas quais foram examinados 450 indivíduos de Typha domingensis
Pers. (Typhaceae). Foram amostrados um total de 67 indivíduos adultos de Amalactus
carbonarius, com maior abundância (N=17) no período chuvoso (outubro/2019) e menor (N=11)
no período seco (agosto/2020). Também foram amostradas oito larvas e duas pupas, associadas
à espécie A. carbonarius pelo tamanho do corpo e morfologia. Neste estudo são registrados pela
primeira vez adultos, larvas e pupas de A. carbonarius em T. domingensis (Typhaceae), sendo
portanto um novo registro de planta hospedeira para essa família de monocotiledônea.
Ocorrências dessa espécie de gorgulho existiam apenas para Cyperaceae. Além disso, A.
carbonarius apresentava distribuição registrada para a porção norte da Mata Atlântica do Brasil
(Bahia), sendo este o primeiro registro da espécie para a porção sul da Mata Atlântica. Além de
colaborar com conhecimento taxonômico de Amalactini, o estudo de relações inseto-planta
embasa o manejo correto da planta, que possui importância econômica.

Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ3ZXVrSFNs&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7Fj
P&index=4&t=11s
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Predação

de

anfíbio

por

Trachops

cirrhosus

Spix,

1823)

(Chiroptera:Phyllostomidae) na Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), no
Estado do Rio de Janeiro, RJ
Motta, A.1,2*; Almeida-Santos, M.¹
¹ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), RJ, ² Programa de Conservação dos
Morcegos do Brasil (PCMBrasil), e-mail: adarene.motta@gmail.com

O morcego Trachops cirrhosus (Spix 1823) ocorre em todos os biomas brasileiros desde florestas
primárias a áreas urbanas. É uma espécie de porte médio (ANTB 57 a 66 mm e peso 24 a 44 g),
identificada pela presença de numerosas protuberâncias cilíndricas, em forma de verrugas, nos
lábios e no mento. O anfíbio Boana albomarginata (Spix 1824) predado pelo morcego é uma
espécie endêmica da Mata Atlântica, que possui porte médio (CRC médio 5,5 cm) e de ampla
distribuição geográfica, ocorrendo desde o Estado do Rio Grande do Norte até Santa Catarina,
podendo ser encontrada em áreas abertas (naturais ou não), florestas secundárias e em suas
bordas, sendo bastante abundante nos locais onde ocorre. Utiliza para reprodução corpos d’água
lênticos. O objetivo deste trabalho é relatar a predação do anfíbio B. albomarginata ocorrida pelo
morcego T. cirrhosus no dia 5 de maio de 2012 na trilha do principal lago da Reserva Ecológica
Guapiaçu (REGUA), no Estado do Rio de Janeiro, RJ. O morcego foi capturado por rede de
neblina de 9 x 2,5 m com malha de 33 mm colocada ao longo da trilha com o anfíbio na boca, ao
ser retirado da rede foi constatado que o anfíbio estava em óbito, com isso, ambos foram
colocados no mesmo saco de algodão para que o morcego pudesse terminar sua refeição, logo
após esse acontecimento o morcego foi liberado. Ambas as espécies são predadoras, porém, a
predação de anfíbios por T. cirrhosus é amplamente conhecida, mas não exclusiva, pois insetos,
pequenos lagartos, pequenos mamíferos e frutas também fazem parte de sua dieta, e o anfíbio
é considerado um predador oportunista, pois alguns estudos sugerem que aracnídeos e
ortópteros sejam os itens mais importantes na sua dieta. Não é considerada uma espécie
venenosa, sendo comumente consumida por outras espécies de mamíferos. Esse fato corrobora
com um estudo onde T. cirrhosus identifica os anfíbios de que se alimenta pelas vocalizações
que emitem e podem diferenciar espécies venenosas de palatáveis, e as pequenas das muito
grandes, inclusive, essa espécie é capaz de aprender novas associações acústicas, o que pode
ser de grande importância frente a alterações na comunidade de presas.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=yAxvUZNc31o&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7Fj
P&index=5&t=19s
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EPHEMEROPTERA (INSECTA) DA RESERVA ECOLÓGICA DE GUAPIAÇU,
CACHOEIRA DE MACACU, RJ: LEVANTAMENTO PRELIMINAR
Lopez, J.F. M. 1,2; Francischetti, C.N. 3; Salles, F.F. 2
1. Pós-graduação em Entomologia, Universidade Federal de Viçosa (UFV).
2. Museu de Entomologia, Universidade Federal de Viçosa (UFV).
3. Coordenação de Vigilância Ambiental, Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

A ordem Ephemeroptera, composta atualmente por cerca de 4.000 espécies, constitui um dos
grupos mais antigos dentre os insetos alados. O conhecimento taxonômico do grupo avançou
significativamente no Brasil, em especial nos últimos 20 anos. Ainda assim, existem muitas áreas
pouco exploradas e espécies ainda desconhecidas. Objetivamos realizar o primeiro inventário
da fauna de Ephemeroptera da Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA). Coletamos
qualitativamente em pontos que incluíram córregos, rios e alagados na REGUA, nos substratos
disponíveis, com uma peneira de 1 mm de abertura de malha e fixando os exemplares em etanol
a 80%. Coletamos os adultos usando um pano branco e uma luminária de luz branca. As
subimagos foram individualizadas até realizar a ecdise imaginal e fixados em seguida.
Identificamos os espécimes usando chaves taxonômicas e descrições originais e depositamos o
material no Museu de Entomologia da Universidade Federal de Viçosa. Ao todo foram coletadas
quatro famílias e 19 gêneros, como apresentados a seguir. Baetidae (Americabaetis, Baetodes,
Callibaetis, Camelobaetidius, Cloeodes, Cryptonympha, Paracloeodes, Waltzoyphius e Zelusia),
Leptohyphidae (Leptohyphes, Leptohyphodes e Traverhyphes), Leptophlebiidae (Farrodes,
Hagenulopsis, Hylister, Miroculis, Thraulodes e Ulmeritoides) e Polymitarcyidae (Campsurus).
Polymitarcyidae foi representada apenas por adultos, enquanto para as demais famílias ninfas e
adultos foram coletados. Os gêneros mais amplamente distribuídos foram Baetodes, Cloeodes
e Traverhyphes, que ocorreram em 7 dos 12 pontos amostrados. Os gêneros Callibaetis,
Campsurus, Cryptonympha, Hagenulopsis, Hylister, Waltzoyphius e Zelusia ocorreram em
apenas um ou dois pontos. Dentre os pontos amostrados, o ponto 2 apresentou a maior riqueza,
com um total de 11 gêneros, enquanto que no ponto 4 foram amostrados apenas representantes
de Waltzoyphius e Zelusia. A próxima etapa deste trabalho estará voltada para a identificação
ao nível de espécie, permitindo avaliar melhor os registros aqui apresentados e a existência de
potenciais novos táxons.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=Tyw4IKHbJWY&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7F
jP&index=6&t=30s
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Padrão de atividade da Anta brasileira (Tapirus terrestris) reintroduzida na
Mata Atlântica do Rio de Janeiro.
AGLES, M.L.F.* ; GALLIEZ, M.
e-mail: agleslf@gmail.com

A atual crise de biodiversidade, com a perda ou redução das populações de animais, também
pode levar à diminuição de interações ecológicas, como a dispersão de grandes sementes e a
herbivoria realizada pela anta brasileira Tapirus terrestris. A anta é o maior mamífero terrestre
da América do Sul e, devido ao seu tamanho e sua dieta herbívoro-generalista, apresenta alta
capacidade de dispersar grandes sementes por longas distâncias. São animais solitários, com
hábito predominantemente noturno e crepuscular, que ocorrem em baixas densidades. Em
consequência da caça e fragmentação de habitat, as antas foram extintas em diferentes locais
ao longo de sua área de distribuição, como no estado do Rio de Janeiro no início do século
passado. O presente estudo está inserido no Refauna, com objetivo de analisar o padrão de
atividade das antas reintroduzidas na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), em Cachoeiras
de Macacu. Onze antas, de diferentes zoológicos e criadouros foram reintroduzidas pela técnica
de soltura branda. Armadilhas fotográficas foram distribuídas pela área de estudo, com
espaçamento mínimo de 500 metros entre si. Apenas os registros com uma hora de diferença
foram considerados para as análises. Foram testadas diferenças no padrão de atividade durante
o período de aclimatação no cercado e após a soltura; e diferenças entre machos e fêmeas. O
padrão de atividade das antas foi avaliado através do método de estatística circular. Entender os
padrões comportamentais dos animais a serem reintroduzidos é importante para o
desenvolvimento e implementação de técnicas de manejo que aumentarão o sucesso do projeto.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=WBsCsbiN4KE&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7F
jP&index=7&t=10s
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USO DO ESPAÇO POR ANTA TAPIRUS TERRESTRIS REINTRODUZIDAS NA
MATA ATLÂNTICA DO RIO DE JANEIRO
GOMES, L.F.*; GALLIEZ, M.
Instituto Federal do Rio de Janeiro, e-mail: fariaslarissa2015@gmail.com

A extinção de espécies animais, com a perda de suas interações ecológicas, é uma das maiores
ameaças para o funcionamento dos ecossistemas. A extinção de espécies herbívoras, como a
anta Tapirus terrestris (Perissodactyla: Tapiridae), pode afetar o padrão de dispersão de
sementes. A anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul, ocorrendo em baixa densidade
ao longo de sua distribuição e já extinta em diferentes áreas, como no estado do Rio de Janeiro,
devido à perda de habitat e caça. Em dezembro de 2017, foi iniciada a reintrodução das antas
na Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), Cachoeiras de Macacu pelo Refauna. Nesse
contexto, o presente estudo teve o objetivo de analisar o padrão espacial das antas
reintroduzidas na REGUA. Onze antas, de diferentes criadouros e zoológicos, foram soltas
através da técnica de soltura branda/tardia até o momento. Armadilhas fotográficas foram
distribuídas pela área de reintrodução para o monitoramento dos animais pós-soltura. A área de
vida das antas foi calculada através da técnica de mínimo polígono convexo 100%. Além disso,
foi estimada a proporção de sobreposição entre a área de vida de cinco indivíduos soltos e do
filhote nascido na natureza. Após a soltura do cercado de aclimatação, as antas estabeleceram
uma área de vida no entorno dos pontos de soltura, mas ainda não a estabilizaram.. A área de
vida variou entre 67,41 e 911,86 hectares (média: 495,8±296,4 ha). Machos e fêmeas
apresentaram área de vida semelhante. As antas apresentaram alta sobreposição de área de
vida, principalmente entre fêmeas e machos. Foi observada a dispersão de dois subadultos
machos da área de estudo, de modo que esses eventos de dispersão e de conflitos entre os
machos podem significar sobredensidade no entorno do cercado. A formação de casais entre as
antas favorece a reprodução, como visto com o nascimento de um filhote em 2020, aumentando
as chances de sucesso do projeto de reintrodução.

Financiamento: Fundação Grupo Boticário, FAPERJ, Programa Petrobras Socioambiental, IFRJ.

Disponível
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https://www.youtube.com/watch?v=Hil99hOVE3U&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7Fj
P&index=7&t=23s

42

BESOUROS ROLA-BOSTA E ANTAS: RESTABELECENDO INTERAÇÕES A PARTIR
DE REINTRODUÇÃO NA MATA ATLÂNTICA
Martinez1, L.M; Galliez1, M; Araujo, A.V1
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e-mail:

emailparatrabalhosifrj@gmail.com
A degradação de habitats e a extinção da biota do planeta estão acontecendo em níveis
drásticos. Consequência dessa perda de populações de animais é a diminuição de interações
ecológicas em ecossistemas, que acarreta o desequilíbrio funcional do ambiente. Besouros rolabosta realizam diferentes serviços ecossistêmicos: remoção de matéria orgânica em
decomposição, transporte de nutrientes para o solo e dispersão secundária de sementes. A
extinção local de grandes mamíferos pode afetar a disponibilidade de fezes no ambiente e
consequentemente a diversidade de besouros rola-bosta. Entre os biomas mais afetados pela
perda da fauna está a Mata Atlântica. A anta Tapirus terrestris é o maior mamífero herbívoro
nativo da América do Sul. Essa espécie foi extinta no Rio de Janeiro e sua reintrodução pode
auxiliar no restabelecimento das interações ecológicas e favorecer a restauração florestal. Neste
estudo, nosso objetivo geral foi avaliar o restabelecimento das interações ecológicas entre
besouros rola-bosta e as antas, comparando com outros mamíferos herbívoros presentes na
área (capivara, cavalo e vaca), e testar se a assembleia e diversidade funcional de besouros que
interagem com a anta é diferente em relação a essas espécies. O presente estudo foi
desenvolvido na Reserva Ecológica de Guapiaçu, localizada no município de Cachoeiras de
Macacu, RJ, onde foram reintroduzidas 11 antas desde 2018. Para amostragem das assembleias
de besouros foram realizadas oito campanhas entre o período de junho de 2019 e março de
2020. No total, foram coletados 895 besouros dos quais 840 pertenciam a 15 espécies da
subfamília Scarabaeinae. Entre os Scarabaeinae, 347 besouros interagiram com as fezes de
anta, 79 com fezes de capivara, 243 com fezes de cavalo e 171 com fezes de vaca. A anta
reintroduzida estabeleceu interação com 12 espécies (80%). A estrutura da assembleia de
besouros não diferiu entre as quatro espécies de mamíferos. O espaço funcional ocupado pelos
besouros que interagiram com anta foi maior dos que interagiram com os outros mamíferos (Anta
0,734; Capivara 0,005; Cavalo 0,039; Vaca 0,017). Isso indica que mesmo a anta sendo um
animal recém reintroduzido na REGUA, ela já desenvolve um importante papel nas interações
que os besouros fazem. Apesar de espécies com baixa abundância ainda poderem ser
consideradas extintas funcionalmente, os resultados desse estudo demostram que a anta está
reestabelecendo interações com os besouros rola-bosta que já utilizam os recursos dos
mamíferos locais.

Apoio institucional: Fundação O Boticário, FAPERJ, IFRJ e REGUA.
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Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=D_GHSLSk6iw&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7F
jP&index=8&t=11s
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CONCENTRAÇÃO DO NÉCTAR E BEIJA-FLORES VISITANTES FLORAIS: O
TERRITORIALISMO INFLUENCIA VISITANTES PREDOMINANTES?
Lacé-Marini, G. ; Alves, M.A.S.
Programa de Pós-graduação em Ecologia e Evolução – PPGEE/UERJ. Bolsista CAPES. E-mail:
lacegiovanni@gmail.com
Departamento de Ecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Financiamento: CNPq, FAPERJ. Apoio: UERJ/REGUA

Os beija-flores constituem o principal grupo de vertebrados polinizadores da região Neotropical,
sendo responsáveis pela polinização de aproximadamente 15% das espécies vegetais nas
florestas tropicais. Diferentes espécies de beija-flores podem variar em características
morfológicas e comportamentais, tais como estratégias de forrageamento territorialistas e não
territorialistas. Estudos observacionais anteriores evidenciaram padrões de comportamento de
forrageamento territorial associado à qualidade do recurso floral ofertado. No entanto, há uma
lacuna quanto a estudos experimentais in situ que avaliem o efeito da qualidade do néctar em
flores de espécies nativas sobre o comportamento de beija-flores. O presente estudo visa
contribuir para preencher esta lacuna, testando se o comportamento de forrageamanto de
Thalurania glaucopis e Ramphodon naevius, ambas endêmicas de Mata Atlântica, pode ser
predito pela qualidade do néctar ofertado por Heliconia sparthocircinata (Heliconiaceae). Para
realizar manipulações experimentais do recurso floral serão formados grupos de amostras
(tratamentos) e um grupo controle. As flores dos tratamentos receberão néctar artificial composto
por sacarose, de concentrações distintas, em diferentes horários da manhã, período de maior
atividade dos beija-flores, enquanto as flores do grupo controle não terão néctar adicionado. Esse
desenho permitirá realizar uma comparação entre visitas florais dos tratamentos e seus
respectivos controles. Espera-se que em flores tratamento com adição de néctar mais
concentrado haja maior intensidade de interações com o beija-flor territorial T. glaucopis,
enquanto em flores com adição de néctar mais diluído a intensidade de interações seja maior
com R. naevius, não territorial. Os resultados esperados podem indicar dominância de T.
glaucopis nas interações com a planta quando há maior concentração de néctar, adicionando
conhecimento aos estudos sobre partilha de recursos, que são relevantes para a compreensão
da hierarquia de dominância entre as espécies de beija-flores que, por sua vez, pode afetar a
reprodução das plantas.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=OSqPbKDfVF4&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7F
jP&index=10
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Estudo ecológico de Felídeos (MAMMALIA: CARNÍVORA) da Reserva
Particular do Patrimônio Natural Reserva Ecológica de Guapiaçu/Parque
Estadual Três Picos, RJ, Brasil.
Rodrigues, Y. O¹*; CERQUEIRA, R.²; LANNA, ANDRÉ M.³.
1.

Laboratório de Zoologia, Centro Universitário São José (UNISÃOJOSÉ).

2.

Laboratório de Vertebrados – Departamento de Ecologia, Instituto de Biologia,

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: yanrodriguez303@gmail.com

Cerca de 110 mamíferos que ocorrem no país estão na lista de espécies ameaçadas.
Principalmente os felídeos, pois todos eles estão presentes em diversas listas de ameaça por
diversos fatores. Os felinos necessitam de uma grande área de vida, têm hábitos mais exclusivos,
preferências por áreas melhores preservadas, ou seja, com vegetação mais densa e com maior
disponibilidade de recursos, possuem baixa tolerância a áreas desmatadas ou em outros casos
a proximidade com atividades humanas e a baixa disponibilidade de presas fazem com que
alguns felídeos mudem sua área de vida causando conflito desses animais com animais
domésticos próximos à unidade de conservação. Vale ressaltar que caça ilegal também é um
fator que corrobora para extinção local desses animais, juntamente com as queimadas e as
rodovias próximas aos fragmentos sendo um problema para conservação dessas espécies.
Ultimamente as atividades antrópicas tem diminuído o endemismo de determinadas espécies e
é uma forte ameaça à biodiversidade e a conservação da natureza, pois muitas dessas espécies
têm ciclos reprodutivos muito complexos e demorados, e funcionam como peças chaves nas
dinâmicas ecossistêmicas. A perda dessas espécies pode afetar seriamente o ecossistema
podendo causar uma cascata trófica negativa como: descontrole populacional, perda de
vegetação por herbívora de grandes populações, perda de nascentes de rios, isolamento
competitivo e etc., sendo assim, o trabalho têm por objetivo fazer um estudo ecológico de
Felídeos dimensionando as populações de Puma concolor e Leopardus pardalis, através das
armadilhas fotográficas. A identificação sedará através de manchas na pelagem de indivíduos
(“impressão digital”) ou até mesmo diferenças corporais. Também temos o objetivo de agregar
conhecimento através de suas interações ecológicas interespecíficas ou intraespecíficas como
a sobreposição de área de vida, os hábitos, os horários de atividades, segregação espacial e
entre outros, assim relacionando com grau de ameaça para essas espécies no local.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=rU4nJXkLTMY&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7Fj
P&index=11&t=176s
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Padrão de atividade da Anta brasileira (Tapirus terrestris) reintroduzida na
Mata Atlântica do Rio de Janeiro.
AGLES, M.L.F.* ; GALLIEZ, M.
e-maol: agleslf@gmail.com

A atual crise de biodiversidade, com a perda ou redução das populações de animais, também
pode levar à diminuição de interações ecológicas, como a dispersão de grandes sementes e a
herbivoria realizada pela anta brasileira Tapirus terrestris. A anta é o maior mamífero terrestre
da América do Sul e, devido ao seu tamanho e sua dieta herbívoro-generalista, apresenta alta
capacidade de dispersar grandes sementes por longas distâncias. São animais solitários, com
hábito predominantemente noturno e crepuscular, que ocorrem em baixas densidades. Em
consequência da caça e fragmentação de habitat, as antas foram extintas em diferentes locais
ao longo de sua área de distribuição, como no estado do Rio de Janeiro no início do século
passado. O presente estudo está inserido no Refauna, com objetivo de analisar o padrão de
atividade das antas reintroduzidas na Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), em Cachoeiras
de Macacu. Onze antas, de diferentes zoológicos e criadouros foram reintroduzidas pela técnica
de soltura branda. Armadilhas fotográficas foram distribuídas pela área de estudo, com
espaçamento mínimo de 500 metros entre si. Apenas os registros com uma hora de diferença
foram considerados para as análises. Foram testadas diferenças no padrão de atividade durante
o período de aclimatação no cercado e após a soltura; e diferenças entre machos e fêmeas. O
padrão de atividade das antas foi avaliado através do método de estatística circular. Entender os
padrões comportamentais dos animais a serem reintroduzidos é importante para o
desenvolvimento e implementação de técnicas de manejo que aumentarão o sucesso do projeto.

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=WBsCsbiN4KE&list=PL4dZsrahccCgElvo1OZpEeVlodYZl7F
jP&index=7&t=10s
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Resultados e Agradecimentos
O II Encontro Científico da Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA, foi um
evento promovido pelo Projeto Guapiaçu e com Patrocínio da PETROBRAS. O
evento promoveu a realização de seis painéis de debates durante os dias 21,
22 e 23 de julho. Até o momento da publicação deste relatório os seis painéis
somados já contavam com um total de 1.888 visualizações.

Além dos encontros promovidos, nossos pesquisadores também foram
convidados a enviar suas pesquisas em formato de pôster. Trinta e seis
trabalhos foram enviados e publicados, organizados em listas de reprodução
de acordo à estrutura de temas do nosso evento. Estas pesquisas, bem como
os painéis, ficaram disponibilizados no canal do Projeto Guapiaçu no Youtube
(link: https://www.youtube.com/channel/UCCgCeEVIQ7aCBD8O3ljSDsQ). No
site destinado à execução do Segundo Encontro Científico, contabilizamos um
total de 531 acessos, com 325 visitantes únicos. (link:
https://www.encontrocientificoregua.com.br/)

O evento proporcionou um encontro entre pesquisadores ligado à Reserva do
Guapiaçu, criando um espaço de diálogo e troca de experiências, e
conhecimento. Bem como promoveu um intercâmbio de informação e
resultados entre projetos participantes da REDAGUA, que também contam com
o patrocínio da PETROBRAS.

No atual cenário em que vivemos, em decorrência da pandemia que ainda
assola o mundo, espaços como este criado pelo projeto Guapiaçu tornam-se
fundamentais e estimulantes para o avanço da ciência. Assim como a
promoção de bem-estar social ao reforçar o senso de comunidade entre todos
os participantes do evento.
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