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Resumo 65

Distribuição das espécies da flora pertencentes à lista vermelha na Ilha Grande –
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A  necessidade  de  conservação  da  biodiversidade  na  região  de  Angra  dos  Reis,
principalmente na Ilha Grande, se dá pela presença de vegetação nativa da Mata Atlântica
e espécies  com risco de extinção devido  as  ações antrópicas advindas da ocupação
territorial e do turismo desordenado. O reconhecimento de que se trata de uma Unidade
de Conservação, que tem como função a preservação de espécies é pouco contemplada
no que se refere à indicação de quais espécies estão sendo protegidas naquele local. A
população  residente,  bem  como  os  turistas,  pouco  conhecem  sobre  os  atrativos
ambientais locais, restringindo-se apenas às características cênicas. A partir do momento
em que se sabe quais são as espécies nativas que são classificadas como ameaçadas, é
possível se criar meios de preservá-las no seu habitat natural, principalmente se for uma
área  com  grande  atrativo  turístico  e  pouca  fiscalização.  Diante  de  tais  fatos,  foram
pensadas  estratégias  para  divulgação  das  espécies  da  lista  vermelha  ameaçadas  de
extinção, auxiliando desta maneira, na conservação da biodiversidade. Nesse sentido, o
presente trabalho visa o levantamento da distribuição geográfica da flora da lista vermelha
ocorrentes  na  Ilha  Grande,  Angra  dos  Reis,  Rio  de  Janeiro.  Este  levantamento  foi
realizado através do levantamento bibliográfico do Livro Vermelho da Flora do Brasil, o
Plano de Manejo do Parque Estadual da Ilha Grande, o sítio eletrônico do Species Link e
o herbário virtual do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As coordenadas foram coletadas
em campo e em herbários virtuais, plotadas em mapas e a avaliação das espécies se deu
a partir dos critérios da IUCN. Foram encontradas um total de 26 espécies:  Anthurium
luschnathianum, Aristolochia odora, Begonia curtii, Canistropsis elata, Catteleya guttata,
Cedrela odorata, Couratari pyramidata, Cupania concolor, Cupania furforaceae, Euterpe
edulis Mart.,  Fernseea  bocainenses,  Grandiphyllum  hians,  Hippeastrum  striatum,
Ischnosiphon  ovatus,  Melanopsidium  nigrum,  Neoregelia  hoehneana,  Nidularium
serratum,  Octomeria  alexandri,  Plinia  edulis,  Pradosia  kuhlmannii,  Rauhiella  Silvana,
Roupala  sculpta,  Rudgea  macrophylla,  Urbanodendron  bahiense,  Vrisea  rubyae  e
Wittrockia  superba,  destas,  quatro  foram encontradas em campo nas trilhas de maior
acesso pelos turistas: A. luschnathianum, E. edulis, H. striatum e R. macrophylla (Figura
1). A grande maioria das espécies foram registradas na Vila do Abraão, nas vegetações
próximo a trilhas e praias de Palmas, Lopes Mendes, Parnaioca, Dois Rios, e Reserva
Biológica da Praia do Sul. Porém ainda existem muitas lacunas de locais em que estas
espécies possam ocorrer,  devido  ao fato de  não existirem pesquisas direcionadas às
espécies  com risco  de  extinção.  Portanto,  podemos observar  que  estas  espécies  se
encontram distribuídas por toda a Ilha e necessitam de um maior enfoque, para que se
possam criar meios de preservá-las em seu ambiente natural, tendo em vista que muitas
são endêmicas do Estado do Rio de Janeiro.  Este estudo mostrou a necessidade de
ampliação  de  pesquisas  com  as  espécies  sobre  algum  estado  de  ameaça  e  a
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necessidade  de  futuros  desdobramentos  para  a  divulgação  dessas  informações  para
preservação e conservação da biodiversidade.
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territorial, turismo. 

Figura 1: Distribuição das espécies ameaçadas na Ilha; E – Euterpe edulis, A –
Anthurium luschnathianum, R – Rudgea macrophylla, H – Hippeastrum striatum.
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