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Diretrizes do espaço preveem apoio a atividades de ensino 
e extensão, conservação de espécies ameaçadas de 
extinção e promoção de ações de educação ambiental

Flávia Lopes
Repórter

Pesquisas revelam riqueza
de flora e fauna

PESQUISA

Uma das principais reservas com vegeta-

ção remanescente da Mata Atlântica da 

região, o Jardim Botânico tem sido alvo 

de relevantes estudos realizados por alunos e 

pesquisadores da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) na tentativa de mapear o espaço 

e conhecer um pouco mais sobre a diversidade  

da área, localizada na região central de Juiz de 

Fora, em Minas Gerais.

Com 845 mil metros quadrados e considerado 

um dos fragmentos urbanos de maior dimensão, 

foi adquirido pela Universidade em 2010, com a 

proposta de conciliar conservação e preservação 

dos recursos naturais com atividades lúdico-

científicas para alunos e para toda a população. 

Desde então, esse laboratório vivo tem reunido 

inúmeros pesquisadores cujos trabalhos iniciais - 

que contemplam flora, fauna e recursos hídricos 

- traçam um panorama geral da mata e servem 

de base para novas pesquisas e ações a serem 

implantadas. Dezenas de estudos já foram 

desenvolvidos por pesquisadores vinculados à 

UFJF e alguns deles podem ser conferidos nesta 

reportagem.

Segundo a pró-reitora de Pesquisa da UFJF, Mar-

ta D’Agosto, trata-se de uma Área de Especial 

Interesse Ambiental que poderá ser ampla-

mente estudada. “A grande diferença entre um 

jardim botânico e um parque é que o jardim bo-

tânico é um local de estudo. Todas as unidades 

poderão desenvolver atividades importantes lá, 

não apenas as ligadas às ciências biológicas.”

Ainda de acordo com a pró-reitora, as diretrizes 

do espaço preveem a realização de estudos e 

pesquisas sobre flora e fauna, apoio a atividades 

de ensino, pesquisa e extensão e conservação 

de espécies ameaçadas de extinção, além de 

promoção de ações de educação ambiental. 

“É um grande laboratório ao ar livre.” Para a 

professora do Departamento de Botânica da 

UFJF, Fátima Salimena, os estudantes serão 

os maiores beneficiados, principalmente os da 

graduação ou da pós-graduação envolvidos com 

trabalho de campo e atividades reais em meio 

à natureza. “Os alunos poderão contar com um 

campo real de estudo, ampliando, assim, sua 

grade curricular.”

O envolvimento da comunidade do entorno é a 

principal aposta do também professor do Depar-

tamento de Botânica da UFJF, Daniel Pimenta, 

para a preservação. “Acredito que o melhor 

segurança será aquele que foi conscientizado. 

Acho, inclusive, que esse é o principal motivo 

da implantação do Jardim Botânico: contribuir 

com a mudança de cultura de explorativa/con-

sumista para a preservacionista/integrativa. 

Temos que mostrar à comunidade universitária 

e a toda a população que ali não é um parque, e 

sim uma área de aprendizado. Temos que estar 

conscientes de como conciliar desenvolvimento 

tecnológico com preservação da natureza.”

Com 845 mil metros quadrados e considerado um dos fragmentos urbanos da Mata Atlântica de maior dimensão, o Jardim Botânico foi adquirido pela Universidade em 2010 

Fo
to

: R
ob

er
to

 D
or

ne
la

s



8 A3 - Abril a Agosto/2014

O interesse por parte da Universidade em 

adquirir a área veio em função do envolvimento 

de vários setores da sociedade civil organizada, 

juntamente com ambientalistas, que lutavam 

contra a instalação de um empreendimento 

imobiliário no local. Segundo o reitor Henrique 

Duque, com a aquisição do Jardim Botânico, a 

UFJF possibilitará o melhor aproveitamento do 

espaço por toda a comunidade. ”Nosso papel foi 

resgatar esse local que é considerado o pulmão 

de nossa cidade. Além das atividades de pesqui-

sa e extensão, esperamos criar uma importante 

área de turismo e lazer no município.”

A partir da aquisição, um amplo trabalho para 

traçar diretrizes de intervenção e adequação da 

infraestrutura do Jardim Botânico começou a 

ser executado. Recentemente, recursos de R$ 

36 milhões foram anunciados pelo reitor para 

contemplar obras e transformar o espaço em 

uma grande área de estudo e lazer, estimulando 

o turismo regional.

Além de obras civis, que incluem criação da casa 

autossustentável, laboratórios, restaurante e 

todo o paisagismo do local, os investimentos 

também preveem a instalação de um teleféri-

co, que conduzirá ao mirante e de um trenó de 

montanha, que percorrerá a área preservada, 

possibilitando o acesso de visitantes e facili-

tando o trânsito de pesquisadores. Os recursos 

foram aplicados na recuperação de uma área de 

degradação existente no local (voçoroca), cujos 

trabalhos já foram concluídos.

Segundo a pró-reitora de Pesquisa, Marta 

D’Agosto, também está prevista a construção 

de borboletário, sauvópolis (permitirá a visua-

lização de colônias de formigas), bromeliário, 

orquidário, deque na margem do lago, viveiro de 

mudas, salas de aula e quiosques. “Com a aqui-

sição, a UFJF garante a utilização do espaço 

para toda a comunidade para lazer, cultura e 

educação ambiental.”

Um dos arquitetos responsáveis pela 

elaboração do projeto, o professor do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, Klaus Chaves 

Alberto, explica que todas as intervenções 

buscaram conciliar as demandas da visitação à 

necessidade de preservação do meio ambien-

te. “Ao buscarmos um trajeto para o teleférico, 

optamos por aquele que causaria o menor im-

pacto ambiental possível. No caso do trenó de 

montanha, o baixo impacto ao meio ambiente 

se dá pela flexibilidade do meio de transporte, 

que acompanha a topografia local e não pede 

intervenções no terreno. O trenó também não 

utiliza combustíveis fósseis, o que é impor-

tante.” O espaço tem projeto paisagístico do 

escritório Burle Marx.

LAZER E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Há relatos de que os antigos donos do Sítio 

Malícia, área onde está situado hoje o Jardim 

Botânico, encomendaram da África dezenas de 

serpentes conhecidas como mambas negras 

para assustar e espantar eventuais indivíduos 

que invadiam o espaço para caçar, pescar ou 

retirar a vegetação do local. Lenda ou não, o fato 

é que os donos do imóvel não precisariam buscar 

os animais tão longe.

Segundo estudo desenvolvido pela então bol-

sista de iniciação científica do Departamento de 

Zooologia da UFJF e hoje mestranda em Ecologia 

pela mesma instituição, Pilar Cozendey, há no 

Jardim Botânico pelo menos quatro espécies de 

serpente, como jararaca, cobra cipó, falsa coral 

e cobra d’água, encontradas durante estudo 

realizado entre 2010 e 2011. Orientada pela pro-

fessora do Departamento de Zoologia da UFJF, 

Bernadete Maria de Sousa, a estudante buscou, 

em sua pesquisa, inventariar a fauna de répteis 

presentes no Jardim Botânico a fim de criar um 

mapa de distribuição de espécies na área. Mam-

bas negras, no entanto, não foram encontradas.

Durante as coletas, Pilar reuniu 19 exemplares de 

répteis. Entre os lagartos foram capturados oito 

de camaleão (ou lagarto-verde) e um de lagarto. 

As coletas foram realizadas semanalmente e 

as capturas foram possíveis por meio de de três 

conjuntos de armadilhas instalados em pontos 

estratégicos no Jardim Botânico: lago central, 

ponto intermediário da mata e ponto mais alto 

do sítio. “Curiosamente, o local onde encontra-

mos mais espécies foram nas duas áreas mais 

próximas da casa. Como o Jardim Botânico será 

aberto à visitação pública, estes dados já podem 

configurar como base para elaboração de estra-

tégias educativas e subsidiar novas pesquisas 

sobre a área e região e sobre as espécies que se 

destacarem no estudo.”

CAMALEÃO,  
JARARACA E FALSA 
CORAL

Um estudo que procura investigar a estrutura 

e a diversidade da flora do Jardim Botânico 

como subsídio para restauração e conservação 

MAIS DE OITO 
MIL ÁRVORES 
CATALOGADAS

PESQUISA

florestal do espaço já está rendendo frutos. 

Mais de oito mil árvores estão catalogadas e 

são monitoradas permanentemente por um 

grupo de pesquisadores liderado pelo professor 

do Departamento de Botânica, Fabrício Alvim 

Carvalho.

Segundo ele, os trabalhos na mata começaram 

em 2010 e, neste período, foram reconhecidas 

mais de 300 espécies. No levantamento, o que 

causou maior curiosidade foi o fato de a espécie 

com maior predominância ser a do palmito-

juçara, ameaçada de extinção e uma das mais 

valorizadas no mercado. Foram contabilizados 

quase mil pés.

Além disso, há uma grande área com presença 

de pés de café sob a floresta, várias espécies de 

madeira de lei e pelo menos seis ameaçadas, 

como jequitibá, jacarandá da Bahia, ipê amarelo, 

canela, braúna e cedro.

“O que verificamos nessa vegetação foi um 

grande potencial de regeneração da Mata Atlân-

tica nos últimos 80 anos. O número de espécies 

encontradas é considerável se pensarmos no 

fato de este fragmento florestal estar localizado 

na área urbana de Juiz de Fora e já ter sido ex-

plorado.” Ainda conforme Carvalho, a tendência 

no local é de avanço da floresta. Ele também 

estuda a possibilidade de criação de um horto, 

para ampliar o plantio de vegetação nativa na 

região.



9A3 - Abril a Agosto/2014

DEZ ESPÉCIES DE 
MAMÍFEROS
Mensurar a comunidade de pequenos mamíferos 

não voadores  presentes no Jardim Botânico foi o 

objetivo do estudante Michel Carneiro Delgado, 

orientado pelo professor do Departamento 

de Ciências Naturais da UFJF, Pedro Henrique 

Nobre. Entre junho de 2012 e julho de 2013, o 

pesquisador realizou, para o levantamento, 

48 dias de coleta. Ao todo, foram capturados 

87 pequenos mamíferos distribuídos em dez 

espécies, sendo seis delas de roedores de 

pequeno porte. Mas também foram encontrados 

cachorro-do-mato, lobo-guará, furão-grande, 

lontra, quati, gato-mourisco, bugio, mico-

estrela, sauá, porquinho-da-Índia, capivara, paca 

e cutia.

Segundo o pesquisador, cinco destas espécies 

são sabidamente raras na Mata Atlântica e 

também se mostraram raras no Jardim Botânico, 

como a cuíca-de-três-listras (Monodelphis) e 

o rato-do-mato-ruivo (Rhagomys rufescens). 

Além disso, a presença de algumas espécies de 

mamíferos de médio e grande porte ameaçadas 

destaca a importância da preservação do frag-

mento do Jardim Botânico, como lontra, bugio, 

paca e cutia. “O rato-do-mato (Akondon) foi a 

espécie mais abundante neste estudo, repre-

sentando 68% do total de animais capturados.” 

Ainda de acordo com Delgado, por serem muito 

dependentes de micro-habitats específicos, as 

espécies de pequenos mamíferos não  voadores  

são sensíveis a pequenas mudanças no am-

biente natural, sendo assim boas indicadoras da 

qualidade dos habitats remanescentes.

A pesquisa, defendida em fevereiro deste ano, 

apontou ainda que este padrão de preponderân-

cia de pequenos roedores pode ser consequência 

da ação antrópica dentro do fragmento. Como 

medidas de preservação, o graduado propõe 

ações de educação ambiental com a população 

do entorno e o estabelecimento de um corredor 

ecológico entre fragmentos vizinhos. “Esses 

animais compõem a base da cadeia alimentar 

dos vertebrados de maior porte. Há estudos que 

mostram que cães são responsáveis pelo exter-

mínio de cerca de 70% da fauna de fragmentos 

florestais. Há muitas residências no entorno do 

Jardim Botânico, e foi constatada a presença de 

cães e gatos invadindo a área do estudo. Ainda 

conforme o pesquisador, é preciso uma estra-

tégia imediata de ação junto à comunidade do 

entorno do Jardim Botânico. “Temos que minimi-

zar o número de animais domésticos circulando 

dentro da floresta e estabelecer uma parceria 

com o Centro de Controle de Zoonoses para 

conter e capturar cães que sejam encontrados.” 

A pesquisa foi financiada pela empresa Hiperroll 

Embalagens, por meio de passivo ambiental.

CONHECIMENTO 
POPULAR E 
PRESERVAÇÃO

Aliar conhecimento popular e educação ambien-

tal e integrar a população do entorno do Jardim 

Botânico para ajudar a preservar a área foi jus-

tamente o objetivo do estudo desenvolvido pelo 

atual doutorando em Ecologia pela UFJF, Bruno 

Esteves Conde, sob orientação do professor do 

Departamento de Botânica da UFJF, Daniel Pi-

menta. A partir dos preceitos da etnofarmacolo-

gia - ciência que estuda o conhecimento popular 

sobre as plantas medicinais -, o pesquisador 

realizou um trabalho de aproximação com os 

moradores dos bairros Santa Terezinha, Nossa 

Senhora das Graças, Eldorado, Alto Eldorado e 

Vista Alegre, na Zona Leste de Juiz de Fora e que 

integram o entorno no Jardim Botânico, a fim de 

averiguar se o conhecimento cultural coincidia 

com o científico em relação a determinadas 

plantas. O trabalho também procurou mensu-

rar o interesse da população em participar de 

projetos no espaço.

PESQUISA

Das espécies capturadas pelo pesquisador Michel Carneiro Delgado, cinco são raras na Mata Atlântica
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Trinta e cinco espécies de vespas sociais foram catalogadas pelo pesquisador Bruno Corrêa Barbosa

PESQUISA

O pesquisador visitou 303 casas na região e pro-

curou, com a pessoa mais velha de cada residên-

cia (e capaz de influenciar os demais membros 

da família) que as plantas medicinais utilizava 

e em quais situações, e se haveria interesse em 

participar de um horto medicinal no Jardim Botâ-

nico. “Constatamos que 90% dos entrevistados 

utilizam plantas medicinais, mas percebemos 

que esse tipo de conhecimento sobre o uso de 

plantas terapêuticas muitas vezes vem deixando 

de ser repassado.”

A pesquisa levantou 103 plantas do conheci-

mento popular, mas três delas foram citadas 

por todos os entrevistados e foram estudadas 

mais a fundo: hortelã, assapeixe e algodão. “Ao 

compararmos com a literatura científica, algu-

mas pessoas faziam o uso incorreto da hortelã, 

por exemplo, ao administrá-la como calmante (a 

planta é estimulante).”

O pesquisador também constatou o grande 

interesse da população em participar da implan-

tação e da manutenção do horto. “Ele poderá 

funcionar como fonte de plantas medicinais e 

de resgate cultural, ao mesmo tempo em que 

tornará possível a disseminação de educação 

ambiental e conservação do espaço.”

VARIEDADE
DE INSETOS 
SURPREENDE

O Jardim Botânico da UFJF abriga pelo menos 

35 diferentes espécies de vespas sociais. Isso é 

o que apontou um dos estudos desenvolvidos 

no âmbito do mestrado em Ciências Biológicas - 

Comportamento e Biologia Animal, desenvolvido 

pelo pesquisador Bruno Corrêa Barbosa. O núme-

ro foi considerado grande na comparação com 

outros parques de Minas Gerais, com a diferença 

de que o Jardim Botânico é um fragmento rela-

tivamente pequeno e situado em área urbana, 

mais suscetível à ação antrópica. O maior núme-

ro de espécies registrada em estudos em Minas 

Gerais foi de 43 no Parque Estadual do Rio Doce, 

no Vale do Aço, próximo a Timóteo, e 42 na Mata 

do Baú, em Barroso, em área rural.

O trabalho foi realizado entre 2011 e 2013 e 

foram identificadas mais de 300 colônias de 

vespas. As coletas foram realizadas uma vez por 

mês com diferentes metodologias. A partir do 

estudo, o aluno está identificando as preferên-

cias de nidificação (construção de ninhos) das 

vespas no ambiente, pretendendo saber se há 

uma preferência entre as vespas e as plantas. 

“Para fragmentos urbanos, o que encontramos 

no Jardim Botânico foi o maior registro de espé-

cies”, explica Barbosa. Entre os mais frequentes 

no local estão os marimbondos tatu, chapéu, 

chumbinho, caboclo e cavalo. “Além de relatar a 

riqueza de espécies do local e hábitos de nidifi-

cação, minha dissertação discutirá a diferença 

de espécies que habitam alturas diferentes da 

floresta, onde comparo o sub-bosque e dossel 

(resultado das sobreposição de galhos e folhas 

das árvores).”

Outro estudo, que está sendo desenvolvido pela 

estudante Tatiane Tagliatti em sua graduação, 

mapeou borboletas e mariposas. Em cinco 

coletas, recolheu 142 borboletas e mariposas, 

totalizando 60 morfotipos diferentes que 

serão analisados posteriormente. “Em traba-

lhos similares, em Belo Horizonte (MG), foram 

encontradas 50 espécies incluindo borboletas e 

mariposas. Espero que o número encontrado no 

Jardim Botânico seja bem significativo.” O traba-
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lho de Tatiane estava previsto para terminar em 

março de 2014 e dará origem ao seu projeto de 

mestrado.

Interação entre vespas sociais e bromélias foi 

o tema da pesquisa da aluna Marcelle Leandro 

Dias que cursa mestrado em Comportamento 

Animal na UFJF. A ideia de estudar o tema surgiu 

a partir de sua monografia de conclusão do 

curso de Ciências Biológicas também na UFJF. 

“Encontrei muita nidificação de vespas embaixo 

das folhas das bromélias e procurei aprofundar 

para ver se essas vespas utilizavam os recursos 

florais das bromélias.”

A estudante encontrou três espécies de vespas 

e outros três registros fotográficos de diferentes 

espécies em três tipos de bromélias diferentes 

(portea e uma espécie noturna cuja floração só 

ocorre à noite). Segundo a mestranda, a maior 

parte foi encontrada nas folhas secas da bromé-

lia, já que pássaros e outras espécies de animais 

utilizam a água para se alimentar e acabam pre-

dando as larvas. Mas ela também descobriu uma 

espécie mimetizando folhas verdes o que causou 

surpresa. “É possível que tenham desenvolvido 

esse mimetismo devido à maior resistência das 

folhas verdes.”

ABELHA SOLITÁRIA
Avaliar as abelhas e seu processo de construção 

de ninhos foi o objetivo da mestranda em Com-

portamento Animal Karine Munck, cuja pesquisa 

também se encontra em andamento. O plano é 

examinar diversidade e abundância das espécies 

de abelhas e vespas que nidificam (constroem 

seus ninhos) em ninhos armadilha (construídos 

pela pesquisadora em bambus e garrafas PET) e 

abelhas em ninhos naturais em ambiente mais 

e menos influenciados pela atividade humana. 

Para isso, foram pesquisados diferentes espaços 

“A grande diferença 
entre um jardim botânico 
e um parque é que o 
jardim botânico é um 
local de estudo. Todas 
as unidades poderão 
desenvolver atividades 
importantes lá”

(Marta D’Agosto, 
pró-reitora de Pesquisa)

PESQUISA

Tatiane Tagliati recolheu 142 borboletas e mariposas em cinco coletas, totalizando 60 morfotipos 
diferentes que serão analisados posteriormente
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Marconi Fonseca de Moraes e Renata de Oliveira 
Pereira em um primeiro momento, analisaram 
as características físicas do lago para identificar 
quais seriam os pontos importantes para o estudo 
qualitativo e quantitativo da água 

PESQUISA

12 A3-Abril a Agosto/2014
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no Jardim Botânico: a área de visitação, que 

conta com construções e atividade de pessoas 

e veículos, e a trilha no interior da mata, com 

grande variedade de árvores de médio e grande 

porte, sem interferência humana relevante.

Até fevereiro de 2014, foram retirados 33 ninhos 

armadilha, sendo que, dentre esses, 16 tiveram 

insetos emergentes e 17 permanecem fechados, 

dentro de garrafas PET. Foi localizado apenas um 

ninho de abelha solitária, da tribo Euglossinae 

(Hymenoptera, Apidae), que nidificou em tubo 

de bambu. Já nos ninhos naturais, a mestranda 

encontrou 28 ativos, 19 em ambiente antrópico 

(11 em muro de pedra, cinco em cimento, dois 

em árvores, um em barranco). Os outros dez 

localizados dentro de trilhas mais preservadas, 

todos em troncos de árvores.

“O fato de os ninhos de abelhas terem sido 

encontrados em maior número, perto da área 

mais antrópica fugiu um pouco do esperado, 

pois achava que ia encontrar mais nas trilhas 

de mata fechada.” Segundo Karine, o fenômeno 

é compreensível e ela aponta algumas hipóte-

ses. “Pode estar relacionado à disponibilidade 

de substratos adequados à nidificação nesses 

ambientes, como parede, muro de pedra. Além 

disso, os locais mais preservados são mais fe-

chados, sendo que as abelhas preferem lugares 

mais descampados para realizar seus voos.”

Conforme o professor do Departamento de 

Zoologia e coordenador das pesquisas acima, 

Fábio Prezoto, os estudos começaram há três 

anos e foram conduzidos no sentido de conhecer 

o cenário na mata a fim de nortear melhor os es-

tudos na área. De acordo com ele, para qualquer 

um dos grupos existe grande representação na 

área do Jardim Botânico. “Fazemos um trabalho 

de monitoramento constante para identificar, 

convergir os estudos para o conhecimento da 

população e ajudar a divulgar o espaço. O Jardim 

Botânico abre possibilidades para muitas outras 

áreas e são fundamentais para pesquisas: todos 

os trabalhos darão origem a dissertações.”

QUALIDADE DA 
ÁGUA DOS LAGOS
Monitorar qualitativamente e quantitativamen-

te os recursos hídricos disponíveis no Jardim 

Botânico e incentivar o planejamento conserva-

cionista do local é o que pretendem os pesquisa-

dores do Departamento de Engenharia Sanitária 

e Ambiental da UFJF, Marconi Fonseca de Mo-

raes e Renata de Oliveira Pereira, contribuindo 

para a gestão sustentável do espaço.

O lago do Jardim Botânico é um importante 

recurso hídrico da região por ser afluente à 

margem esquerda do rio Paraibuna, que por sua 

vez é afluente, também à margem esquerda, 

do rio Paraíba do Sul. Segundo Moraes, em um 

primeiro momento, o estudo analisou as carac-

terísticas físicas do lago e do seu entorno para 

identificar quais seriam os pontos importantes 

para o estudo qualitativo e quantitativo da água. 

“Acreditamos que realizar esse monitoramento 

é essencial para o controle dos recursos hídricos 

do espaço.”

Ainda conforme o pesquisador, quantitativa-

mente foram analisadas as vazões do verte-

douro (estrutura utilizada para medição de 

vazão). Qualitativamente foram definidos seis 

pontos em locais diferentes no lago para coletas 

mensais de água, com as quais foram analisados 

parâmetros de temperatura; oxigênio dissolvi-

do; potencial hidrogeniônico (pH); cor; turbidez; 

condutividade elétrica; e demanda bioquímica de 

oxigênio. Já para mensurar a vazão do lago foram 

efetuadas medições diárias, de segunda-feira a 

sábado, no mesmo período.

Segundo os resultados do estudo, apesar de não 

se ter observado fonte de poluição antrópica du-

rante o período de monitoramento, ao comparar 

os resultados com o padrão do grupo das águas 

doces (de classe 1) estabelecido pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama 357/05), 

é possível perceber que alguns parâmetros não 

atenderam a todas as exigências.

De acordo com Renata, os níveis foram satis-

fatórios em certos períodos do ano e em certos 

pontos do lago. Em uma determinada parte do 

lago monitorada na pesquisa,os parâmetros 

oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de 

oxigênio não se encontravam de acordo com os 

padrões estabelecidos na referida norma. O oxi-

gênio dissolvido é essencial para a sobrevivência 

das espécies aquáticas. Já a demanda bioquímica 

de oxigênio é a quantidade de oxigênio necessá-

ria para oxidar a matéria orgânica biodegradável 

presente na água.

Contudo, segundo o estudo, com a aeração que 

ocorre na saída do lago, o oxigênio dissolvido es-

taria dentro dos padrões em 60% das amostras. 

Os elevados valores de demanda bioquímica 

de oxigênio encontrados são provenientes de 

material orgânico de origem vegetal e não de 

origem antrópica. “Muitas alterações ocorreram 

em função da condição de estagnação da água. 

Vamos continuar os estudos para verificar se 

com a ação antrópica no local teremos alguma 

mudança”, explica Renata. 

Já a vazão média total variou, segundo Moraes, 

com o aumento e a diminuição da precipitação 

(intensidade de chuva) apenas nos 90 dias ini-

ciais de análise. “Isso não pode ser verificado nos 

outros meses, pois foi feita apenas uma medida 

a cada dia no período de segunda a sábado, e 

nem sempre feitas após a precipitação.”

CONTROLE DE 
CARRAPATOS
Outro estudo, liderado por pesquisadores Erik 

Deamon e Marta D’Agosto, do Departamento 

de Zoologia, realiza um biomonitoramento 

de carrapatos. Segundo Daemon, havia uma 

indicação prévia de que tinha uma quantidade 

grande desses animais atacando as pessoas que 

frequentavam o espaço. Situação que poderia 

significar um risco, já que existe uma fauna 

muito grande de capivaras, que são reservató-

rio do agente causador da febre maculosa. “O 

carrapato pode transmitir a doença ao humano, 

se estiver infectado.”

Diante desse cenário, os pesquisadores propõem 

ações preventivas para formular a proposta de 

controle dessa população. Iniciado em agosto de 

2013, o trabalho ainda está em andamento. 

O objetivo é realizar dois anos de coletas 

mensais no entorno do lago, onde se concentra 

a maior população de capivaras. “Conforme 

esperado, estamos encontrando uma quantida-

de bem significativa de carrapatos. Uma análise 

preliminar indica que há predominância da 

espécie que pode transmitir a bactéria causadora 

“Os alunos poderão 
contar com um 
campo real de estudo, 
ampliando, assim, sua 
grade curricular”

(Fátima Salimena, professora do 
Instituto de Ciências Biológicas)

PESQUISA

“Temos que estar 
conscientes de 
como conciliar 
desenvolvimento 
tecnológico com 
preservação da natureza”

(Daniel Pimenta, professor do
Instituto de Ciências Biológicas)
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da febre maculosa, o carrapato-estrela. Mas os 

estudos ainda são bastante iniciais.”

A partir dos resultados, a intenção é propor 

medidas de controle. Atuam no projeto três 

alunos de doutorado de Ciências Veterinárias 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), parceria da UFJF neste estudo. Além 

de dois alunos de graduação da UFJF.  “A febre 

maculosa não é uma doença com altas taxas 

de mortalidade, mas o diagnóstico impreciso 

pode levar a sérias complicações para humanos”, 

ressalta Daemon.

REPRODUÇÃO DE 
BROMÉLIAS
Estudo liderado pela pesquisadora do Departa-

mento de Botânica, Ana Paula Gelli, pretende 

identificar o mecanismo de reprodução de 

diferentes espécies de bromélias. Para isso, a 

professora buscou a observação de diferentes 

ações antrópicas como influenciadores nos 

mecanismos reprodutivos das espécies e se as 

áreas preservadas tinham um maior sucesso 

reprodutivo.

Ao procurar o tipo de sistema reprodutivo de 

cada uma das espécies, verificou quais necessi-

tam de animal polinizador e se em áreas menos 

conservadas haveria mudança nesse quadro. O 

levantamento, que teve início em 2010, apontou 

que a maior parte das espécies pesquisadas pre-

cisam de um polinizador, e o beija-flor é o prin-

cipal agente. Essa característica foi verificada 

entre dez espécies de bromélias pesquisadas. A 

única espécie que se mostrou diferente foi aque-

la cuja floração ocorre à noite, sendo a poliniza-

ção realizada por morcegos. “Esses resultados 

apontam um importante quadro, pois caso haja 

uma diminuição da população dos polinizado-

res, os beija-flores, as espécies de bromélias 

também podem estar ameaçadas.” Além disso, 

ela verificou que cada espécie possui uma época 

de floração diferente ao longo do ano, o que é 

essencial para a manutenção das aves no local. 

“É garantia de alimento para esses animais.”

DESCOBERTA DE UM 
GÊNERO NOVO
Conhecer as espécies de microorganismos 

protistas ciliados que vivem no tanque (na área 

que acumula água) das bromélias foi o objetivo 

do pesquisador Roberto Júnio Pedroso Dias, 

orientado pela professora Marta D’Agosto. 

Durante o estudo, iniciado em 2010, o pesquisa-

dor encontrou cerca de 30 espécies diferentes 

de protozoário e um gênero novo, que ainda 

será publicado em artigo. Posteriormente, ele 

pretende comparar a biodiversidade das espé-

cies encontradas nas bromélias com a do lago 

do Jardim Botânico. O trabalho foi realizado em 

parceria com a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ).

“Caso haja uma 
diminuição da 
população dos 
polinizadores, os 
beija-flores, as 
espécies de bromélias 
também podem estar 
ameaçadas” 

(Ana Paula Gelli, professora do 
Departamento de Botânica) 

Entre 2011 e 2013, foram identificadas mais 
de 300 colônias de vespas


