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RESUMO

A Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade mundial, e está presente do Nordeste ao Sul brasileiro, porém encontra-se muito degradada e 
fragmentada. A conservação dos remanescentes da Mata Atlântica é feita principalmente dentro de Unidades de Conservação (UC), e é 
fundamental para garantir a sobrevivência das espécies que vivem neste bioma, muitas delas endêmicas. Cada tipo de UC possui uma necessidade 
de conservação diferente, por isso é necessário que se conheça a fundo as espécies animais e vegetais que vivem naquele local. Conhecer as 
diferentes caracteristicas possibilita criar as melhores estratégias de conservação. O conhecimento das espécies botânicas presentes em 
determinado local se faz por meio de levantamentos florísticos in loco. Este trabalho faz parte de um grande projeto de levantamento da flora de 
espermatófitas do Parque Natural Municipal de Petrópolis (PNMP), com o objetivo de identificar e listar as espécies arbustivas das trilhas do 
PNMP, apontar as espécies arbustivas endêmicas da Mata Atlântica que vivem no parque e indicar as espécies que estejam sob ameaça. Para a 
coleta das espécies, foram realizadas caminhadas quinzenais ao longo das trilhas do PNMP, onde todas as espécies de Angiospermas arbustivas 
encontradas floridas foram coletadas e fotografadas. Todas as amostras coletadas foram herborizadas e identificadas através de chaves de 
identificação. Foram encontradas 06 espécies, pertencentes às famílias Rosaceae, Verbenaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Fabaceae e 
Heliconiaceae. Uma espécie encontrada, Calliandra surinamensis Benth., pertencente à família botânica Fabaceae, foi considerada invasora da 
área. As espécies Pscycotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra. E Heliconia angusta Vell., pertencentes respectivamente às famílias botânicas 
Rubiaceae e Heliconiaceae são espécies endêmicas da Mata Atlântica. Ao final do trabalho, criou-se uma Chave dicotômica para as espécies de 
Angiospermas Arbustivas encontradas no Parque Natural Municipal do Ipiranga, possibilitando a fácil identificação de qualquer uma das espécies 
descritas neste trabalho.
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