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O Brasil está no alto da lista dos países de maior biodiversidade no mundo e tem a responsabilidade de
conservar as espécies, os ecossistemas naturais e manter os processos biológicos que tornam nosso planeta
habitável. O crescimento da população humana e os processos de desenvolvimento vem exercendo pressão sobre
os recursos naturais. A Mata Atlântica e o Cerrado figuram como um dos 25 biomas de alta biodiversidade mais
ameaçados do mundo (Lewinsohn & Prado, 2002).

Os ambientes insulares constituem um dos ecossistemas mais desafiadores para a sobrevivência das
comunidades de plantas e animais (Ângelo & Lino, 1989). O litoral de São Paulo enquadra-se no chamado
Litoral de Sudeste ou das Escarpas Cristalinas (Silveira, 1964). Neste trecho que vai do Sul do Estado do Espírito
Santo ao Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, a linha de costa faz um arco cuja morfologia está associada à
gênese da Serra do Mar, à formação das bacias oceânicas e às flutuações do nível do mar ocorridas durante o
período geológico de quaternário (Suguio, 1987).

Denominam-se ilhas continentais aquelas que, de alguma forma já estiveram ligadas ao continente.
Essas ilhas podem ter surgido a partir da separação de porções do continente por erosão de uma península
primitiva ou de variações do nível do mar durante os períodos glaciais (Ângelo & Lino, 1989).

A área geralmente pequena desses ambientes e o isolamento geográfico são características comuns a
todas as ilhas e que influem na diversidade da biota. A riqueza em espécies do continente ou áreas vizinhas
influirá, portanto na composição da biota insular, sendo a estabilidade da fauna e flora muito frágil (Ângelo &
Lino, 1989).

No litoral do Estado de São Paulo existem cerca de 78 ilhas, 12 ilhotas e 8 lajes (Ângelo & Lino, 1989),
em sua maioria protegidas por diplomas legais variados, sendo o mais amplo o Tombamento da Serra do Mar,
pelo CONDEPHAAT, através da Resolução SC 40/85. Destas, cerca de 40 estão abrangidas por parques
estaduais e estações ecológicas federais. No entanto, a sua proteção legal não derivou propriamente de um
conhecimento detalhado dos atributos intrínsecos dos seus ecossistemas terrestres ou marinhos, mas sim de
medidas genéricas de proteção a ecossistemas importantes e ameaçados (Campos , 2004).

As ilhas muito pequenas (que incluem também ilhotas e lajes) não toleram qualquer intervenção,
exceto a visitação ocasional ligada à pesquisa científica, educação ambiental e lazer contemplativo de baixa
interferência (Ângelo & Lino, 1989).

As ilhas do Abrigo e Guararitama constituem também expressivo ninhal para o gaivotão
e pouso de aves marinhas migratórias como as ameaçadas trinta-réis-real e

trinta-réis-de-bico-vermelho . A Ilha do Abrigo é importante dormitório da fragata
(São Paulo, 2006). Visando a proteção dos ninhais de aves existentes no local de forma a

garantir a proteção das espécies residentes e freqüentadoras dessas ilhas, em de dezembro de 2006, foi criada pela
Lei nº 12.406/2006 o Refúgio da Vida Silvestre do Abrigo e Guararitama, cujo território faz parte do Mosaico de
Unidades de Conservação Juréia-Itatins MUCJI.
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A região da Juréia foi considerada uma das áreas prioritárias para a conservação da flora e da
biodiversidade da Mata Atlântica, sendo definida como uma das ações prioritárias, para preencher a
enorme lacuna sobre a biodiversidade, a realização de inventários biológicos nas unidades de conservação
(Brasil, 2000).

Devido à importância biológica dos ambientes insulares associada à carência de informações
sobre os componentes florísticos deste ecossistema, está sendo implementado o projeto de pesquisa
denominado: “Caracterização do Meio Biótico do Refúgio de Vida Silvestre do Abrigo e Guararitama,
Mosaico de UCs Juréia-Itatins, Litoral Sul de São Paulo” cujo objetivo é levantar a composição florística
das Ilhas do Abrigo e Guararitama, subsidiando de informações e ampliando o conhecimento sobre a
vegetação do ecossistema insular de forma a contribuir para a conservação do patrimônio natural e
enriquecer o acervo do Herbário Dom Bento Pickel - SPSF, do Instituto Florestal. Desta maneira estamos
apresentando neste trabalho os resultados preliminares da primeira incursão no Refúgio da Vida Silvestre
Abrigo e Guararitama.

A Ilha do Abrigo localiza-se no litoral sul do Estado de São Paulo a aproximadamente 2 km
a leste do MUCJI sob as coordenadas 24° 23’ S e 46° 59’ W (FIGURA 1), possui uma área total de nove
hectares na porção plana da ilha. São ilhas sem praias, constituídas em toda sua linha de costa por
costões rochosos (FIGURA 2). A vegetação de Mata Atlântica, embora menos exuberante que as formações
do continente, consegue dar sustentação para alimentação, abrigo e reprodução de várias espécies da
fauna silvestre (Ângelo & Lino, 1989; São Paulo, 2006). Na Ilha do Abrigo existe um farol de
sinalização marítima da Marinha do Brasil. No local havia uma edificação de alvenaria, que estava irregular e
foi demolida.

FIGURA 1 – Localização do Refúgio da Vida Silvestre do Abrigo ou Guaraú e Guararitama.

2 MATERIALE MÉTODOS
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FIGURA 2 – Vista geral da Ilha do Abrigo e Guararitama (A) e vista parcial da Ilha do Abrigo (B).

O clima predominante da região em estudo é o Sub-tropical úmido sem estação seca definida, tipo Cfa
segundo a classificação de Köppen, com temperatura média anual de 21,4º C e pluviosidade média anual de
2.777,8 mm. Na região do rio Guaraú predomina o Clima Subtropical Oceânico Super Úmido do Maceno-Itú,
com temperatura média anual maior que 21,1º C e pluviosidade média anual de 2800-3000 mm, ou seja, do tipo
Af segundo a classificação de Köppen (Tarifa, 2004).

As características ambientais resguardadas pela Estação Ecológica de Juréia-Itatins permitiram sua
classificação como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO no ano de 1991, no Programa MaB

(Costa Neto, 1997).
As plantas foram listadas de acordo com a classificação das famílias reconhecidas pelo

APG (2003).
Para a conferência dos gêneros consultou-se o (Missouri Botanical

Garden - MOBOT, 2009). Os descritores foram citados conforme Brummitt & Powell (1992).
Até o momento foi realizada uma expedição de reconhecimento em abril de 2009, onde foram

coletadas as plantas vasculares férteis. Os indivíduos estéreis observados foram fotografados visando
identificação posterior. O material botânico foi herborizado conforme Fidalgo & Bononi (1984) e identificado
através de bibliografia específica, por comparação com exsicatas depositadas em herbários e consulta a
especialistas. Todo o material coletado está sendo depositado no Herbário Dom Bento Pickel - SPSF do
Instituto Florestal.

Em abril de 2009 foi realizada uma expedição nas Ilhas do Abrigo e Guararitama que permitiu até o
momento levantar 25 espécies representadas por 18 famílias (TABELA 1), das quais Arecaceae com três
espécies, Fabaceae, Malvaceae e Urticaceae com duas espécies cada, apresentam maior riqueza de espécies.
O jerivá ocorre em alta densidade na Ilha do Abrigo, onde observamos diversos
indivíduos adultos com frutos.

– Man

and Biosphere

Angiosperm

Phylogeny Group -

Angiosperm Phylogeny Website

Syagrus romanzofianum

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO
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TABELA1 – Espécies vegetais presentes na Ilha doAbrigo e Guararitama, ondeABR = IlhaAbrigo; GUA= Ilha
Guararitama; * = espécie introduzida.

Na Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo a família Capparaceae está representada por
apenas duas espécies, porém, existe a suspeita de um material coletado na Ilha doAbrigo ser uma terceira espécie
para o Estado (FIGURA 3), cujos dados deverão ser divulgados à comunidade científica após
tal confirmação.
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Família Espécie Ilha

ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius Raddi ABR

ARECACEAE Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman ABR

Bactris setosa Mart. ABR

Cocos nucifera L.* ABR

ASTERACEAE Eupatoriam cf. hastatum L. ABR

BROMELIACEAE Bromeliaceae 1 ABR

CACTACEAE Cereus sp. GUA

CANNABACEAE Trema micrantha (L.) Blume ABR

CAPPARACEAE Capparis sp. ABR

COMBRETACEAE Terminalia catappa L.* ABR

CONVOLVULACEAE Ipomoea cairica L. Sweet. ABR

EUPHORBIACEAE Manihot sp.* ABR

FABACEAE Fabaceae 1 ABR

Vigna luteola (Jacq.) Benth. ABR

HELICONIACEAE Heliconia velloziana L. Emygdio ABR

LAURACEAE Nectandra oppositifolia Nees ABR

MALPIGHIACEAE Stigmaphyllon sp. ABR

MALVACEAE Hibiscus pernambucensis Arruda GUA

Sida rhombifolia L. ABR

MORACEAE Brosimum guianense (Aubl.) Huber ABR

MUSACEAE Musa sp.* ABR

MYRSINACEAE Rapanea umbellata (Mart.) Mez ABR

SAPINDACEAE Urvillea sp. ABR

URTICACEAE Cecropia glaziovii Snethlage ABR

Cecropia pachystachia Trécul ABR
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FIGURA 3 – sp. encontrada na Ilha do Abrigo.

A presença do coco-da-bahia , amendoeira-da praia e da mandioca
sp. indica o processo de antropização que o local tem sofrido. Tal fato deve estar associado diretamente

às atividades de manutenção do farol de sinalização marítima existente no local.
Os resultados obtidos até o momento, apesar de serem preliminares, são satisfatórios, pois, estudos que

caracterizem componentes da vegetação das Ilhas doAbrigo e Guararitama não são conhecidos.
Rogalski & Araújo (2005) estudando a vegetação da Ilha de Moleques do Sul no Estado de Santa

Catarina concluiu que o baixo número de espécies encontrado pode ser resultante de alguns fatores como:
o perímetro reduzido, topografia acidentada, solo rochoso, a alta salinidade, a grande distância do continente,
e a influência dos ventos que castigam a paisagem constantemente.

Foram observadas também algumas aves como a garça-branca-pequena , o gaivotão
, o trinta-réis-real , o trinta-réis-de-bico-amarelo e o

urubu .
As ilhas têm sido utilizadas para o estabelecimento de ninhais por algumas destas espécies como

, além de servir de área de pouso e alimentação de espécies migratórias que estão ameaçadas
de extinção em São Paulo como (Campos , 2004; São Paulo, 2006).

A metodologia prevê a realização de coletas bimestrais, porém, esta periodicidade depende de
condições logísticas e ambientais adequadas, tais como: embarcação apropriada, boas condições do mar e clima.

Tais resultados permitirão a ampliação do conhecimento sobre os ambientes insulares, componentes
do Mosaico de Unidades de Conservação Juréia-Itatins e no Litoral Sul do Estado de São Paulo, contribuindo
para o preenchimento de uma lacuna de conhecimento biológico daquele ecossistema.

Capparis

Cocos nucifera Terminalia catappa
Manihot

Egretta thulla
Larus dominicanus Thallasseus maximus Sterna eurygnatha

Cathartes aura

L. dominicanus
Thallasseus maximus et al.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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