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As cidades de Resende e Itatiaia encontram-se inserida entre os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Apresentam aspecto
 montanhoso, tendo ao sul a Serra da Bocaina e ao norte a Serra da Mantiqueira, que abrange o Parque Nacional do Itatiaia. O Rio Paraíba do
 Sul corta ambas as cidades, tendo em suas margens remanescentes de mata atlântica ciliar. A construção do reservatório de Funil ocasionou
 redução nos remanescentes florestais. Este reservatório quando está no período de seca, nos possibilita observar exemplares centenários de
 Ficus gomelleira Kunth, afetados pela cheia do reservatório. Resende e Itatiaia não fogem às características de depredação da flora, ocorrida
 no período da cultura cafeeira, pecuária e leiteira, como principalmente do extrativismo descontrolado em nossos remanescentes. Nos
 municípios encontramos oito espécies nativas pertencentes ao gênero Ficus(Moraceae), sendo que a maior parte se encontra localizada no
 Parque Nacional do Itatiaia e em remanescentes florestais localizados em Penedo, Serrinha e Visconde de Mauá. Com exceção de Ficus
 trigona L.f. ("mium"), todas as outras foram coletadas e herborizadas, sendo depositadas nos herbários do Parque Nacional do Itatiaia (ITA),
 Museu Nacional (R), Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) e no Herbário Alberto Castellanos (GUA). Do subgênero Pharmacosycea
 ocorrem: Ficus adhatodifolia Schott, "figueira-vermífuga" e Ficus obtusiuscula (Miq.) Miq., "lombrigueira". Do subgênero Urostigma
 ocorrem: Ficus arpazusa Casar., "gameleira-preta", citada como uma nova ocorrência, Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq., "figueira-da-
pedra", Ficus glabra Vellozo, "figueira-brava", Ficus gomelleira Kunth, "gameleira", Ficus luschnathiana (Miq.) Miq., "gameleira-vermelha" e
 Ficus trigona L. f., "mium". As figueiras são plantas de grande longevidade, fazendo parte da dieta alimentar de vários animais silvestres como
 peixes, aves, mamíferos e formigas, consumidas principalmente quando o sicônio se encontra maduro, contribuindo na manutenção da cadeia
 alimentar. As determinações foram feitas por J.P.P. Carauta e P.P. De Souza.
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