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A Mata Atlântica  é  um dos mais  importantes  “hotspots”  de biodiversidade  e  um
dos  biomas  mais  ameaçados  do  mundo.  Desta  forma,  é  de  extrema  relevância  o
investimento  no  ensino  /  aprendizagem  de  aspectos  ecológicos  que  contribuam  para  a
efetiva  conservação  deste  ecossistema.  Este  trabalho  objetivou  o  desenvolvimento  de
procedimentos  que  agregassem,  de  maneira  concreta  e  lúdica,  informação  científica
referenciada  a  estudantes  de  Ciências  Biológicas  da  Universidade  Federal  do  Estado  do
Rio  de  Janeiro.  Compondo  as  atividades  regulares  de  disciplina  de  Ecologia  foram
realizadas  atividades  práticas  para  a  caracterização  florística  e  fitossociologia  da
comunidade  no  Monumento  Natural  dos  Morros  Pão  de  Açúcar  e  Urca.  Através  do
método de parcelas, todos os indivíduos com o perímetro à altura do peito maior que 8 cm
foram numerados  e  etiquetados,  sendo  suas  características  dendrológicas  registradas.  Os
indivíduos  foram  coletados,  herborizados  e  identificados  ao  nível  de  família  com  a
utilização  de  chaves  dicotômicas  com  base  em  caracteres  vegetativos.  Ao  longo  do
semestre  os  dados  foram  trabalhados  e  as  atividades  buscaram  a  familiarização  com
procedimentos  usuais  de  profissionais  atuantes  na  temática,  incluindo  a  utilização  de
pacote  estatístico  específico,  e  a  adequada  interpretação  de  índices  de  diversidade  e
similaridade  para  a  elaboração  de  relatórios  finais.  A  prática  simplificada  da  “rotina
científica”, através da coleta de informações, desenvolvimento de atividades laboratoriais
e de gabinete, finalizando com a redação de texto acadêmico, facilitou a internalização de
conteúdos  e  auxiliou  na  formação  discente  de  forma  significativa.  Paralelamente,
valorizando aspectos relacionados à Conservação, houve contribuição para uma formação
ética, cidadã, social e ambientalmente referenciada.
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