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A Marambaia  abriga  instalações  militares  da  Marinha,  Aeronáutica  e  Exército.  Na
última década,  estas  instituições  vêm estimulando o desenvolvimento de  pesquisas
no local, através de convênios com universidades e institutos de pesquisa. O projeto
Vivenciando a Pesquisa Científica, através do estudo da flora ocorrente na restinga
da Marambaia, visa estimular a participação de alunos do 1º ano do Ensino Médio
do  Colégio  Militar  do  Rio  de  Janeiro  em  atividades  de  pesquisa  em  Ecologia  e
Botânica.  Neste  cenário  são  desenvolvidas  atividades  de  campo  e  laboratoriais,
havendo ainda a possibilidade de continuidade dos estudos, através do engajamento
do  aluno no  Programada de  Iniciação  Cientifica  Junior  (PICJr),  desenvolvido  pelo
Museu  Nacional/UFRJ.  O  projeto  teve  início  em  março  de  2006  e,  no  decorrer
desses  quatro anos,  o  Herbário  do  Colégio  Militar  do  Rio  de  Janeiro  foi  montado,
atividades de campo foram realizadas e 120 espécimes foram coletados, totalizando
21  famílias  botânicas  amostradas.  Alunos  selecionados  para  o  PICJr  realizaram
estudos  de  morfologia  externa,  anatomia  foliar  e  palinologia,  com  espécimes
coletados  pertencentes  às  famílias  Convolvulaceae,  Fabaceae,  Malpighiaceae  e
Solanaceae.  Em  2010,  19  alunos  participam  do  projeto.  A  primeira  atividade  de
campo foi realizada em maio, constando de aferição de dados ambientais e coleta de
espécimes para estudo, identificação e ampliação do acervo do herbário escolar. No
período  de  maio  a  novembro,  os  alunos  participam  da  preparação,  identificação  e
confecção  de  exsicatas,  realizando  estudos  de  morfologia  externa  e  pesquisa
bibliográfica.  Os  integrantes  do  PICJr,  participam  de  estudos  de  biologia  floral,
anatomia  foliar  e  palinologia  de  espécies  de  Fabaceae  ocorrentes  na  restinga  da
Marambaia. 
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