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O município de Rio das Ostras enquadra-se na planície quaternária do norte fluminense, a
mais extensa do Estado do Rio de Janeiro,  que se caracteriza por áreas planas e baixas e
tem seu  maior  desenvolvimento  nas  desembocaduras  dos  rios  Doce  e  Paraíba  do  Sul.  A
mata  atlântica  e  seus  ecossistemas  associados  são  a  formação  principal  da  formação  da
paisagem de Rio das Ostras e devido à grande pressão antrópica, hoje o município possui a
Reserva Biológica União, a Área de Proteção Ambiental Lagoa do Iriry, Área de Proteção
Ambiental  Monumento  Natural  dos  Costões  Rochosos  e  a  Área  de  Relevante  Interesse
Ecológico  Itapebussus.  Os  indivíduos  da  família  Sapotaceae  se  distribuem  em  regiões
tropicais  e  subtropicais  ao  redor  do  mundo  com  grande  representatividade  na  região
Amazônica  e  na  Floresta  Atlântica.  Muitos  de  seus  representantes  possuem  grande
importância  econômica,  tais  como  os  fornecedores  de  frutos  e  látex,  bem  como  os
utilizados na medicina popular e ornamentação. A proposta deste trabalho foi elaborar uma
cartilha informativa e didática abordando temas e aspectos relativos à botânica. A família
Sapotaceae foi utilizada como primeiro tema com base em estudos anteriores realizados na
região, onde pudemos verificar um elevado número de táxons e grande número de espécies
na  lista  vermelha  de  espécies  ameaçadas  da  União  Internacional  para  a  Conservação  da
Natureza e Recursos Naturais (IUCN). Esta cartilha tem a intenção de proporcionar acesso
à informação sobre a flora, mas também chamar a atenção para a valorização das espécies
no ambiente e também estimular a consciência conservacionista.
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