
FLORA DA SERRA NEGRA, MINAS GERAIS – UM WEBSITE PARA
SUA DIVULGAÇÃO: WWW.FLORASERRANEGRA.COM.BR1

Fátima Regina G. SALIMENA2,3

Filipe Soares de SOUZA2,4

Luiz MENINI NETO5

Nos últimos anos a comunidade científica tem demonstrado grande preocupação em
relação à divulgação científica e buscando facilitar o acesso às informações. Assim a
internet  constitui  um  dos  principais  meios  de  democratização  da  informação  na
sociedade  moderna,  atuando,  desse  modo,  como  importante  ferramenta  de
divulgação  da  ciência,  extrapolando  a  fronteira  do  meio  acadêmico.  Surge  desse
modo, a importância da criação de um site que permita amplo acesso às informações
sobre a Serra Negra, possibilitando o conhecimento da região, destacado refúgio de
fauna  e  flora  da  Serra  da  Mantiqueira  na  Zona  da  Mata  de  Minas  Gerais.  A  Serra
Negra  faz  parte  do  complexo  da  Serra  da  Mantiqueira,  estendendo-se  pelos
municípios de Lima Duarte, Olaria, Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde, em
Minas  Gerais.  A  área  apresenta  um  mosaico  de  tipos  vegetacionais  formado  por
Campos  Rupestres,  Floresta  Estacional  Semidecidual  e  Floresta  Ombrófila  Densa
Montana  e  Alto-montana.  Um  amplo  levantamento  florístico  foi  realizado  nesta
região  de  2003  a  2009  cuja  coleção  se  encontra  depositada  no  Herbário  CESJ  da
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora.  A proposta  deste  projeto  é  disponibilizar  os
dados obtidos nos estudos florísticos da região da Serra Negra na forma de checklist
das  espécies,  gêneros  e  famílias  de  gimnospermas  angiospermas,  pteridófitas  e
briófitas  coletadas  na  região,  com  formatação  em  linguagem  apropriada  para
veiculação na internet. No website serão disponibilizadas fotografias das espécies em
campo e as mesmas serão relacionadas à imagem da exsicata de herbário no herbário
virtual.  Além  disso,  no  site  encontram-se  informações  e  fotografias  sobre  as
fisionomias da área de estudo com breve descrição de cada uma. Esses dados serão
incluídos em diferentes entradas no website, que deverá ter também uma versão em
inglês.
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