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A RPPN Fazenda Caruara é a maior unidade de conservação privada do Brasil com 
área de 3.844,73 hectares abrangendo as lagoas de Grussaí e Iquipari com o objetivo de 
proteger ecossistema de restinga. Neste contexto, o objetivo deste estudo é consolidar 
o conhecimento da florística de um dos principais fragmentos de restinga preservado 
do Norte do estado e enquadrá-lo dentro das tipologias descritas no Decreto Estadual 
41.612 23/12/2008. A RPPN está localizada no município de São João da Barra/RJ, ao 
lado do Distrito Industrial do Porto do Açu. Para consolidação da lista florística 
utilizou-se dados primários provenientes de coletas periódicas dentro da unidade pela 
equipe de flora da Porto do Açu e dados pretéritos dos principais estudos para a região 
sendo utilizados apenas táxons identificados a nível especifico. A lista florística foi 
sinonimizada na Flora do Brasil, avaliadas quanto a tipologia de ocorrência de acordo 
com o decreto supracitado e quanto ao grau de ameaça segundo a portaria MMA nº 
443, de 17/12/2014. Um total de 240 táxons pertencentes a 75 famílias foi listado para 
a RPPN: 176 (73%) identificados em nível especifico, 63 (27%) morfo-espécie (8 
indeterminadas, 24 em gênero e 31 em família). As famílias mais diversas foram 
Fabaceae (26/12), Myrtaceae (18/7), Rubiaceae (12/7) e Apocynaceae (11/5) estudos 
florísticos tem apontado estas famílias no ranking dentre as que mais contribuem para 
a diversidade vegetal. Cinco espécies se enquadram dentro de alguma categoria de 
ameaça: Condalia buxifolia Reissek (EN), Melanopsidium nigrum Colla (VU), 
Melocactus violaceus Pfeiff. (VU), Inga maritima Benth. (VU) e Scutia arenicola 
(Casar.) Reissek (EN) fortalecendo a importância da conservação deste remanescente. 
Das 9 tipologias descritas para restinga no Decreto Estadual, 8 foram observadas sob 
os domínios da RPPN e as mais representativas foram: arbustivo aberto não inundado 
(154 spp), arbustivo fechado pós-praia (84 spp) e arbóreo não inundado (40 spp) 
indicando que estas 3 tipologias são fundamentais na composição florística da RPPN. 
Schinus terebinthifolius Raddi e Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & Rowley foram 
coletadas em pelo menos 4 tipologias diferentes. Sendo a lista florística uma importante 
ferramenta para o conhecimento da diversidade vegetal da unidade, ressalta-se que a 
continuidade dos estudos de florística da RPPN terão, em um futuro próximo, seus 
objetivos atingidos.   
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