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A trilha Abraão-Dois Rios liga o principal centro de entrada da Ilha Grande (distrito do 
município de Angra dos Reis-RJ, Brasil), Abraão, com a comunidade de Dois Rios, onde 
ficava a antiga colônia penal. É uma trilha de aproximadamente 11 km de extensão, 
possuindo em diversos pontos uma dominância de Gleichenia sp., uma pteridófita comum 
na Mata Atlântica que costuma dominar áreas onde houve algum tipo de perturbação, e que 
permite maior entrada de luz, vento e alterações de solo. Dentro disto, o presente trabalho 
pretende observar os elementos que condicionam o estabelecimento das Gleichenia sp. e os 
seus impactos para o ambiente. Foram identificados os principais pontos de concentração 
da Gleichenia sp. e feitos os seguintes procedimentos: (1) Medições de extensão da trilha, 
em diversos pontos, com o auxílio de uma trena; (2) Análise microclimática para fins 
comparativos, entre 11:00 e 16:00; (3) Análises de orientação da encosta em pontos com a 
presença de Gleichenia sp,; (4) Análises de penetrabilidade de solo com penetrômetro de 
impacto, comparando a capacidade de penetrabilidade do solo entre a floresta adjacente e 
as áreas de Gleichenia sp., para observar possíveis diferenças entre estas. Os resultados 
obtidos nesse estudo foram capazes de gerar algumas conclusões. Em primeiro lugar, é 
possível observar que as áreas de samambaias indiretamente geram condições inibidoras 
para o estabelecimento de outras espécies, devido ao forte controle microclimático na 
forma de altíssima luminosidade, maior temperatura e menor umidade. As condições 
microclimáticas referentes à velocidade do vento se mostraram inconsistentes e as análises 
relacionadas à orientação das encostas necessitam de posteriores estudos para chegarem a 
conclusões sólidas. Em relação aos testes de penetrabilidade pode-se observar que o padrão 
de enraizamento das Gleichenia sp. permite uma maior penetrabilidade em relação às 
outras áreas. Estudos posteriores são necessários para o melhor entendimento do papel 
ecológico destes organismos, mas pode-se observar que estas inibem indiretamente o 
estabelecimento de outras espécies e consequentemente dificultam a sucessão. (Centro de 
Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - CEADS/UERJ; e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - 
FAPERJ). Palavras-chaves: Gleichenia sp.; Ilha Grande, Gestão de Unidades de 
Conservação 
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