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O Jardim Botânico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (JB-Rural), localizado 
no município de Seropédica/RJ, vem propiciando, desde 1980, ações que articulam 
pesquisa, ensino e extensão. É considerado um local chave no âmbito social/ecológico, 
pois sedimenta conhecimento científico e incentiva a conscientização ambiental por meio 
de seu espaço e de suas atividades. Nesse contexto, o grupo das pteridófitas, constitui 
relevante ferramenta informativa, tendo em vista sua representatividade nos ecossistemas 
da região e importância evolutiva e ecológica. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi 
realizar um levantamento das espécies de pteridófitas presentes no JB-Rural visando à 
integração desse grupo botânico com as atividades didático-científicas desenvolvidas no 
local. A metodologia de amostragem seguiu levantamento florístico padrão para espécies 
do grupo, considerando seus ambientes preferenciais. Os espécimes foram coletados, 
herborizados e identificados no Laboratório de Criptógamas da UFRRJ, seguindo o sistema 
de classificação padrão. Foram registradas 10 espécies de pteridófitas, distribuídas em oito 
gêneros e seis famílias. Dessas, cinco são nativas de ecossistemas da Floresta Atlântica, 
bioma dominante na região. Todas as espécies analisadas apresentam hábito herbáceo; e, 
em relação à forma de vida, foram observadas seis espécies terrícolas e quatro 
holocorticícolas, sendo a maioria com padrão sazonal sempre verde (apenas a espécie 
Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn. com estratégia poiquiloídrica). O conhecimento 
florístico do grupo é funcional, visto o significado ecológico que as pteridófitas apresentam 
dentro dos seus hábitats naturais, a presença dessas espécies evidencia a potencialidade do 
JB-Rural como ambiente de conservação e representatividade ecológica do grupo. Ainda, o 
crescimento da popularidade das pteridófitas enriquece o conteúdo das atividades 
desenvolvidas do JB-Rural, adicionando informações de um grupo botânico pouco 
abordado, mas que representa um elo chave na historia evolutiva dos vegetais. Possibilita o 
combate à cegueira botânica, através da educação ambiental, pois atinge uma parte da 
biodiversidade pouco conhecida popularmente, e sua importância dentro da Floresta 
Atlântica. Em suma, esse trabalho contribui para motivar a execução de atividades 
educacionais, pesquisas e auxilia na prática do ensino evolutivo e cultural de plantas. 
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