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Prancha 1: Aspectos da paisagem e da vegetação da Ilha dos Macacos, São Pedro da Aldeia/RJ. Do canto 
superior esquerdo ao canto inferior direito: a) Borda norte com estratos da estrutura vertical; b) Borda oeste 
com estratificação e espécies emergentes; c) Matriz de gramíneas e ao fundo a Serra da Sapiatiba; d) Dossel 
fechado com emergente ao fundo; e) Pterygota brasiliensis emergente e decidual; f) Epífitas abundantes em 

forófito; g) Liana lenhosa em densa serrapilheira; h) Sub-bosque com Conchocarpus macrophyllus; i) Actinos-
temon verticillatus “rainha” do sub-bosque; j) Hemiepífita Anthurium solitarium. 

Crédito das imagens: Fabio Mostacato Bastos.

Prancha 2: Espécies ameaçadas e/ou endêmicas na Ilha dos Macacos, São Pedro da Aldeia/RJ. Do canto 
superior esquerdo ao canto inferior direito: a) Justicia meyeniana com inflorescências; b) Ramo foliar de Ca-
riniana legalis; c) Ramo com inflorescências de Hiraea macrophylla; * nome atualizado de H. wiedeana; d) 

Ramo foliar de Ficus cyclophylla; e) Flor de Passiflora farneyi; f) Faramea bahiensis com inflorescências; g) 
Cupania fluminensis com frutos incipientes; h) Ramo foliar de Chrysophyllum januariensis; i) Tronco, ritidoma 

e exsudato de Pradosia kuhlmannii; j) Rinorea ramiziana com fruto seco e sementes ejetáveis. 

Crédito das imagens: Fabio Mostacato Bastos. 
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Prancha 3: Espécies ameaçadas e/ou endêmicas e possível nova ocorrência de espécie botânica para o 
estado do Rio de Janeiro, na Ilha dos Macacos, São Pedro da Aldeia/RJ. Do canto superior esquerdo ao canto 

inferior direito: a) Base das bainhas foliares em tom vermelho de Neoregelia eltoniana; b) Tronco alvo de 
Terminalia cf. mameluco; c) Ritidoma laxo de T. cf. mameluco; d) Face adaxial de ramo foliar de T. cf. ma-

meluco; e) Ramo com face abaxial de T. cf. mameluco; f) Face abaxial com domácias vermelhas na nervura 
principal com as secundárias de T. cf. mameluco; g-j) Bugios vermelhos (Allouata guariba clamitans) em 

copas de árvores. 

Fabio Mostacato Bastos. 

Fonte: Elaborado pelos autores


