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Resumo - A paisagem florestal deve ser considerada e interpretada como um documento 

histórico que evidencia a dinâmica de populações pretéritas com seus ecossistemas, pois de 

acordo com estudos já desenvolvidos, as paisagens florestais que temos hoje em dia são 

produtos de inúmeras relações entre o homem e a natureza no passado. Há, portanto, a 

necessidade de se incluir o legado da atividade humana como parte do enfoque ecológico nas 

investigações sobre a paisagem, e, portanto, não se limitar a interpretar a sua estrutura e 

funcionamento a partir de um ponto de vista exclusivamente “natural” (GARCÍA-MONTIEL, 2002; 

OLIVEIRA, 2008).  Sendo assim, a ecologia histórica é uma importante ferramenta que nos 

orienta, pois é constituída em um novo campo de pesquisa interdisciplinar que busca estudar as 

dimensões temporais e espaciais das relações humanas com os ambientes. Usando esses 

conceitos o trabalho visa tratar a dinâmica de populações da carrapeta (Guarea guidonia (L.) 

Sleumer (Meliaceae)). Trata-se de uma espécie de ampla distribuição, de crescimento rápido e 

longeva, pois pode chegar a mais de 150 anos. Neste trabalho, foram feitos levantamentos na 

vertente meridional do Maciço da Pedra Branca, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, em áreas de ocorrência de G.guidonia. Em cada uma delas foi realizado um transecto em 

forma de cruz com as dimensões de cada “braço” de 200 x 10 m. Ao total foram inventariados 

1,35 ha. Foram obtidos dados de altura, perímetro, porcentagem de árvores mortas e densidade 

relativa de G.guidonia. A densidade relativa da espécie variou entre 0,7% e 48,0% e a sua 

dominância relativa entre 1,3% e 45,1%. A pesquisa foi complementada com a busca por 

vestígios arqueológicos e por consultas a moradores mais antigos. Concluiu-se que Guarea 

guidonia é uma espécie pioneira, que dificilmente germina em clareiras naturais. Nas condições 

de campo estudadas não foi observado o seu recrutamento. Os exemplares remanescentes de 

grande porte e encontrados em baixas densidades nasceram em condição de clareiras artificiais 

(exploração do carvão no século XIX/XX ou roças). Sua dominância e densidade tem relação 

direta com sua posição topográfica. Portanto, G. guidonia é uma espécie indicadora do histórico 

de intervenção do homem sobre o ambiente florestado. O fato de se tratar de uma espécie 



longeva contribui para que se possa conhecer e mapear áreas utilizadas a partir de meados do 

século XIX. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Guarea guidonia (L.) Sleumer é uma espécie pertencente à família Meliaceae, conhecida 

comumente como carrapeta ou marinheiro. Seu nome popular varia muito de acordo com o local 

onde é encontrada no Brasil. É uma espécie nativa brasileira, porém não é endêmica. 

Naturalmente é encontrada em diversos países da América Central e América do Sul, dentre os 

quais podemos destacar a Costa Rica, Cuba, Porto Rico, Panamá, Colômbia, Argentina e Brasil. 

É uma árvore perene, com uma copa espalhada e folhagem densa. Pode atingir 25 metros de 

altura, até 1 metro de diâmetro. Suas folhas compostas de 30-40 centímetros de comprimento, 

com 6-10 pares de folíolos de 15 a 20 centímetros. A carrapeta é uma espécie que tem o 

crescimento rápido e é longeva, podendo chegar a 150 anos, o que é de extrema importância, 

pois devemos interpretar e compreender o que a paisagem tem para nos revelar.  

É uma espécie pioneira, ou seja, sua germinação se dá apenas em áreas abertas, em 

condição de sol pleno. Na situação das florestas urbanas do Rio de Janeiro, a mesma é uma 

espécie extremamente frequente em função de seu uso pretérito para plantio de cana e café a 

partir do século XIX. Segundo POPINIGIS (1977) e BEWLEY e BLACK (1983) apud CASTRO et 

al. (1999), o processo germinativo de uma semente é considerado uma etapa crítica do biociclo 

vegetal, por estar associado a vários fatores de natureza extrínseca (fatores do ambiente físico) 

e intrínseca (processos físico-metabólicos). 

A sua casca pode ser utilizada para fins medicinais, tendo propriedades vermífugas, 

febrífugas, laxantes e adstringentes e sua madeira branca possui grande valor de mercado. 

Segundo CASTRO et al. (1999), sua dispersão é mais frequente em formações secundárias 

localizadas ao longo de rios, planícies aluviais e fundos de vales. Esta espécie pode ser 

empregada em paisagismo rural e urbano, e sua madeira é ideal para carpintaria, caixotaria, 

caixilhos de portas e janelas, além de outros usos existentes. 



 

A Ecologia histórica constitui um novo campo de pesquisa interdisciplinar que busca 

compreender as dimensões temporais e espaciais das relações das sociedades humanas com 

os ambientes assim como os efeitos globais desses relacionamentos (BALÉE, 2006). Em uma 

perspectiva histórica é evidente que a paisagem que nos chegou até hoje é produto das relações 

de populações passadas com o seu ambiente. Neste sentido é conveniente lembrar que não há 

como se conceber os sistemas ecológicos como “naturais”, desconectados das atividades 

humanas que se passaram em diversas escalas de tempo. Há, portanto, a necessidade de se 

incluir o legado da atividade humana como parte do enfoque ecológico nas investigações sobre a 

paisagem, e, portanto, não se limitar a interpretar a sua estrutura e funcionamento a partir de um 

ponto de vista exclusivamente “natural” (GARCÍA-MONTIEL, 2002; OLIVEIRA, 2008). Trata-se 

de uma subdisciplina adequada à análise de ecossistemas que apresentam um longo histórico 

de presença humana, como é o caso da Mata Atlântica. 

Assim, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de realizar um estudo detalhado 

sobre a biogeografia e a ecologia histórica de Guarea guidonia,associando a suas populações às 

características topográficas e aos usos do solo pretéritos. 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Caracterização da área de estudos 

O estudo foi feito no Maciço da Pedra Branca, que está localizado na Zona Oeste do 

município do Rio de Janeiro, RJ, Brasil (Figura 1). Apesar de atualmente este maciço ser 

revestido por densa Mata Atlântica, existe no seu interior inúmeros vestígios que atestam o seu 

uso anterior fosse em empreendimentos agrícolas (como para a produção de açúcar nos séculos 

Figura 1 - Exemplar de G. guidonia brotando em área aberta Figura 2 - Pesquisador medindo o diâmetro de um exemplar 

adulto de G. guidonia 



XVII a XIX) ou por populações periféricas à economia central como pequenos sitiantes, 

carvoeiros ou/e quilombolas. 

O Maciço da Pedra Branca é composto basicamente por rochas cristalinas e 

cristalofilianas, granitos e principalmente o gnaisse facoidal, entrecortados por rochas básicas, 

como o diabásio (GALVÃO, 1957 apud SOLÓRZANO, A. et al 2012). 

 

 

Figura 3 - Limites do município do Rio de Janeiro e do Parque Estadual da Pedra Branca 

 

 



2.2.  Procedimentos metodológicos 

 

A partir de explorações preliminares da vertente meridional do Maciço da Pedra Branca 

(encostas a montante dos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, Camorim e Curicica) 

foram identificadas seis distintas áreas de ocorrência de Guarea. Em cada uma delas foi 

realizado um transecto em forma de cruz com as dimensões de cada “braço” de 100 x 5 m 

(Figura 4). Ao total foram inventariados 13.500 m2 (ou 1,35 ha). Em cada área foram obtidos 

dados de altura, perímetro, % de árvores mortas e densidade relativa das Guarea. O critério de 

inclusão defini-se pelos indivíduos arbóreos ou arbustivos com diâmetro igual ou superior a 5 cm. 

A pesquisa foi complementada com a busca por vestígios arqueológicos e por consultas a 

moradores mais antigos.  

 

 

Figura 4 - Transecto em forma de cruz realizado no campo 

  

O Maciço da Pedra Branca foi habitado e utilizado por diversas populações periféricas à 

economia central nos séculos passado e, por isso, no seu interior encontramos diversos 

vestígios arqueológicos (Figuras 5 e 6) e diversas “marcas” destas populações. Nas figuras 5 e 6 

é possível observarmos garrafas de séculos anteriores que foram encontradas no interior da 

floresta, próximas às ruínas. As “marcas” que foram comentadas anteriormente podem ser 

entendidas como algumas espécies vegetais que não deveriam ser encontradas nessas matas, 

porém, são encontradas, pois as populações passadas plantaram para sua subsistência ou/e 

para uso religioso, entre outras. 

 

 



 

  

 

 

 

As seis distintas áreas de ocorrência da carrapeta que foram exploradas podem ser 

observadas na Figura 7. Elas estão divididas em três classes de idades diferentes. O ponto um, 

em azul, é o único que possui vinte anos e é denominado Vargem Grande. Os pontos dois, três e 

quatro, em roxo, possuem sessenta anos e são chamados de Morro da Mesa, Fundo de vale do 

Caçambe e Divisor de drenagem do Caçambe, nesta ordem respectivamente. Finalmente, os 

pontos cinco e seis, em verde, possuem aproximadamente cento e cinquenta anos e são 

identificados como Serra do macaco leste e Serra do macaco oeste, nesta ordem 

respectivamente. 

 

Figura 7 - Mapa com as seis áreas de ocorrência da carrapeta que foram exploradas 

Figura 5 e 6 - Vestígios arqueológicos encontrados no interior da floresta 



3. RESULTADOS 

Tabela 1 - Descritores de vegetação em áreas de ocorrência de G. guidonia 

Idade 
Densidade total 

(ind./ha) 

Densidade relativa 

de Guarea 

Área basal 

total 

(m²/ha) 

Dominância relativa 

de Guarea 

20 anos 

(ME) 
770 31,2% 28.5 38,8% 

60 anos 

(DD) 
1.800 0,7% 26.23 1,3% 

60 anos 

(FV) 
1.016 48,0% 25.33 45,1% 

60 anos 

(DD) 
1.244 2,0% 34.18 4,8% 

150 anos 

(ME) 
1.320 1,9% 42.80 12,2% 

150 anos 

(FV) 
1.325 1,1% 37.79 5,2% 

ME – Meia encosta; FV – Fundo de vale; DD – Divisor de drenagem 

 

 Nas seis áreas trabalhadas, é possível observarmos no mínimo duas condições que 

influenciam diretamente a dominância e a densidade relativa da carrapeta, são elas: idade e 

posição topográfica. 

 Na área de vinte anos, por ser um local com indivíduos menos desenvolvidos e menores, 

consequentemente, ocorrerá maior incisão solar, sendo assim, uma condição bem favorável para 

o desenvolvimento dos indivíduos de G. guidonia. Encontramos valores bastante significativos 

para a densidade e dominância relativas da carrapeta, sendo eles, 31,2% e 38,8%, 



respectivamente. Nas áreas de sessenta anos, é possível notarmos que a posição topográfica 

influenciou diretamente na densidade e dominância relativa da carrapeta, pois nas áreas de 

divisor de drenagem foram encontrados valores de 0,7% e 2% para densidade relativa e 1,3% e 

4,8% para dominância relativa, enquanto que, na área de fundo de vale foram encontrados 

valores de 48% e 45,1%, sendo o primeiro para densidade relativa e o segundo para dominância 

relativa. Finalmente, nas áreas de cento e cinquenta anos, inventariamos valores de 1,9% e 

1,1% de densidade relativa de G. guidonia e 12,2% e 5,2% de dominância relativa de G. 

guidonia, respectivamente. Devemos destacar que, os valores de densidade relativa são baixos, 

porém os de dominância relativa são elevados quando comparados aos de densidade relativa, 

isso demonstra que os indivíduos arbóreos da carrapeta que são encontrados nestas áreas 

estão lá há muito tempo, sendo assim, indivíduos bem desenvolvidos e, portanto tais áreas 

muitos anos atrás eram locais totalmente abertos, pois assim a carrapeta pôde germinar nestas.  

Como foi dito anteriormente, tal espécie necessita de áreas abertas e condição de sol pleno para 

que possa germinar e se desenvolver. 

4. DISCUSSÃO 

Tanto para o gráfico que apresenta a relação entre da densidade total e área basal total 

das áreas de estudo, quanto para o gráfico que apresenta a densidade relativa e a dominância 

relativa de G. guidonia nas áreas de estudo (%), nesta ordem respectivamente são denominas 

as áreas que possuem as idades: i) Vargem Grande (20 anos); ii) Divisor de drenagem do 

Caçambe (60 anos); iii) Fundo de vale do Caçambe (60 anos); iv) Morro da Mesa (60 anos); v) 

Serra do Macaco Leste (150 anos) e vi) Serra do Macaco Oeste (150 anos). 

 

Gráfico 1 - Densidade total e área basal total das áreas de estudo 
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 Analisando a relação entre a densidade total e a área basal total das áreas de estudo, é 

possível observarmos que as áreas mais antigas (nesse caso, cento e cinquenta anos) possuem 

as maiores áreas basais, tal fato se deve porque nesses locais são encontrados indivíduos 

arbóreos mais desenvolvidos. Não necessariamente as áreas mais antigas possuem as maiores 

densidades, isso ocorre porque nestas áres só se encontram aqueles indivíduos longevos, que 

são adaptados a uma série de condições específicas. 

 

Gráfico 2 - Densidade e dominância relativa da carrapeta nas áreas de estudo (%) 

  

 Observamos que, na área de vinte anos a densidade e dominância da carrapeta são 

relativamente elevadas, tal fato se deve porque esta espécie necessita de uma condição de sol 

pleno e áreas bem abertas para conseguir se desenvolver. Neste gráfico, é possível notarmos 

que a densidade e a dominância relativas da carrapeta estão diretamente relacionadas em 

função da sua geomorfologia, nesse caso, pela posição topográfica e por sua idade. Quando 

comparamos as áreas de sessenta anos entre si, comprovamos o que foi dito anteriormente, 

pois a área de fundo de vale possui índices elevados em relação às outras áreas da mesma 

idade. Finalmente, nas áreas de cento e cinquenta anos, encontramos poucos exemplares de 

carrapeta, porém esses poucos indivíduos possuem grande representatividade, uma vez que, 

nestas áreas a dominância da carrapeta é bastante elevada quando comparada com sua 

densidade. 
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5. CONCLUSÃO 

Guarea guidonia é uma espécie pioneira, que dificilmente germina em clareiras naturais. 

Nas condições de campo estudadas não foi observado o recrutamento. Contudo, apesar de 

pioneira e de crescimento rápido, é longeva, podendo chegar a mais de 150 anos, logo, é uma 

espécie de extrema relevância para o estudo científico, pois devemos ser capazes de saber 

interpretar o que ela pode nos revelar. Nesse caso, uma série de locais que foram habitados e 

explorados por pessoas que viviam à margem da sociedade séculos passados. Foram 

encontradas ruínas e antigas carvoarias, assim como objetos arqueológicos de relevante valor 

histórico. 

Os exemplares remanescentes de grande porte e encontrados em baixas densidades 

nasceram em condição de clareiras artificiais (exploração do carvão no século XIX ou roças), o 

que nos demonstra que áreas que, hoje em dia apresentam indivíduos bem desenvolvidos e que 

parecem nunca terem sofrido interferência antrópica direta, já foram áreas completamente 

abertas.  

Guarea guidonia é uma espécie indicadora do histórico de intervenção do homem sobre 

o ambiente florestado. O fato de se tratar de uma espécie longeva (pode chegar a mais de 150 

anos) contribui para que se possa conhecer e mapear áreas utilizadas a partir de meados do 

século XIX. Portanto, a paisagem pode e deve ser lida como um documento histórico, como 

atesta a dinâmica de populações da carrapeta no Maciço da Pedra Branca. 
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