
Levantamento Fitossociológico do Parque Natural 
Municipal Sabiá-Laranjeira de Rosal

Alessandra de L. Machado; Gabriel A. Carvalho; Matheus A. Carvalho; Raphael de S. Pereira; Maria de Fátima 

V. D. Esposti; Jamily Q. C. Lopes; Carlos Antônio A. de Freitas; Marcelo da C. Souza; Dora Maria Villela; 

Marcelo Trindade Nascimento.

METODOLOGIA

RESULTADOS ESPERADOS

INTRODUÇÃO

REFERÊNCIAS

GUEDES-BRUNI, R. R.; MORIM, M. P.; LIMA, H. C. ; SYLVESTRE, L. S. Inventário

florístico. In: SYLVESTRE, L. DA S ; ROSA, M. M. T. Manual metodológico para

estudos botânicos na Mata Atlântica. Seropédica, Edur. p. 24-50. 2002.

A fitossociologia é um ramo da Ecologia Vegetal que busca estudar,

descrever e compreender a associação de espécies vegetais em uma

comunidade. Seus objetivos referem-se ao estudo quantitativo da

composição florística, da estrutura, do funcionamento, da dinâmica, da

distribuição e das relações ambientais, sendo, portanto, fundamental para

a conservação e uso racional dos ecossistemas (GUEDES-BRUNI et al.,

2002).

O levantamento fitossociológico dos fragmentos florestais do Parque

Natural Municipal Sabiá-Laranjeira de Rosal (PNMSLR) está sendo

realizado com os seguintes objetivos:

• Caracterizar o padrão de distribuição diamétrica das árvores;

• Caracterizar a fase de sucessão ecológica dos fragmentos florestais;

• Conhecer a diversidade florísitica e a estrutura da vegetação arbórea.

Os resultados deste trabalho deverão permitir o conhecimento da

estrutura horizontal da área de estudo, pela estimativa dos parâmetros

fitossociológicos: altura média, DAP médio, densidade e riqueza de

espécies; bem como caracterizar a fase de sucessão ecológica dos

fragmentos florestais. Serão conhecidas as principais espécies arbóreas

que ocorrem no PNMSLR, com uma possível lista de espécies raras ou

ameaçadas de extinção.

O estudo da fitossociologia compreende basicamente 3 fases: a

coleta, o processamento e a interpretação de dados.

A fase de coleta de dados apresenta a seguinte sequência de etapas:

1 – Seleção, análise e interpretação de documentos cartográficos e

histórico da área de estudo.

2 – Definição dos trechos (pontos) a serem analisados dentro da área de

estudo.

3 – Estabelecimento das parcelas no campo.

4 – Marcação das árvores.

5 – Coleta de dados biométricos.

6 – Coleta de material botânico – levantamento florístico.

Fig. 1. Pontos selecionados para avaliação e

estabelecimento das parcelas permanentes.

Fig. 3. Georreferenciamento dos pontos

selecionados para estabelecimento das

parcelas permanentes.

Fig. 2. Entrevista com o Sr. João Adão,

morador da região, com o objetivo de

conhecer o histórico de uso do solo da área

do Parque.

Fig. 4. Pontos de alocação de 4 parcelas permanentes.
Fig. 6. Esquema de

parcela e subparcelas

orientadas pelos eixos

N-S, E-W.

Fig. 5. Ponto central de parcela permanente.

Fig. 7 – A, B, C. Árvores identificadas com placas de alumínio.
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Fig. 8. Aferição de Diâmetro à Altura do Peito (DAP).

Fig. 9. Planilha de campo para coleta de dados biométricos.

Fig. 10 – A e B. Material botânico coletado para identificação florística.
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