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A área estudada é um fragmento de 611,55 hectares formado por floresta
 estacional semidecídua e cerradão, e faz parte das unidades de conservação do
 estado de São Paulo sob a categoria de Parque Estadual. O estudo objetivou
 realizar o levantamento da flora vascular não-arbórea (arbustivo-herbácea,
 incluindo também lianas, epífitas e pteridófitas) muitas vezes não inventariada em
 estudos fitossociológicos, como os já realizados na região. O Parque Estadual de
 Porto Ferreira localiza-se no município de Porto Ferreira, Rodovia SP-215, Km
 90, na região nordeste do Estado de São Paulo, entre as coordenadas
 geográficas 21º49'S e 47º25'W e em altitudes que variam de 540 a 608 metros. O
 levantamento florístico foi realizado através de coleta de exemplares ao longo de
 trilhas estabelecidas na área de estudo e, em entradas pela vegetação em
 traçados perpendiculares aos caminhos pré-estabelecidos. Os espécimes
 coletados apresentavam flores e/ou frutos, sendo herborizados segundo as
 técnicas padrões. A identificação do material coletado se deu previamente em
 campo e, posteriormente, por meio de chaves taxonômicas, consulta a
 especialistas e comparação com materiais depositados no Herbário Rioclarense
 (HRCB). Até o momento, foram coletadas 240 espécies distribuídas em 51
 famílias. As famílias mais representativas, quanto ao número de espécies, foram
 respectivamente: Poaceae (23), Asteraceae (22), Rubiaceae (16), Malpighiaceae
 (13), Bignoniaceae (12), Piperaceae (11), Cyperaceae, Fabaceae, Malvaceae e
 Sapindaceae (8) e Orchidaceae (7). Juntas, essas 11 famílias correspondem a
 56,7% da flora vascular não-arbórea do Parque. Concluímos que a contribuição
 das espécies não-arbóreas para os levantamentos florísticos é importante, uma
 vez que, em um estudo anterior do estrato arbóreo apenas 155 espécies foram
 listadas, contra 240 espécies já coletadas neste estudo.
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