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RESUMO

INVENTÁRIO FLORÍSTICO E FLORESTAL NO PARQUE ESTADUAL DA
 CACHOEIRA DA FUMAÇA, ALEGRE / IBITIRAMA, ES

Katiuss Ferreira BORGES (1)
Camilla de Oliveira SOUZA (2)
Suelen Ferreira da CONCEIÇÃO (1)
Maressa Albuquerque CORTELETE (1)
Michaele Alvim MILWARD-DE-AZEVEDO (3)

O Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça está localizado na divisa dos
 municípios de Alegre e Ibitirama, situado na região do Caparaó, no Estado do
 Espírito Santo, com área de 162,5 ha e vegetação do tipo Floresta Estacional
 Semidecidual Submontana, representante do bioma Mata Atlântica. O objetivo
 desse trabalho foi realizar o inventário florístico e florestal, promover o
 conhecimento das espécies do parque, avaliar as espécies de interesse
 econômico e comparar quantitativamente os dados levantados, de modo a
 conhecer a amplitude das variações da vegetação dentro do parque, além da
 análise dendrométrica das árvores com DAP superior a 10cm, visando fornecer
 informações que possibilite o conhecimento das potencialidades produtivas e
 protetivas e definindo metas de condução e manejo florestal. Na elaboração deste
 trabalho foram utilizados os procedimentos usuais para estudos florísticos e
 dendrologia: levantamento e atualização bibliográfica, expedições científicas,
 identificação das espécies, análises de comparação utilizando o programa
 FITOPAC, inventário florestal com o alocamento de parcelas de 20 x 40m e
 cálculo dos índices de Shannon-Weaver (H') e Pielou (J). Nos fragmentos foram
 encontrados as fitofisionomias herbácea-arbustiva aberta a arbóreo, com árvores
 pouco lenhosas, formando dossel apenas em alguns pontos, com grande
 predominância de trepadeiras herbáceas e lenhosas, e epífitas, além de espécies
 exóticas invasoras ou não, e espécies com potencial ornamental, medicinal e/ou
 alimentar. Até o momento, foram encontrados para o parque 46 famílias, 103
 espécies. As famílias mais ricas foram Asteraceae (10 spp), Poaceae (7 spp) e
 Fabaceae (14 spp). Os indivíduos arbóreos possuem DAP médio de 7,513cm e
 altura media de 7,078m. O índice de diversidade mostra-se baixo devido às
 praticas agrícolas e de pastagem que durante décadas degradaram essa região.
 Atualmente essas práticas são proibidas e a cerca de 30 anos esses fragmentos
 estão se regenerando naturalmente.
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