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RESUMO
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 FLORÍSTICA DE UMA ÁREA LOCALIZADA NA SERRA DA MÃO, TRAIPU, AL 1

Adriana dos Santos COSTA 2

O presente estudo foi realizado em uma área de 1.110 ha destinado a criação de
 uma Unidade de Conservação, localizada na Serra-da-Mão, Traipu, AL. A região
 é caracterizada pela beleza cênica e contemplativa do conjunto de elevações com
 altitude variável e com a ocorrência de várias nascentes e rios intermitentes
 banhados pelo rio Traipú. Realizou-se um levantamento da estrutura e
 composição florística em dois ambientes, sendo o primeiro denominado de
 Primeira Estação (área mais úmida) e o outro de Segunda Estação (área mais
 seca.). Foram alocadas 20 parcelas de 10x 20m (200m2), distribuídas em dois
 blocos com dez parcelas cada. Registraram-se 1696 indivíduos, distribuídos da
 seguinte forma: 764 na primeira estação de coleta e 932 na segunda estação. As
 famílias com maior número de espécies foram Fabaceae (27), Bromeliaceae (12),
 Rubiaceae (9) e Bignoniaceae (8), respectivamente. A análise da estrutura
 vertical demonstrou que 50,88% dos indivíduos amostrados estão concentrados
 entre os três e seis metros de altura. Apenas no ambiente mais úmido foi
 encontrada uma maior quantidade de espécies arbóreas consideradas de grande
 porte (acima de 10m), perfazendo cerca de 10,9% na Primeira Estação. A
 distribuição dos indivíduos por classe de diâmetro revelou que a curva resultante
 indica que existe um decréscimo acentuado no número de indivíduos no sentido
 das menores para as maiores classes. A curva de diâmetro dos indivíduos
 presentes na área segue o padrão característico de florestas inequiâneas, ou
 seja, apresentam a forma de "j" invertido.  A predominância de indivíduos na
 primeira classe de diâmetro demonstra que a vegetação atualmente existente na
 Serra-da-Mão é em grande parte secundária, intercalada por pequenos trechos
 que ainda possuem características primárias. Porém, desde que contida as
 intervenções antrópicas, pode-se afirmar que a fisionomia florestal encontra-se
 em pleno desenvolvimento em direção a estágios mais avançados.
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