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Dentre as comunidades vegetais tropicais as herbáceas constituem um grupo com
 elevada diversidade e importante papel ecológico. Devido a isso, esse estudo
 objetiva caracterizar a flora herbácea de um fragmento de floresta Atlântica com
 3,5 mil hectares. O fragmento em estudo é totalmente circundado por plantações
 de cana de açúcar e encontra-se inserido na Usina Serra Grande (USGA), entre
 os Municípios de Ibateguara e São José da Lage. O levantamento florístico foi
 realizado no período entre outubro de 2010 a março de 2011, através da coleta
 aleatória dos indivíduos férteis ou não, encontrados ao longo da borda e interior
 do fragmento. Foi considerada herbácea toda planta não-lignificada ou com baixa
 lignificação, prostadas ou eretas, incluíndo desde pteridófitas a angiospermas,
 excetuando as trepadeiras lenhosas. Foram identificadas, até o momento, 78
 espécies, distribuídas em 49 gêneros e 30 famílias. As famílias com maior riqueza
 de espécies foram: Araceae (10 espécies); Cyperaceae (9); Poaceae (8) e
 Dryopteridaceae (6). Destacaram-se ainda Maranthaceae e Bromeliaceae com
 quatro espécies cada. As demais famílias contribuíram com uma, duas ou três
 espécies. Algumas espécies e gêneros merecem destaque por terem sido
 frequentemente encontrados: Heliconia psittacorum L.f., Costus spicatus (Jacq.)
 Sw., Borreria scabiosoides Cham. & Schltdl., além de espécies do gênero
 Thelypteris Schmidel e Philodendron Schott, onde o último ocorre em abundância
 em áreas sombreadas, enquanto o primeiro é observado tanto em ambientes
 abertos ou nas bordas do fragmento, quanto em locais sombreados. Em relação
 ao número de espécies identificadas nesse estudo é perceptível a contribuição
 significativa das herbáceas com a riqueza local, sendo, por isso necessário e
 importante a realização de estudos florísticos, visto que contribuem com a
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 qualificação e quantificação da flora, além de complementar as informações já
 existentes sobre esse grupo vegetal.
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