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RESUMO
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A região de Araras, SP encontra-se inserida em um pólo produtor agrícola. Dada a
 importância da agricultura na região e seus possíveis impactos ambientais sobre
 a vegetação remanescente, o presente trabalho trata do levantamento das
 árvores e arbustos ocorrentes em um fragmento de Floresta Estacional
 Semidecidual, com 12,7 hectares, localizado no interior do campus do Centro de
 Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, em Araras. Por estar
 localizado em uma matriz agrícola, principalmente, sucroalcooleira, o
 remanescente florestal apresenta um certo grau de degradação, causada,
 principalmente, pela ação do fogo, porém é um dos poucos remanescentes da
 vegetação regional e conhecê-lo, em termos de estrutura e composição florística
 e do papel que desempenha sobre a conservação da biodiversidade vegetal
 regional é uma das únicas formas de conservá-lo, manejá-lo, recuperá-lo e
 interligá-lo. A amostragem quantitativa está sendo feita por meio de sorteio e
 instalação de 10 parcelas de 10 x 10 m². Todos os indivíduos vivos da
 comunidade vegetal lenhosa, com altura igual ou superior a 1,30 m, localizados
 no interior das parcelas são coletados e identificados até o nível de espécie. Até o
 presente momento foram amostrados os indivíduos de seis parcelas totalizando
 55 espécies, de 46 gêneros de angiospermas. Dessas espécies, a maior riqueza
 é observada na família Fabaceae, sendo representada por oito táxons, seguida
 de Meliaceae e Piperaceae, que apresentam cinco espécies cada. As famílias
 Euphorbiaceae, Myrtaceae e Rutaceae, contribuem com quatro espécies cada.
 As parcelas também estão sendo avaliadas qualitativamente pelo número de
 estratos, altura e continuidade do dossel, presença de lianas, de epífitas e
 gramíneas invasoras e por meio destas análises estão sendo propostas ações de
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 manejo, tais como a retirada de espécies exóticas, enriquecimento florístico, entre
 outras, objetivando otimizar o papel do remanescente na conservação da
 biodiversidade local.
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