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RESUMO
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 TRECHO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL (CAMPINAS-SP)
 APÓS 16 ANOS.

 

Ariadne Josiane Castoldi Silva WEBER ([1]) (3)

Sergius GANDOLFI (2)

 

A composição florística e estrutura fitossociológica de uma floresta sofrem
 alterações ao longo do tempo, seja por processos naturais ou influência
 antrópica. O estudo de tais mudanças auxilia na interpretação e compreensão da
 dinâmica da floresta. O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento
 florístico/fitossociológico de uma área de Floresta Estacional Semidecidual e
 compará-lo com o realizado em 1994, a fim de estudar o comportamento das
 espécies ao longo do tempo, bem como a cobertura de dossel após 16 anos. Foi
 realizado levantamento florístico e fitossociológico em 35 parcelas permanentes
 de 100 m² cada, na Reserva Municipal da Mata de Santa Genebra, Campinas-SP.
 Para a caracterização da vegetação, foram coletados ramos dos indivíduos
 arbustivo-arbóreos com perímetro a altura do peito (PAP) ³15 cm (DAP @ 5 cm) e
 maiores de 1,5 m de altura. Em 1994 foi observada a ocorrência de 239
 indivíduos, 38 espécies, distribuídas em 19 famílias, enquanto que em 2010
 foram registrados 248 indivíduos, 42 espécies e 22 famílias. Foram verificados
 124 indivíduos ingressantes e 113 mortos, sendo 11 com altura maior que 15 m e
 92, menor. No primeiro levantamento foram encontrados 60 indivíduos cujas
 copas participavam do dossel da floresta, formado por 39 climáceas, dez
 secundárias iniciais e onze pioneiras, pertencentes a nove espécies, sendo
 Pachystroma longifolium a mais abundante, com 31 indivíduos. No levantamento
 atual foram observadas 51 plantas, sendo 38 climáceas, nove secundárias iniciais
 e quatro pioneiras. P. longifolium permaneceu como a mais abundante (29),
 seguida de Esenbeckia leiocarpa (5) e Astronium graveolens (3). Pode-se concluir
 que a variação na quantidade de indivíduos e da diversidade de espécies nesta
 área não variou expressivamente, em termos percentuais. É possível verificar a
 predominância de P. longifolium em relação às demais espécies ocorrentes nessa
 área.

ARIADNE JOSIANE CASTOLDI SILVA WEBER

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil

file:///D|/Clientes/SBB/cds/62/CD/a4j/g/3_3_1.GAscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm.jsf#_ftn1


 

Palavras-chave: Dinâmica florestal, Santa Genebra, Árvores do dossel

 

 

([1]) Bolsista CAPES.

(1) (2) Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
 Programa de Pós Graduação em Recursos Florestais, Laboratório de Ecologia e
 Restauração Florestal, Piracicaba, SP, Brasil.

(3) Autor para correspondência: ariadnecastoldi@gmail.com

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil

file:///D|/Clientes/SBB/cds/62/CD/a4j/g/3_3_1.GAscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm.jsf#_ftnref1
mailto:ariadnecastoldi@gmail.com



