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A Mata Atlântica é a floresta tropical mais ameaçada, restando atualmente apenas 5% 
do total original. Este trabalho teve como principal objetivo o levantamento florístico 
e fitossociológico de um fragmento de 9,4 ha, localizado em Rio Claro - RJ, para 
subsidiar a autorização de supressão vegetal junto ao órgão ambiental estadual. A 
metodologia adotada para a execução compreendeu duas etapas: levantamento de 
campo em regime de censo e processamento dos dados. Adotou-se como critério de 
inclusão Diâmetro à Altura do Peito > 5 cm, equivalente a 15,7 cm de Circunferência 
à Altura do Peito. Os indivíduos não identificados foram coletados, herborizados e 
enviados ao herbário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Calculou-se 
densidade, frequência e dominância, em caráter absoluto e relativo, o Índice de Valor 
de Importância e o Índice de Valor de Cobertura. Foi analisada a distribuição dos 
indivíduos em classes de diâmetro e de altura. Registrou-se 4.872 indivíduos, 
distribuídos em 178 espécies, pertencentes a 127 gêneros e 47 famílias, sendo 
Fabaceae a família com maior número de espécies. Vinte famílias botânicas foram 
representadas por apenas uma espécie. Do total de espécies encontradas, 51 
apresentaram três ou menos indivíduos. Em termos de abundância, Croton 
floribundus Spreng apresentou maior ocorrência. O predomínio dos indivíduos de C. 
floribundus foi mais uma vez ressaltado na densidade, o que também ocorreu para 
Cupania oblongifolia Mart. Para estas espécies, a densidade pode ter determinado os 
valores de dominância. Ainda em relação à dominância a partir das duas espécies 
citadas, houve predomínio de Ficus insipida Willd, Erythrina falcata Benth e 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J. F. Macbr Coussapoa microcarpa (Shott) Rizzini e 
Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC., as quais sequer estiveram entre as 
primeiras em relação à densidade. Houve maior concentração de indivíduos nas 
primeiras classes de diâmetro, o que pode caracterizar uma comunidade estoque. A 
altura média atingiu cerca de 9,8 m. Comparativamente a outros estudos realizados 
em Floresta Ombrófila, a riqueza de espécies pode ser considerada alta, como uma 
área alterada de Silva Jardim – RJ que identificaram 129 espécies. Esta grande 
diversidade encontrada em Florestas Ombrófilas provavelmente se dá pela variação 
de altitudes ou às mudanças de temperatura, precipitação e histórico de uso do solo. 
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