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1. RESUMO 
Áreas de fitofisionomia de restinga alta são detentoras de grande 

biodiversidade. O objetivo deste estudo é conhecer a composição florística e 
caracterizar a estrutura fitossociológica do componente arbóreo do fragmento 
de restinga alta na planície de Caraguatatuba/SP. Foram instaladas 5 parcelas 
de 10 x 10m. Todos os indivíduos com CAP≥15cm foram identificados e 
tiveram sua altura mensurada. Foram amostrados 96 indivíduos, pertencentes 
a 32 espécies e 17 famílias botânicas. Para os parâmetros fitossociológicos 
foram obtidos: espécie com maior densidade relativa e índice de valor de 
cobertura é Eriotheca pentaphylla, com 15,15% e 24,76% respectivamente. A 
especie Guapira opposita apresentou maiores valores para a área basal (0,207 
m²), frequência relativa (8,77%), dominância relativa (13,70%) e índice de valor 
de importância (32,58%). 

 
2. INTRODUÇÃO 
 
A restinga apresenta uma diversidade fisionômica que expressa uma 

composição, que geralmente, combina espécies próprias do litoral com outras 
provenientes de outros ecossistemas (SANTOS, 2016). 

A vegetação denominada restinga alta referem-se a uma vegetação 
madura, ou seja, quanto mais distante das zonas de rebentação de praia e 
mobilização de dunas, mais provável será o estabelecimento da vegetação 
clímax, que é a restinga alta (GRAEFF, 2015). 

Por apresentar um mosaico com variações de solos drenados e não 
drenados, a vegetação característica de cada um deles foi colonizado por 
plantas que estavam melhor adaptadas a tais fatores, como os solos das 
planícies são relativamente jovens, espécies do próprio litoral combinam-se 
com as de outros ecossistemas que também se adaptaram a esse ambiente 
(SANTOS, 2016). 

A conservação da biodiversidade ganhou importância há algumas 
décadas devido ao aumento de atividades antrópicas. A fitossociologia e os 
estudos florísticos das florestas são fundamentais para a conservação e 
preservação de formações, e estudos sobre a composição florística e a 
estrutural de formações florestais são de fundamental importância, para a 
compreensão da estrutura e da dinâmica de tais formações (CHAVES, 2013). 

 
3.OBJETIVO 
O objetivo do trabalho é conhecer a composição florística e caracterizar 

a estrutura fitossociológica do componente arbóreo do fragmento de restinga 
alta na planície de Caraguatatuba/SP. 

 
4. METODOLOGIA 
Área de estudo 
O estudo será realizado num fragmento de restinga alta na planície 

litorânea (23°38’26.30’’S e 45°26’45.44’’O) no município de Caraguatatuba/SP.   
Esta área apresenta elevação de 9 m acima do nível do mar, e é 

delimitada em parte pela nova construção da rodovia dos tamoios e por 
residências do bairro Jardim das Gaivotas. Este fragmento possui uma área de 
aproximadamente 2.500 m². A vegetação pode ser denominada como restinga 
alta, floresta paludosa ou mata de planície.  



 

 

 
Estrutura fitossociológica 
Para quantificação das espécies arbóreas será utilizado o método 

proposto por Muller-Dombois e Ellenberg (1974), sendo demarcados 
quadrados de 10m x 10m contíguos, em 10 áreas diferentes deste fragmento, 
totalizando 0,1 ha de área amostral. 

Todos os indivíduos arbóreos com CAP (circunferência a altura do peito) 
≥15cm que ocorram dentro de cada parcela será identificado, contabilizado e 
medido quanto a altura (m) e diâmetro. A altura dos indivíduos será obtida com 
o auxílio de uma trena a laser, e a circunferência com a fita métrica. 

Os dados coletados acima são necessários para obter as estimativas de 
densidade, frequência, índice de valor de importância (IVI) e do índice de valor 
de cobertura (IVC). Outras análises serão realizadas como: a riqueza de 
espécies (S), diversidade específica (índice de Shannon) e equitabilidade de 
Pielou (J’). 

A determinação científica do nome seguirá os critérios propostos pelos 
sistemas de Cronquist (1981) para Magnoliophyta. As famílias botânicas 
seguirão o Sistema de Classificação proposto por Angiosperm Phylogeny 
Group III (com base em JUDD et al., 2007). 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

O trabalho de campo será realizado durante o período de julho/2018 a 
junho/2019. Visitas a campo quinzenalmente estão sendo realizadas para o 
presente trabalho. 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Foram identificados 96 indivíduos distribuídos em 32 espécies arbóreas, 
pertencentes à 17 famílias botânicas. Estes indivíduos foram amostrados em 5 
das 10 parcelas estabelecidas pela metodologia.  

Os padrões fitossociológicos estão descritos na Tabela 1. A espécie com 
maior densidade relativa e índice de valor de cobertura é Eriotheca 
pentaphylla, com 15,15% e 24,76% respectivamente. A espécie Guapira 
opposita apresentou maiores valores para a área basal (0,207 m²), frequência 
relativa (8,77%), dominância relativa (13,70%) e índice de valor de importância 
(32,58%). 

 

Tabela 1. Parâmetros fitossociológicos da Restinga alta em Caraguatatuba-SP 

Espécie Dens Rel (%) AB (m²) Freq Rel (%) Do Rel (%) IVI (%) IVC 

Alchornea triplinervea 2,02 0,022 1,75 1,48 5,25 3,50 

Amaioua Intermedia 2,02 0,041 3,51 2,72 8,25 4,74 

Anaxagorea dolichocarpa 10,10 0,037 5,26 2,44 17,80 12,54 

Andira fraxinifolia 1,01 0,004 1,75 0,28 3,04 1,29 

Aparisthmium cordatum 3,03 0,019 5,26 1,25 9,55 4,29 

Calophyllum brasiliense 1,01 0,320 1,75 21,15 23,91 22,16 

Cecropia pachystachya 1,01 0,003 1,75 0,20 2,96 1,21 

Cestrum axillare 1,01 0,006 1,75 0,40 3,16 1,41 

Dendropanax monogynus 5,05 0,014 5,26 0,92 11,23 5,97 

Endlicheria paniculata 3,03 0,011 1,75 0,74 5,52 3,77 



 

 

Eriotheca pentaphylla 15,15 0,145 7,02 9,61 31,78 24,76 

Eugenia oblongata 1,01 0,002 1,75 0,13 2,90 1,14 

Eugenia umbelliflora 1,01 0,002 1,75 0,13 2,90 1,14 

Guapira nitida 3,03 0,073 3,51 4,82 11,36 7,85 

Guapira opposita 10,10 0,207 8,77 13,70 32,58 23,80 

Guarea macrophylla 1,01 0,002 1,75 0,13 2,90 1,14 

Guatteria australis 1,01 0,002 1,75 0,13 2,90 1,14 

Heisteria silvianii 1,01 0,003 1,75 0,20 2,96 1,21 

Jacaranda puberola 3,03 0,010 3,51 0,66 7,20 3,69 

Manilkara subsericea 1,01 0,134 1,75 8,86 11,62 9,87 

Myrcia multiflora 1,01 0,002 1,75 0,13 2,90 1,14 

Myrcia spectabilis 1,01 0,004 1,75 0,26 3,03 1,27 

Nectandra grandflora 1,01 0,002 1,75 0,13 2,90 1,14 

Nectandra lanceolata 1,01 0,002 1,75 0,13 2,90 1,14 

Ocotea aciphylla 1,01 0,047 1,75 3,11 5,87 4,12 

Ocotea venulosa  1,01 0,003 1,75 0,20 2,96 1,21 

Ormosia arborea 1,01 0,004 1,75 0,26 3,03 1,27 

Podocarpus sellowii 2,02 0,039 3,51 2,60 8,13 4,62 

Schefflera angustissima 6,06 0,160 7,02 10,60 23,68 16,67 

Sloanea guianensis 4,04 0,080 5,26 5,29 14,59 9,33 

Tabebuia cassinoides 10,10 0,032 7,02 2,09 19,21 12,19 

Tapirira guianensis 1,01 0,080 1,75 5,26 8,02 6,27 

Onde: Dens Rel(%): Densidade Relativa; AB: Área basal; Freq. Rel (%): Frequência Relativa; 
IVI (%) Índice de valor de Importância; IVC: Índice de Valor de Cobertura. 

Fonte: Autores (2018) 
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