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1  INTRODUÇÃO

Os levantamentos secundários de vegetação são componentes-chave na execução de planos de 
manejo, pois é atribuída a esse tema a etapa de mapeamento e caracterização inicial da paisagem e que resulta na 
definição dos locais de amostragem para as equipes de flora e fauna (Keel et al., 2003). Estas informações podem 
ser utilizadas para priorizar sítios e definir estratégias de manejo em uma Unidade de Conservação, abordando 
zonas potenciais para os diferentes usos definidos pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC 
(pesquisa, educação ambiental e turismo ecológico) e de áreas com características relevantes para proteção.

Como parte das atividades propostas para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual de 
Vassununga, foi realizado o levantamento dos dados florísticos preexistentes para o município de Santa Rita do 
Passa Quatro, a fim de conhecer as lacunas de conhecimento e tornar possível o direcionamento das pesquisas 
a serem realizadas no Parque.

2  MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Estadual de Vassununga - PEV foi criado em 26 de outubro de 1970 (Decreto Estadual 
nº 52.546), em sua maior parte sobre terrenos da antiga Usina Açucareira Vassununga (Clauset, 1999). 
Localiza-se no município de Santa Rita do Passa Quatro e possui área total de 2069,24 ha, dividida em seis 
glebas descontínuas: 1) capão da Várzea (12,10 ha); 2) Capetinga Oeste (327,83 ha); 3) Capetinga Leste 
(236,56 ha); 4) Praxedes (152,75 ha); 5) Maravilha (127,08 ha) e 6) Pé de Gigante (1212,92 ha).

O PEV está inserido na zona de contato entre a Cuesta Basáltica, com altitudes de 700 a 780 m, e a 
Depressão Periférica (Zona Mogi Guaçu), que apresenta altitudes 540 a 650 m (Ruggiero et al., 2006).

O clima na região é caracterizado como temperado, com verão chuvoso e inverno seco (Cwa de 
Koeppen). O período chuvoso estende-se de outubro a março, sendo o período seco de abril a setembro. 
Na região, a precipitação média anual é de 1478 mm, com temperaturas médias mensais que variam de 17,6 ºC 
no mês mais frio (julho) a 23,5 ºC no mês mais quente (fevereiro).

Registros em herbários e estudos científicos foram utilizados como fonte de referências para 
a compilação dos dados sobre a flora do parque e arredores. Os registros em herbários foram obtidos a 
partir da consulta à base de dados SpeciesLink (http://splink.cria.org.br, acessado em agosto de 2007) e 
SinBiota (http://sinbiota.cria.org.br, acessado em agosto de 2007). Foram considerados apenas os materiais 
que mencionassem em algum dos campos (e.g., localidade e notas) que a coleta havia sido realizada no 
município de Santa Rita do Passa Quatro. Quanto aos estudos científicos, foram considerados apenas os 
realizados no nível de comunidade (levantamentos florísticos e fitossociológicos), desenvolvidos no PEV e 
áreas de entorno, provenientes das seguintes fontes: a) projetos cadastrados na Comissão Técnico-Científica - 
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COTEC do Instituto Florestal; b) publicações técnicas e científicas disponíveis nas bibliotecas das principais 
Universidades do Estado de São Paulo, nos centros e institutos de pesquisa e em bases de dados disponíveis 
na internet (BDT, Web of Science e outros); c) dados não publicados disponíveis em dissertações de Mestrado 
e teses de Doutorado.

As coletas georreferenciadas presentes no PEV e áreas de entorno, oriundas desses dados, 
foram padronizadas de acordo com o sistema APG II, baseado em Souza & Lorenzi (2007), e espacializadas 
numa base cartográfica contendo os limites do Parque, por meio do software ArcView GIS 3.2. A partir desse 
mapa e dos trabalhos publicados sobre as diferentes formações vegetais do PEV, foram produzidos os mapas 
de lacunas de conhecimento e de áreas prioritárias para inventários botânicos.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Doze herbários apresentaram exsicatas de material coletado no PEV, sendo estes o Herbário Dom 
Bento Pickel, do Instituto Florestal do Estado de São Paulo (SPSF), Herbário de São José do Rio Preto (HSJRP), 
Xiloteca Calvino Mainieri (BCTw), Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESA), 
Herbário da Universidade Estadual de Londrina (FUEL), Herbário do Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC), Herbário Dimitri Sucre Benjamin RJ (JBRJ_RB), The New York Botanical Garden − Brazilian Records 
(NYBG_BR), Coleção de Fanerógamas do Herbário do Estado “Maria Eneyda P. Kaufmann Fidalgo” (SP), 
Herbário do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (SPF), Herbário da Universidade Estadual 
de Campinas (UEC) e Herbário do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Paraná (UPCB). 

Foram obtidos 1.120 registros, que corresponderam a 222 espécies botânicas, tendo sido 
desconsideradas aquelas identificadas apenas no nível de gênero ou família. Do total de registros, 
apenas 265 (24%) estavam georreferenciados, sendo estes provenientes dos herbários UEC, NYGR, SP, SPF e 
SPSF (FIGURA 1). Mesmo esses registros apresentaram problemas: espécies com registro de coleta no interior 
do PEV, verificada pelas observações de coleta, tiveram a plotagem das coordenadas geográficas no entorno 
do Parque. Este erro parece ser comum nas coletas botânicas, cuja origem pode estar no erro da anotação/
digitação da coordenada, na padronização do GPS (informação de datum e zona) ou mesmo na coleta das 
coordenadas fora do ponto da amostragem, em função da maior facilidade da obtenção do sinal de satélite 
em áreas abertas.

Quanto ao levantamento bibliográfico, foram encontradas nove referências relacionadas ao tema 
vegetação, resumidas na TABELA 1. A compilação florística oriunda desses trabalhos resultou numa listagem 
com 684 espécies.

Após a união dos dados bibliográficos e de coleções científicas, obteve-se uma lista final com 
768 espécies, pertencentes a 121 famílias botânicas. A contribuição das diferentes fontes de dados para o 
conhecimento da flora do PEV é apresentada na FIGURA 2.

As coletas botânicas realizadas no Parque concentraram-se na borda dos fragmentos, principalmente 
na gleba Pé-de-Gigante (FIGURA 1), que possuí vegetação de cerrado. Apesar de terem sido compilados 
estudos realizados nas áreas de Floresta Estacional Semidecidual em outras glebas do PEV (e.g. Praxedes, 
Maravilha, Capetinga Leste e Oeste), a falta de material testemunho desses trabalhos, depositado em coleções 
científicas; mostra que ou o pesquisador não depositou integralmente seus materiais ou as coleções não 
disponibilizaram seu acervo digital na base de dados do SpeciesLink, conforme indicado na FIGURA 3A. 
Com base no grau de conhecimento atual, foram então indicadas as áreas prioritárias para inventários botânicos, 
a serem consideradas nas linhas de ações para o Plano de Manejo do PEV (FIGURA 3B).
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FIGURA 1 _ Mapa de coleta botânica no PEV, no qual os pontos indicam áreas de coleta de material botânico 
depositados nas coleções científicas (herbários) ou via base de dados (SinBiota).

TABELA 1 _ Descritores dos levantamentos florísticos e/ou fitossociológicos realizados no interior do Parque 
Estadual de Vassununga.

Cod. – Código; Lat. – latitude; Long. – longitude; Alt. – altitude (m); Met. – método; P – parcelas; Q – quadrantes; C – coletas em 

trilhas; DAP – diâmetro à 1,30 m do solo; N – número de indivíduos; S – número de espécies; H’ – índice de diversidade de Shannon; 

J – equabilidade; Ni – dado não informado; (–) dado não se aplica a levantamentos florísticos.

Autor Lat. Long. Alt. Met. Área/Pontos DAP N S H’ J

Batalha & Mantovani (2005) 21º 36’ 38’’ 47º 36’ 39’’ Ni C − − − 497 − −

Bertoni et al. (1988) Ni Ni 640 P 8.800 m2 ≥ 10 cm 698 73 3,6 Ni

Tibiriçá et al. (2006) Ni Ni Ni C − − − 120 − −

Rodrigues (2006) Ni Ni Ni C − − − 78 − −

Vieira et al. (1989) 21º 41’ 00” 47º 34’ 37” 590 P 17.600 m2 ≥ 10 cm 1.812 81 3,14 0,834

Martins (1991) Ni Ni Ni Q 250 pontos ≥ 4,78 1.000 92 3,63 Ni

Colli et al. (2004a) 21º 41’ 00” 47º 34’ 37” Ni C − − − 34 − −

Colli et al. (2004b) 21º 36’ 39” 47º 37’ 03” 712 C − − − 15 − −

Weiser & Godoy (2001) 21º 43’ 47º 35’ 600 C − − 428 141 − −
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FIGURA 2 _ Contribuição das diferentes fontes de dados para a listagem florística do PEV. (IFF: Inventário 
Florístico e Fitossociológico, SinBiota: Sistema de Informação do Biota e demais fontes: siglas 
de coleções científicas de herbários).

FIGURA 3 _ Mapas elaborados para o Plano de Manejo do Parque Estadual de Vassununga. A. Grau de 
conhecimento botânico. B. Áreas prioritárias para realização de inventários florísticos.



145

SANTOS, R. L. P. dos; POLISEL, R. T.; IVANAUSKAS, N. M. A vegetação do Parque Estadual de Vassununga: lacunas do conhecimento e áreas 
prioritárias para pesquisa.

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 36, p. 141-146, jul. 2008.

4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

As principais fontes de informações sobre a composição florística das glebas do Parque Estadual de 
Vassununga são os trabalhos científicos publicados.

O material registrado em coleções esta muito aquém do conhecimento existente, demonstrando que 
não há material testemunho dos levantamentos ou o material não é depositado em coleções oficiais.

Há um forte desequilíbrio no conhecimento florístico entre as glebas, que deve ser observado na 
priorização de pesquisas sobre o assunto nesta Unidade de conservação.
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