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INVENTÁRIO FLORÍSTICO DO PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA (PETAR) 
PARA FINS DE PLANO DE MANEJO
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1  INTRODUÇÃO

As Unidades de Conservação de Proteção Integral – UCs são importantes para a preservação 
e conservação ambiental, cuja implementação é uma estratégia mundialmente adotada como a forma mais 
efetiva para a conservação in situ da biodiversidade (Xavier et al., 2008). 

O principal instrumento de gestão das UCs é o Plano de Manejo (Xavier et al., 2008) e, devido à 
urgência da adequação das UCs ao SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei 9985/2000),    
os órgãos da Secretaria do Meio Ambiente vêm empregando uma adaptação do método proposto pela The 
Nature Conservancy – TNC, denominado Avaliação Ecológica Rápida – AER (Keel et al., 2003), para a 
elaboração do documento. A necessidade de uma AER está associada a locais extensos, altamente ameaçados e 
que foram estudados apenas superficialmente ou até mesmo não estudados, portanto, onde a falta de informação 
impossibilita um bom planejamento de conservação (Sayre e Roca, 2003).

 Com base na AER, a equipe de vegetação identifica e mapeia os tipos vegetacionais, produz 
estimativas de diversidade e caracteriza espécies-alvo para manejo, contribuindo para o entendimento sobre o 
status de conservação e a importância biológica de plantas e tipos vegetacionais (Keel et al., 2003).

 Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi o de realizar o inventário florístico do Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR, por meio da Avaliação Ecológica Rápida, como subsídio para o 
Plano de Manejo em elaboração.

2  MATERIAL E MÉTODOS

2.1  Área de Estudo

O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – PETAR, remanescente da Mata Atlântica, possui 
35.712 ha, localizados no sul do Estado de São Paulo, sobre o flanco sudeste da Serra de Paranapiacaba, 
abrangendo parte dos municípios de Iporanga e Apiaí. O relevo é montanhoso, numa região climática de 
transição entre o clima quente das latitudes baixas e o clima temperado mesotérmico das latitudes médias, 
típico da região sul do país, com média térmica anual entre 20 e 22 ºC (Karmann e Ferrari, 2002). 

O parque foi criado em 1958 (Decreto Estadual nº 32.283) e denominado Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira – PETAR por meio da Lei Estadual nº 5.973, de 23 de novembro de 1960. 
Como Unidade de Conservação, o PETAR garante a preservação de amplas áreas de Floresta Ombrófila 
Densa sobre calcário inseridas em uma extensa matriz geológica composta por filitos, granitos, 
metabazitos e quartzitos. De acordo com Godoy (2001), uma associação como essa entre área carbonática 
com Floresta Atlântica é encontrada apenas no sudeste do Estado de São Paulo e nordeste do Paraná. 
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2.2  Levantamento da Vegetação

A seleção das áreas para o levantamento da vegetação foi realizada previamente em reunião 
interdisciplinar com equipes do Plano de Manejo, levando em consideração as trilhas de fácil acesso e que 
permitissem a caracterização da vegetação, abrangendo a maior extensão possível de diferentes fitofisionomias, 
em diferentes graus de conservação. 

As expedições a campo ocorreram entre setembro e dezembro de 2009 em trilhas próximas aos 
Núcleos Bulha d’Água, Areado, Caboclos, Santana e Ouro Grosso (Figura 1). Ao percorrer as trilhas, cada uma 
foi subdividida em um ou mais segmentos, conforme a necessidade, por suas características vegetacionais.      
Em cada segmento foram produzidas listas das espécies vegetais mais comuns e/ou aquelas indicadoras do 
tipo de formação florestal, sobretudo as que ocupavam o dossel. Assim, foram amostradas preferencialmente 
espécies em fase reprodutiva e predominantemente de porte arbustivo ou arbóreo. 

As coletas de material botânico reprodutivo e vegetativo foram identificadas por meio de bibliografia 
adequada, comparação com exsicatas existentes em herbários e consulta a especialistas. Após a identificação, 
o material fértil foi incorporado ao Herbário D. Bento Pickel (SPSF).

A listagem florística obtida durante o levantamento em campo foi complementada com os dados 
secundários já compilados sobre a flora do Parque oriundos de exsicatas depositadas em herbários e publicações 
científicas. As listas obtidas a partir de dados primários e secundários foram reunidas numa única base de dados, 
na qual os espécimes foram agrupados em famílias de acordo com o sistema Angiosperm Phylogeny Group ‒ 
APGII baseado em Souza e Lorenzi (2008). As checagens de grafia, sinonímia e autoria foram realizadas por 
consultas aos volumes da “Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo” (Wanderley et al., 2001) e bancos de 
dados do Missouri Botanical Garden (MOBOT, 2010) e do International Plant Names Index ‒  IPNI. 

Com base na lista de espécies amostradas no PETAR, foram destacadas aquelas ameaçadas a partir 
das seguintes bases de dados: 1) Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de São Paulo (São 
Paulo, 2004); 2) Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Brasil, 2008); 3) Lista 
de espécies da Biodiversitas (Biodiversitas, 2005); 4) Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção 
Globalmente ‒  IUCN. 

Além das espécies nativas, foram registradas ao longo das trilhas as plantas exóticas, definidas 
como aquelas de ocorrência fora dos limites geográficos historicamente reconhecidos (Ziller, 2000). Para 
avaliar a situação da invasão foram utilizadas as seguintes classes (Zalba, 2005): 1. presente: encontrada 
em ambiente natural, porém ainda sem descendência ou dispersão aparente; 2. estabelecida: quando está se 
reproduzindo localmente, com descendência; 3. invasora: quando se expande a partir do ponto inicial e está 
em processo de dispersão.

3  RESULTADOS E DICUSSÃO

Considerando dados primários e secundários, foram encontradas 759 espécies vegetais no PETAR. 
Somente na Avaliação Ecológica Rápida foram inventariadas 351 espécies pertencentes a 200 gêneros e 77 
famílias, sendo que 214 espécies foram novas citações para o Parque.

A presença de espécies ameaçadas é um dos fatores decisivos para delimitar áreas prioritárias 
para a conservação. No PETAR foram registradas 34 espécies ameaçadas (Figura 2), entre elas a palmeira 
juçara (Euterpe edulis Mart.), ameaçada por causa da intensa exploração e comércio de seu palmito. Já o        
pinheiro-do-paraná, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, está em perigo crítico de extinção no Estado 
de São Paulo. No entanto, embora trechos de Floresta Ombrófila Mista ocorram no Planalto da Guapiara, 
na zona limítrofe com o Parque, todas as araucárias observadas no seu interior resultam de plantios por 
funcionário e/ou moradores, ou seja, como espécie exótica introduzida. Não há estudos que informem se a 
espécie consegue se reproduzir e estabelecer novos indivíduos no PETAR. 
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Figura 1. Pontos amostrais da Avaliação Ecológica Rápida executada durante o inventário florístico do Plano de Manejo 
do PETAR. 
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Figura 2. Espécies do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira presentes nas listas oficiais de espécies ameaçadas da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SMA, Ministério do Meio Ambiente – MMA, Biodiversitas 
(Biod) e World Conservation Union – IUCN. Categorias: NT – quase ameaçada, LR/cd – dependente de medidas de 
conservação, VU – vulnerável, EN – em perigo, CR – em perigo crítico, EX – presumivelmente extinta. 

Em relação às exóticas, foram encontradas 39 espécies, muitas frutíferas encontradas em áreas 
antropizadas como a goiabeira (Psidium guajava L.) e a mangueira (Mangifera indica L.), entre outras. 
Há também a presença de plantas exóticas invasoras como o lírio-do-brejo (Hedychium coronarium J. 
König) e Pinus sp. Parte das espécies foi registrada como árvores isoladas ao longo de estradas e ao redor 
de moradias, já as espécies herbáceas e arbustivas ocorreram de forma agrupada, em colônias (Figura 
3).  Embora muitas espécies exóticas ainda não tenham sido caratcterizadas como invasoras no PETAR, 
recomenda-se a erradicação daquelas já registradas com este perfil em outros locais de floresta atlântica, 
como medida preventiva.

Figura 3. Espécies exóticas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. FO – forma de ocorrência 
(AI – indivíduo adulto isolado, AP – população de indivíduos adultos). SI – situação da invasão  
(p – presente, e – estabelecida, i – invasora).
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