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Fitossociologia 

Fitossociologia é um processo relacionado a métodos de reconhecimento e definição 

de comunidades de plantas. Phyto significa planta e sociologia grupos ou agrupamentos.  

Denominam-se parâmetros fitossociológicos os índices ou indicadores utilizados para 

caracterizar a estrutura de uma comunidade vegetal. A estrutura refere-se à disposição, 

organização e arranjo dos indivíduos dentro da comunidade vegetal tanto em altura (estrutura 

vertical) quanto em densidade (estrutura horizontal). 

Informações sobre fitossociologia podem subsidiar ações na recuperação de áreas 

degradadas, produção de sementes e mudas, identificação de espécies ameaçadas, tomadas de 

decisão sobre ações de manejo para fins de conservação, dentre muitos outros (FELFILI; 

VENTUROLI, 2000; BRITO et al., 2007). 

Parâmetros fitossociológicos 

Densidade 

Expressa a participação das diferentes espécies dentro da associação vegetal. 

Densidade absoluta (DA) indica o número de indivíduos de uma espécie por unidade 

de área [hectare (ha)]. 

𝐷𝐴 =
𝑛

Á𝑟𝑒𝑎
 

Densidade relativa (DR) indica a participação de cada espécie em relação ao número 

total de árvores/indivíduos.  

𝐷𝑅 = (
𝑛

𝑁
) ∗ 100 

n = número de indivíduos de uma determinada espécie. 

N = número total de indivíduos. 

Frequência 

Exprime a distribuição espacial de cada espécie na área. Indica o número de unidades 

amostrais que uma espécie ocorre e relação ao número total de unidades amostrais. 

Frequência absoluta (FA) indica a porcentagem (ou proporção) de ocorrência de uma 

espécie em uma determinada área. 



𝐹𝐴 =
𝑝𝑖

𝑃
∗ 100 

 

Pi = número de parcelas (unidades amostrais) com ocorrência da espécie i. 

P = número total de parcelas (unidades amostrais) na amostra. 

 

Frequência Relativa (FR) é a relação entre a frequência absoluta de determinada 

espécie com a soma das frequências absolutas de todas as espécies. 

𝐹𝑅 =
𝐹𝐴𝑖

∑𝐹𝐴
∗ 100 

FAi = Frequência absoluta de uma determinada espécie. 

∑FA = somatório das frequências absolutas de todas as espécies amostradas. 

 

A frequência fornece uma informação a respeito da dispersão das espécies. Espécies 

com um elevado número de indivíduos podem apresentar baixos valores de frequência em 

função de seus indivíduos estarem agrupados, ao passo que outras espécies podem apresentar 

100% de frequência por seus indivíduos encontrarem-se distribuídos em todas as parcelas 

amostradas. 

Dominância 

A Dominância refere-se à taxa de ocupação do ambiente pelosos indivíduos de uma 

dada espécie por unidade de área, geralmente por hectare. 

Dominância Absoluta (DoA) é definida como a área basal total de um determinada 

espécie (gi) por unidade de área, geralmente o hectare. 

𝐷𝑜𝐴:
𝑔𝑖

Á𝑟𝑒𝑎 (ℎ𝑎)
 

 

𝑔𝑖 =
𝜋. 𝐷𝐴𝑃²

4
 

 

Dominância Relativa (DoR) representa a porcentagem da área basal de uma 

determinada espécie (gi) em relação a área basal de todas as espécies amostradas [(G), o 

somatório das áreas basais individuais), ambas calculadas por unidade de área. 

𝐷𝑜𝑅 = (
𝑔𝑖

𝐺
) ∗ 100 

 



𝐺 = ∑ 𝑔𝑖 

A dominância pode ser definida como a projeção da área basal à superfície do solo, 

fornecendo deste modo uma medida mais eficaz da biomassa do que simplesmente o número 

de indivíduos. 

Índice de Valor de Importância (IVI): É o índice que caracteriza a importância de cada 

espécie na comunidade (sob a perspectiva horizontal), reunindo os critérios de análise dos três 

parâmetros (DR, FR, DoR). 

É a soma da abundância, da frequência e da dominância relativas de cada espécie da 

associação vegetal. 

 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐷𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝐷𝑜𝑅 

 

Teoricamente, a espécie mais importante em termos de IVI é aquela que apresenta o 

maior sucesso em explorar os recursos de seu habitat. A partir da análise de cada parâmetro 

que compõe o IVI pode-se compreender se a espécie é abundante ou não, se apresenta 

distribuição agrupada ou dispersa e também se ela possui grande área basal ou não, dando 

uma ideia sobre densidade, distribuição espacial e a dimensão alcançada pela população de 

uma espécie em relação à demais. 

Para saber mais sobre fitossociologia consulte Mueller-Dombois; Ellenberg (1974), 

Felfili; Venturoli (2000) e Kent (2012). 

Diversidade 

O conceito de diversidade de espécie envolve o conhecimento da riqueza e da 

abundância das espécies no local. 

Riqueza é o número de espécies de plantas presentes em uma área. 

Diversidade é relativa ao número de espécies e suas abundâncias em uma comunidade 

ou habitat. Com a finalidade de fazer distinção entre a diversidade encontrada dentro de uma 

comunidade e a diversidade de uma paisagem ou região na qual observa-se uma mistura de 

habitats, Whittaker sugeriu os seguintes conceitos de diversidade (MAGURRAN, 1988): 

Diversidade Alfa: é relativa ao número de espécies e suas abundancias em uma área 

determinada ou uma comunidade. 

Exemplo: diversidade de espécies em uma área restrita de cerrado. 



Diversidade Beta: é a diversidade entre habitats. Também é chamada de diversidade de 

habitats porque evidencia diferenças na composição das espécies entre as diferentes áreas. 

Exemplo: diversidade entre as matas e cerrado e diversidade entre áreas de floresta ao 

longo de um gradiente ambiental. 

Diversidade gama é a diversidade de paisagem que reflete primariamente processos 

evolucionários do que processos ecológicos. Representa o número de espécies e suas 

abundâncias em uma determinada região, considerando todas as comunidades presentes. Seria 

o somatório das espécies que ocorrem em todas as matas, campos e cerrados dentro de uma 

bacia hidrográfica, por exemplo. 

Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (Diversidade alfa) 

O índice de diversidade de Shannon (H’) assume que os indivíduos são amostrados de 

forma aleatória de uma população infinitamente grande, assumindo também que todas as 

espécies estão representadas na amostra. É um índice baseado na abundância proporcional das 

espécies na comunidade: 

𝐻′ =  − ∑ 𝑝𝑖. ln (𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

) 

s é o número de espécies na amostra, pi a proporção de indivíduos de cada espécie em 

relação ao número total de indivíduos de todas as espécies, ou seja, a densidade relativa de 

cada espécie, e ln é logarítimo neperiano. 

Exemplo de cálculo do índice de Shannon-Wiener em duas áreas com a mesma 

quantidade de espécies e de indivíduos. DA e DR foram definidos anteriormente, nos estudos 

de fitossociologia e os valores indicam o número de indivíduos de cada espécie: 

 Área 1 Área 2 

Espécie DA DR DA DR 

Baru 5 0,25 1 0,05 

Ipê 5 0,25 1 0,05 

Pequi 5 0,25 1 0,05 

Mangaba 5 0,25 17 0,85 

Total 20 1 20 1 

 

 H’área 1 = -∑ 0,25 * ln (0,25) +0,25 * ln (0,25) +...+ 0,25 * ln (0,25) = 1,39 

 H’área 2 = -∑ 0,05 * ln (0,05) +0,05 * ln (0,05) +...+ 0,85 * ln (0,85) = 0,59 

 



Equabilidade J de Pielou 

Equabilidade ou índice de Pielou (J) representa a distribuição do número de indivíduos 

em relação às espécies. Varia de 0 a 1,0, sendo que o valor 1,0 representa a situação em que 

todas as espécies possuem a mesma abundância, ou seja, a mesma quantidade de indivíduos 

(MAGURRAN, 1988; FELFILI; VENTUROLI, 2000). 

 

𝐽 =
𝐻′

𝐻𝑚𝑎𝑥
 

 

H’max = ln(S); S é o número de espécies amostradas. 

 

Exemplo 2. 

Cálculo da diversidade máxima nas áreas 1 e 2 do exemplo anterior: 

 

Hmax= ln(4) = 1,38 

 

Cálculo da equabilidade J de Pielou: 

 

𝐽1(á𝑟𝑒𝑎 1) =
1,38

1,38
= 1            𝐽2(á𝑟𝑒𝑎 2) =

0,58

1,39
= 0,42 

 

Cálculo da diferença na riqueza florística entre duas outras áreas. 

Espécies Área 1 Área 2 H’1 H’2 

 DA DR DA DR   

Ipê 8 0,2 12 0,3 -0,32 -0,36 

Baru 8 0,2 20 0,5 -0,32 -0,35 

Aroeira 8 0,2 2 0,05 -0,32 -0,15 

Angico 8 0,2 2 0,05 -0,32 -0,15 

Jatobá 8 0,2 2 0,05 -0,32 -0,15 

Copaíba 0 0 2 0,05  -0,15 

Total 40 1 40 1 1,61 1,30 

 H’ max 1,61 1,79 

J 1 0,72 

 



Índice de Jaccard – Sj (Diversidade Beta) 

O índice de Jaccard é qualitativo, portanto, não considera o número de indivíduos 

presentes na amostra e sim a presença e a ausência deles. 

 

𝑆𝑗 =
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

 

a = número de espécies presentes nas duas áreas; 

b = número de espécies exclusivas da área/amostra 1; 

c = número de espécies exclusivas da área/amostra 2. 

Índice de Sorensen – Ss (Diversidade Beta) 

Índice de Similaridade de Sorensen é similar ao de Jaccard, mas dá peso maior às 

espécies comuns às duas áreas que estão sendo comparadas. 

𝑆𝑠 =
2𝑎

2𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

Exemplo: Diversidade Beta. 

Espécie Área 1 Área 2 

Baru 5 0 

Ipê 10 0 

Pequi 5 0 

Aroeira 0 10 

Bálsamo 0 5 

Gonçalo 0 5 

TOTAL 20 20 

 

As duas áreas representadas acima possuem o mesmo índice de diversidade de Shannon-

Winer, o mesmo número de indivíduos e a mesma riqueza florística. Mas, qual é a 

similaridade florística entre elas? (está na hora de pensar!!!) 


