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Levantamento das espécies vegetais (criptógamas e fanerógamas)
da área de entorno do campus São Roque

Fernando Santiago dos Santos1

1. OBJETIVOS

1.1 Geral - Inventariar, inicialmente de forma fotográfica, a flora existente no entorno
da área do campus São Roque para a elaboração de um checklist de espécies de
criptógamas e fanerógamas herbáceas, arbustivas e arbóreas. Em uma segunda
etapa, o projeto prevê a herborização de material coletado a ser incorporado em
acervo próprio no campus São Roque e integrado a projetos docentes e discentes
que discutirão a importância da biodiversidade vegetal local. O projeto prevê,
também, engendrar ideias multi e interdisciplinares.

1.2 Específicos – Inúmeros objetivos específicos podem ser elencados,
destacando-se os seguintes:
- Elaborar um checklist (lista de espécies) de plantas herbáceas, arbustivas,
arbóreas e epifíticas das comunidades vegetais no entorno do campus São Roque;
- Inventariar fotograficamente as espécies e disponibilizá-las em endereço eletrônico
próprio, à semelhança de projetos análogos realizados pelo proponente em projetos
com temáticas afins, tais como o projeto em:
http://www.neacubatao.com.br/pesquisanea.htm (site do Núcleo de Educação
Ambiental da Prefeitura Municipal de Cubatão – SP) e o levantamento efetuado em:
http://www.fernandosantiago.com.br/japui.htm (site próprio do proponente);
- Confeccionar materiais didáticos com enfoque multidisciplinar, podendo ser
elaborado colaborativamente pelos alunos, sob supervisão do proponente e demais
professores envolvidos no projeto;
- Elaborar projetos de Educação Ambiental considerando-se a flora nativa e exótica
inventariada, primeiramente, de forma fotográfica;
- Em uma segunda etapa, coletar o material, herborizá-lo e incorporá-lo a um
herbário futuro no campus São Roque;
- Realizar cursos e palestras sobre educação ambiental;
- Orientar alunos no desenvolvimento de subprojetos gerados a partir do
levantamento;
- Contribuir para realização de novos estudos.

2. JUSTIFICATIVA

Para quaisquer atividades botânicas e suas interfaces com as áreas da Biologia,
o levantamento de espécies é ferramenta imprescindível para que outros projetos
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sejam realizados, possibilitando, assim, o envolvimento de agentes educacionais em
projetos de cunho interdisciplinar.

3. METODOLOGIA

Na fase de levantamento botânico, serão realizadas trilhas aleatórias nas
regiões circundantes ao campus de São Roque, de modo a inventariar o maior
conjunto de dados possível. Metodologias análogas foram utilizadas por Santos &
Azevedo-Tozzi (1991). Durante as trilhas, material botânico das espécies será
fotografado in loco com câmera digital Nikon D30002, com lente objetiva de 18-55
mm, e anotado em planilha de dados para alimentar o checklist conforme explicitado
em Objetivos. No primeiro momento, não serão coletados materiais para
herborização devido à dificuldade de prensagem, herborização e acondicionamento
(armazenagem) de material nas dependências do campus atualmente, dado que não
há, ainda, estufas para desidratação e confecção de exsicatas a serem incorporadas
em herbário ou coleção similar.

Durante a exposição pública dos resultados obtidos (o que ocorrerá após o
lançamento da planilha eletrônica e arquivo fotográfico no link do endereço
eletrônico futuramente disponibilizado), sugestões de aplicação desses
conhecimentos em atividades didático-pedagógicas serão implementadas em
discussões com outros representantes docentes e discentes dos cursos em
funcionamento no campus de São Roque.

Espera-se que o projeto alcance algumas metas, entre as quais: contribuir
cientificamente com dados de literatura botânica de Mata Atlântica e transição para
cerrado lato sensu, particularmente inseridos na região da interface morfoclimática
presente em São Roque; permitir visibilidade acadêmico-científica do campus São
Roque junto ao próprio IFSP e outras instâncias públicas e privadas; valorizar as
atividades pedagógicas atualmente desenvolvidas pelo campus e outras que
porventura possam ser efetivadas; disponibilizar os dados inventariados na rede
mundial de computadores por meio de sítio eletrônico futuramente criado3; fomentar
a sensibilização ambiental em relação ao PECP-NEA devido ao conhecimento das
espécies e de sua importância na dinâmica ecológica local.

Como futuros produtos oriundos deste projeto, podemos vislumbar a
publicação dos dados botânicos em artigo a ser submetido a revista científica da
área, tais como a Revista Brasileira de Botânica, a Acta Botânica Brasílica etc.; a
criação de um documentário/curta-metragem sobre a flora nativa das áreas
contíguas do campus de São Roque, entre outras inúmeras possibilidades. Alunos e
voluntários poderão participar de todas as etapas do projeto, que poderá, inclusive,
ser futuramente implementador de subprojetos voltados a temáticas multifocadas.

A identificação das espécies será feita em literatura atual e pertinente, tais
como:

AKI, A. et al. Jardineiro.net, 2010. Disponível em: www.jardineiro.net/br/index.php;

BACCHI, O.; LEITÃO-FILHO, H. de F.; ARANHA, C. Plantas invasoras de
culturas. Campinas, SP: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1972-1984 (3
vol.);

2 Câmera em poder do autor proponente.
3 O proponente programa em linguagem HTML, tendo criado diversos sites da Internet, como
www.fernandosantiago.com.br, www.neacubatao.com.br e www.fernandosantiago.com.br/labbio.htm.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.jardineiro.net/br/index.php;
http://www.fernandosantiago.com.br,
http://www.neacubatao.com.br
http://www.fernandosantiago.com.br/labbio.htm.
http://www.pdfdesk.com


3

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. de. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas,
herbáceas e trepadeiras. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum, 1995;

LORENZI, H. et al. Frutas brasileiras e exóticas cultivadas (de consumo in
natura). Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2006;

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas
arbóreas nativas do Brasil. 4.ed. 3 vol. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum,
2002/2009.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Embora o Estado de São Paulo apresente o maior e mais diversificado
ecossistema florestal remanescente do Sudeste do Brasil, a Floresta Atlântica ainda
é muito pouco conhecida sob o ponto de vista florístico, sendo quase inexistentes
levantamentos dessa natureza na região. Um dos poucos trabalhos relevantes que
elucidaram a riqueza dessa mata é o de Leitão Filho et al. (1993).

O Brasil retém a maior e a mais diversificada flora do mundo (PAVAN-
FRUEHAUF, 2000). Aqui em nosso país existe a maior reserva natural-vegetal do
planeta, mas esta considerável área verde corre sérios riscos de estar extinta em 20
a 30 anos, mantidos os níveis atuais de devastação e ocupação não-planejada do
espaço físico brasileiro (DEAN, 1992).

A Mata Atlântica é um sistemas biológicos mais ricos e diversos do mundo
(OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 2000). Apesar de sua importância, mais de 90% de
sua área original já foi destruída, e áreas extensas de vegetação primária existem
apenas ao longo das cadeias montanhosas litorâneas do Rio de Janeiro a Santa
Catarina (MOURA et al., 2007). Nos estados nordestinos, a floresta foi quase que
inteiramente dizimada, restando – aqui e acolá – esparsas e restritas áreas disjuntas
razoavelmente preservadas.

Mesmo estas pequenas áreas, de preservação obrigatória, ainda correm
riscos muito sérios. No sudeste brasileiro estão situados os melhores e mais
preservados remanescentes da Floresta Atlântica, particularmente nos estados de
São Paulo e Paraná, graças à topografia íngreme da Serra do Mar, que impediu o
uso destas áreas na agricultura. Desta maneira, é surpreendente que cerca de 2 a
3% de cobertura florestal atlântica remanescente esteja localizada exatamente nas
proximidades dos centros mais desenvolvidos do Brasil, como a cidade de São
Paulo, por exemplo (SANTOS, 2001; SÃO PAULO, 1997).

Particularmente para o estado de São Paulo, a Floresta Atlântica (floresta
pluvial tropical atlântica) está representada por três diferentes formações (JOLY et
al., 1991): a floresta da planície costeira, as florestas de encostas e as florestas de
altitude. Cada uma destas formações tem características próprias, fisionômicas e
florísticas, embora com um certo grau de relacionamento, esperável face à
proximidade existente entre elas. No caso específico da região de São Roque, existe
uma clara predominância de floresta pluvial tropical de encosta, com áreas ainda em
formação primária, mescladas a áreas afetadas por intensa ação antrópica (SILVA &
LEITÃO-FILHO, 1982).

Desta maneira, é importante que se conheçam os aspectos florísticos da área
de mata atlântica e zonas morfoclimáticas associadas, onde se insere o campus de
São Roque, para que se dê o devido valor às matrizes vegetais nela existentes,
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assim como o acesso às informações sobre a dinâmica dessa mata e sua
importância local.

5. CRONOGRAMA

2011
1º trim.

2011
2º trim.

2011
3º trim.

2011
4º trim.

2012
1º trim.

Coletas de amostras, fotografias das
espécies in loco e anotação dos dados

em planilhas próprias

X X X

Identificação das espécies amostradas X X X X

Confecção do site da Internet para
divulgação dos dados

X X

Projetos conjuntos com a comunidade
e ou agentes discentes e docentes

X X

Elaboração de artigo científico X X

Elaboração de material didático X X

Elaboração da segunda etapa do
projeto (herborização de material)

X

Entrega do relatório X
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