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Introdução  
 

Praticamente toda a superfície continental do planeta é recoberta por algum 
tipo de vegetação. 

Em sua longa história evolutiva, com a conquista do ambiente terrestre e a 

diversificação biológica, as plantas desenvolveram estratégias adaptativas que as 

permitiram colonizar os mais diversos e adversos ambientes, desde áreas úmidas de 

solos férteis e clima ameno até regiões desérticas, de temperaturas extremas e água 
escassa. 

As plantas transformaram significativamente os ecossistemas terrestres ao 

longo do tempo, fornecendo abrigo, alimento e oxigênio para a grande maioria das 
espécies de animais terrestres do planeta, incluindo o ser humano. 

Hoje, são conhecidas pelo menos 280.000 espécies vegetais no planeta, 

incluindo plantas sem tecidos vasculares (musgos, hepáticas, antóceros), plantas 

vasculares sem sementes (pteridófitas), plantas vasculares com sementes mas sem 

flores (gimnospermas), e plantas com flores (angiospermas, o grupo mais 
diversificado). 

O padrão de distribuição das espécies de plantas no planeta é reflexo de uma 

série de fatores históricos relacionados ao clima, formação de solos, isolamento 

geográfico, além de padrões de dispersão, polinização e outras estratégias 
adaptativas.  

Mais recentemente, a espécie humana vem exercendo expressiva influência 

na composição da paisagem dos ambientes terrestres no planeta, alterando, de 
forma significativa, padrões de distribuição de diversas espécies.  
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Conhecendo-se bem a comunidade vegetal de uma dada área, pode-se 

realizar uma série de inferências sobre sua fitofisionomia, o bioma na qual está 

inserida, o tipo de solo predominante, clima, histórico de influência antrópica e, até 
mesmo, a presença de elementos faunísticos. 

Por esse motivo, um diagnóstico acurado da vegetação de uma determinada 

região, incluindo uma lista de espécies confiável e padrões quantitativos sobre sua 

distribuição, é geralmente o alicerce para uma boa caracterização de meio biótico 

em várias esferas dos estudos ambientais, como a elaboração de planos de manejo, 

avaliações de impacto ambiental, delineamento de estratégias de resgate, 
recuperação de áreas degradadas, dentre outros.  

Entretanto, a realização de um diagnóstico de flora satisfatório depende de 

rigoroso planejamento, com emprego de metodologias adequadas em campo e de 

disciplina quanto à sua aplicação e desenvolvimento. O sucesso do trabalho de 
campo está diretamente relacionado ao seu correto planejamento. 

Esta apostila reúne importantes abordagens metodológicas utilizadas em 

estudos de diagnóstico de flora, incluindo coleta de material botânico para 

identificação, preparo de amostras para herbário, técnicas de amostragem qualitativa 

e quantitativa, caracterização de hábitats e formas de vida das plantas, dentre outras 
questões pertinentes ao tema. 

 

 

 

 



	  

	  

 

6	  

Av Portugal 2783 Sl 208           31 2535 2230 
Pampulha  31550-000              contato@bocaina.bio.br 
Belo Horizonte MG Brasil        biologiadaconservacao.com.br	  

Guia Prático de Métodos         Mota, NFO; Paula, LF; 
de Campo para Estudos           Viana, PL (Orgs.) 
de Flora – 2ª edição                   © Bocaina, 2014. 
	  

  

  

 

Imagens do Curso de Estudos de Flora: Métodos de Campo 
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1. Material Básico de Coleta  

 
 

A seguir, apresenta-se uma lista com sugestões de materiais que podem ser úteis 
durante trabalhos de campo de estudos de flora.  

Adicionalmente, verifique a necessidade específica de Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI e equipamentos adicionais, de acordo com as exigências da área 
onde seu trabalho será realizado. 

 

 

 

 

1.1. Equipamentos para Trabalho de Campo 
 

ü Aparelho GPS  

ü Binóculos 

ü Lanternas 

ü Lupas de bolso (aumento 10x) 

ü Máquina fotográfica digital 

ü Pilhas e baterias suplementares 
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1.2. Material para Coleta 
 

ü Álcool para herborização 

ü Caderneta de campo  

ü Canivete 

ü Cantil 

ü Barbantes e cordas de espessuras e comprimentos diversos 

ü Facão e lima 

ü Fita crepe 

ü Fita métrica    

ü Frascos de vidro ou plástico 

ü Garrafa térmica (de 3 a 6 litros) 

ü Jornal 

ü Mapas da área 

ü Material de escritório: canetas, lápis, borracha, régua 

ü Mochilas 

ü Papel celofane ou vegetal (para prensagem de flores efêmeras) 

ü Papelão 

ü Podão com haste, para coleta de árvores 

ü Prancheta com tabelas para fitossociologia impressas 

ü Prensas de campo  

ü Sacos plásticos (diferentes tamanhos) 

ü Sacos de papel (diferentes tamanhos) 

ü Tesouras de poda 

ü Trena diamétrica 
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1.3. Vestuário e Segurança 
 

ü Capacete  

ü Botas de couro ou borracha 

ü Caixa de medicamentos e primeiros socorros 

ü Capas de chuva 

ü Chapéu ou boné 

ü Fósforos ou isqueiros 

ü Filtro solar 

ü Luvas 

ü Material de higiene pessoal 

ü Óculos de proteção 

ü Perneiras 

ü Repelentes para insetos 

ü Roupas de campo adequadas (calças compridas e camisas de manga 
compridas, com muitos bolsos)  
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2. Coletando Plantas  
 

 

 Uma coleta botânica satisfatória para identificação deve preferencialmente 

consistir de material em estágio reprodutivo, ou seja, ramos vegetativos (incluindo 

caule, folhas) e férteis (inflorescências e flores e/ou infrutescências e frutos) na 
mesma amostra.  

No caso da ausência de estruturas reprodutivas, coletas de materiais estéreis 

podem ser úteis para identificação, apenas com a ressalva de que não podem ser 
tombados em coleções científicas.  

Grande parte das espécies podem ser coletadas utilizando apenas a tesoura 

de poda ou pequena pá para acessar estruturas subterrâneas. Para coletas de 

espécies arbóreas, um podão com haste é usualmente utilizado para acessar os 
ramos a serem coletados. 

As amostras podem ser provisoriamente acondicionadas em sacos de coleta, 
e prensadas em campo em intervalos esparsos ao longo do dia de trabalho.  

Deve-se, nesse procedimento, atentar ao fato de que o material coletado 

acondicionado em saco pode desidratar-se, fragmentar-se ou até mesmo se misturar 
com outras amostras do mesmo saco.  

Recomenda-se, portanto, agrupar as amostras em pequenos feixes (com fita 

crepe ou barbante) até o momento da prensagem. Plantas delicadas devem ser 
prensadas imediatamente após a coleta.  
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No ato da coleta, alguns dados sobre a amostra e o ambiente devem ser 

anotados. Usualmente, as coletas recebem um número de coletor (que pode ser 

anotado no próprio jornal ou em fita crepe aderida ao ramo) e os dados, vinculados a 
este número, são anotadas em um caderno de coletas.  

O coletor deve registrar os seguintes dados ainda em campo:  

 

ü Localização 

§ País, estado, município 

§ Localidade (p.e. Parque Municipal das Mangabeiras; Serra da Moeda) 

§ Coordenadas geográficas, altitude 

ü Caracterização do hábitat 

ü Data de coleta 

ü Coletores adicionais 

ü Informações que podem ser perdidas com a herborização 

§ Tipo de hábito 

§ Tamanho do indivíduo 

§ Cor das estruturas 

§ Odor 

§ Presença ou ausência de látex 

§ Características da casca 

§ Abundância 

§ Polinizadores 
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As plantas coletadas devem ser representativas da variação observada na 
população.  

Escolha plantas sadias e bem desenvolvidas; se possível, plantas inteiras, 
incluindo partes subterrâneas.  

Evite amostras com danos causados por insetos, fungos ou dano mecânico. 

NUNCA colete apenas uma flor ou uma folha!  

Materiais delicados, como flores de orquídeas ou Iridáceas, podem ser 

acondicionados em vidros com tampa rosqueável, com solução conservante (álcool 
70%, por exemplo).  

Plantas de hábito herbáceo devem ser coletadas inteiras, inclusive com as 

partes subterrâneas. Arbustos, árvores ou cipós devem ser coletados em amostras 
com cerca de 30 a 40 cm.  

Para amostras de plantas medicinais, é importante também coletar a parte da 

planta utilizada. Se for a casca ou a raiz, colocar um pedaço da casca ou raiz junto à 
amostra da planta. 

Para coleta de partes de plantas caídas no chão, como flores velhas, frutos ou 

semente em dispersão, deve-se certificar de qual planta provém tal estrutura, afim 

de complementar a coleta com sua parte vegetativa. Caso não tenha certeza da 

origem, não colete. Se coletar, anote que se trata de parte de vegetal coletado do 
chão. 

Recomenda-se que sejam coletadas pelo menos três amostras de uma 
mesma espécie (uma unicata e duas duplicatas), sendo desejável até um número 
maior de duplicatas.  



	  

	  

 

14	  

Av Portugal 2783 Sl 208           31 2535 2230 
Pampulha  31550-000              contato@bocaina.bio.br 
Belo Horizonte MG Brasil        biologiadaconservacao.com.br	  

Guia Prático de Métodos         Mota, NFO; Paula, LF; 
de Campo para Estudos           Viana, PL (Orgs.) 
de Flora – 2ª edição                   © Bocaina, 2014. 
	  

Tal quantidade é necessária para o envio e intercâmbio com cientistas e 

instituições de pesquisa e também para as comunidades de onde foram realizadas 
as coletas, se elas assim o desejarem. 

 

Alguns grupos de plantas requerem tratamento especial em relação à coleta: 

 

ü Bambus: Como raramente são encontrados férteis, os herbários 

excepcionalmente aceitam materiais estéreis de bambus, desde que a coleta 

esteja completa. Deve-se coletar uma porção do caule (colmo), evidenciando 

os padrões de ramificação; as folhas-de-colmo (que em geral se encontram 

aderida a colmos jovens ou caídas no chão); e um complemento de ramo (ou 
ramo folhoso). Rizomas também são importantes de serem coletados. 

ü Palmeiras: como as estruturas a serem herborizadas são de grande porte, 

recomenda-se que sejam coletadas porções da folha (base, meio e ápice) e 

da inflorescência (cacho e espata). Dimensões, número de folíolos e demais 

informações não constantes no material coletado devem ser anotados em 
campo. 

ü Bromélias: Espécies de pequeno porte podem ser prensadas inteiras, mas 

aquelas de grande porte necessitam de cuidados especiais. Neste caso, 

coletam-se folhas (com o cuidado de destacá-las na sua base) e a 
inflorescência, que são prensados separadamente. 

ü Agave: Não colete, a não ser que esteja trabalhando na América do Norte. 

ü Cactos: Boa sorte! Importante coletar seções transversais do cladódio, além 

da região de onde emergem as flores e frutos, que pode ser amostrada em 
seção longitudinal. 
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ü Samambaias ou pteridófitas: Da mesma forma que em angiospermas, 

espécimes férteis (com esporângios) são fundamentais para uma 

identificação precisa. É importante que sejam coletados o caule, folhas férteis 

e folhas estéreis. Para indivíduos arborescentes, como os samambaiaçus, 

coletam-se porções da folha (base, meio e ápice) e os demais dados (forma e 
altura do caule, dimensões da folhas) são anotados no caderno de coletas. 

ü Plantas dioicas: No caso de plantas com flores masculinas e femininas, 
ramos dos indivíduos dos dois sexos devem ser coletadas. 

ü Plantas com dimorfismo foliar: algumas plantas podem apresentar folhas 
em ramos juvenis diferentes das dos ramos adultos. Colete ambas as formas.  

ü Plantas parasitas: se a planta for parasita, procure coletar também (e 
identificar) o hospedeiro. 

ü Cipós e plantas trepadeiras: para auxiliar na identificação, tente coletar 

amostras com partes especializadas, como gavinhas, unhas, espinhos, raízes 
adesivas, atentando para sua disposição e origem. 
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3. Preparo das Amostras: Herborização  
 

Uma vez que a planta foi coletada e seus dados de campo registrados, o 
espécime precisa ser processado, ou herborizado.  

Herborização é a atividade de prensagem e secagem, que antecede o 

processo de incorporação do material ao herbário. É o processo de preparação de 
uma exsicata* (Figura 1).  

 

* Exsicata é a planta herborizada, devidamente coletada, processada e tombada em 
um herbário. 

 

 

3.1. Prensagem 

 

ü Dispor separadamente cada amostra coletada em um papel de prensagem 

(em geral, uma folha de jornal dobrada), evitando sobreposição entre os 

ramos da amostra e com o cuidado de não deixar folhas ou outras estruturas 
para fora do jornal; 

ü Espécimes maiores que o espaço do papel de prensagem (jornal), podem ser 

dispostos dobrados, em forma de V, N ou M, para caberem na cartolina 
padrão de herbário; 

ü No ato da prensagem, atenção para posicionar folhas com ambas as 

superfícies foliares (face abaxial e adaxial) para um mesmo lado da amostra, 

afim que sejam mostradas na exsicata. A mesma recomendação vale para as 
flores; 
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ü Flores pequenas destacadas dos ramos podem ser colocadas em pequenos 

envelopes e incluídas na exsicata. Frutos grandes, secos ou carnosos devem 
ser colocados em sacos de papel;  

ü Deixe algumas flores abertas e outras fechadas, especialmente as 

gamopétalas. Se possível, disseque uma para mostrar suas estruturas 
internas; 

ü Não deixe flores e frutos serem encobertos pelas folhas. Corte essas folhas 
ou as dobre para debaixo das flores e frutos; 

ü Para amostras com folhas simétricas muito grandes, um lado dela poderá ser 
cortado, se houver necessidade, o mesmo acontecendo com folíolos; 

ü Não deixe a amostra muito grossa, com muitas flores ou ramos. Corte-os, 
garantindo à exsicata uma quantidade razoável; 

ü Frutos ou partes subterrâneas muito grossas devem ser cortados 

longitudinalmente para facilitar a secagem. Frutos carnosos grandes devem 

ser guardados em recipientes com tampa rosqueável, com solução 
conservante; 

 

3.2. Técnicas de secagem 

 

ü A prensa é estruturada da seguinte maneira:  

uma peça de madeira / papelão / alumínio corrugado / papelão / 
amostra prensada em jornal / papelão / amostra / outra peça de madeira 
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Quando finalizada, a prensa deve ser apertada firmemente com auxílio de cordas ou 
correias (ver detalhes em Figura 1); 

ü A secagem em geral se dá geralmente através de estufas aquecidas a 

aproximadamente 70ºC por lâmpadas especiais, fogareiro a gás ou 

querosene. Alternativamente, a secagem pode ser realizada por meio de 

trocas diárias dos jornais e exposição da prensa ao sol, até que os materiais 
estejam completamente secos (não recomendável); 

ü Prensas de campo: não se utiliza corrugados de alumínio; um maior número 

de amostras pode ser colocado entre dois papelões. Neste caso, as amostras 

devem ser transferidas para uma prensa normal para serem submetidas à 
secagem; 

ü Quando necessário, pequenas “almofadas” de jornal devem ser posicionadas 

para garantir o equilíbrio da prensa e a qualidade do material; 

ü Ao longo da secagem, a prensa deve ser examinada periodicamente e, se 
necessário, apertada novamente; 

ü A maioria das plantas secam entre três a cinco dias (a 70ºC). Em geral, 

quando os ramos tornarem-se quebradiços, a amostra está satisfatoriamente 
seca. A secagem excessiva é prejudicial; 

ü Uma prática comum para trabalhos de campo longos ou em casos de 

indisponibilidade temporária de estufa é o armazenamento das amostras em 

álcool 70º. Neste caso, organizam-se várias amostras sobrepostas (de 30 a 

50) entre duas folhas de papelão, que são embebidas em álcool 70º e 

acondicionadas em um saco plástico grosso (sem furos!), hermeticamente 
fechado. 
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Figura 1 – Vista geral da organização de uma prensa, com orientações básicas para sua 

montagem. Desenho: Pedro Lage Viana 
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3.3. Montagem de Exsicatas 

 

ü Para fins de inclusão em herbário, após a secagem, as amostras devem ser 

montadas em exsicatas. Para tal, as amostras secas e prensadas são fixadas 

em uma folha de cartolina de tamanho 29 x 42 cm. Para a fixação do material, 

podem ser utilizados cola branca, cola quente, fita adesiva (com goma 
arábica) ou ainda costuradas com linhas ou barbantes finos; 

ü Uma etiqueta contendo os dados do material é colada no canto direito inferior 

da cartolina (ver modelo na Figura 2). A etiqueta tem a finalidade de fornecer 

dados que dizem respeito ao espécime e que não sejam evidenciados pelo 
material; 

ü No canto superior esquerdo, costuma-se afixar um envelope pequeno para 

guardar partes frágeis caídas ou retiradas do exemplar como folhas, flores e 
frutos.  

 
Figura 2 – Exemplo de exsicata e suas partes. 
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4. Catalogação e Registro 
 

ü O herbário deve possuir um livro de registro e um fichário para o registro 

das exsicatas, que são a base do seu banco de dados digital. Cada 

exsicata receberá um número de registro, o qual é incorporado ao banco 
de dados, com as informações do rótulo da exsicata transcritas (Figura 3); 

ü Geralmente, as exsicatas são guardadas por ordem alfabética de famílias, 

gêneros e espécies em mobiliário adequando em local seco, frio, escuro e 
fechado, impedindo a proliferação pragas, como insetos ou fungos. 

 

 

 

FICHA DE HERBÁRIO
 Exemplar nº 

FAMÍLIA 
Espécie:   

Localidade:   

Coordenada:   

Nome Popular:   

Observações:   

 Determinador:   Data: 

Coletor:   Data: 

 

Figura 3 – Exemplo de rótulo de exsicata. 
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5. O que é um Herbário?  
 

Um herbário pode ser definido como uma coleção científica de amostras 

vegetais que passaram por um processo prensagem e secagem (herborização), 

montadas de forma especial e ordenadas de acordo com um sistema de 
classificação.  

Os herbários constituem a base documental de todo o conhecimento 

taxonômico sobre a flora mundial, sendo um acervo de informações ativo e 
atualizado sobre a flora também num contexto regional (Walter 1993).  

Coleções de espécies vegetais são importantes e essenciais para pesquisas 
nas diversas áreas das Ciências Naturais.  

A finalidade dos herbários é fixar a distribuição das plantas e, por meio de 

espécimes representativos, simular a composição da flora mundial, podendo servir 

como base para estudos futuros em diversas áreas, como fitogeografia, ecologia, 
anatomia, genética, etnobotânica, dentre outros. 

De acordo com a base de dados Index Herbariorum (acessado em agosto de 

2013), existem 3.400 herbários registrados, distribuídos em 147 países, totalizando 
350 milhões de espécimes.  
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5.1. Funções e Importância 
 

ü Descrição da flora de uma região; 

ü Avaliação dos impactos ambientais; 

ü Identificação de materiais; 

ü Conservação de materiais históricos/tipos; 

ü Fornecimento dados para futuros estudos ecológicos e fitogeográficos 

(observar e anotar todas as particularidades da planta, desde que não seja 
possível observar na planta desidratada); 

ü Desenvolvimento de estudos em outras áreas do conhecimento (anatomia, 

palinologia, fitogeografia, biogeografia, genética, ecologia, fisiologia, 
fitoquímica). 
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6. Formas de Vida de Raunkiaer e Fisionomia da 
Vegetação 

 

A fisionomia (ou fitofisionomia) é a aparência geral da vegetação, resultante 

do predomínio de plantas com certa forma, como por exemplo ervas, arbustos e 

árvores (Cain & Castro 1959). 

O conceito de fisionomia da vegetação foi introduzido por Alexander von 

Humboldt, em 1807, sendo inexistente até o momento uma clara diferenciação entre 

flora e vegetação. Essa era apenas descrita por meio das listagens de espécies que 
a compunham.  

Segundo Humboldt, a fisionomia da vegetação seria imposta pelos traços 

dominantes de uma ou poucas formas dos vegetais, que poderiam ter, por exemplo, 

forma de palmeira, de bananeira, de cacto, de malvácea, de mimosa, de musgo, de 
grama etc (Shimwell 1971). Humboldt (1807) escreveu:  

“Trata-se de grandes contornos que determinam a fisionomia da vegetação e 

da analogia de impressão que recebe o contemplador da natureza. (...) É na beleza 

absoluta das formas, da harmonia e do contraste que surgem de seu [da vegetação] 
conjunto que consiste o caráter da natureza dessa ou daquela região”.  

Apesar de ser uma tentativa de separar a fisionomia da taxonomia, a 

denominação das formas de vida vegetais de Humboldt ainda se prendia aos nomes 
dos táxons. 

Martius (1824) foi um dos primeiros a aplicar o conceito de fisionomia da 

vegetação e de formas de planta, descrevendo a vegetação do Brasil. Considerou a 

fisionomia da vegetação como um componente da paisagem e como indicativo das 
condições predominantes.  
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Para ele, as formas das plantas e a fisionomia da vegetação teriam, portanto, 

caráter funcional, diferindo das ideias de Humboldt. As variações fisionômicas 

seriam como variações sobre um mesmo tema, em que o tamanho das plantas e a 
densidade da vegetação teriam grande importância.  

Martius, então, numa das mais importantes obras para a Botânica brasileira e 

mundial, a Flora Brasiliensis, classificou a vegetação brasileira diferenciando-a em 

duas fisionomias mais amplas: florestas e campos, sendo estes toda vegetação que 

não formava predominantemente uma floresta e, a partir das formas e grupos 

taxonômicos predominantes, dividiu tanto a floresta quanto o campo em várias 
categorias. 

Desde os estudos inovadores de Humboldt (1804, 1807) e Martius (1824), 

toda a ciência voltada para a compreensão das fisionomias da vegetação, toda 

tentativa de classificação da cobertura vegetal do planeta tem utilizado as formas 

das plantas como uma das principais ferramentas para delimitação das 
fitofisionomias da vegetação mundial (p.e. Schimper 1903; Rizzini 1997).  

Dessa forma, para estudar a fisionomia, ou a fitofisionomia da vegetação, há 

necessidade prévia de um sistema de classificação da forma das plantas. Vários 

sistemas de classificação das formas dos vegetais terrícolas surgiram baseados em 

características ora predominantemente funcionais, ora fisionômicas. Um desses 
sistemas de maior coerência interna e de ampla aceitação é o de Raunkiaer (1934).  

As formas biológicas de Raunkiaer (1934) diferenciavam as plantas pela 

posição e proteção dos órgãos de crescimento (gemas e brotos) em relação aos 

períodos climáticos desde o calor ao frio e do úmido ao seco. Ele separou assim as 

plantas em cinco categorias: fanerófitos, caméfitos, hemicriptófitos, criptófitos e 

terófitos. A partir daí, muitos pesquisadores modificaram ou mesmo incluíram outras 
categorias de formas de vida à classificação de Raunkiaer. 
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Visando a vegetação brasileira, passou-se a usar a classificação de 

Raunkiaer com as modificações propostas por Braun-Blanquet (1932), acrescidas de 

algumas subformas apresentadas por Ellemberg & Müeller-Dombois (1965, 1966), 

mais as alterações incluídas das subformas dos fanerófitos e a adoção de mais uma 

categoria de forma de vida de duplo modo de sobrevivência (xeromórfito), de 
Rawitscher (1942, 1944).  

É apresentada a seguir a Chave de Classificação das Formas de Vida, 
presente no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE 2012). 
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Chave de Classificação das Formas de Vida (IBGE 2012) 

1 Plantas autotróficas com um só tipo de proteção dos órgãos de 
crescimento 2 

 Plantas autotróficas com dois tipos de proteção dos órgãos de 
crescimento 7 

2 Plantas perenes 3 

 Plantas anuais, reproduzidas através de sementes Terófitos 

3 Plantas lenhosas e/ou herbáceas com órgãos de crescimento 
protegidos por catafilos 4 

 Plantas sublenhosas e/ou herbáceas com gemas periódicas, 
protegidas por catafilos e situadas a até um metro do solo. Caméfitos 

 Plantas herbáceas com outros tipos de proteção dos órgãos de 
crescimento 5 

4 Plantas lenhosas eretas 6 

 Plantas lenhosas e/ou herbáceas reptantes (cipós) Lianas 

5 Plantas com gemas situadas no nível do solo, protegidas pela 
folhagem morta durante o período desfavorável Hemicriptófitos 

 Plantas com órgãos de crescimento localizados no subsolo Geófitos 

6 Plantas cuja altura varia entre 30 e 50 m Macrofanerófitos 

 Plantas cuja altura varia entre 20 e 30 m Mesofanerófitos 

 Plantas cuja altura varia entre 5 e 20 m Microfanerófitos 

 Plantas cuja altura varia entre 0,25 e 5 m Nanofanerófitos 

7 Plantas lenhosas e/ou herbáceas com gemas protegidas por 
catafilos na parte aérea e com órgãos regenerativos 
subterrâneos 

 

Xeromórfitos 
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7. Procedimentos e Métodos de Amostragem de 
Vegetação  

 

 

Estima-se que ocorram mais de 260.000 espécies vegetais em todo o planeta 

(Judd 2009). Entender e conhecer as plantas já faz parte da natureza do ser humano. 

No entanto, é quase impossível conhecer todos os indivíduos e/ou espécies de uma 
determinada área (Felfili et al. 2011).  

A amostragem da vegetação é uma ferramenta extremamente útil aplicada 

em diferentes estudos (p.e. composição florística, fitogeografia, manejo, dinâmica). 

No entanto, procedimentos distintos são necessários para atender, com sucesso, 

diferentes objetivos de um estudo. Planejar a amostragem é o primeiro passo de um 
estudo de qualidade, uma vez definida a sua pergunta, hipótese e objetivo.  

Para a escolha do melhor método de amostragem deve-se levar em conta os 

seguintes pontos: tipo da vegetação e suas principais características; grau de 

precisão desejado; tempo disponível para realização do estudo; e os recursos 

disponíveis para realização do estudo, tanto os recursos humanos, quanto 

financeiros (Felfili et al. 2011). Confrontando os aspectos supracitados, juntamente 

com a pergunta, hipótese e objetivos do trabalho, deve-se refletir sobre qual será o 
melhor método de amostragem. 

A padronização dos métodos de amostragem é um outro ponto importante a 

ser considerado. Métodos muito particulares dificultam a comparação com estudos 

prévios, sendo preferível métodos de amostragem já consagrados. Muitos métodos 

estão sendo desenvolvidos para os diferentes biomas brasileiros (p.e. GT 

Monitoramento de Florestas 2004; Comitê Técnico Científico da Rede de Manejo 
Florestal da Caatinga 2005), visando à padronização para estes ambientes. 
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7.1. Conceitos Básicos de Amostragem  
 

 

A população ou universo amostral, do ponto de vista estatístico, é o universo 

de elementos da mesma natureza que difere individualmente em relação a 
determinada característica (variável de interesse) (Quinn & Keough 2002). 

Podemos citar como variáveis de interesse o nome da espécie, a altura, o 
diâmetro, dentre muitas outras.  

O universo amostral é composto de unidades amostrais das quais medimos 
as variáveis de interesse. 

A amostra é a fração de elementos retirados de um universo amostral que se 
pretende representar (Loescht & Haller 1964).  

O tamanho da amostra (n) refere-se ao número de unidades amostrais 
analisadas para um determinado estudo (Péllico Netto & Brena 1997). 

A partir da medição das variáveis de interesse, são obtidas estimativas como 

média e variância da amostra, bem como são calculados os limites de confiança da 
sua amostragem (Avery & Burkhart 1983).  

O número de unidades amostrais vai variar de acordo com os fatores 

limitantes para a execução do estudo, tais como tempo, recursos humanos e 
financeiros.  

Entretanto, unidades amostrais menores que dez devem ser evitadas. 
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7.2. Delineamento Amostral 
 

 

Como determinar seu universo amostral? A resposta para essa pergunta vai 
depender do seu método de amostragem.  

Os métodos de amostragem para vegetação podem ser divididos em dois 

tipos básicos: os de área fixa (como as parcelas) e os de área variável (como o 
ponto-quadrante).  

 

Amostragem de Área Fixa: As amostragens de área fixa são utilizadas mais 

amplamente quando comparadas às amostragens de área variável, uma vez que ela 

possui área definida, permitindo análises quantitativas mais diretas (Péllico Netto & 

Brena 1997). O método mais comum de área fixa é a parcela. Definir o tamanho da 

parcela bem como a forma da mesma depende da estruturação da vegetação. 

Atualmente existe uma busca de padronização do tamanho das parcelas. 

Devido às particularidades de cada vegetação, o tamanho das parcelas é 

padronizado, geralmente, tendo em vista o bioma a ser amostrado. No Cerrado, por 

exemplo, a recomendação para estudos de espécies arbóreas é a utilização de 

parcelas retangulares de 20 x 50 metros (IBGE 2012), favorecendo uma melhor 

amostragem da heterogeneidade estrutural e florística da vegetação. Quanto à forma, 

encontramos três tipos básicos: retangulares, quadradas e circulares, sendo a 

primeira com maior efeito de borda, decaindo respectivamente em direção à última. 

A forma retangular capta melhor os efeitos de gradiente e facilita a orientação dos 

trabalhos de parcela. Já as circulares, apesar de sofrerem pouco com o efeito de 
borda, possuem um grau de dificuldade de delimitação extremamente elevado.   
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Amostragem de Área Variável: É um método com limitações para estudos 

de dinâmica. Entretanto, tem se mostrado um bom método para estimar a riqueza 

florística. O método de quadrantes é um dos mais comumente utilizados em estudos 

com área variável (Felfili et al. 2011). Ele consiste no estabelecimento de pontos 

distribuídos sistematicamente no universo amostral. Os pontos são divididos em 

quatro quadrantes, nos quais é amostrado o indivíduo mais próximo do ponto. 

Devido à baixa amostragem em cada ponto (apenas quatro indivíduos), para incluir 

uma porção significativa da comunidade será necessário um número maior de 
pontos amostrados quando comparado com o método de parcelas fixas.   

 

 

7.3. Principais processos de amostragem 
 

Amostragem Aleatória: Todas as unidades amostrais têm a mesma 

probabilidade de ocorrência. A área de estudo deve ser dividida em parcelas de igual 

tamanho e forma, tendo cada uma a mesma chance de ocorrer por sorteio. É 

amplamente utilizada em universos amostrais com populações homogêneas e 

claramente definidas. Como exemplo, podemos citar o universo amostral sendo uma 
fitofisionomia.   

 

Amostragem Estratificada: Em um universo amostral com diferentes 

fisionomias, recomenda-se fazer uma amostragem estratificada que consiste na 

subdivisão dos estratos, seguida da amostragem aleatória em cada um dos mesmos. 

As médias e desvios-padrão deverão ser calculados para cada estrato. O cálculo da 

intensidade amostral, erros amostrais e intervalos de confiança seguem os mesmos 
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princípios para amostragem aleatória. O fator limitante para aplicação da 

amostragem estratificada é o não conhecimento de todos os estratos que compõem 
a área de estudo ou universo amostral. 

 

Amostragem Sistemática: A primeira unidade é alocada aleatoriamente ou 

arbitrariamente, seguida da alocação das demais unidades amostrais em intervalos 

com espaços regulares. É indicada para amostragens com forte gradiente ambiental 

ou quando há dificuldades de acesso. É uma das amostragens mais implementadas 

em inventários quantitativos devido à facilidade de alocação das parcelas em campo, 

bem como são mais “representativas” dentro do universo amostral. O maior 

problema em relação à amostragem sistemática deve-se ao fato de não poder 

cumprir a premissa de todas as unidades amostrais terem a mesma chance de 
serem amostradas.  
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7.4.  Caracterização da Área de Estudo (Universo Amostral) 
 

 

Para o melhor entendimento da área de estudo, a Comissão de 

Fitossociologia da Sociedade Botânica do Brasil faz uma série de recomendações 
fundamentais de modo a facilitar inferências e comparações.  

 

Para uma boa descrição das áreas de estudo, destacam-se: 

 

 

ü Coordenadas geográficas e altitude; 

ü Localização: país, estado, município, localidade; 

ü Breve descrição do clima baseado em algum sistema de classificação; 

ü Descrição do solo, pelo menos o tipo; 

ü Tipo de vegetação; 

ü Método de amostragem utilizado; 

ü Localização das unidades amostrais; 

ü Número de unidades amostrais; 

ü Definição dos limites de inclusão dos indivíduos; 

ü Histórico de uso e ocupação do solo na área de estudo; 

ü Inclusão de todas as espécies amostradas nas tabelas de fitossociologia; 
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7.5. Suficiência Amostral em Inventários Florísticos e 
Fitossociológicos  

 

 A amostra é uma parte da população que será estudada, sendo quase 

impossível, dentro das Ciências Ambientais, a compilação de todos os indivíduos 
(censos ou inventários completos) (Kersten & Galvão 2011).  

Para garantir que os parâmetros encontrados representem a maior parte da 

população, é necessária uma amostragem satisfatória. Mas o que é satisfatório? Em 
qual ponto uma amostragem é suficiente para representar o todo? 

O tamanho e a distribuição das unidades amostrais é um ponto extremamente 

importante para a obtenção de suficiência amostral. Quanto menor a variância, 

menor será o número de unidades amostrais necessárias para uma amostragem de 
qualidade (Kersten & Galvão 2011).  

Uma opção para diminuir a variância e, consequentemente diminuir as 

unidades amostrais sem prejuízo, é alocar pequenas parcelas em ambientes com o 
máximo de homogeneidade possível.  

Outra opção é aumentar a variação interna, alocando grandes parcelas com o 

máximo de diversidade ambiental possível. Dessas duas formas, a variância entre 
parcelas será menor, facilitando a amostragem (Pillar 2004). 

Outro importante ponto é o número mínimo de indivíduos que deve ser 

representado nas parcelas. Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira 

(IBGE 2102), as parcelas devem englobar cerca de 30 indivíduos, sendo o seu 

tamanho variável de acordo com o seu inverso amostral. Por exemplo, segundo 
Moreira (2007), para florestas tropicais, as parcelas ideais seriam de 10 x 10 m. 
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A alocação das parcelas também deve ser avaliada com muito critério. A 

escolha do local das parcelas estará intimamente associada com a pergunta para 

qual o pesquisador busca a resposta e com a escolha do método de amostragem 
(ver tópicos 7.1, 7.2 e 7.3).  

Além dos cuidados supracitados, existe a possibilidade do cálculo da 

suficiência amostral. Na Botânica, existem basicamente dois métodos de 

levantamentos: os florísticos (qualitativos) e os fitossociológicos (quantitativos) (Watt 

1947). Para cada um deles existem diferentes maneiras de avaliar a suficiência 
amostral. 

 

7.5.1. Suficiência Amostral em Estudos Florísticos  

 

O método mais utilizado é a curva do coletor ou curva de acumulação de 

espécies, que consiste na representação gráfica que visa a minimizar este problema, 
embora não seja uma unanimidade entre os pesquisadores (Figura 4).  

Consiste em elaborar um gráfico, contendo no eixo “x” o número de unidades 

amostrais ou número de campanhas de campo e no eixo “y” o número cumulativo de 
espécies registradas.  

O ponto em que a curva atinge o seu ponto de assíntota (ou seja, uma linha 

reta que se aproxima indefinidamente da curva, porém sem interceptá-la) pode ser 

interpretado como o ponto onde grande parte dos táxons da composição local foi 

inventariada (Müeller-Dombois & Ellemberg 1974; Brower & Zar 1984; Magurran 
1988; Pinto-Coelho 2002; Cullen Jr. et al. 2004). 
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Figura 4 – Curva do coletor hipotética 

 

 

7.5.2. Suficiência Amostral em Estudos Fitossociológicos  

 

 Uma forma de se verificar a suficiência de amostragens é averiguar em que 

ponto a adição de parcelas cessa de afetar significativamente a média ou a 

abundância das espécies. Essa estabilidade de médias consiste no “grau de 

flutuação” (Matteucci & Colma 1982) ou “amostragem interativa “ (Pillar 2004), em 

que se calcula a média para subconjuntos crescentes de unidades amostrais, 

acumulando os dados dos conjuntos anteriores. Com poucas unidades, a média 

flutua amplamente, e, com o aumento do n amostral, a média tende a se estabilizar 
ou pelo menos chegar próxima da estabilidade. 
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8. Métodos de Levantamento  
 

8.1. Métodos qualitativos 
 

As amostragens qualitativas são de extrema importância para o conhecimento 

da distribuição das espécies. As floras ou check lists são a fonte primária para 

compreensão da biogeografia de um bioma (Cardoso et al. 2009), bem como para 

estudos de meta-análise de extremo valor para a Botânica e para a Ecologia (p.e. 
Castro et al. 1999; Ratter et al. 2003). 

Os estudos qualitativos também fornecem importantes informações sobre as 

espécies (p.e. hábito, hábitat, possíveis ameaças, amplitude de distribuição), 

subsidiando a elaboração de listas de espécies ameaçadas, bem como a elaboração 

da política nacional sobre o uso e ocupação do solo.  

 

8.1.1. Levantamentos Florísticos  

 

 Os levantamentos florísticos consistem em coletas assistemáticas em uma 

determinada área de estudo. Geralmente a equipe é composta por vários 
pesquisadores coletando plantas com diferentes esforços amostrais.  

O ideal é que as coletas sejam mensais durante um período mínimo de dois 

anos, amostrando a área de estudo tanto em períodos chuvosos como em períodos 
secos. 

Geralmente, todas as espécies encontradas férteis, salvo algumas exceções 
como os bambus, são coletadas para fins de amostragem.  
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As amostras devem ser coletadas e processadas segundo técnicas usuais de 

Botânica (Mori et al. 1985; Fidalgo & Bononi 1989; Judd et al. 2009) e, 

posteriormente, depositas em um herbário de referência (consultar Holmgren et al. 
1990). 

 O Brasil é o país com a maior riqueza mundial de plantas. Mesmo em 

pequenas áreas, é possível a catalogação de um número elevado de espécies 

vegetais (p.e. Viana & Lombardi 2007), sendo quase impossível a coleta de todas as 

espécies de uma determinada área de estudo. No entanto, um importante método é 
utilizado para maximizar a eficiência amostral: o método de “caminhamento”.  

Segundo Filgueiras e colaboradores (1994), um tempo mínimo do 

caminhamento é estabelecido (wide-patrolling) de modo que uma curva  de “novas 

espécies registradas” por “unidade de tempo dispendido” pode ser elaborada. 

Quando, em um dos intervalos de tempo, nenhuma ou pouquíssimas espécies novas 

são registradas, considera-se que não é eficiente continuar procurando espécies 
naquela linha ou área. 

 Para suficiência amostral em florística, ver item 7.5.1. 

 

8.1.2.  Diagrama de Perfil  

 

 Neste método os diferentes estratos de uma determinada área de estudo são 

representados de forma gráfica. É estabelecida uma parcela retangular estreita na 

vegetação, cujas dimensões variam de acordo coma fitofisionomia ser representada. 
Nessa parcela as plantas de interesse são medidas e desenhadas em escala.  

O desenho deve apresentar as plantas, considerando o formato, seus 

acidentes próprios e sua composição em relação às plantas representadas (Figura 
5).  
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 Este método é uma maneira qualitativa de descrever fisionomias lançando 
mão dos desenhos, além das descrições verbais  (Davis & Richards 1933, 1934). 

 

 

 
Figura 5 – Primeira aplicação do diagrama de perfil de vegetação. Fonte: Davis, T.A.W. 

1933-4, J. Ecol. 21: 350-384. 

 

 

8.2. Métodos quantitativos 

 

 Em adição aos inventários florísticos, que visam a qualificar a riqueza local de 

espécies, os estudos quantitativos buscam compreender a estrutura ou fisionomia da 
comunidade vegetal (Moro & Martins 2011).  

!"#$%&'('#)*+*,-.'/0,01.+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''231*4*5'6.7.'8.7.)107-9.:;*'4.'/0,01.:;*

!"#"$%$&"'()*+,-.,/0/1.234

Davis, T.A.W. & Richards, P.W. 1933-4, 
J. Ecol. 21:350-384, 22: 106-155

Primeira aplicação do diagrama de perfil de 
vegetação, Floresta Equatorial, Guiana

Floresta em Uganda, 1921 
(Tansley & Chipp 1926)
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Apenas com a listagem de espécies de duas áreas igualmente ricas, não é 

possível estabelecer qual delas é mais importante para a conservação da 

biodiversidade vegetal. Somente com a associação de dados como abundância, 
frequência e dominância das espécies é possível distinguir áreas igualmente ricas.  

Esta é apenas uma das muitas aplicações que as análises fitossociológicas 

nos fornece. Os métodos quantitativos de amostragem vêm, deste modo, auxiliar-
nos na compreensão da vegetação que nos cerca. 

 

8.2.1. Amostragem do Componente Arbóreo-Arbustivo 

 

à  Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão são as condições mínimas que um indivíduo deve 

atingir para ser incluído em uma amostragem. Devido à heterogeneidade de 

fisionomias das diferentes vegetações, não seria adequado adotar um único critério 

de inclusão para todas as áreas. Dessa forma, diferentes critérios de inclusão são 

necessários para diferentes fisionomias e objetivos de pesquisa. Entretanto, em 

situações semelhantes, os pesquisadores devem usar critérios semelhantes, para 

permitir a comparação direta das informações (Martins & Santos 1999; Caiafa & 
Martins 2007). 

 

à  Alturas para a medição do perímetro ou diâmetro do tronco 

A altura do peito é estabelecida para se fazer as medições do perímetro ou 

diâmetro do tronco (PAP/DAP), e por definição é tida como a altura a 1,3 m acima do 

nível do solo, pois essa altura corresponde aproximadamente a altura do peito na 
maioria dos adultos (Moro & Martins 2011).  
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Entretanto, esse critério de inclusão para fisionomias com predominância de 

árvores baixas e arbustos, como a Caatinga e o Cerrado sensu stricto, pode ser 
inadequado, pois pode não haver troncos a 1,3 m de altura.  

Nesses casos, torna-se necessário medir o diâmetro ou perímetro do tronco 

no nível do solo (DAS/PAS). O diâmetro a 30 cm do solo (D30) também é uma altura 
de medição que vem sendo muito usada em estudos fitossociológicos de Cerrado.  

Contudo, utilizar tantas medições pode causar falta de padronização e 
dificultar comparações entre estudos (Moro & Martins 2011).  

Desse modo, atualmente recomenda-se que trabalhos fitossociológicos em 

florestas façam uso do DAP ou PAP, ao passo que levantamentos em caatinga, 

cerrados ou outras áreas de aspecto savânico usem o DAS ou PAS (Moro & Martins 
2011). 

 

à  Medindo o perímetro ou diâmetro do tronco 

Tanto faz medir o diâmetro (D) ou o perímetro (P), pois o valor do perímetro 
pode ser facilmente convertido em diâmetro pela fórmula:  

D = P / π 

 

Geralmente, utiliza-se fita métrica graduada, que é colocada ao redor do 

tronco, e o valor do perímetro é anotado na ficha de campo. No laboratório, os 

valores dos perímetros podem ser convertidos para diâmetro, raio ou área basal da 

planta utilizando um software de planilha eletrônica, como o OpenOffice Calc ou o 
Microsoft Excel, para automatizar essa tarefa. 
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O diâmetro também pode ser calculado em campo com o uso de sutas 

graduadas. Outra possibilidade é usar fita métrica com conversão, que já traz a 
conversão do perímetro medido em diâmetro.  

 

à  Troncos múltiplos 

 A fitossociologia adotou o critério de indivíduo como unidade reprodutora 

espacialmente isolada, considerando o nível do solo como referência. Se um eixo 

emerge do solo e, no nível do solo, não está ligado a nenhum outro eixo, ele é 
considerado um indivíduo (Moro & Martins 2011). 

 Se, no nível do solo, dois eixos aparecem conspicuamente ligados, tendo uma 

base comum, ambos são considerados como um único indivíduo (Moro & Martins 

2011). Se for utilizar o PAP (ou o DAP), será necessário registrar no campo os dois 

perímetros ou diâmetros desse indivíduo. Em laboratório, a área basal de cada 

ramificação deve ser calculada e somada, já que se trata de apenas um indivíduo, 
com base comum no nível do solo.  

É necessário ter cuidado para não somar os perímetros e os diâmetros de 

cada um dos eixos, pois resultará em erro grave no cálculo da área basal. Portanto, 

o procedimento correto é sempre calcular a área basal de cada ramificação e somá-

las. No entanto, quando se mede à altura do solo, cada indivíduo terá apenas um 
DAS/PAS. 

Por outro lado, quando cada eixo emerge separadamente no nível do solo, 

eles são considerados como indivíduos distintos e devem ser medidos 

separadamente (Moro & Martins 2011). Nesse caso, há dois indivíduos, cada um 

com seu próprio DAS/PAS ou DAP/PAP, os quais devem ser anotados 
separadamente para cada indivíduo no campo.  
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A área basal do indivíduo (Gi) pode ser calculada de acordo com as fórmulas 

abaixo, caso se meça o perímetro (P) ou o diâmetro (D) das plantas, 
respectivamente:  

Gi = P2 / 4π 

ou 

Gi = π D2 / 4 

 

 

à  Critérios de inclusão em diferentes tipos de vegetação 

Nas florestas brasileiras, em geral, a maioria dos trabalhos têm usado um 

critério de inclusão correspondente a um PAP mínimo de 15 cm, mas alguns 

trabalhos optam pelo DAP de 5 cm, que equivale a um perímetro de 15,7 cm (Caiafa 
& Martins, 2007). 

Na Caatinga, recomenda-se a amostragem de todos os indivíduos lenhosos 

com DAS igual ou superior a 3 cm, e exclusão de indivíduos que, mesmo atingindo o 
diâmetro mínimo de inclusão, sejam menores que 1 m de altura (Rodal et al., 1992). 

No Cerrado, existem dois diâmetros mínimos considerados, sendo eles 3 cm 

ou 5 cm. Alguns pesquisadores propõem padronização para o Cerrado, indicando 

que as medidas sejam tomadas a 30 cm do solo (D30) a partir de D30 maior ou igual a 
5 cm (Felfili et al., 2005).  

Entretanto, há pesquisadores que recomendam que as medidas sejam 

tomadas no nível do solo (DAS) a partir de DAS maior ou igual a 3 cm (Moro & 
Martins 2011).  
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à  Métodos usuais para Levantamentos Fitossociológicos 

 

ü Métodos de Parcelas 

 Os métodos de parcelas são os mais utilizados em trabalhos de 

fitossociologia, podendo ser aplicado em estudos com espécies herbáceas ou 

lenhosas. Parcela geralmente é um quadrado ou retângulo com uma área conhecida 

que é estabelecido na vegetação, restringindo a área de coleta de dados, e que 
contém as propriedades que se querem estudar.  

É possível usar uma só parcela grande (Daubenmire 1968) ou várias parcelas 

menores (parcelas múltiplas). Um dos preceitos estatísticos sobre amostragem, 

entretanto, diz que se deve usar o maior número possível de unidades amostrais 
(Moro & Martins 2011).  

  Em um estudo fitossociológico, a área de cada parcela deve ser conhecida 

pelo pesquisador para possibilitar a medição dos atributos fitossociológicos que 

dependem da área (p.e. densidade e dominância). Todos os indivíduos lenhosos 

dentro da parcela que atingirem o critério de inclusão devem ser registrados na ficha 

de campo e suas medidas tomadas. Antes de iniciar a amostragem, o pesquisador 

deve escolher dois lados da parcela para incluir os indivíduos limítrofes e dois lados 
para excluí-los.  

 Parcelas retangulares nas quais o comprimento é bem maior que a largura 

(p.e. 10 m x 100 m) constituem as parcelas em transecção. As parcelas em 

transecção podem ser dispostas contiguamente ou espaçadas em distâncias 
predeterminadas cortando um gradiente (Moro & Martins 2011).  

 Geralmente, estudos fitossociológicos com espécies lenhosas utilizam 1ha da 

vegetação como área de amostragem (Moro & Martins 2011). Para ecossistemas 

muito ricos em espécies, entretanto, essa área geralmente é suficiente para fornecer 
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boa estimativa dos atributos fitossociológicos, mas dará apenas uma ideia superficial 
da riqueza de espécies do local (Black et al. 1950; Caiafa & Martins 2007).  

 

ü Parcelas Permanentes 

 Esse método é usado em estudos que desejam conhecer a dinâmica da 

comunidade vegetal. Quantas plantas morrem, quantas ingressam na menor classe 

de tamanho, etc. Nesses casos, inventários fitossociológicos são realizados 

periodicamente nas mesmas parcelas para captar as mudanças na comunidade ao 
longo do tempo. 

 Para acompanhar o destino de cada indivíduo da comunidade ao longo dos 

anos, todos os exemplares lenhosos que atingem o critério de inclusão são medidos 

e etiquetados com plaquetas (de preferência de metal, para proteção ao fogo) 
numeradas para acompanhamento futuro.  

A partir de cada indivíduo numerado será possível saber quando ele foi 

recrutado, quanto cresceu de uma medição para outra, quando foi encontrado morto 
etc.  

 

ü Método de Quadrantes 

 O método de quadrantes, também chamado de pontos-quadrantes, consiste 

em usar uma vara para marcar um ponto no meio da vegetação. Uma vez 

estabelecido o ponto, divide-se a área ao redor dele em quatro quadrantes, e mede-

se a distância do centro ao ponto até a árvore ou arbusto mais próximo em cada 

quadrante, registrando os atributos desse indivíduo mais próximo (Moro & Martins 
2011).  
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  Os pontos são geralmente estabelecidos sistematicamente ao longo de 

linhas de caminhada, a cada 10 metros, por exemplo, ou a um intervalo qualquer 

preestabelecido pelo pesquisador. Embora não seja uma técnica baseada em área, 
é possível calcular a densidade da vegetação amostrada em quadrantes.  

A densidade baseia-se na relação entre as distâncias médias das plantas ao 

ponto central dos quadrantes e a área média do polígono que se obteria se fossem 
conectados os pontos das posições das árvores (Martins 1991).  

Embora o que se meça em campo seja a distância do ponto central dos 

quadrantes à superfície da planta, o que importa na medição é a distância do ponto 
no centro dos quadrantes ao centro da planta.  

Para corrigir isso, é necessário somar o raio de cada indivíduo à distância 

ponto-planta, o que pode ser feito manualmente ou através de software de análises 

fitossociológicas (Moro & Martins 2011).  

 

ü Método de Interceptação de Linhas 

 O método de interceptação de linha é uma técnica de amostragem sem área, 

na qual uma linha é estendida na vegetação, e todos os indivíduos que tocarem a 
linha ou se posicionarem sobre ela são amostrados.  

Para lenhosas, podem-se considerar na amostragem apenas os exemplares 

que atingirem critério mínimo de inclusão. Essa técnica é mais aplicada a estudos 

com espécies herbáceas, mas também pode ser empregada para amostrar espécies 
lenhosas (Pereira et al. 2001). 
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à  Descritores e informações importantes que devem constar em tabelas 
fitossociológicas 

 

ü Estrutura de uma Tabela Fitossociológica 

A tabela fitossociológica informa sobre a estrutura da comunidade vegetal. 

Geralmente, essas tabelas trazem as espécies organizadas em ordem decrescente 
do Índice de Valor de Importância (IVI).  

Ao lado de cada espécie, informam-se a família, o número de indivíduos 

amostrados, as densidades absoluta e relativa, as frequências absoluta e relativa, as 
dominâncias absoluta e relativa e o índice de valor de importância.  

Cada espécie discriminada na tabela fitossociológica deve, sempre que  

possível, vir acompanhada do número de registro no herbário ou do número do 

coletor, e o trabalho deve informar claramente em qual herbário as exsicatas estão 
depositadas. 

 

ü Abundância ou Número de Indivíduos (n)  

É o número de indivíduos amostrados. Refere-se tanto ao número de indivíduos 
registrados para dada espécie quanto para a comunidade como um todo.  

 

ü Densidade Absoluta (DA) 

A densidade se refere ao número de indivíduos por unidade de área ou 

volume. Para espécies lenhosas, a densidade deve ser expressa por hectare, 
dividindo o número de indivíduos registrados pela área amostrada em hectare. 
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Pelo método de parcelas: 

Densidade absoluta total da comunidade 

DAt = N / A 

 

Densidade absoluta de uma espécie 

DAe = ne / A 

 

em que DAt é a densidade absoluta total da comunidade; N é o número total de 

indivíduos amostrados na comunidade; DAe é a densidade absoluta de uma espécie 

e; ne é o número de indivíduos amostrados da espécie e; A é a área amostrada, em 
hectares ou fração de hectares.  

 

Para calcular a densidade a partir do método de quadrantes, basta usar as 
fórmulas: 

Densidade absoluta total da comunidade 

DAt = 10000 / A 

 

Densidade absoluta de uma espécie 

DAe = DAt ne / N 
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em que DAt é a densidade absoluta total da comunidade; A é a área média ocupada 

por um indivíduo da comunidade em metros quadrados; DAe é a densidade absoluta 

de dada espécie e; ne é o número de indivíduos amostrados da espécie e; e N é o 
número total de indivíduos amostrados na comunidade. 

 

ü Densidade Relativa (DR) 

A densidade relativa é a porcentagem de indivíduos amostrados que 
pertencem a uma mesma espécie. 

DRe = 100ne / N 

 

em que DRe é a densidade relativa de cada espécie e; ne é o número de indivíduos 

amostrados da espécie e; e N é o número total de indivíduos amostrados da 

comunidade. 

 

ü Frequência Absoluta (FA) 

 A frequência absoluta é a proporção do número de unidades amostrais com 

presença de uma dada espécie em relação ao número total de unidades amostrais. 

Ela dá uma ideia de como cada espécie ocupa o espaço da comunidade. Dizer que 

uma dada espécie tem frequência absoluta de 1% significa que ela vai ocorrer em 
uma de cada 100 unidades amostrais lançadas ao acaso no espaço da comunidade.  

 A frequência absoluta da espécie é calculada por:  

FAe = 100 (Pe / Pt) 
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em que FAe é a frequência absoluta de dada espécie e; Pe é o número de unidades 

amostrais em que a espécie e ocorre; e Pt é o número total de unidades amostrais 
utilizadas no trabalho.  

 

ü Frequência Relativa (FR) 

 A frequência relativa é a proporção da frequência absoluta da comunidade 

que dada espécie possui. Ou seja, é a relação entre a frequência absoluta de uma 

espécie em relação à soma das frequências absolutas de todas as espécies 
somadas: 

FRe =  100 (FAe / FAt) 

 

em que FRe é a frequência relativa de dada espécie e; FAe é a frequência absoluta 
da espécie e; FAt é o somatório da frequência absoluta de todas as espécies. 

 

ü Dominância Absoluta (DoA) 

A dominância absoluta é a soma das áreas basais dos caules de todos os 

indivíduos de uma mesma espécie (DoAe) ou da comunidade toda (DoAt), em que a 

área basal de um indivíduo é a área da seção transversal do seu tronco no nível do 
peito, do solo, ou de qualquer altura de medição escolhida pelo pesquisador.  

A dominância de cada espécie deve ser informada nas tabelas 

fitossociológicas e, ao fim da tabela, deve estar presente a dominância absoluta total 

da comunidade, que corresponde à soma das dominâncias absolutas de todas as 
espécies. 
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Apesar de a dominância ser usualmente expressa em m2/ha, os perímetros 

ou diâmetros são normalmente registrados em cm no campo. Caso se deseje 
transformar as áreas basais de cm2 para m2, é necessário dividi-las por 10000: 

DoAm
2  =  DoAcm

2 / 10000 

 

em que  DoAm
2 é a dominância absoluta em m2, e DoAcm

2
 é a dominância absoluta 

em cm2. 

Como a dominância deve ser expressa por hectare, convém corrigir a área 

basal total obtida em amostragens com mais ou com menos de 1 ha para a 

esperada em exatamente 1 ha, por meio da regra de 3. A dominância absoluta é 
calculada por: 

DoAe =  ∑Ge / A 

 

em que DoAe é a dominância absoluta da espécie e; ∑Ge é o somatório da área 
basal de todos os indivíduos da espécie e; e A é a área total amostrada, em hectare.  

 

ü Dominância Relativa (DoR) 

A dominância relativa é a proporção da área basal total da comunidade que 

dada espécie possui. Espécies com grande dominância relativa são aquelas que 

detêm porcentagem considerável da área basal total da comunidade, seja por 

possuírem muitos indivíduos, seja por possuírem indivíduos muito volumosos, ou 
uma combinação de ambas as variáveis: 
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DoRe =  100 (Ge / Gt) 

 

em que a Ge é a área basal da espécie e (obtida pela soma das áreas basais de 

todos os indivíduos da espécie e); e Gt é a área basal total (obtida pela soma das 
áreas basais de todos os indivíduos amostrados de todas as espécies). 

 

ü Cobertura de Copas (CC) 

A cobertura de copas é a proporção do solo ocupada pela projeção vertical da 

copa das plantas em dada área. Esse índice é pouco usado no Brasil, mas também 
pode ser utilizado como indicador de dominância de cada espécie. 

A cobertura de copas pode ser determinada por meio de diversos métodos. O 

mais prático é o método de interceptação de linhas (Canfield 1941), que é mais 

apropriado para estimar a cobertura de copas em vegetações mais abertas e com 
plantas de pequeno porte (Pereira et al. 2001).  

Em florestas com porte elevado, dossel fechado e composto por vários 

estratos, esse método é problemático, pois ficaria difícil individualizar a copa de cada 
árvore e, ainda, visualizar as copas de árvores mais altas.  

No método de interceptação de linhas, uma trena ou uma linha de 

comprimento conhecido é estabelecida na vegetação e se registra o segmento da 
linha que fica sob a projeção da copa de cada indivíduo.  

A soma dos segmentos cobertos pelas copas de todos os indivíduos de dada 

espécie, dividida pelo comprimento total das linhas estabelecidas na vegetação, 
fornece a cobertura de copas da comunidade. 
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A cobertura de copas de uma espécie é dada por: 

CCe = 100 (Le / Lt) 

 

em que CCe é a cobertura de copas de dada espécie e; Le é a soma dos segmentos 

das linhas cobertos pela projeção das copas de todos os indivíduos da espécie e, 

em metros; e Lt é a soma do comprimento total das linhas usadas na amostragem, 
em metros. 

 A cobertura da copa também pode ser estimada, visualmente, pelo método de 

mensuração da projeção da área da copa, quando o pesquisador determina a área 
da projeção vertical da copa de cada árvore ou arbusto, do meio de seu diâmetro:  

CCe =  100 (Ce / A) 

 

em que CCe é a cobertura de copas de dada espécie e; Ce é a soma das áreas 

ocupadas pela projeção das copas de todos os indivíduos da espécie e, em metros 
quadrados; e A é a área total amostrada, em metros quadrados. 

 A cobertura de copas total (CCt) da comunidade pode ser obtida pelo 
somatório da cobertura de copas de todos os indivíduos da comunidade: 

Pelo método de interceptação de linhas: 

CCt = 100 (Li / Lt) 

 

  



	  

	  

 

54	  

Av Portugal 2783 Sl 208           31 2535 2230 
Pampulha  31550-000              contato@bocaina.bio.br 
Belo Horizonte MG Brasil        biologiadaconservacao.com.br	  

Guia Prático de Métodos         Mota, NFO; Paula, LF; 
de Campo para Estudos           Viana, PL (Orgs.) 
de Flora – 2ª edição                   © Bocaina, 2014. 
	  

Pelo método de mensuração da projeção das copas: 

CCt = 100 (Ci / A) 

 

em que Li é a soma das linhas cobertas pela projeção das copas de todos os 

indivíduos amostrados, em metros; Lt é a soma é a soma do comprimento total das 

linhas usadas na amostragem, em metros. Ci é a soma das áreas ocupadas pela 

projeção das copas de todos os indivíduos amostrados; A é a área total amostrada, 
em metros. 

 

ü Cobertura Relativa de Copas (CRC) 

A cobertura relativa de copas é a porcentagem de cobertura que dada espécie 

detém em relação à cobertura total da comunidade. Pode ser obtida dividindo-se a 
cobertura da espécie pela da comunidade: 

CRCe = 100 (CCe / CCt) 

 

em que CRCe é a cobertura relativa de copas de dada espécie e; CCe é a cobertura 
de copas da espécie e; e CCt é a cobertura de copas total da comunidade.  

 

ü Índice de Valor de Importância (IVI) 

O índice de valor de importância é um índice composto que agrega as 

variáveis densidade relativa, frequência relativa e dominância relativa, indicando 
quais espécies têm maior contribuição para a comunidade.  
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Algumas espécies têm muitos indivíduos na comunidade, outros têm 

indivíduos muito grandes, algumas são bem distribuídas, outras mais restritas. O IVI 

é uma tentativa de equalizar a contribuição de espécies mais dispersas ou menos 

dispersas e entre espécies mais abundantes ou espécies com indivíduos de maior 
porte. É calculado pela fórmula: 

IVIe =  DRe + FRe + DoRe 

 

em que IVIe é o índice de valor de importância de dada espécie e; DRe é a 

densidade relativa da espécie e; FRe é a frequência relativa da espécie e; DoRe é a 
dominância relativa da espécie e. 

 Cada variável relativa totaliza 100% se forem somadas todas as espécies, e o 

IVI teria um valor de 300%. Caso se deseje, pode-se dividir o IVI por 3, a fim de 

limitar o IVI a um máximo de 100%, o que permite ler o IVI diretamente em 
porcentagem.  

 O IVI permite distinguir dois grupos de espécies na comunidade, aquelas com 

maior IVI, de grande importância social na comunidade, e aquelas com pequeno IVI, 
de menor importância fitossociológica.  
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Ø Fórmulas úteis  

 

à  Para Transformação das Medidas do Caule 

 

v Diâmetro para raio 

o D = 2 r 
 

v Perímetro para raio 

o P = 2 π r 
 

v Perímetro para diâmetro  

o P = π D 
 

v Área 

o Gi =  π r2 

o Gi =  π D2 / 4 

o Gi = P2 / 4 π 
 

v Volume 

o V = Gi h 
 

Legenda: D é o diâmetro, r o raio do caule, P o perímetro do caule, Gi a área da 
seção transversal do caule de um indivíduo, V o volume do caule, h a altura da 
planta; π ≅ 3,1416. 
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à  Para Cálculo das Variáveis Fitossociológicas 

 

v Abundância 

o Abundância = N 

 

v Densidade Absoluta da Espécie (DAe) 

o Método de parcelas: DAe = ne / A 

o Método de quadrantes: DAe = DAt ne / N 

 

v Densidade Absoluta Total da Comunidade (DAt) 

o Método de parcelas: DAt = N / A 

o Método de quadrantes: DAt = 10000 / A 

 

v Densidade Relativa da Espécie (DRe) 

o DRe = 100 ne / N 
 

v Frequência Absoluta da Espécie (FAe) 

o FAe = 100 (Pe / Pt) 
 

v Frequência Absoluta Total da Comunidade (FAt) 

o FAt  =  ∑F Aspp 
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v Frequência Relativa da Espécie (FRe) 

o FRe  =  100 (FAe / FAt) 
 

v Dominância Absoluta da Espécie (DoAe) 

o DoAe  =  ∑Ge / A 
 

v Dominância Relativa da Espécie (DoRe) 

o DoRe  =  100 (Ge / Gt) 
 

v Dominância Absoluta Total da Comunidade (DoAt) 

o DoAt  =  ∑Gi / A 

o DoAt  =  ∑Do Aspp 
 

v Índice de Valor de Importância (IVI) 

o IVIe  =  DRe + FRe + DoRe  
(Para conversão em porcentagem, dividir por 3) 

 

v Cobertura de Copas da Espécie (CCe) 

o Pelo método de interceptação de linhas: 

CCe = 100 (Le / Lt) 
o Pelo método de mensuração da projeção da área da copa: 

CCe  =  100 (Ce / A) 
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v Cobertura de Copas Total da Comunidade (CCt) 

o Pelo método de interceptação de linhas:  

CCt  =  100 (∑Li / Lt) 
o Pelo método de mensuração da projeção da área da copa:  

CCt  =  100 (∑ Ci / A)  
 

 

v Cobertura Relativa de Copas da Espécie (CRCe) 

o CRCe  =  100 (CCe / CCt) 
 

Legenda: N é o número total de indivíduos amostrados (abundância total), DAe a densidade 

absoluta de dada espécie e, ne a abundância da espécie e, A a área total amostrada (em 

hectare), Aʼ a área média ocupada por um indivíduo (em metros quadrados), DAt a 

densidade absoluta total da comunidade, DRe a densidade relativa da espécie e, FAe a 

frequência absoluta da espécie e, Pe o número de unidades amostrais em que a espécie e 

ocorre, Pt o número total de unidades amostrais utilizadas no trabalho, FAe a frequência 

absoluta da espécie e, FAt a frequência absoluta total da comunidade, ∑FAspp  a soma das 

frequências absolutas de todas as espécies, FRe frequência relativa da espécie e, DoAe a 

dominância absoluta da espécie e, DoRe a dominância relativa da espécie e, Gi a área 

basal do indivíduo, Gt a área basal total, DoAt a dominância absoluta da comunidade, 

DoAspp a dominância absoluta de todas as espécies, IVIe o índice de valor de importância 

da espécie e, CCe a cobertura de copas da espécie e, Le o comprimento da linha sob a 

projeção das copas de todos os indivíduos da espécie e, Li o comprimento da linha sob a 

projeção das copas de todos os indivíduos da comunidade, Lt o comprimento total da linha 

usada na medição da cobertura de copas, Ce a soma das áreas ocupadas pela projeção das 

copas de todos os indivíduos da espécie e, Ci a soma das áreas ocupadas pela projeção 

das copas de todos os indivíduos da comunidade, CCt a cobertura de copas total da 

comunidade. 
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Município: ___________________________________________  Estado: _______ 
Localidade: _________________________________________________________ 

Número da parcela: ________ Coordenada: ______________________________ 
Data: _____________________ 

Observação: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Indivíduo Espécie Altura 
(m) 

PAP ou 
DAP 
(cm) 

Diâmetro 
da copa Observações 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

...      

 

Figura 6 - Modelo de tabela para levantamento fitossociológico pelo método de parcelas 
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Município: ___________________________________________  Estado: _______ 
Localidade: _________________________________________________________ 

Número da parcela: ________ Coordenada: ______________________________ 
Data: _____________________ 

Observação: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Ponto 
quadrante Espécie 

Distância 
ponto-
planta 

PAP ou 
DAP (cm) 

Altura da 
planta (m) 

Diâmetro da 
copa (m) 

 

1 

     

     

     

     

 

2 

     

     

     

     

 

Figura 7 - Modelo de tabela levantamento fitossociológico pelo método de quadrante 
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8.2.2. Amostragem do Estrato Herbáceo-Arbustivo 

 

O número de estudos sobre a estrutura do componente herbáceo-

subarbustivo da vegetação brasileira é significativamente menor do que os 

realizados a respeito do componente lenhoso. Essa escassez de trabalhos resulta 

na deficiência de conhecimentos sobre esse estrato e os métodos de amostragem 

desse componente da vegetação (Munhoz & Araújo 2011). 

 

ü Método de parcelas 

Nesse método, uma contagem dos indivíduos é feita em pequenas parcelas 

espalhadas na comunidade. Tradicionalmente, as parcelas são quadradas, mas 
parcelas retangulares, até mesmo circulares têm sido usadas (Kent & Coker 1992).  

A soma de indivíduos por espécie é calculada para a área total das parcelas 
amostradas, e o resultado é expresso em termos de densidade de espécies por área. 

A contagem de indivíduos pode ser difícil para determinadas formas de vida, é 

problemático decidir onde o indivíduo começa e termina, como é o caso de arbustos 

e subarbustos ramificados e rastejantes, samambaias e ervas agrupadas, ou 

entouceiradas e cespitosas, além de muitas ervas perenes com formas rizomatosas 
e estoloníferas (Munhoz & Araújo 2011).  

No entanto, uma contagem dos indivíduos ou partes destes pode ser sempre 

estabelecida desde que apoiada em uma definição a priori de como eles serão 
considerados. 

É usual, no estrato herbáceo-subarbustivo, a utilização de parcelas de 1 x 1 m. 

Estudos anteriores (Felfili et al. 1994) adotaram uma amostragem em 

conglomerados, em que parcelas de 1 m2 eram inseridas em uma linha central, a 
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cada 10 m, em 10 parcelas de 20 x 50 m, distribuídas aleatoriamente, totalizando 

cinco subparcelas (unidades de registro) na parcela principal (bloco ou unidade 
primária).  

O critério para distinguir os indivíduos utilizados por esses autores foi 

selecionar plantas maiores ou iguais a 10 cm de altura e com distância superior ou 

igual a 10 cm de seu vizinho coespecífico, não incluindo árvores em regeneração 
natural.  

Os parâmetros fitossociológicos para o método de parcelas, segundo Müeller-
Dombois e Ellemberg (2002), são:  

 

ü Densidade absoluta: 

DAi = ni / ha 

em que ni é o número de indivíduos da espécie i, e ha hectare. 

 

ü Densidade relativa: 

DRi = 100 (DAi / N) 

em que N é o número total de indivíduos.  

 

ü Frequência absoluta: 

FAi = 100 (NPi  / NPT) 
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em que NPi é o número de parcelas onde a espécie i ocorre, e NPT número total de 
parcelas amostradas.  

 

ü Frequência relativa: 

FRi = 100 (NPi / ∑ NPi) 

 

ü Método de Relevè 

Relevè é um termo francês que significa coleção de dados. O Relevè é uma 

porção da vegetação escolhida pelo pesquisador para representar uma fisionomia 

vegetal (Munhoz & Araújo 2011). Por meio de uma estimativa visual quali-

quantitativa de abundância e cobertura, confecciona-se uma lista de todas as 

espécies de plantas encontradas em uma área amostral. 

Quando a ênfase da amostragem é recorrer às assembleias de plantas, é 

comum determinar a “área mínima da comunidade”, ou seja, a menor área em que a 

composição de espécies da comunidade em questão está representada. Essa área 
mínima dá indicação do Relevè ou do tamanho da parcela a ser usada.  

A curva espécie x área pode ser usada para estimar o tamanho mínimo de 

uma parcela necessária para caracterizar adequadamente uma comunidade 
(Müeller-Dombois & Ellemberg 2002). 

Ao contrário, quando a ênfase da amostragem está na variação quantitativa 

das espécies em uma grande comunidade definida somente pelos tipos dominantes, 

a ideia de composição de espécies representativas é comumente reduzida a certas 
medidas das espécies mais abundantes (Munhoz & Araújo 2011).  
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Ao invés de se usar área mínima, a amostragem é espalhada sobre cada 

segmento da vegetação, o máximo possível, na forma de parcelas ou pontos de 

amostragem (Munhoz & Araújo 2011). O tamanho individual de cada parcela é 
ajustado primariamente para se acessar o parâmetro quantitativo selecionado.  

Um método de escala muito utilizado é o de Braun-Blanquet (1979), que 

requer relativamente pouco tempo para a análise do Relevè e pode ser usado em 
todas as comunidades de plantas.  

Os valores da escala de abundância de Braun-Blanquet são absolutos à 

medida que dizem respeito a uma área de referência, que é fixada pelo tamanho do 
Relevè (Tabela 1). 

Os cinco primeiros valores da escala de Braun-Blanquet referem-se somente 

à cobertura, que é entendida como a projeção vertical da área ocupada por cada 

espécie na parcela.  

As duas últimas escalas de valor são primariamente estimadas pela 

abundância, que é o número de indivíduos por espécie, em que o símbolo + se 

refere à espécie com pequena cobertura e o r à espécie rara, com pequena 
cobertura.  

A nota 1 corresponde à espécie numerosa, mas com menos do que 5% de 

cobertura. Dessa forma, a escala é uma combinação de valores de cobertura e 
abundância.  

Esse método pode ser considerado semiquantitativo devido ao caráter quase 
qualitativo dos amplos intervalos entre as escalas de valores.  
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Tabela 1 - Classe de cobertura de Braun-Blanquet 

 

Classe % de cobertura 

5 75-100 

4 50-75 

3 25-50 

2 5-25 

1 1-5 

+ <1 

r <<1 

 

Fonte: Müeller-Dombois & Ellemberg 2002 

 

 

 

Os parâmetros fitossociológicos do método de estimativa de cobertura, segundo 
Müeller-Dombois e Ellemberg (2002), são: 

 

ü Cobertura absoluta: 

CAi = ∑Ci 

em que Ci corresponde aos percentuais de cobertura da espécie i.  
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ü Cobertura relativa: 

CRi  =  100 (CAi / ∑CAi) 

 

em que ∑CAi  é o  somatório dos percentuais de cobertura de todas as espécies.  

 

ü Frequência absoluta: 

FAi = 100 (UAi / UAT) 

 

em que UAi é o número de unidades amostrais onde a espécie i ocorre, e UAT é o 
número total de unidades amostrais. 

 

ü Frequência relativa: 

FRi = 100 (FAi / ∑FAi) 

 

em que ∑FAi é o somatório das frequências absolutas de todas as espécies. 

 

ü Valor de importância: 

VI = (CRi + FRi) / 2 
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ü Método de Interseção na Linha 

Um dos métodos utilizados para a determinação das características da 
vegetação, principalmente cobertura, é o de interseção na linha (Canfield 1941).  

Uma linha graduada, a exemplo de uma fita métrica, é colocada sobre o solo, 
e a porção do indivíduo que sobrepõe ou intercepta a linha é amostrada.  

Em comunidades lenhosas, a cobertura pode ser medida para cada altura do 

estrato separadamente, sendo as camadas ou os estratos podendo ser definidos 
arbitrariamente.  

Em florestas de porte baixo, os estratos podem ser de 0,5 a 2 m; de 2 a 5 m e 
mais de 5 m (Müeller-Dombois & Ellemberg 2002). 

O método é mais indicado para o estudo da vegetação herbáceo-graminosa 

não claramente individualizada, permitindo a determinação da composição, 

cobertura e frequência das espécies na comunidade. Para plantas visivelmente 

individualizadas, pode-se obter na extensão da linha também a densidade das 
espécies na vegetação (Brower & Zar 1984). 
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Município: ___________________________________________  Estado: _______ 
Localidade: _________________________________________________________ 

Número da parcela: ________ Coordenada: ______________________________ 
Data: _____________________ 

Observação: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Indivíduo Família Espécie % 
cobertura Observações 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Figura 8 - Modelo de tabela para fitossociologia para espécies herbáceas. 
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8.2.3. Amostragem da Vegetação em Ambientes Rochosos 

 

Métodos muito distintos vêm sendo usados para caracterização da vegetação 

que cresce nos afloramentos rochosos, variando conforme as características da 

própria vegetação, que impõem e condicionam a forma de amostragem, as 

dificuldades de acesso, deslocamento e também conforme a pergunta que está 

sendo feita.  

Para realizar inventários em vegetações fortemente condicionadas por um 

gradiente físico, muitas vezes é utilizada a amostragem sistemática. Faz-se uma 

demarcação de pontos amostrais que ocorre em intervalos regulares, de forma que 

sistematize o local de estudo com precisão (Felfili & Rezende 2003), refletindo a 
frequência das condições ambientais e a vegetação associada a essa variação.  

Para estudar a vegetação de ambientes rochosos, algumas vezes são 

utilizadas adaptações de métodos já bastante disseminados. Alguns pesquisadores 

utilizaram adaptação do método de quadrantes, em que foram usadas como 

unidades amostrais as ilhas de vegetação (Ribeiro et al. 2007), outros utilizaram 

adaptação do método de transecções, estabelecendo transecções em várias 
posições topográficas de interesse (Brewer et al. 2003).  

Outros pesquisadores vêm usando o método de interceptação de linhas para 

estimar a cobertura vegetal (Lambrinos et al. 2006) e também existem estudos em 

que opta-se por utilizar apenas o método de parcelas (Clarke 2002), seja de forma 
aleatória (Moura et al. 2007) ou com alvo definido (Wiser 1998). 

Entre tantos métodos possíveis para estudar a vegetação em ambientes 

rochosos, na escolha devem-se considerar as características da vegetação, a 

heterogeneidade ambiental, os acessos, o deslocamento e a questão a ser 
trabalhada.  
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Além disso, deve-se buscar por padronizações, para que seja possível fazer 
comparações entre os ambientes e entre comunidades.  
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