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Resumo

A fitossocilogia,  uma das  bases  da Ecologia  Vegetal,  nos  traz  levantamentos  da  estrutura  e  da  composição
florística  de  comunidades  vegetais,  em  especial  de  fragmentos  florestais,  visando  a  obtenção  de  variáveis
quantitativas  sobre  os  vegetais  na  superfície  terrestre,  tendo  se  intensificado  nas  últimas  décadas,  com as
informações  colhidas,  apartir  dessa  atividade  podemos  utilizar  como  base  para  a  proteção  e  a
recuperação/revitalização  de  ambientes  vegetativos,  gerando  informações  classificatórias,  taxonômicas  e
atributos ecológicos das espécies vegetativas na pesquisa, como é o caso em questão da seguinte pesquisa, onde
foi feito um breve  levanamento florístico da área demarcada entre os Blocos B e C do IFCE – Campus Quixadá
afim de obter conhecimentos específicos sobre o tema em exposição, bem como, analisar o auxilio que irá trazer
para uma futura revitalização, disposta de um projeto sócio-ambiental partido da própria instituição de ensino,
expondo como referência o local citado. Com a coleta de dados foi verificado um estimativa de dez espécies em
diferentes  quantidades no espaço em estudo,  sendo algumas inadequadas  para  recuperação  da área  e  outras
relevantes  para  essa  futura  revitalização,  concluindo  assim  uma  favorável  obtenção  de  conhecimentos
específicos da área, como também  um real auxilio da composição florística, para um conhecimento vegetativo
do ambiente, e por fim a possibilidade de expansão para os outros territórios dentro da própria Instituição de
Ensino, como a Área de Preservação Permanente, contida em seu entorno, traduzindo assim, uma máxima e
importante efetivação do processo denominado composição florística.
.
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Abstract

Phytosociology, one of the bases of Plant Ecology, bringing us surveys of the structure and floristic composition
of plant communities, especially forest fragments, aiming at a better quantitative adjustment on the plants on the
surface of the land, the information collected,  the excursions can be used as a basis for a recuperation and
revitalization of vegetative environments, generating classificatory, taxonomic and ecological attributes of the
plant species in the research, such as the case of the following research, where a brief floristic survey was made
of the demarcated area between Blocks B and C of the IFCE - Quixadá Campus in order to draw lessons of
knowledge  about  the  theme  on  display,  as  well  as,  analyze  the  aid  that  will  be  presented  for  a  future
revitalization, evaluation of a socio-environmental project split from the educational institution itself, place. With
a data collection it was annexed to a series of species in which there is no space in study, some being inadequate
for the recovery of the area and others for the future future revitalization, thus concluding an advantage for the
specific  areas  of  the area,  as  well  as  a  real  aid of  floristic  composition,  for  a  vegetative  knowledge of  the
environment, and finally of a possibility of expansion for the other territories within the Teaching Institution
itself,  as  a  Permanent  Preservation  Area,  contained  in  its  surroundings,  thus  translating,  a  maximum  and
important effect floristic method floristic composition

Palavras-chave: Help; Floristic composition; Species; Phytosociology; Revitalization.
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INTRODUÇÃO

A fitossociologia  é  o  ramo  da  Ecologia  Vegetal  que  procura  estudar,  descrever  e

compreender a associação existente entre as espécies vegetais na comunidade, que por sua vez

caracterizam as unidades fitogeográficas, como resultado das interações destas espécies entre

si e com o seu meio.

A partir da fitossociologia, adentramos na composição florística das espécies, sendo

um procedimento que coleta dados de plantas, em geral, nas áreas delimitadas dispondo aos

pesquisadores a classificação e distribuição taxonômica no nível de família e espécies desses

locais predeterminados. 

Os estudos sobre a composição florística das formações florestais, oferecem também,

subsídios para a compreensão da estrutura e da dinâmica das formações florestais, parâmetros

imprescindíveis para o manejo e regeneração das diferentes comunidades vegetais.

A florística visa indicar o conjunto de unidadestaxonômicas que compõem a floresta,

como as suas espécies e famílias. O objetivo de um levantamento florístico é listar as espécies

vegetais ocorrentes em uma determinada área.

Eles  representam  uma  importante  etapa  no  conhecimento  de  um  ecossistema  por

fornecer  informações  básicas  para  os  estudos  biológicos  subsequentes.  Tais  informações

podem ser utilizadas na elaboração e no planejamento de ações que objetivem a conservação,

o manejo ou mesmo a recuperação das formações florestais.

O IFCE campus de Quixadá localizado na área federal e ponto turístico do município

de Quixadá-CE, na região do Açude Cedro, há aproximadamente 5 km do centro da cidade,

têm  uma  área  de  aproximadamente  9,56  hectares,construído  no  ano  de  2008,  mediante

portaria MEC Nº 688. 

O  Instituto  foi  construído  no  interior  da  mata  nativa  compreendido  pela  região

próxima ao Açude Cedro, devido a sua obra ocorreu a perca de plantas que existiam no local,

paraminimizar o impacto causado existe no campus um projeto de revitalização, o projeto está

em andamento  com parte  de controle  das espécies  exóticas.  O plano é  dividido em duas

partes,  controle  de  exóticas  e  recuperação  da  mata  ciliar,  na  mata  ciliar  só  foram feitos

trabalhos de conclusão de curso com finalidade de recuperação. E segundo as informações

repassadas pela professora do campus Maria Amanda Menezes Silva uma das responsáveis do

projeto, é preciso de mão de obra pra executar, o que geralmente falta no campus.
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          Têm existência de espécies dadas por: Azadirachta, Myracrodruon Urundeuva Fr.

Allem,  Chrysalidocarpus  Lutescens,  LeucaenaLeucocephala  (Lam.)  de  Wit.

TerminaliaCatappa, OpuntiaFicus-indica, Cordia Oncocalux, Citrus Limonium, Carica Papaya

,entre os blocos B e C com uma área de 35,30m, que segundo o jardineiro do campus, o Sr.

Francisco Claudio de Souza foram plantadas apenas com critério estético, sem nenhum tipo

de estudo prévio.

No entanto,  é  interessante  conhecer  as  determinadas  espécies  plantadas,  apartir  da

composição  florística  dessa  área  e  se  serão  capazes  de  ser  utilizada  para  uma  futura

revitalização desse local. Será possível, com o levantamento florístico, conhecer as espécies

em estudo? E o local com essas espécies conseguirão ser revitalizado? Qual a importância de

se fazer uma composição florística de espécies em locais pré-designados?

É verossímil o uso do levantamento florístico para que haja um leque de informações

acerca das espécies em estudo, a partir dessa coleta de dados é plausível afirmar que podemos

compreender as plantas selecionadas, desde seus nomes vulgares e científicos, como também

sua família e até as melhores formas de seu plantio no entorno do IFCE – Campus Quixadá,

havendo  dessa  forma  a  possibilidade  de  uma  futura  revitalização  de  todo  a  instituição

acadêmica, sendo, então, cabível afirmar que a composição florística é importante devido ao

simples fato da seguinte premissa, conhecer para revitalizar. 

Os  objetivos  apresentados  são  norteados  pelas  premissas  apontadas  anteriormente,

sendo  o  geral  uma  investigação  acerca  do  uso  da  composição  florística  nas  espécies

encontradas  entre  os  blocos  B  e  C  do  IFCE  –  Campus  Quixadá  afim  de  uma  futura

revitalização da instituição, seguido dos específicos que sera pretendido mostrar a eficácia do

levantamento  florístico  para  a  revitalização  do  IFCE  –  Campus  Quixadá,  descobrir  a

taxonomia  das espécies  em estudo,  bem como suas especificidades  e,  por fim,  ampliar  o

conhecimento adquirido para todo o entorno do IFCE – Campus Quixadá.

A justificativa apresentada segue o escopo da pretensão de mostrar a possibilidade do

auxilio da composição floristica nas espécies situadas entre os blocos didáticos do IFCE –

Campus Quixadá, para que possamos ter um conhecimento a mais sobre as mesmas e difundir

o que foi compreendido desde seus nomes populares, científicos, como também sua família,

findando assim em uma futura revitalização, sendo essa restituição, de inicio, nessa pequena

área e se cabível futuramente de toda a instituição acadêmica.
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O IFCE – Campus Quixadá, compreendido na região do Açude Cedro construído nas

cinzas da devastação da mata nativa preexistente no local, dano esse causado justamente por

sua  ocupação,  possuindo  assim  um apelo  ambiental  aplaudível,  devido  a  sua  difusão  de

conhecimentos acerca de questões ambientais, bem como os inúmeros projetos datados no seu

percurso que se perfaz desde o ano de 2008, possuindo concepções de futuras revitalizações

tanto do local que foi devastado após sua obra, como de toda a região do Açude Cedro. 

Com isso, podemos nortear os motivos da pesquisa em questão devido a esse ideal de

revitalização  proposto  pela  Instituição,  já  que  para  que  haja  uma  revitalização  de

determinadas áreas é necessário o conhecimento das suas espécies que pode ser garantido a

partir de uma composição floristica eficaz do local em estudo.

A  finalidade  desse  estudo  parte  da  premissa,  conhecer  para  revitalizar,  sendo

comprovado  que  o  auxilio  da  composição  floristica  ira  nos  proporcionar  as  informações

necessárias para que haja uma revitalização entre os blocos da Instituição, como também de

todo o seu entorno futuramente. 

A pesquisa irá comprovar que há métodos eficientes, como o levantamento floristico,

onde sua utilização ajudará de forma mais objetiva a reestabelecer áreas que foram degradas,

no nosso caso, a área do IFCE – Campus Quixadá.

Os resultados das espécies situadas entre o bloco B e C obtidos a partir da coleta de

dados,buscando  as  informações  necessárias  para  que  ocorra  uma  eficaz  revitalização  do

local,conclusões obtidos serão utilizados e disseminados pelos pesquisador Jivago Alves do Ó

com  participação  conjunta  dos  servidores  do  Instituto,  havendo  conclusões  positivas  da

contribuição desse levantamento, há a possibilidade da disseminação desse método de coleta

de dados para todo o entorno do IFCE- Campus Quixadá.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Investigar o uso da composição florística nas espécies encontradas entre os blocos do

IFCE – Campus Quixadá afim de uma futura revitalização da instituição.

Objetivos Específicos

- Conhecer os conceitos de fitossocilogia e composição florística 

-  Mostrar  a  eficácia  do  levantamento  florístico  para  a  revitalização  do  IFCE  –

Campus Quixada 
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- Descobrir a taxonomia das espécies em estudo, bem como suas especificidades.

- Ampliar o conhecimento adquirido para todo o entorno do IFCE – Campus Quixadá,

especificamente para a Área de Preservação Permanente (APP).

METODOLOGIA

A pesquisa iniciou-se com métodos e procedimentos de pesquisas bibliográficas, com

base em material publicado em livros, artigos e a internet, no geral. Vale ressaltar a pouca

utilização  de  livros  no  embasamento  do  artigo  cientifico  proposto,  devido  ao  acervo

bibliotecário não possuir  exemplares  que versam sobre o tema apresentado,  com isso nos

atemos a artigos e teses de mestrado e doutorado disponibilizados na internet.

De início foi buscado conceitos básicos acerca da composição florística em toda sua

generalidade, desde sua grande área de estudo, demonstrando algo macro, a fitossociologia, e

suas  vertentes  temáticas,  afunilando  assim  ao  objeto  literário  principal,  a  composição

florística, trazendo em seu teor suas definições básicas, a metodologia de seu uso em terrenos

vegetativos e o uso dos resultados colhidos, contendo assim premissas importantes para que

se tenha uma melhor absorção do tema exposto.

A pesquisa possui uma abordagem quali-quantitativa das espécies vegetais no local em

estudo, com o auxílio  do jardineiro do Campus,  trazendo os aspectos valorativos  de cada

planta analisada e sua montante, a partir de uma coleta de dados, na área delimitada com a

apresentação  das  espécies  em  dados  tabulares,  por  intermédio  da  analise  dos  elementos

obtidos, para uma máxima validação das hipóteses mencionadas, visando atingir os objetivos

apresentados.

A  investigação  foi  desenvolvida  pelo  aluno  Jivago  Alves  do  Ó  com  o  auxílio

metodológico do Professor Tomaz de Aquino e ajuda de informações da Professora Maria

Amanda Menezes Silva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo (PORTO, 2008) a Fitossociologia foi criada por motivos idiomáticos

e  científicos,  sendo  um  paralelismo  entre  a  Sociologia  Humana  e  as  Ciências

Naturais. 

Para (MARTINS, 2004):
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A  fitossociologia  busca  estudar,  descrever  e  compreender  a
associação  de  espécies  na  comunidade,  as  interações  destas
espécies  entre  si  e  com  o  meio,  resultando  na  identificação  de
parâmetros quantitativos de uma comunidade vegetal definindo não
só  as  espécies  mais  abundantes,  mas  também  estabelecendo
relações  de  dominância  e  importância  entre  elas  na  comunidade,
embasando a definição do número de indivíduos de cada espécie a
ser usado na recuperação.

Conforme (MARTINS,  1991)  Esta  ciência  pode ser  compreendida como a

parte  da  ecologia  quantitativa  de  comunidades  vegetais,  envolvendo  as  inter-

relações de espécies vegetais no espaço e, em alguns casos, no tempo.

Seus  objetivos  referem-se  ao  estudo  quantitativo  da  composição  florística,  da

estrutura,  do  funcionamento,  da  dinâmica,  da  distribuição  e  das  relações  ambientais  da

comunidade vegetal. (KIFFER; MAURO, 2012).

A Fitossociologia  é  a  grande  área  que  adentra  a  composição  florística,  apartir  de

conceitos basilares, acima exposto, percebemos algo que transcende o meio ambiente em si, é

analisada  uma  interação  sócio-ecológico-ambiental  da  espécie  no  espaço-tempo,  como

também as suas importâncias para uma melhor evolução da comunidade.

Afirma  (OLEGÁRIO,  1999)  a  composição  florística  deve  ser  um  dos  primeiros

aspectos a ser analisado em áreas florestais que são objetos de pesquisa ecológica, manejo

silvicultural, e qualquer outra atividade que envolva a utilização dos recursos vegetais

Á análise da estrutura de uma floresta é baseada nas dimensões das plantas e suas

distribuições. Á análise quantitativa de uma comunidade de plantas permite predições sobre à

sua dinâmica e evolução. (OLEGÁRIO, 1999).

Para (ARRUDA & DANIEL, 2007):

Os estudos fitossociológicos de uma floresta representam o passo
inicial  para  o  seu  conhecimento,  pois,  quando  associados  à  sua
dinâmica,  pode-se  construir  uma  base  teórica  para  subsidiar  a
preservação  e  o  uso  de  recursos  da  flora,  a  conservação  de
ecossistemas  similares  e  a  recuperação  de  áreas  ou  fragmentos
florestais  degradados,  contribuindo  substancialmente  para  seu
manejo.

Apartir  dessas  premissas  iniciais  podemos  analisar  a  real  importância  da

composição florística em determinadas áreas, para que possamos obter informações

que serão de suma relevância a determinadas práticas ambietais, como coservação,

manejo, gestão, revitalização e entre outras.

Com  isso,  após  intensa  pesquisa  bibliográfica  de  conceitos  e  conteúdos,

acerca  do  tema  em  estudo,  foi  decidido,  realizar  uma  breve  analise,  porém
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importante,  devido  a  efeitos  futuros,  em  um  pequeno  local  demarcado  pelos

pesquisadores,  espaço esse que se encontra entre os blocos B e C do IFCE –

Campus Quixadá, onde nele foi coletado informações, com auxílio do jardineiro do

Campus,  acerca  das  espécies  plantadas  no  local,  totalizando  dez  espécies

distribuídas em quantidades distintas por toda essa área, são elas:

Tabela 1 – O auxílio da composição florística par uma futura revitalização do

IFCE – Camus Quixadá (IFCE – Campus Quixadá/2018)

Informações das espécies
coletadas

Espécies
(Nome
comum)

n Nome cietífico Família Quantidade  Indice  de
revitalização 

Nim 4
Azadirachta
Indica

Meliaceae 3
Ruim

Aroeira  ou
Arrueira

1
 Myracrodruon
urund  uva  Fr.
Allem

Anacardiaceae             1
Ótimo

Palmeira
Havaí

5
Chrysalido
carpuslutescens

Palmae             2
Ruim

           Leu
cena

5
Leucaena
Leucocephala
(Lam.) de Wit

Fabaceae
(Leguminosae)

1
Bom

Castanhola
Terminalia
Catappa

Combretaceae
2

Ruim

Palma
Opuntiaficus-
indica

Cactaceae 2
Ótima

Pau
Branco

Cordia Oncocalux Boroginaceae 1
Ótimo

Limão  da
Terra

Citrus Limonium Rutaceae 2
Bom

Mamão Carica Papaya Caricaceae 3
Ruim

Pau-Brasil
genérico*

Não encontrado
Não
encontrado

1
-

Fonte: Internet em geral (2018).
Nota: * = Não encontrado informações acerca espécie , apenas o pau-brasil verdadeiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apartir  dos  conceitos  expostos  no  que  tange  a  pesquisa,  vemos  que  na  teoria  a

composição  florística,  é  algo crucial  para um conhecimento  mais  detalhado e verídico de

determinadas áreas.

A composição florística foi de grande auxilio na obtenção de informações acerca das

espécies do local, pois foi apartir desse procedimento que foi analisado as melhores espécies

para uma maior revitalização do IFCE- Campus Quixadá. 

Com o auxilio desse levantamento foi percebido que há espécies que não podem ser

utlizadas par um replantio futuro, porém foi mostrado plantas vegetativas altamente relevantes

para uma futura revitaliação.

Dificuldades foram impostas, pois os pesquisadores não conheciam certas espécies e

informações do local em estudo, e a pesquisa foi mais intensificada, com um breve auxílio de

terceiros, sendo eles servidores do própria Instituição de Ensino.

Com isso, apartir da efetivação do composição florística e do seu real auxilio no local

em questão, esse estudo pode ser abrangido para as outras áreas da Instituição, como a APP

(Área de Proteção Permanente),  onde o Campus está inserido,  confimando o seu máximo

apelo ambiental devido ao seu espaço entorno da obra, mostrando assim que sua revitalização

é possível desde uma composição florística adequada.
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