
Projeto
VerdeSinos

Planejamento Sistemático para a Conservação



Árvores & Aves

• Árvores e aves são 
grupos de fácil registro e 
identificação;

• Têm uma relação de 
interdependência.





(1) são os últimos fragmentos de florestas em estágios mais avançados na 
bacia; 

(2) registram ainda parcialmente a história da vegetação e dos processos 
dinâmicos relacionados a mudanças climáticas pretéritas; e 

(3) são áreas de referência para atividades de recuperação da vegetação.

Remanescentes mais conservados







Parcelas de 20 x 50



Parcela parcela amostrada ou não

Local descrição do local de amostragem

Data data de amostragem

Lat latitude (graus decimais)

Long longitude (graus decimais)

Elevação elevação (em metros sobre o nível do mar)



Formação 

(fitofisionomias)

Floresta Estacional Semidecidual (FES), Floresta Ombrófila (FO), 

Floresta Ombrófila Densa (FOD), Floresta Ombrófila Mista (FOM), 

Formações Pioneiras (FP, restingas)

Estágio 

sucessional

floresta secundária inicial; floresta secundária tardia; floresta 

avançada, mas eventualmente explorada ou alterada; floresta antiga

Relevo baixada, encosta íngreme, encosta suave, topo

Solo arenoso, areno-argiloso, argiloso, húmico

Drenagem bem drenado, mal drenado

Pedregosidade não-pedregoso, pedregoso

Conectividade

contínua (área conectada a outras áreas florestais), fragmentada 

(fragmento isolado, mas com outros próximos num raio menor que 

200 m), isolada (sem fragmentos próximos num raio menor que 200 

m)



Riqueza riqueza de espécies

Ni número de indivíduos

Densidade > 10 cm dap: 

ind./ha 
densidade de indivíduos com DAP ≥ 10 cm (ind./ha)

AB em pé área basal total em pé

DAP máximo diâmetro à altura do peito máximo

H máxima altura máxima

S anemocoria (%) riqueza de espécies autocóricas presentes na amostra

S autocoria (%) riqueza de espécies anemocóricas presentes na amostra

S zoocoria (%) riqueza de espécies zoocóricas presentes na amostra



Sub-bosque

0 (ausente), 1 (composição e estrutura muito alteradas, por corte 

seletivo, gado etc.), 2 (eventuais alterações, mas sem comprometer a 

composição e a estrutura), 3 (sem alterações visíveis)

Dossel
0 (plano), 1 (medianamente irregular), 2 (fortemente irregular), 3 (com 

espécimes de grande porte e/ou emergentes)

Lianas grossas
0 (ausentes), 1 (presentes, mas raras), 2 (relativamente frequentes), 3 

(frequentes em toda a área)

Escombros lenhosos
0 (ausentes), 1 (presentes, mas raros), 2 (relativamente frequentes), 3 

(frequentes em toda a área)

Densidade > 50 cm dap: 

ind./0,1 ha 
densidade de indivíduos com DAP ≥ 50 cm (indivíduos em 1000 m2)

Densidade > 60 cm dap: 

ind./0,1 ha 
densidade de indivíduos com DAP ≥ 60 cm (indivíduos em 1000 m2)

Densidade > 70 cm dap: 

ind./0,1 ha 
densidade de indivíduos com DAP ≥ 70 cm (indivíduos em 1000 m2)

Gado 0 (ausente), 1 (presente)



S Myrtaceae riqueza de espécies de Myrtaceae

Ni Myrtaceae número de indivíduos de Myrtaceae

S Lauraceae riqueza de espécies de Lauraceae

Ni Lauraceae número de indivíduos de Lauraceae

S ameaçadas riqueza de espécies ameaçadas

Ni ameaçadas número de indivíduos de espécies ameaçadas

Conservação índice (fórmula ainda indeterminada)











RESULTADOS
(parcial):
Mapeamento das formações 
fitoecológicas da bacia em melhor 
nível de detalhamento
Mapa do IBGE



RESULTADOS
(parcial):
Mapeamento das formações 
naturais da bacia em melhor nível de 
detalhamento
Mapa do VerdeSinos



RESULTADOS
(parcial):
Banco de dados de informações da 
composição, estrutura, distribuição 
geográfica





RESULTADOS
(parcial):
Modelagem preliminar das áreas 
estratégicas para a conservação






