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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar as alterações ambientais, por meio de variáveis 

do meio físico, em um intervalo de 30 anos, apresentando os resultados em mapas de uso, 

ocupação e cobertura vegetal, nos municípios de Aporé e Itajá, na mesorregião Sul Goiano. 

As classes foram predefinidas em agricultura, pastagem, vegetação remanescente, solo expos-

to/área urbana e água. Pastagem foi a classe com maior percentual de cobertura de área tanto 

em 1985 quanto em 2015, e apresentou um aumento de 12,9% nesse intervalo. A vegetação 

remanescente foi a classe com maior decréscimo de área, com uma perda de 13,1% das áreas, 

no mesmo período. A pesquisa foi direcionada para estes dois municípios, pela proposta de 

criação de uma Unidade de Conservação (UC) no limite entre os municípios de Aporé e Itajá. 

Os resultados obtidos pelo mapeamento aliado à alta vulnerabilidade ambiental da área indi-

cada para provável UC, ressaltam a importância da caracterização temporal do meio físico, 

por meio de imagens de satélite, gerando conhecimento e subsidio para implantação de políti-

cas públicas relacionadas a técnicas sustentáveis para produção e conservação dos recursos 

naturais. Ainda como objetivo deste trabalho foi realizado o levantamento fitossociológico, 

como forma de conhecer os padrões da vegetação arbórea em duas áreas de Florestas Estacio-

nal (Decidual e Semidecidual). Os resultados obtidos, apontaram alta diversidade de espécies, 

com ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e protegidas por lei, inseridas em um fra-

gmento de vegetação remanescente, composto por mosaico de fitofisionomias, que variam de 

formações savânicas a florestais, do Bioma Cerrado, reforçando a importância da criação de 

uma UC nesta região, garantindo assim, a conservação dos recursos naturais. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento. Uso da terra. Cobertura vegetal. Unidade de Conserva-

ção. Remanescentes vegetacionais. Conservação dos recursos florestais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O patrimônio natural brasileiro expresso pela extensão continental, pela diversidade e 

endemismo das espécies biológicas e seu patrimônio genético, bem como pela variedade 

ecossistêmica dos biomas, apresenta grande relevância mundial (ASSUNÇÃO e FELFILI, 

2004). Entre os biomas brasileiros, o Cerrado se destaca como o segundo maior em extensão, 

e ocupava originalmente cerca de 23% do território brasileiro (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

Encontra-se bem difundido ao longo do território brasileiro e tem notável variação fitofisio-

nômica, apresentando formações florestais, savânicas e campestres (RIBEIRO e WALTER, 

2008). Esse intrincado mosaico de diferentes paisagens naturais são determinados por caracte-

rísticas do solo, regime hídrico e perturbações frequentes como o fogo coexistindo adjacentes 

umas às outras (RIBEIRO et al., 2008). Pelo menos três características a respeito da impor-

tância em relação à biodiversidade são reconhecidas para o Cerrado: alta riqueza de espécies, 

elevados endemismo e heterogeneidade espacial (MACHADO et al., 2008). 

No entanto, nos últimos anos o bioma vem passando por um processo acelerado e in-

tenso de ocupação, em função especialmente do agronegócio, o que tem resultado em um in-

tenso processo de perda de biodiversidade (DIAS, 2008). Estimativas apontam que metade da 

área do Cerrado já foi perdida ou modificada (MYERS et al., 2000; KLINK e MACHADO, 

2005). 

A ocupação intensiva do Cerrado iniciou-se ao fim da década de 60 através da expan-

são da fronteira agrícola, a qual foi promovida por políticas públicas federais de desenvolvi-

mento, baseada em um modelo de exploração agropecuária denominado de moderno. Essas 

políticas relacionavam-se principalmente ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND: 

1975-1979) e seu Programa de Desenvolvimento dos Cerrados - POLOCENTRO (FARIA e 

CASTRO, 2007). 

Os crescentes investimentos transformaram, gradativamente, a paisagem. Tanto cam-

pos e savanas, como florestas inseridas no bioma, gradativamente perdem espaço para novas 

regiões de fronteira agrícola. Áreas de Cerrado e antigas pastagens, gradativamente, são aber-

tas para o plantio de soja, milho e, recentemente, cana-de-açúcar. Os municípios de Jataí, Rio 

Verde e Chapadão do Céu passam a figurar entre os maiores produtores de grãos do Estado de 

Goiás e do Brasil (MARTINS et al., 2016). 

Além da proximidade com as maiores regiões consumidoras do Centro-Sul do país, 

elementos do meio físico colaboraram para transformar o Cerrado em área de atração de polí-
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ticas de governo e migrantes, como a topografia plana a suave ondulada e a abundância em 

fontes minerais e em recursos hídricos (MARTINS et al., 2016). 

O conhecimento da real situação em que se encontra a cobertura vegetal não só do 

Cerrado, mas também dos outros biomas brasileiros, é fundamental para o estabelecimento de 

políticas públicas e identificação de oportunidades para conservação e uso sustentável da nos-

sa biodiversidade. Historicamente, apenas a Amazônia e a Mata Atlântica têm recebido incen-

tivos para programas permanentes de monitoramento em função do desflorestamento (SANO 

et al., 2010). 

Informações atualizadas sobre distribuição e área ocupada pela agricultura, vegetação 

natural, áreas urbanas, corpos d’água, bem como sobre as proporções de suas mudanças se 

tornam cada vez mais necessários aos legisladores e planejadores. Seja ao nível de governo 

federal, estadual ou municipal, para permitir a elaboração da melhor política de uso e ocupa-

ção da terra e em atividades de apoio à tomada de decisões. Além das diferenciações de áreas 

e das possibilidades de correlações, novas relações espaciais poderão ser expressas respon-

dendo como indicadores socioambientais que podem ser gerenciados em proveito da melhoria 

da qualidade de vida da sociedade (ROSA e SANO, 2014). 

Deste modo, estudos sobre a composição florística e fitossociológica atuam como fer-

ramentas importantes para o conhecimento da flora do Cerrado, subsidiando informações para 

que seja possível avaliar os impactos decorrentes das atividades antrópicas, planejar a criação 

de unidades de conservação e adotar técnicas de manejo (FELFILI e SILVA JÚNIOR, 2005). 

A fitossociologia pode ser compreendida como a parte da ecologia quantitativa de co-

munidades vegetais (MARTINS, 1991), que tem como objetivo o estudo quantitativo da com-

posição florística, da estrutura, do funcionamento, da dinâmica, da distribuição e das relações 

ambientais da comunidade vegetal (FREITAS e MAGALHÃES, 2012). No Brasil, a fitosso-

ciologia surgiu com a aplicação dos métodos de parcelas, sob forte influência da escola euro-

peia, utilizando-se principalmente as técnicas de análise postuladas por Braun-Blanquet (LO-

RENZINI, 2006). 
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2. OBJETIVOS 

Avaliar a viabilidade e importância da criação de uma Unidade de Conservação, entre 

os municípios de Aporé e Itajá, como forma de conservar os recursos naturais na região. 

Para isto, esta pesquisa tem como foco, realizar uma caracterização física dos dois 

municípios, a avaliação do uso e ocupação do solo e cobertura vegetal, considerando os anos 

de 1985 e 2015, e ainda, através do levantamento fitossociológico, conhecer os padrões estru-

turais e florísticos em duas áreas de florestas estacionais (decidual e semidecidual). 

3. JUSTIFICATIVA 

Os resultados deste trabalho, são parte integrante de um projeto de pesquisa desenvol-

vido na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, que tem por objetivo conhecer e moni-

torar diversos aspectos dos meios biótico, físico e socioeconômico em sítios de pesquisa, 

principalmente nas regiões sul e sudoeste de Goiás. E a escolha dos municípios de Aporé e 

Itajá para essa avaliação se justifica pela falta de estudos desenvolvidos nesta região e pouco 

conhecimento, especialmente sobre a fauna e flora, e ainda pela existência de uma proposta 

para criação de Unidade de Conservação (UC), entre os dois municípios. Com isto, o estudo 

pretende fornecer subsídios sobre as condições ambientais desta região, auxiliando o planeja-

mento e gestão desta possível UC. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Caracterização Física e Uso, Ocupação e Cobertura Vegetal 

4.1.1. Área de estudo 
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O estudo foi realizado nos municípios de Aporé e Itajá, localizados na Mesorregião 

Sul do Estado de Goiás (Mapa 1). 

O clima da região tem estacionalidade marcada e corresponde à um período seco e 

ameno (abril a setembro) e outro e chuvoso e quente (outubro a março), bem definidos no 

ano, como ocorre na região Centro-Oeste do Brasil, , ou seja, tropical chuvoso (Aw), baseado 

na classificação de Köppen (1918). As médias anuais das regiões de savanas são de precipita-

ções em torno de 1500mm, concentradas mais nos meses chuvosos de outubro a março (MA-

RIANO, 2005). Durante o período chuvoso, é comum a ocorrência de veranicos, ou seja, pe-

ríodos sem chuva. As médias anuais de temperatura registradas para o Bioma Cerrado variam 

entre 18º a 27º, sendo que no período chuvosos as temperaturas máximas, oscilam entre 24º a 

31º, podendo atingir 36º. No estado de Goiás, são registradas as médias de temperatura míni-

ma variando entre 14º e 18º, no período de seca (principalmente nos meses de junho e julho) 

(SILVA et al., 2008).  

Os resultados desse estudo trarão informações sobre geologia, solos, bacias hidrográfi-

cas, redes de drenagem fluviais, uso e ocupação dos solos, cobertura e vulnerabilidade vegetal 

para a área que abrange ambos os municípios. 

 

Mapa 1 Mapa de localização da área de estudo. 
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4.1.2. Métodos, Mapas Temáticos e Coleta de dados  

Para a análise e elaboração dos mapas temáticos, foi utilizado o Software ArcGIS®, 

através da ferramenta ArcMap, na versão 10.1, licenciado para o laboratório de Geoinforma-

ção da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 

As bases cartográficas utilizadas para organização dos mapas de localização (mapas de 

delimitação do Brasil, estados e municípios, malha viária, localização de áreas urbanas), in-

formações sobre geologia e solos da região, bacias hidrográficas, relevo, e ainda informações 

sobre vulnerabilidade ambiental (resultado do Macrozoneamento Agroecológico e Econômico 

do Estado de Goiás – MACROZAAE, de 2014), foram adquiridas no site Sistema Estadual de 

Geoinformação, Goiás – SIEG. Todas estas informações foram obtidas em formato shapefile, 

utilizando a ferramenta Clip do software ArcGIS®10.1. A partir disso, foi feito o recorte des-

tas informações apenas para a área de estudo, os municípios de Aporé e Itajá, já que, estes 

shapefiles são bancos de dados com informações de todo o estado de Goiás. Em seguida, cada 

shapefile recebeu uma classificação adequada, para ilustrar apenas as variáveis desejadas em 

cada mapa temático. 

À respeito da proposta de criação de Unidade de Conservação na área de estudo, os 

mapas temáticos, trazem uma possível delimitação desta UC, descrita nas legendas como Li-

mite UC, como forma de analisar as condições ambientais na área e entorno da possível UC. 

Esta obteve aprovação prévia para sua criação pela Secretaria do Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de Goiás (SECIMA), 

mas que ainda aguarda os tramites necessários para efetivação. 

Os arquivos utilizados para o mapa geológico, foram adquiridos no SIEG, com tema 

de Unidades Geológicas e abrangência para o estado de Goiás, em escala de 1: 500.000, gera-

dos no mês de abril do ano de 2009. 

A metodologia que norteou a elaboração do mapa de solos foi realizada conforme as 

bases cartográficas efetuadas pelo PROJETO RADAMBRASIL, disponíveis no site do SIEG, 

geradas no ano de 2005, na escala 1: 1.000.000 (para estado de Goiás). 

Os arquivos de dados de geologia e solos em formato shapefile foram recortados para 

os limites da área dos Municípios de Aporé e Itajá. No software ArcGIS® 10.1 foi possível 

realizar a classificação das classes de solos previamente visualizadas no mapa disponibilizado 

também pelo SIEG, foram classificados seguido da proposta de guia de cores da EMBRAPA 

(2006). 
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Para elaboração do mapa de bacias hidrográficas, as bases foram também adquiridas 

no SIEG, descrita como compartimentação do estado de Goiás em bacias hidrográficas, se-

gundo metodologia do Dr. Otto Pfafstetter, gerados no ano de 2006, em escala de 1: 250.000. 

Foram ainda inseridas as redes de drenagens, da área de estudo. 

Já para a criação dos mapas de uso e ocupação do solo e cobertura vegetal, dos muni-

cípios de Aporé e Itajá, foram obtidas imagens de satélite dos anos de 1985 e 2015. Esse in-

tervalo foi estabelecido, visando possibilitar a comparação nesse intervalo de 30 anos, com 

relação às possíveis alterações ocorridas na paisagem da área de estudo, através da ocupação 

humana ou processos naturais. 

As imagens do ano de 1985 foram geradas pelo satélite Landsat 5, nas datas de 

23/07/1985 e 15/08/1985. Para o ano de 2015, também foram necessárias duas imagens, para 

cobrir os municípios de Aporé e Itajá, sendo obtidas nos dias 02 e 11/08/2015. 

Para criação dos mapas, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento e sensoria-

mento remoto. Com a utilização do software ArcGIS®10.1 foram feitos mosaicos, com as 

duas imagens referentes a cada período, transformando em uma só imagem, para cada ano. 

Posteriormente, as imagens foram recortadas de acordo com os limites da área de estudo e 

realizada as composições coloridas. Para a imagem do ano de 1985 (Landsat 5), para compo-

sição RGB, foram utilizadas as bandas multiespectrais 5,4 e 3 e, para o ano de 2015 (Landsat 

8) as bandas foram 6,5 e 4. A partir destes processos, as imagens foram classificadas pela téc-

nica de classificação de imagens supervisionada, de acordo com as classes predefinidas de 

vegetação remanescente, agricultura, pastagem, água (representando os corpos hídricos), e 

solo descoberto /áreas urbanas (consideradas na mesma classe, pois apresentam coloração e 

textura parecidas, sendo reconhecidas pela classificação como uma mesma categoria). 

4.2. Estudo da Vegetação 

4.2.1. Área de estudo 

Para a condução dos levantamentos, os blocos amostrais foram demarcados em um 

remanescente contínuo de vegetação, entre os municípios de Aporé e Itajá, localizados na 

Mesoregião Sul Goiano. 
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Mapa 2 Mapa de localização da área de estudo da vegetação. 

 

 

Os dois hectares alocados em pontos distintos, no interior do fragmento florestal cita-

do anteriormente, sendo um hectare de área amostrada em cada área correspondente as fitofi-

sionomias de Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional Semidecidual. Este fragmen-

to, um remanescente florestal, inserido em matriz dominada por áreas de pastagem com uso 

intensivo para criação de gado, é formado por um mosaico de fitofisionomias florestais em 

bom estado de conservação. 

4.2.2. Levantamento Fitossociológico  

A amostragem da vegetação arbórea, foi realizada pelo do método de parcelas perma-

nentes, seguindo os métodos propostos pelo Manual para Monitoramento de Parcelas Perma-

nentes nos Biomas Cerrado e Pantanal (FELFILI et al. 2005). Para cada fitofisionomia, foram 

alocadas 25 parcelas permanentes, de 20 × 20 m (400 m2), cada. As parcelas foram marcadas 

de forma contígua, agrupadas em um único bloco de 100 × 100 m, totalizando 10.000 m2 (1 

hectare), em cada uma das duas fitofisionomias estudadas.  
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Foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com perímetro a altura do peito (PAP) 

≥ 15,7 cm, medido a 1,30 metros do solo, exceto lianas. Esta amostragem permite a inclusão 

de indivíduos mais novos e a caracterização de áreas em regeneração. Para os indivíduos in-

cluídos na amostragem, que possuem bifurcação abaixo de 1,30 m foram medidos os períme-

tros de todos os outros fustes, para a posterior obtenção do diâmetro utilizando o método do 

diâmetro quadrático (SCOLFORO, 1993). Este método permite a obtenção de um diâmetro 

representativo dos fustes por meio do cálculo da raiz quadrada da somatória dos diâmetros ao 

quadrado de cada fuste de um indivíduo (DAPquad= √ (DAP1)
2 + (DAP2)

2.  + (DAPn)
 2). 

Todos os indivíduos amostrados foram marcados com placas de alumínio visando o 

monitoramento futuro dessas áreas. As medições de circunferência, posteriormente transfor-

madas em diâmetro e área basal, foram tomadas com fita métrica, e a altura dos indivíduos foi 

estimada. 

Foram realizados os cálculos dos parâmetros fitossociológicos de densidade, dominân-

cia, frequência, VI (Valor de importância) e riqueza, além do índice de diversidade de Shan-

non (H’) e a equabilidade de Pielou (J’). 

Através do Valor de Importância (VI), os indivíduos foram classificados, evidenciando 

as espécies de maior importância para as duas áreas de Floresta Estacional Decidual e Floresta 

Estacional Semidecidual, por conta dos valores obtidos através do acumulado dos resultados 

dos parâmetros relativos de dominância, densidade e frequência.  

A identificação do material botânico quando possível ocorreu em campo, por equipe 

com experiência e conhecimento da flora local. As espécies não identificadas em campo fo-

ram fotografadas e as suas características descritas e anotadas. Além disso, quando possível, 

foram coletados ramos das plantas, que estão depositados no Herbário Jataiense, na Universi-

dade Federal de Goiás, Regional Jataí, para posterior identificação com o auxílio de bibliogra-

fia especializada, comparação com material do acervo do Herbário. Os exemplares foram 

classificados em famílias conforme o sistema Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV, 

2016).  

Os pontos de amostragem da vegetação foram mapeados e georreferenciados em coor-

denadas em Sistema de coordenas geográficas e Datum SIRGAS 2000, e para facilitar os tra-

balhos em campo foram criadas rotas e mapas para acesso aos pontos. 

As fitofisionomias escolhidas para esta amostragem, recebem diferentes definições. 

Aqui serão consideradas apenas as definições utilizadas atualmente. A classificação utilizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, através do Manual Técnico da 

Vegetação Brasileira (2012), consiste em classificação das diferentes formações vegetacionais 
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que ocorrem no Brasil. Outra definição, esta, a nível regional, trata das Principais Fitofisio-

nomias do Bioma Cerrado, de acordo com RIBEIRO e WALTER, 2008. 

Definição IBGE (2012): 

- Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia) 

O conceito ecológico deste tipo florestal é estabelecido em função da ocorrência de 

clima estacional que determina semideciduidade da folhagem da cobertura florestal. Na zona 

tropical, associa-se à região marcada por acentuada seca hibernal e por intensas chuvas de 

verão; na zona subtropical, correlaciona-se a clima sem período seco, porém com inverno 

bastante frio (temperaturas médias mensais inferiores a 15º C), que determina repouso fisioló-

gico e queda parcial da folhagem. Ao contrário das florestas ombrófilas, este tipo é constituí-

do por fanerófitos com gemas foliares protegidas da seca por escamas (catáfilos ou pelos) e 

cujas folhas adultas são esclerófilas ou membranáceas deciduais. A porcentagem das árvores 

caducifólias no conjunto florestal, e não das espécies que perdem as folhas individualmente, 

situa-se, ordinariamente, entre 20% e 50% (IBGE, 2012).  

Nas áreas tropicais, é composta por mesofanerófitos que em geral revestem solos are-

níticos distróficos. Já nas áreas subtropicais, é composta por macrofanerófitos que recobrem 

solos basálticos eutróficos. Esta floresta possui dominância de gêneros amazônicos de distri-

buição brasileira, como, por exemplo: Parapiptadenia; Peltophorum; Cariniana; Lecythis; 

Handroanthus; Astronium; e outros de menor importância fisionômica (IBGE, 2012). 

Esta formação, apresenta ainda quatro subdivisões, que ocorrem no País, sendo esta 

subdivisão considerada pela ocorrência em diferentes faixas de altimétricas, sendo estes: Flo-

resta Estacional Semidecidual Aluvial, sempre presente nas planícies e em alguns terraços 

mais antigos das calhas dos rios; Floresta Estacional Semidecidual de Terras Baixas, que 

ocorrem geralmente, em depressões sedimentares entre 5 e 100 m, entretanto em algumas 

áreas chega próximo a 200 m de altitude, como, por exemplo, nos Estados do Acre e de Mato 

Grosso; Floresta Estacional Semidecidual Submontana, situa-se na faixa altimétrica que varia 

de 100 a 600 m de acordo com a latitude, e Floresta Estacional Semidecidual Montana, ocor-

rendo na faixa altimétrica que varia de 600 a 2000 m de altitude (IBGE, 2012).  

Este tipo florestal é bastante descontínuo e sempre situado entre dois climas, um úmi-

do e outro árido, sendo: super úmido na linha do Equador, árido na Região Nordeste e úmido 

na Região Sul. Na Região Centro-Oeste, ocorre o clima continental estacional, aí dominando 

a Savana (Cerrado), que é um tipo de vegetação de clímax edáfico (IBGE, 2012). 

- Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia) 

Ocorre na forma de disjunções distribuídas por diferentes quadrantes do País, com es-

trato superior formado de macro e mesofanerófítos predominantemente caducifólios, com 
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mais de 50% dos indivíduos despidos de folhagem no período desfavorável. Compreende 

grandes áreas descontínuas localizadas, do norte para o sul, entre a Floresta Ombrófila Aberta 

e a Savana (Cerrado); de leste para oeste, entre a Savana-Estépica (Caatinga do Sertão Árido) 

e a Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia); e, finalmente, no sul 

na área subtropical, no vale do Rio Uruguai, entre a Floresta Ombrófila Mista (Floresta-de-

Araucária) do Planalto Meridional e a Estepe (Campos Gaúchos) (IBGE, 2012). 

São identificadas em duas situações distintas: na zona tropical, apresentando uma esta-

ção chuvosa seguida de período seco; na zona subtropical, sem período seco, porém com in-

verno frio (temperaturas médias mensais menores ou iguais a 15º C, que determina repouso 

fisiológico e queda parcial da folhagem). Enquadram-se neste último caso as florestas da bor-

da do Planalto Meridional, do Estado do Rio Grande do Sul, uma disjunção que apresenta o 

estrato florestal superior dominantemente decíduo (IBGE, 2012). 

Estas disjunções florestais deciduais são, via de regra, dominadas tanto nas áreas tro-

picais como nas subtropicais pelos mesmos gêneros de origem afro-amazônica, tais como: 

Peltophorum, Anadenanthera, Apuleia, embora suas espécies sejam diferentes, o que demarca 

um “domínio florístico” também diferente quanto à fitossociologia das duas áreas (IBGE, 

2012).  

São identificadas dentro da Floresta Estacional Decidual quatro formações distintas: 

Aluvial, Terras Baixas, Submontana e Montana, de acordo com as faixas altimétricas de ocor-

rência, como para as Florestas Estacionais Semideciduais (IBGE, 2012). 

Já, de acordo com a classificação de RIBEIRO e WALTER, (2008), que utiliza a 

terminologia de Matas Secas, para designar as Florestas Estacionais. 

Nesta fitofisionomia estão incluídas as formações florestais no bioma Cerrado que não 

possuem associação com cursos de água, caracterizadas por diversos níveis de caducifolia 

durante a estação seca. A vegetação ocorre nos interflúvios, com solos mais ricos em nutrien-

tes. Esta formação apresenta variações de acordo com as condições químicas, físicas e a pro-

fundidade dos solos (RIBEIRO e WALTER, 2008).  

Além dos tipos de solos, a composição florística e em consequência a queda das folhas 

no período seco, esta formação é classificada em três subtipos: Mata Seca Sempre-Verde, 

Mata Seca Semidecídua e Mata Seca Decídua (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

As Matas Secas ocorrem geralmente em solos desenvolvidos em rochas básicas de alta 

fertilidade e em Latossolos de média fertilidade, onde ocorrem principalmente as Matas Secas 

Sempre-Verde e Matas Secas Semidecídua, e as Matas Secas Decídua ocorrendo preferenci-

almente em solos de origem calcária e em afloramentos rochosos (RIBEIRO e WALTER, 

2008).  
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A altura média do estrato arbóreo varia entre 15 e 25 metros, com alguns indivíduos 

emergentes. A cobertura arbórea pode ficar em torno de 75% a 95% na época das chuvas e na 

época seca pode ficar abaixo dos 35% para a Mata Seca Decídua, por apresentar um elevado 

número de espécies caducifólias (RIBEIRO e WALTER, 2008).  

As espécies mais frequentes para as Matas Secas são: Acacia polyphylla (monjoleiro), 

Amburana cearensis (imburana), Anadenanthera spp. (angicos), Apuleia leiocarpa (garapa), 

Aspidosperma subincanum (guatambú), Cariniana estrellensis (jequitibá), Cassia ferrugínea 

(canafístula-preta), Cedrela fissilis (cedro), Centrolobium tomentosum (araribá), Chloroleu-

con tenuiflorum (jurema), Dilodendron bipinnatum (maria-pobre), Guazuma ulmifolia (mu-

tamba), Jacaranda spp. (carobas), Lonchocarpus montanus (feijão-cru), Myracrodruon urun-

deuva (aroeira), Tapirira guianensis (pau-pombo), Trichilia elegans (catiguá), Zanthoxylum 

rhoifolium (mamica-de-porca) e Tabebuia spp. (ipês) (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

5. Resultados e Discussão 

5.1. Caracterização Física 

Geologia 

A maior formação de ocorrência na área de estudo é a Formação Vale do Rio do Peixe 

(Mapa 3), a antiga Formação Adamantina, originada pedologicamente por coberturas eleva-

das e aplainadas, encontrando-se sustentado por topos silicificados, da unidade que a recobre, 

em questão a Formação Marília. A Formação Vale do Rio do Peixe repousa diretamente sobre 

os basaltos da Formação Serra Geral (Grupo São Bento), e passa gradualmente, a oeste e su-

doeste, para a Formação Santo Anastácio, encobrindo-a (RADAMBRASIL, 1983). 
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Mapa 3 Geologia dos municípios de Aporé e Itajá, no sul do estado de Goiás. 

 

 

A Formação Vale do Rio do Peixe é composta por estratos de uma alternância cíclica 

de camadas areníticas, limíticas, conglomeráticas, sílticas, argilíticas e carbonáticas, com es-

pessuras variadas de laminas até estrato de 10 m, aproximadamente. Os arenitos são muito 

finos a finos, marrom-claro rosado a alaranjado, de seleção moderada a boa, de aspecto maci-

ço ou estratificação cruzada tabular. No contexto deposicional são essencialmente eólicos, 

acumulados em extensas áreas planas, na forma de lençóis de areia (RADAMBRASIL, 1983). 

A Formação Marília caracteriza-se por se constitui de relevo geralmente movimenta-

do, de escarpas abruptas e topos aplainados, com as cristas ricas em carbonatos de cálcio ou 

silicificados e conglomeráticos. Essa formação é representada também por arenitos finos a 

pouco argilosos, carbonáticos e estratificados, e, quando, aumentam o teor carbonático e argi-

loso, resultam em arenitos grosseiros a conglomeráticos. Sendo encontrados, maioria das ve-

zes com colorações cinza-esbranquiçados ou cinza-esverdeados (RADAMBRASIL, 1983).  

A Formação Serra Geral consiste em derrames basálticos, e sustentam relevo plano, 

maciços, de coloração cinza-escuros, finos e homogêneos, por vezes amigdalóides e com dis-

junções colunares, ocorrendo em áreas nos vales dos rios. A Formação Serra Geral aflora de 

forma restrita junto as margens de drenagens e é constituída por um conjunto de derrames 

basálticos (RADAMBRASIL, 1983). 
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Solos 

De acordo com REATTO et al., (2008), o solo é resultante de cinco variáveis interde-

pendentes denominadas fatores de formação do solo, a saber: clima, organismos, material de 

origem, relevo e tempo. Assim, para entender o comportamento e a distribuição dos solos na 

paisagem, deve-se conhecer o ambiente que o cerca. Há correlações entre solo e a vegetação, 

e sua compreensão é fundamental para o estudo do comportamento de ambos no meio ambi-

ente. É importante considerar, ainda, como o homem interage com esses componentes da na-

tureza, uma vez que ele faz parte dela. 

O Mapa 4 apresenta as classes mapeadas de tipos de solos, de ocorrência na área de 

estudo, sendo: Latossolos, Argissolos, Neossolos e Gleissolos. Pode-se constatar pelo Gráfico 

1, que os solos, não apresentam uma distribuição uniforme, e este fato pode estar relacionado 

ao relevo. 

Mapa 4 Solos dos municípios de Aporé e Itajá, no sul do estado de Goiás. 

 

 

Seguindo o predomínio de ocorrência dos Latossolos na região analisada, com um 

percentual de 86,6% de ocupação, estão a segunda classe de solos com os Argissolos, com 

8,2%. A terceira categoria de solos são os Neossolos recobrindo aproximadamente 5,0% de 

porção da área. Por último, os Gleissolos, classe de menor evidencia, com 0,2%, ocorrendo 

em uma pequena porção isolada.  
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Gráfico 1 Percentual de cobertura para cada classe de Solos. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Abaixo algumas informações sobre a classe de solo de ocorrência na área de estudo de 

acordo com EMBRAPA (2006): 

Os Argissolos compreendem solos constituídos por material mineral, que têm como 

características diferenciais a presença de horizonte B textural (Bt), um horizonte mineral sub-

superficial com textura franco arenosa ou mais fina, onde houve incremento de argila. Sem 

apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos Lu-

vissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos. Uma boa parte dos solos desta classe apre-

senta um evidente incremento no teor de argila do horizonte superficial para o horizonte B, 

com ou em decréscimo, para baixo no perfil. Os Argissolos são solos de cores avermelhadas 

ou amareladas e mais raramente brunadas ou acinzentadas. A textura varia de arenosa a argi-

losa, e são solos profundos, que se limitam as atividades agrícola e geralmente se localizam 

em ambientes de vales fluviais (EMBRAPA, 2006). 

Gleissolos compreendem solos minerais, hidromórficos, que apresentam horizonte glei 

iniciando-se dentro dos primeiros 50 cm da superfície do solo ou a profundidades entre 50 e 

150 cm desde que imediatamente abaixo de horizonte A ou E (com ou sem gleização) ou de 

horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos Organossolos. Não apre-

sentam horizonte vértico ou B plânico acima ou coincidente com horizonte glei, tampouco 

qualquer outro tipo de horizonte B diagnóstico acima do horizonte glei ou textura exclusiva-

mente arenosa em todos os horizontes até a profundidade de 150 cm a partir da superfície do 

solo ou até um contato lítico. Horizonte plíntico, se presente, deve estar à profundidade supe-

rior a 200 cm da superfície do solo. Os solos desta classe se encontram permanente ou perio-
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dicamente saturados por água, salvo se artificialmente drenados. A água permanece estagnada 

internamente ou a saturação ocorre por fluxo lateral no solo. Em qualquer circunstância, a 

água do solo pode ser elevar por ascensão capilar, atingindo a superfície. O processo de glei-

zação implica a manifestação de cores acinzentadas, azuladas ou esverdeadas devido à redu-

ção e solubilização do ferro, permitindo a expressão das cores neutras dos minerais de argila 

ou ainda a precipitação de compostos ferrosos (EMBRAPA, 2006). 

Os Latossolos são do grupamento de solos com horizonte B latossólico cujo possui um 

horizonte mineral subsuperficial, e os constituintes evidenciam avançado estágio de intempe-

rização, explícita pela transformação quase completa dos minerais alteráveis. A evolução é 

muito avançada com atuação expressiva de processo de latolização (ferralitização ou lateriza-

ção), segundo intemperização intensa dos constituintes minerais primários, e mesmo secundá-

rios menos resistentes, e concentração relativa de argilominerais resistentes e/ou óxidos e hi-

dróxidos de ferro e alumínio, com inexpressiva mobilização ou migração de argila, ferrólise, 

gleização ou plintitização. Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que 

têm cores pálidas, de drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada, o que é 

indicativo de formação em condições atuais ou pretéritas com um certo grau de gleização. São 

normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a 1 metro. Tem 

sequência de horizontes A, B e C com pouca diferenciação de sub-horizontes e transições 

usualmente difusas ou graduais. As áreas de localização dos Latossolos Vermelhos situam em 

áreas de declividade com dissecação muito fraca e relevo plano, propicias para atividades 

pecuaristas como vem sendo cultivada, e para mecanização agrícola, que futuramente pode se 

instalar nessas áreas, substituindo as pastagens (EMBRAPA, 2006). 

Os Neossolos possuem grupamento de solos pouco evoluídos, sem horizonte B diag-

nosticado ou definido. São solos em via de formação, seja pela reduzida atuação dos proces-

sos pedogenéticos ou por características inerentes ao material originário. Exibe diferenciação 

de horizontes, com individualização de horizonte A seguido de C ou R, com predomínio de 

características herdadas do material originário. Os Neossolos Litólicos se diferenciam por 

ocorrência em bordas de relevos bem dissecados que por sua vez ocupam recuos de chapadas. 

E sua limitação agrícola está relacionado à topografia, pelos constantes processos erosivos 

que podem sofrer o solo. Os Neossolos Quartzarênicos também são solos profundos, e o teor 

de argila não excede 15%, um fator importante deste tipo de solo e que eles são responsáveis 

por recarga de aquíferos e abastecem rios e veredas (EMBRAPA, 2006). 

Os Neossolos Quartzarênicos, são solos profundos, originados do produto da meteori-

zação física do arenito da Formação Vale do Rio do Peixe, apresentam baixa fertilidade natu-

ral, sendo de moderada a fortemente ácidos, com baixa retenção de umidade, excessivamente 
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drenados, restrito à pecuária com aproveitamento das espécies nativas (no passado) ou plantio 

de pastagens com capim brachiária (atualmente) (CABRAL et al., 2011). 

Bacias Hidrográficas 

As bacias hidrográficas de ocorrência nos municípios de Aporé e Itajá, são do rio Cor-

rente e do rio Aporé, com abrangência total de 7.190 Km2 e 4.167 Km2, respectivamente. O 

Mapa 5 ilustra essas bacias, sendo que ambos são afluentes do rio Paranaíba, entretanto se 

unem antes da foz com o mesmo, ainda no extremo do município de Itajá. 

 

Mapa 5 Bacias hidrográficas e redes de drenagem dos municípios de Aporé e Itajá, no sul do estado de Goiás. 

 

5.2. Uso, Ocupação e Cobertura vegetal 

Analisando o uso, ocupação do solo e cobertura vegetal, pastagem foi a classe que 

apresentou maior percentual de ocupação, nos dois períodos analisados, no ano de 1985 

(Mapa 6) e de 2015 (Mapa 7). O Tabela 1 traz as classes analisadas e o percentual de ocupa-

ção de cada uma delas, para os dois períodos de análise. Essas áreas são destinadas essencial-

mente à criação de gado (entre outros animais de produção), sendo a principal atividade agro-

pecuária desenvolvida. No ano de 1985 ocupava uma área de 47,5%, passando para 60,4% no 
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ano de 2015. Um aumento de 12,9% em área ocupada nos dois municípios, o que também 

culminou com maior degradação ambiental, através da supressão da vegetação nativa e con-

versão para cobertura do solo por gramíneas exóticas, além da provável compactação do solo 

e ainda ocorrência de processos erosivos, principalmente, em áreas próximas a cursos hídri-

cos, pelo pisoteio do gado nas margens. 

 

Mapa 6 Uso e ocupação do solo em Aporé e Itajá no ano de 1985. 

 

 

A agricultura, apresentou um crescimento discreto no período entre 1985 e 2015, de 

1,1%, sendo que em 1985, apresentava uma ocupação de 16,7%, passando para 17,8% em 

2015. O desenvolvimento desta atividade, por exigir a utilização de maquinários agrícolas de 

grande porte, para preparo do solo, plantio e colheita, ocorre preferencialmente em áreas pla-

nas, de maior extensão e ainda, quando possível, é dada prioridade a áreas com solos de maior 

fertilidade (na região, os Latossolos). 

 Nos últimos anos, é observado na região uma conversão das culturas de soja e milho, 

para o plantio da cana-de-açúcar, pela expansão das industrias de produção de açúcar e bio-

combustíveis (etanol). 

 A pressão antrópica exercida pela atividade agrícola, pode gerar prejuízos irreversíveis 

ao meio ambiente, pela compactação dos solos (causando maior impermeabilidade e aumento 
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do escoamento superficial, ocasionando a ocorrência de processos erosivos), contaminação 

dos solos e das águas, pelo uso de agrotóxicos, e ainda com o aumento da fragmentação da 

vegetação nativa, diminuindo assim o fluxo de animais, causando isolamento. 

 

Mapa 7 Uso e ocupação do solo em Aporé e Itajá no ano de 2015. 

 

 

A classe solo exposto e área urbana apresentou um decréscimo de 0,4% entre 1985 e 

2015, mesmo com o aumento das áreas urbanas, aumento populacional, aumento na concen-

tração de residências e também nas estradas e rodovias, que formam a malha viária, e outras 

estruturas de ocupação humana. Este decréscimo é explicado pala diminuição das áreas com 

solo exposto, que é notável, quando comparadas as imagens dos mapas de 1985 com o perío-

do mais recente, 2015. 

 Este pequeno decréscimo, também foi observado para a classe água, que compreende 

os cursos hídricos e massas d’água. Esta classe apresentou uma perda de 0,5% de áreas ocu-

padas no ano de 1985. 

A utilização de áreas nas proximidades da bacia destinadas a cultivos agrícolas e pas-

tagens tem crescido intensamente nos últimos anos. Esse constante uso do solo para agricultu-

ra e formação de pastagens remete em danos ao meio ambiente, pois a ocupação inadequada é 

um exemplo de impacto ambiental negativo (CABRAL et al., 2011). 

 



30 

 
Tabela 1 Classes de uso do solo e percentual de ocupação nos anos de 1985 e 2015. 

Classes 1985 2015 2015-1985 

Pastagem 47,5 60,4 12,9 

Agricultura 16,7 17,8 1,1 

Vegetação remanescente 29,5 16,4 -13,1 

Solo exposto / Área urbana 4,6 4,2 -0,4 

Água 1,7 1,2 -0,5 
 

Fonte: Próprio autor (2017). 

No intervalo de 30 anos, a classe cobertura vegetal remanescente apresentou conside-

rável perda de áreas ocupadas, com um decréscimo de 13,1% (Gráfico 2), principalmente 

pela abertura de novas áreas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias. Isso ocorreu 

provavelmente em função da supressão da vegetação nativa, ou por meio de recorrentes 

queimadas, ocupando principalmente áreas de ocorrência de formações savânicas, como cer-

rados típicos e campos de cerrado. 

 

Gráfico 2 Percentual das classes de uso do solo nos anos de 1985 e 2015. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Nota-se que já no ano de 1985, a cobertura por vegetação nativa, ocupava apenas 

29,5% da área dos municípios de Aporé e Itajá. Este fato é evidenciado por outros autores, 

como FARIA e CASTRO, 2007 e MARTINS et al., 2016, que mencionam que a ocupação 

intensiva do Cerrado teve início no final da década de 60 e início da década de 70, impulsio-

nada pela expansão da fronteira agrícola e por políticas públicas de incentivo a ocupação, 

através de programas de incentivo à produção agropecuária, o desenvolvimento de técnicas e 
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tecnologias e ainda o aumento da infraestrutura, com a construção e pavimentação de rodovi-

as, para escoar a produção. 

Em relação ao Bioma Cerrado, KLINK e MACHADO (2005), registraram como prin-

cipais formas de uso da terra a implantação de pastagens (ocupando 41,56% da área nuclear 

do bioma), agricultura (11,35%), florestas plantadas (0,07%) e áreas urbanas (1,90%), modifi-

cando a paisagem de mais da metade dos cerca de 2 milhões de Km2, que correspondem a 

cobertura original do Cerrado. 

Para REATTO et al., (2008), os principais atos de degradação, no processo de utiliza-

ção dos recursos naturais, são: desmatamento, uso do fogo, substituição da flora e da fauna 

pela pecuária e por lavouras, uso de maquinários, insumos e pesticidas, exploração da água, 

construção de barragens e de estradas, podendo ocasionar em extinção de espécies nativas da 

flora e fauna terrestre, compactação do solo e erosão, perda de nutrientes e de água, poluição 

do solo, da água e do ar, assoreamento e turbamento de rios, destruição da flora e fauna aquá-

ticas, entre outros. 

Foto 1 Curso hídrico no interior de remanescente vegetacional, inserido na área proposta para criação de UC. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 
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Foto 2 Pequena faixa de vereda antropizada, em matriz de pastagem. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Foto 3 Borda de remanescente vegetacional (ao fundo), em área proposta para criação de UC. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 
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Foto 4 Áreas úmidas, próximo a corpo hídrico, preservado pela vegetação remanescente. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Foto 5 Estrada de acesso as propriedades rurais. Sendo a matriz dominante na região, áreas de pastagem. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 
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Foto 6 Área de pastagem, e ao fundo área de encosta coberta por vegetação nativa. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

Vulnerabilidade Ambiental 

Para a construção do mapa de vulnerabilidade ambiental, as informações, sobre a área 

de estudo e ainda a determinação das classes, foram elaboradas pelo Projeto Macrozoneamen-

to, Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás – MACROZAAE, (MACROZAAE, 

2014), sendo aqui, apenas organizadas para uma escala maior (municípios de Aporé e Itajá). 

Abaixo serão descritas as classes definidas para elaboração do mapa de vulnerabilida-

de ambiental, de acordo com o MACROZAAE, (MACROZAAE, 2014). 

- Áreas com Vulnerabilidade Natural Muito Baixa: São áreas que quase não apresen-

tam restrições significativas quanto a utilização dos recursos naturais, pelo fato de que os 

mesmos se encontram atualmente já com elevado poder de resiliência. A combinação de fato-

res condicionantes determina esse nível de vulnerabilidade natural demandando preocupações 

menos severas para implantação de qualquer empreendimento. As estratégias de desenvolvi-

mento dessas áreas podem apontar para ações que causem impactos ambientais menores 

(MACROZAAE, 2014). 

- Áreas com Vulnerabilidade Natural Baixa: São áreas que apresentam baixas restri-

ções quanto a utilização dos recursos naturais. Alguns fatores condicionantes determinam um 

nível médio de vulnerabilidade, porém, a maioria dos fatores apresenta baixa vulnerabilidade 
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natural. As estratégias de desenvolvimento dessas áreas devem apontar para ações que ofere-

çam baixo impacto potencial aos fatores limitantes (MACROZAAE, 2014). 

- Áreas com Vulnerabilidade Natural Média: São áreas que apresentam restrições mo-

deradas quanto a utilização dos recursos naturais. Algum fator condicionante determina esse 

nível de vulnerabilidade, porém, os demais apresentam pouca vulnerabilidade. As estratégias 

de desenvolvimento dessas áreas devem apontar para ações que não ofereçam danos poten-

ciais ao fator limitante (MACROZAAE, 2014).  

- Áreas com Vulnerabilidade Ambiental Alta: São áreas que apresentam restrições 

consideráveis quanto a utilização dos recursos naturais, pelo fato de que os mesmos se encon-

tram menos as ações antrópicas do que na classe anterior. Uma combinação de fatores condi-

cionantes determina esse nível de vulnerabilidade natural demandando avaliações cuidadosas 

para implantação de qualquer empreendimento. As estratégias de desenvolvimento dessas 

áreas devem apontar para ações que causem o menor impacto possível (MACROZAAE, 

2014).  

- Áreas com Vulnerabilidade Ambiental Muito Alta: São áreas que apresentam sérias 

restrições quanto a utilização dos recursos naturais, pelo fato de que os mesmos se encontram 

altamente vulneráveis as ações antrópicas. Uma combinação e fatores condicionantes deter-

mina esse nível de vulnerabilidade natural demandando avaliações cuidadosas para implanta-

ção de qualquer empreendimento. As estratégias de desenvolvimento dessas áreas devem 

apontar para ações que não causem impactos ambientais (MACROZAAE, 2014).  

A partir do exposto na Mapa 8, deve-se atentar ao fato de que existem áreas nos mu-

nicípios de Aporé e Itajá, que necessitam de cuidados especiais, por se tratarem de áreas indi-

cadas para conservação e apresentarem alta vulnerabilidade ambiental. Essa vulnerabilidade 

se relaciona principalmente às variáveis de solo e declividade, sendo áreas com ocorrência de 

solos com textura arenosa, que em condições de maior declividade, tornam-se susceptíveis a 

processos erosivos, que podem ser agravados com a retirada da cobertura vegetal, que confere 

maior sustentação ao solo. 

Para as áreas prioritárias para conservação, a Agência Goiana de Meio Ambiente - 

AGMA, determina que por se tratar de uma região com muitos fragmentos de tamanho redu-

zido, e com pouca conectividade, estratégias de manejo devem ser implantadas com o intuito 

de ampliar as áreas de vegetação conservada e criar corredores entre os fragmentos mais dis-

tantes, realizando interligação entre eles. 
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Mapa 8 Vulnerabilidade ambiental dos municípios de Aporé e Itajá, no sul do estado de Goiás. 

 

 

Ao analisar todas as variáveis ambientais apontadas no estudo de forma relacionada, é 

possível inferir sobre a fragilidade em que se encontram os municípios de Aporé e Itajá, pois 

mesmo que ainda existam remanescentes vegetacionais na região, os mesmos são em maior 

parte de tamanho reduzido e isolados em meio a matriz agropecuária, que ocupa área em tor-

no de 90% de extensão nos municípios. 

A Mapa 9 apresenta as UC existentes na Mesoregião Sul Goiano, e ilustra a proximi-

dade entre estas, pela demarcação de um raio de 100km a partir da área proposta para criação 

de UC nos municípios de Aporé e Itajá. Sendo que, nos municípios onde se insere a área pro-

posta para futura UC, existe apenas uma área, Reserva Ecológicas Cachoeira das Andorinhas, 

registrada como UC, na categoria de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN. Exis-

te ainda outra RPPN (Reserva Pousada das Araras), situada dentro dos limites do raio de 

100km. 
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Mapa 9 Unidades de Conservação existentes na Mesoregião Sul Goiano e provável UC (Citada no mapa como 

“Limite UC”). 

 

5.3. Levantamento Fitossociológico 

A amostragem da vegetação contemplou uma área total de dois hectares, sendo aloca-

dos em um mesmo remanescente florestal. Um hectare amostrado nafitofisionomia de Flores-

ta Estacional Decidual e outro em Floresta Estacional Semidecidual. A partir daqui ambas 

serão chamadas de FED e FES, respectivamente. 

Nas duas áreas foram amostrados um total de 2.579 indivíduos arbóreos, distribuídos 

em 183 espécies, 97 gêneros e 39 famílias botânicas. Analisando separadamente, a FED apre-

sentou 1.476 indivíduos, 91 espécies, 57 gêneros e 27 famílias, enquanto a FES apresentou 

1.103 indivíduos, 137 espécies, 76 gêneros e 36 famílias (Tabela 2). O índice de diversidade 

de Shannon foi estimado em 4,25 nat.ind.–1 e o índice de equabilidade de Pielou, em 0,81. 

Quando analisados separadamente, os índices de diversidade foram diferentes entre as duas 

áreas, sendo mais baixo na FED e mais alto na FES (Tabela 2).  

Apresentando características diferentes da formação FES, as áreas de ocorrência de 

FED, preferencialmente ocorrem em solos de origem calcária, geralmente mais rasos, com 
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afloramentos rochosos, e ainda associada a áreas de encostas. Estes fatores atuam limitando a 

distribuição de espécies vegetais arbóreas, e assim, conferindo esta fitofisionomia, menor di-

versidade de espécies, quando comparada com outras formações de floresta estacional, como 

indicado por FELFILI et al., (2005). 

 

Tabela 2 Informações gerais do levantamento, com análise conjunta das duas áreas e resultados individualiza-
dos. 

 FED/FES FED FES 

Área amostrada (hectares) 2 1 1 

Número de espécies 183 91 137 

Número de famílias 40 27 36 

Densidade (ind./ha) (média) 1.290 1.476 1.103 

Área basal estimada (m
2
/ha) 17,37 15,57 19,18 

Diversidade (H' nat. Ind
-1

) 4,25 3,61 4,03 

Equabilidade (J') 0,81 0,80 0,82 
 

Fonte: Próprio autor (2017). 

A partir da análise florística, foi possível determinar as famílias botânicas com maior 

destaque pelo número de espécies para as duas áreas. Entre as dez famílias com maior número 

de espécies registradas no levantamento (Gráfico 3), Fabaceae obteve maior destaque, por 

apresentar 26 espécies, correspondendo a 16% das espécies amostradas nas duas áreas do le-

vantamento (FED e FES), seguida por Malvaceae, com 12 (7,3%), Meliaceae, Myrtaceae e 

Rubiaceae, com 11 espécies cada, totalizando as três famílias 20% das espécies de todo o le-

vantamento. Ainda, entre as dez famílias mais importantes, estão Apocynaceae, Lauraceae, 

Salicaceae e Erythroxylaceae, com oito, sete, sete e seis espécies, respectivamente. 
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Gráfico 3 Dez famílias botânicas mais importantes em número de espécies, em todo levantamento. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

A família Fabaceae está entre as famílias que mais se destacam devido ao elevado nú-

mero de espécies amostrados e ampla distribuição. É considerada uma das famílias de predo-

minante ocorrência em formações do Cerrado, por exibir alta densidade em todas as fitofisio-

nomias (HERINGER et al, 1977).  

Os indivíduos amostrados foram classificados em classes de diâmetro e altura, como 

forma de ilustrar a estrutura da vegetação estudada. A distribuição dos indivíduos em classes 

diamétricas apresentou uma curva em formato de “J” invertido, para as duas fisionomias, in-

dicando maior parte dos indivíduos presentes nas classes de menores diâmetros (Gráfico 4), 

sendo que na FED 88% dos indivíduos tem diâmetros que estão entre as medidas das duas 

primeiras classes, de 05-10 cm e 10-15 cm (dos 1.476 indivíduos presentes nesta área, 1.029 

foram registrados com diâmetro entre 05-10cm, estando estes na primeira classe). Esta ten-

dência também se repete ao analisar os indivíduos na FES, mas apresentando um percentual 

menor, de 79% dos indivíduos, nas duas primeiras classes. Estes resultados podem indicar que 

estas áreas se apresentam em estágio de sucessão florestal (Estágio inicial), com a presença de 

regeneração natural recompondo áreas abertas a partir da morte de indivíduos mais velhos, 

clareiras naturais. 



40 

 
Gráfico 4 Distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Ao realizar a classificação em classes de altura, os resultados obtidos apresentaram 

uma tendência que pode reforçar o que foi citado anteriormente, na análise da estrutura dia-

métrica dos indivíduos arbóreos amostrados, de que a vegetação nas duas áreas do levanta-

mento, apresentam indivíduos de menor porte, sendo indivíduos mais jovens, recompondo as 

clareiras abertas na vegetação pela morte de árvores de grande porte, que antes representavam 

parte do dossel (cobertura) da floresta. 

Ao avaliar o Gráfico 5, é possível observar que maior parte, 84% e 66% dos indiví-

duos das áreas de FED e FES, respectivamente, estão sendo representados com alturas entre 

três e oito metros para a FED e quatro e oito metros de altura para FES. Ainda sobre os resul-

tados da figura abaixo, é observado que a vegetação da área de FED revela-se por árvores de 

menor altura, quando comparado aos resultados da área de FES, que apresentou número mais 

reduzido para as menores classes de altura e com indivíduos representados nas classes acima 

dos 17 metros de altura (altura máxima de indivíduos registrados na área de FED), e com um 

indivíduo registrado na amostragem atingindo altura estimada em torno dos 27 metros, so-

bressaindo ao dossel da floresta. 
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Gráfico 5 Distribuição hipsométrica dos indivíduos amostrados. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

Segundo FELFILI et al., (2005), as florestas estacionais, apresentam uma estrutura 

onde as árvores emergentes ao dossel, atingem de 20 a 25 metros de altura, e os maiores diâ-

metros ficam entre os 50 e 100 cm. 

As cinco espécies com maior VI no levantamento fitossociológico na área de FED fo-

ram Myracrodruon urundeuva Allemão (Aroeira), Chrysophyllum marginatum (Hook. & 

Arn.) Radlk (Maçarandubarana), Bauhinia sp. 1 (Pata-de-vaca), Anadenanthera colubrina 

(Vell.) Brenan (Angico-branco) e Syagrus oleracea (Mart.) Becc (Gueiroba). (Gráfico 6). 

Sendo que as espécies Myracrodruon urundeuva e Anadenanthera colubrina, obtive-

ram os maiores valores para dominância relativa, por conta dos seus indivíduos amostrados 

com elevado porte arbóreo, contribuindo para ocupação em área basal. Já Chrysophyllum 

marginatum apresentou os maiores valores de densidade relativa, por conta do elevado núme-

ro de indivíduos registrados na amostragem (179 no total). 
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Gráfico 6 Espécies com maior destaque no VI para FED. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

As cinco espécies que mais se destacaram para a formação FES foram Copaifera 

langsdorffii Desf. (Copaíba), Cordiera sessilis (Vell.) Kuntze (Marmelada-de-cachorro), Ma-

chaerium acutifolium Vogel (Jacarandá), Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Nie-

derl. (Baga-de-morcego), e Trichilia casaretti C.DC. (Catiguá) (Gráfico 7). Entre estas espé-

cies Copaifera langsdorffii apresentou maior VI, pelo alto valor obtido para o parâmetro do-

minância relativa, seguida por Machaerium acutifolium, que também apresentou destaque 

para este parâmetro, isto pode ser explicado, pelo fato de que estas duas espécies foram repre-

sentadas por indivíduos com elevados valores de diâmetro na amostragem, contribuindo com 

uma boa ocupação da área. Já as espécies Cordiera sessilis, Allophylus edulis, e Trichilia ca-

saretti, apresentaram destaque para os parâmetros relativos de densidade e frequência, pelo 

fato de apresentar grande número de indivíduos, bem distribuídos ao longo das parcelas.  
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Gráfico 7 Espécies com maior destaque no VI para FES. 

 

Fonte: Próprio autor (2017). 

Como observado anteriormente nos resultados das espécies de maior importância para 

as duas áreas de FED e FES, houve uma heterogeneidade entre as cinco espécies mais impor-

tantes para cada uma das áreas de estudo, este fato, aliado aos valores obtidos para o índice de 

diversidade de espécies, que resultou em indicação de uma diversidade mais baixa de espécies 

na área de FED, quando comparada ao resultado da área de FES, possibilitam determinar uma 

certa heterogeneidade florística entre as duas fitofisionomias.  

Apesar de compartilhar espécies de ocorrência comum nas duas áreas analisadas, com 

25% das espécies amostradas sendo encontradas nas duas fitofisionomias, a área de FES, 

apresentou um percentual de 50% das espécies registradas no seu levantamento, com ocorrên-

cia exclusiva para esta formação, como ilustrado abaixo no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 Demonstrativo do percentual de ocorrência compartilhada e exclusividade de espécies. 

 

Fonte: Próprio autor (2017) 

Espécies Ameaçadas 

Para esta determinação foi considerado a Lista vermelha das espécies ameaçadas de extin-

ção da União Mundial para a conservação da Natureza (IUCN), a Instrução Normativa nº 

6/2008 (Ministério do Meio Ambiente - MMA, 2008), Portaria Ibama nº 37-N/1992 (IBAMA, 

1992) e Legislação Florestal do Estado de Goiás - Lei Estadual nº 12.596/1995 (Goiás, 1995), 

que estabelece espécies protegidas por lei, no estado (SECIMA), Quadro 1.  

 

Quadro 1 Lista de espécies ameaçadas de extinção e ou protegidas por Lei. 

Nome Vulgar Nome científico Legislação 

Angico-branco Anadenanthera colubrina SECIMA 

Peroba rosa Aspidosperma polyneuron IUCN 

Gonçalo-alves Astronium fraxinifolium SECIMA/ Portaria Ibama nº 37-N/1992 

Cedro Cedrela fissilis IUCN 

Ipê-roxo Handroanthus impetiginosus SECIMA/IUCN 

Pacari Lafoensia pacari IUCN 

Aroeira Myracrodruon urundeuva SECIMA/ Portaria Ibama nº 37-N/1992/MMA/IUCN 

Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha SECIMA/ Portaria Ibama nº 37-N/1992/MMA/IUCN 

Ipê-amarelo Tabebuia aurea SECIMA 

Ipê-branco Tabebuia roseoalba SECIMA 

Catiguá Trichilia casaretti IUCN 

Catiguá Trichilia pallens IUCN 
 

Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 Relacionando os resultados apresentados para a análise da vegetação, nas duas fitofisi-

onomias estudadas, onde, 50% das espécies registradas na área de FES, são de ocorrência 

exclusiva, reforçando o que já foi apontado pelo índice de equabilidade, que as áreas estuda-
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das, não são totalmente uniformes, apresentando variações na composição florística e estrutu-

ral. E considerando a alta diversidade de espécies, e ainda que, 7% de todas estas espécies, 

são consideradas como ameaçadas de extinção ou protegidas por legislação específica, torna-

se possível concluir, sobre a importância da manutenção destes remanescentes de vegetação, e 

mais estudos devem ser desenvolvidos, como forma de subsidio a práticas de conservação, 

como a criação a ampliação de unidades de conservação. 

 
Foto 7 Interior de área de FED. 

 
Fonte: Próprio autor (2017). 
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Foto 8 Clareira em área de FED, pela ocorrência de afloramento rochoso. 

 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 

 
Foto 9 Interior de fragmento de FES. 

 
Fonte: Próprio autor (2017). 
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Foto 10 Placas de alumínio, para marcação de indivíduos amostrados. 

 
Fonte: Próprio autor (2017). 

 
Foto 11 Coleta de parte da planta “ramos”, para posterior identificação da espécie. 

 
Fonte: Próprio autor (2017). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como forma de relacionar as variáveis ambientais apontadas no estudo, e agora enten-

dendo melhor como ocorre a ocupação do solo, nos municípios alvos da pesquisa, e ainda se 

pensando na possibilidade de criação de uma unidade de conservação, mesmo prevendo os 

possíveis conflitos que esta UC poderia ocasionar com proprietários de terras, na região, este 

trabalho se conclui com a importante reafirmação da relevância da implantação desta UC, não 

apenas com o objetivo de preservar os recursos naturais ainda existentes, mas que possa ter 

uma importância maior ainda e que seja funcional, através de um planejamento prévio e im-

plantação de políticas públicas que viabilizem um maior contato com a população local, mos-

trando a estas pessoas a importância do equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e 

a exploração de forma sustentável destes recursos, para viabilizar a produção agropecuária. 

Observando a classificação dos solos, a extensa rede de drenagem que apresenta os 

cursos hídricos existentes na área dos municípios, a definição das áreas em alta e muito alta 

vulnerabilidade ambiental, resultado da coincidência de variáveis ambientais de natureza mais 

vulnerável a ações antrópicas, como solos de textura arenosa cobrindo áreas com relevo ondu-

lado ou  até áreas de maior declividade, que a partir da remoção da cobertura vegetal, poderão 

gerar prejuízos irreversíveis as condições ambientais, aumentando assim os impactos ambien-

tais já causados e ainda ocorrentes, como os processos intensivos de produção agropecuária e 

a fragmentação dos remanescentes vegetacionais.  

Pelas diversas razões já apontadas, justifica-se a importância de ações conservacionis-

tas nesta região, buscando um equilíbrio com modelo econômico atual destes municípios. 
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APÊNDICE A - Listagem das espécies registradas no levantamento, com famílias botânicas e 

fitofisionomia amostrada – Ocorrência. 

Família Espécie Nome popular NI Ocorrência 

Anacardiaceae 

Astronium fraxinifolium 
Gonçalo-alves 

7 FED 

Astronium sp.  7 FES 

Myracrodruon urundeuva Aroeira 95 FED 

Tapirira guianensis 
Pau-pombo 

2 Ambos 

Annonaceae 

Cardiopetalum sp. Embira 1 FES 

Unonopsis guatterioides Pindaíva 27 FES 

Xylopia aromatica 
Pimenta-de-macaco 

2 FES 

Apocynaceae 

Aspidosperma australe Peroba 3 FED 

Aspidosperma cuspa 
Pereiro 

91 Ambos 

Aspidosperma discolor 
Peroba-de-rego 

36 Ambos 

Aspidosperma polyneuron Peroba-rosa 2 Ambos 

Aspidosperma sp. 1 
 

17 Ambos 

Aspidosperma sp. 2  6 Ambos 

Aspidosperma subincanum Guatambú-vermelho 31 FED 

Aspidosperma tomentosum 
Guatambú-do-cerrado 

1 FED 

Araliaceae 
Dendropanax cuneatus Maria-mole 4 FED 

Schefflera morototoni 
Mandiocão 

1 FES 

Arecaceae Syagrus oleracea Gueiroba 78 FED 

Bignoniaceae 

Handroanthus impetigino-

sus 

Ipê-roxo 

3 FED 

Jacaranda cuspidifolia Caroba 24 FED 

Tabebuia aurea 
Ipê-amarelo 

1 FED 

Tabebuia roseoalba Ipê-branco 58 Ambos 

Cannabaceae Trema micrantha Grandiúva 3 Ambos 

Celastraceae 

Cheiloclinium cognatum 
Bacupari 

11 FES 

Maytenus sp. 
 

6 FED 

Plenckia sp. 
 

2 FED 

Clusiaceae 
Garcinia gardneriana Bacupari 9 FES 

Kielmeyera sp. Pau-santo 2 Ambos 

Combretaceae 

Buchenavia tomentosa 
Boca-boa 

7 FED 

Terminalia argentea Capitão 77 Ambos 

Terminalia glabrescens Capitão-da-mata 37 Ambos 

Terminalia sp. 
 

8 Ambos 

Ebenaceae 
Diospyros inconstans Olho-de-boi 1 FES 

Diospyros sp. 
 

2 FES 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum argentinum Fruta-de-pomba 56 Ambos 

Erythroxylum deciduum Fruta-de-pomba-do-campo 14 FED 

Erythroxylum sp. 1 
 

17 Ambos 

Erythroxylum sp. 2  13 FES 

Erythroxylum suberosum Fruta-de-pomba-do-cerrado 5 FED 
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Família Espécie Nome popular NI Ocorrência 

Euphorbiaceae 

Alchornea triplinervia Tapiá 2 FED 

Maprounea guianensis 
Cascudinho 

7 FES 

Sapium glandulosum 
Leiteiro 

11 FES 

Sebastiania sp.  45 Ambos 

Fabaceae 

Acacia sp. 
 

2 FES 

Anadenanthera colubrina Angico-branco 48 FED 

Apuleia leiocarpa Garapa 2 FES 

Bauhinia membranaceae 
Pata-de-vaca 

4 FED 

Bauhinia sp. 1 Pata-de-vaca 113 Ambos 

Bauhinia sp. 2 Pata-de-vaca 17 FED 

Bowdichia virgilioides 
Sucupira-preta 

1 FED 

Copaifera langsdorffii Copaíba 21 FES 

Enterolobium sp. 
 

1 FES 

Fabaceae spp.  12 Ambos 

Hymenaea courbaril Jatobá-da-mata 4 FES 

Inga edulis 
Ingá 

2 FES 

Inga sp. Ingá 1 FES 

Inga vera Ingá 1 FES 

Machaerium acutifolium 
Jacarandá-cascudo 

30 FES 

Machaerium brasiliense Jacarandá 7 Ambos 

Machaerium hirtum 
Jacarandá-de-espinho 

11 Ambos 

Machaerium sp.  2 FES 

Myroxylon peruiferum Bálsamo 5 FED 

Peltophorum dubium 
Canafístula 

1 FED 

Piptadenia gonoacantha Pau-jacaré 20 Ambos 

Plathymenia reticulata Vinhático 4 FED 

Platypodium elegans 
Canzileiro 

12 Ambos 

Senna silvestris 
 

1 FED 

Sweetia fruticosa 
Sucupira-amarela 

49 Ambos 

Vatairea macrocarpa Angelim-do-cerrado 1 FES 

Icacinaceae Emmotum nitens Sobre 4 FES 

Lamiaceae 
Aegiphila sp. 

 
2 FES 

Aegiphila integrifolia Tamanqueira 1 FES 

Lauraceae 

Endlicheria paniculata Canela-do-brejo 2 FES 

Lauraceae spp. 
 

1 FES 

Nectandra lanceolata Canela 3 FES 

Ocotea corymbosa 
Canelinha 

38 FES 

Ocotea sp. Canela 11 FES 

Persea sp.  2 FES 

Lecythidaceae Cariniana estrellensis 
Jaquitibá 

9 Ambos 

Lythraceae Lafoensia pacari Dedaleiro 2 FED 

Malpighiaceae Byrsonima laxiflora Murici-da-mata 1 FES 
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Família Espécie Nome popular NI Ocorrência 

Malpighiaceae 
Byrsonima sericea Murici 4 FES 

Byrsonima sp. 
 

2 FES 

Malvaceae 

Ceiba sp. 
 

1 FES 

Ceiba speciosa Paineira 3 FED 

Eriotheca candolleana 
Paineira-de-embira 

3 FES 

Eriotheca gracilipes Paineirinha 6 Ambos 

Guazuma ulmifolia Mutamba 3 Ambos 

Helicteres sp. 
Saca-rolha 

1 FED 

Luehea divaricata Açoita-cavalo-miúdo 20 Ambos 

Luehea grandiflora Açoita-cavalo 12 Ambos 

Luehea sp. 
 

1 FES 

Pseudobombax longiflorum Imbiruçu 1 FED 

Pseudobombax tomentosum 
Imbiruçu 

3 FED 

Sterculia striata Chichá 12 Ambos 

Meliaceae 

Cedrela fissilis Cedro 40 Ambos 

Guarea guidonia 
Marinheiro 

2 FES 

Guarea kunthiana  2 FES 

Guarea sp.  1 FES 

Trichilia casaretti 
 

59 FES 

Trichilia catigua Catiguá 77 Ambos 

Trichilia clausseni 
 

8 FES 

Trichilia pallens Baga-de-morcego 1 FES 

Trichilia pallida  5 FED 

Trichilia sp. 1 
 

7 FES 

Trichilia sp. 2  1 FES 

Moraceae 
Maclura tinctoria Tajuva 6 FED 

Sorocea bonplandii 
Falsa espinheira-santa 

1 FED 

Myristicaceae Virola sebifera 
Bicuíba 

14 Ambos 

Myrtaceae 

Eugenia sp. 1 
 

24 Ambos 

Eugenia sp. 2  1 FES 

Myrcia sp. 1  18 Ambos 

Myrcia sp. 2 
 

4 FES 

Myrcia sp. 3  2 FES 

Myrcia tomentosa Guamirim 59 Ambos 

Myrtaceae spp. 1 
 

7 Ambos 

Myrtaceae spp. 2  4 FED 

Myrtaceae spp. 3 
 

3 FED 

Psidium sp. Araçá 4 FED 

Nyctaginaceae 

Guapira opposita Guapira 54 Ambos 

Guapira sp. 
 

3 FES 

Neea sp.  1 FES 

Ochnaceae Ouratea castaneifolia Folha-de-serra 32 FES 



57 

 

Família Espécie Nome popular NI Ocorrência 

Ochnaceae 
Ouratea sp.  3 FES 

Ouratea spectabilis 
Vassoura-de-bruxa 

3 FES 

Olacaceae 
Heisteria ovata 

 
8 Ambos 

Heisteria sp.  4 FES 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis 
Pau-marfim 

6 Ambos 

Polygonaceae Coccoloba mollis Folha-de-lobo 2 FES 

Primulaceae 
Myrsine guianensis Pororoca 1 FES 

Myrsine sp. 
 

1 FES 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Cafezinho 19 Ambos 

Rubiaceae 

Alibertia edulis Marmelo 1 FES 

Cordiera sessilis 
Marmelada-de-cachorro 

91 Ambos 

Coussarea hydrangeifolia Falsa-quina 24 FES 

Genipa americana 
Jenipapo 

2 FES 

Guettarda viburnoides Veludo 26 Ambos 

Ixora sp.  1 FES 

Randia armata 
Limãozinho-do-mato 

1 FES 

Rubiaceae spp. 1  3 FES 

Rubiaceae spp. 2  4 FES 

Rubiaceae spp. 3 
 

1 FES 

Rudgea viburnoides Congonha 3 FES 

Salicaceae 

Casearia decandra 
Guaçatonga 

10 Ambos 

Casearia gossypiosperma Cambroé 18 Ambos 

Casearia rupestris Guaçatonga 2 FED 

Casearia sp. 
 

5 FED 

Casearia sp. 1  23 FES 

Casearia sp. 2  1 FES 

Casearia sylvestris 
Guaçatonga 

17 Ambos 

Sapindaceae 

Allophylus edulis 
Vacum 

63 FES 

Cupania vernalis 
Camboatá 

5 FES 

Dilodendron bipinnatum Maria-pobre 1 FED 

Matayba guianensis Camboatá-branco 52 Ambos 

Sapotaceae 

Chrysophyllum marginatum 
Maçarandubarana 

182 Ambos 

Pouteria gardneri Cabo-de-machado 12 FED 

Pouteria torta Guapeva 2 Ambos 

Siparunaceae Siparuna guianensis 
Capitú 

7 FES 

Urticaceae Urera sp.  1 FES 

Vochysiaceae Vochysia tucanorum 
Fruta-de-tucano 

2 FES 
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APÊNDICE B – Parâmetros fitossociológicos (FED e FES). 

Nome científico Abundância NI DA DR (%) FA FR (%) DoA DoR (%) IVI% IVC 

Acacia sp. 0,08 2 1,00 0,08 2,00 0,09 0,00 0,03 0,18 0,10 

Aegiphila sp. 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,10 0,57 0,83 0,65 

Aegyphyla integrifolia 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Agonandra brasiliensis 0,23 6 3,00 0,23 10,00 0,45 0,01 0,07 0,76 0,31 

Alchornea triplinervia 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,00 0,01 0,27 0,09 

Alibertia edulis 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,02 0,15 0,06 

Allophylus edulis 2,44 63 31,50 2,44 44,00 1,98 0,14 0,80 5,22 3,24 

Anadenanthera colubrina 1,86 48 24,00 1,86 32,00 1,44 0,73 4,22 7,52 6,08 

Apuleia leiocarpa 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,10 0,57 0,83 0,65 

Aspidosperma australe 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,01 0,06 0,35 0,17 

Aspidosperma cuspa 3,53 91 45,50 3,53 66,00 2,97 0,39 2,27 8,77 5,80 

Aspidosperma discolor 1,40 36 18,00 1,40 36,00 1,62 0,26 1,48 4,50 2,88 

Aspidosperma polyneuron 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,13 0,75 1,00 0,82 

Aspidosperma sp. 1 0,66 17 8,50 0,66 28,00 1,26 0,16 0,92 2,84 1,58 

Aspidosperma sp. 2 0,23 6 3,00 0,23 10,00 0,45 0,07 0,38 1,07 0,62 

Aspidosperma subincanum 1,20 31 15,50 1,20 22,00 0,99 0,18 1,04 3,23 2,24 

Aspidosperma tomentosum 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Astronium fraxinifolium 0,27 7 3,50 0,27 12,00 0,54 0,01 0,07 0,88 0,34 

Astronium sp. 0,27 7 3,50 0,27 12,00 0,54 0,08 0,46 1,28 0,74 

Bauhinia membranaceae 0,16 4 2,00 0,16 6,00 0,27 0,01 0,07 0,49 0,22 

Bauhinia sp. 0,47 12 6,00 0,47 12,00 0,54 0,03 0,20 1,21 0,67 

Bauhinia sp. 1 3,92 101 50,50 3,92 40,00 1,80 0,53 3,05 8,76 6,96 

Bauhinia sp. 2 0,66 17 8,50 0,66 14,00 0,63 0,06 0,37 1,66 1,03 

Bowdichia virgilioides 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 
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Nome científico Abundância NI DA DR (%) FA FR (%) DoA DoR (%) IVI% IVC 

Buchenavia tomentosa 0,27 7 3,50 0,27 10,00 0,45 0,02 0,10 0,82 0,37 

Byrsonima laxiflora 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,01 0,07 0,20 0,11 

Byrsonima sericea 0,16 4 2,00 0,16 8,00 0,36 0,07 0,38 0,90 0,54 

Byrsonima sp. 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,00 0,03 0,28 0,10 

Cardiopetalum sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,01 0,05 0,18 0,09 

Cariniana estrellensis 0,35 9 4,50 0,35 10,00 0,45 0,31 1,81 2,61 2,16 

Casearia decandra 0,39 10 5,00 0,39 14,00 0,63 0,06 0,36 1,37 0,74 

Casearia gossypiosperma 0,70 18 9,00 0,70 18,00 0,81 0,09 0,49 2,00 1,19 

Casearia rupestris 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,01 0,04 0,30 0,12 

Casearia sp. 0,19 5 2,50 0,19 8,00 0,36 0,02 0,09 0,64 0,28 

Casearia sp. 1 0,89 23 11,50 0,89 28,00 1,26 0,07 0,39 2,54 1,28 

Casearia sp. 2 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,01 0,04 0,17 0,08 

Casearia sylvestris 0,66 17 8,50 0,66 20,00 0,90 0,10 0,59 2,15 1,25 

Cedrela fissilis 1,55 40 20,00 1,55 38,00 1,71 0,44 2,55 5,81 4,10 

Ceiba sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,07 0,39 0,52 0,43 

Ceiba speciosa 0,12 3 1,50 0,12 6,00 0,27 0,25 1,42 1,80 1,53 

Cheiloclinium cognatum 0,43 11 5,50 0,43 18,00 0,81 0,12 0,69 1,93 1,12 

Chrysophyllum marginatum 7,06 182 91,00 7,06 40,00 1,80 0,44 2,56 11,41 9,61 

Coccoloba mollis 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,00 0,02 0,28 0,10 

Copaifera langsdorffii 0,81 21 10,50 0,81 32,00 1,44 1,04 5,96 8,21 6,77 

Cordiera sessilis 3,53 91 45,50 3,53 62,00 2,79 0,20 1,14 7,46 4,67 

Coussarea hydrangeifolia 0,93 24 12,00 0,93 26,00 1,17 0,08 0,46 2,56 1,39 

Cupania vernalis 0,19 5 2,50 0,19 10,00 0,45 0,01 0,07 0,72 0,27 

Dendropanax cuneatus 0,16 4 2,00 0,16 8,00 0,36 0,01 0,04 0,55 0,19 

Dilodendron bipinnatum 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,03 0,15 0,06 
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Nome científico Abundância NI DA DR (%) FA FR (%) DoA DoR (%) IVI% IVC 

Diospyros inconstans 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,03 0,16 0,07 

Diospyros sp. 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,01 0,07 0,33 0,15 

Emmotum nitens 0,16 4 2,00 0,16 8,00 0,36 0,23 1,33 1,85 1,49 

Endlicheria paniculata 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,01 0,04 0,30 0,12 

Enterolobium sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Eriotheca candolleana 0,12 3 1,50 0,12 6,00 0,27 0,01 0,07 0,45 0,18 

Eriotheca gracilipes 0,23 6 3,00 0,23 6,00 0,27 0,03 0,17 0,67 0,40 

Erythroxylum argentinum 2,17 56 28,00 2,17 34,00 1,53 0,17 0,97 4,67 3,14 

Erythroxylum deciduum 0,54 14 7,00 0,54 16,00 0,72 0,03 0,17 1,43 0,71 

Erythroxylum sp. 0,43 11 5,50 0,43 14,00 0,63 0,01 0,08 1,14 0,51 

Erythroxylum sp. 1 0,66 17 8,50 0,66 22,00 0,99 0,03 0,16 1,81 0,82 

Erythroxylum sp. 2 0,08 2 1,00 0,08 2,00 0,09 0,00 0,03 0,19 0,10 

Erythroxylum suberosum 0,19 5 2,50 0,19 8,00 0,36 0,01 0,07 0,63 0,27 

Eugenia sp. 1 0,93 24 12,00 0,93 14,00 0,63 0,05 0,26 1,82 1,19 

Eugenia sp. 2 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Fabaceae spp. 0,47 12 6,00 0,47 22,00 0,99 0,13 0,77 2,22 1,23 

Garcinia gardneriana 0,35 9 4,50 0,35 14,00 0,63 0,20 1,16 2,14 1,51 

Genipa americana 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,15 0,89 1,15 0,97 

Guapira opposita 2,09 54 27,00 2,09 46,00 2,07 0,18 1,03 5,19 3,12 

Guapira sp. 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,01 0,05 0,35 0,17 

Guarea guidonia 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,11 0,62 0,87 0,69 

Guarea kunthiana 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,06 0,37 0,63 0,45 

Guarea sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,01 0,06 0,19 0,10 

Guazuma ulmifolia 0,12 3 1,50 0,12 6,00 0,27 0,01 0,07 0,46 0,19 

Guettarda viburnoides 1,01 26 13,00 1,01 34,00 1,53 0,09 0,52 3,06 1,53 
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Nome científico Abundância NI DA DR (%) FA FR (%) DoA DoR (%) IVI% IVC 

Handroanthus impetiginosus 0,12 3 1,50 0,12 6,00 0,27 0,10 0,57 0,95 0,68 

Heisteria ovata 0,31 8 4,00 0,31 12,00 0,54 0,02 0,13 0,98 0,44 

Heisteria sp. 0,16 4 2,00 0,16 4,00 0,18 0,02 0,13 0,46 0,28 

Helicteres sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Hymenaea courbaril 0,16 4 2,00 0,16 8,00 0,36 0,25 1,44 1,95 1,59 

Indet 5,20 134 67,00 5,20 54,00 2,43 1,08 6,19 13,82 11,39 

Indet (I.04 P. N) 0,19 5 2,50 0,19 4,00 0,18 0,02 0,13 0,50 0,32 

Indet (I.08 P. N) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,01 0,07 0,20 0,11 

Indet (I.08 P. W) 0,08 2 1,00 0,08 2,00 0,09 0,00 0,03 0,19 0,10 

Indet (I.13 P. Z) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Indet (I.17 P. Z) 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,02 0,12 0,38 0,20 

Indet (I.18 P. J) 0,08 2 1,00 0,08 2,00 0,09 0,01 0,03 0,20 0,11 

Indet (I.18 P. N) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,04 0,22 0,35 0,26 

Indet (I.18 P. W) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,02 0,15 0,06 

Indet (I.23 P. X) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Indet (I.24 P. W) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,02 0,15 0,06 

Indet (I.28 P.G) 0,08 2 1,00 0,08 2,00 0,09 0,00 0,02 0,18 0,09 

Indet (I.34 P. W) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,02 0,13 0,26 0,17 

Indet (I.35 P. U) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,24 1,37 1,50 1,41 

Indet (I.37 P. C) 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,01 0,06 0,32 0,14 

Indet (I.40 P. P) 0,16 4 2,00 0,16 6,00 0,27 0,01 0,05 0,48 0,21 

Indet (I.41 P. D) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,01 0,07 0,20 0,11 

Indet (I.42 P. Z) 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Inga edulis 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,01 0,06 0,32 0,14 

Inga sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 
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Nome científico Abundância NI DA DR (%) FA FR (%) DoA DoR (%) IVI% IVC 

Inga vera 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,02 0,14 0,05 

Ixora sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Jacaranda cuspidifolia 0,93 24 12,00 0,93 16,00 0,72 0,15 0,84 2,49 1,77 

Kielmeyera sp. 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,00 0,03 0,28 0,10 

Lafoensia pacari 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,01 0,03 0,29 0,11 

Lauraceae spp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,02 0,15 0,06 

Luehea divaricata 0,78 20 10,00 0,78 14,00 0,63 0,06 0,35 1,75 1,12 

Luehea grandiflora 0,47 12 6,00 0,47 12,00 0,54 0,05 0,30 1,30 0,76 

Luehea sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,01 0,09 0,21 0,12 

Machaerium acutifolium 1,16 30 15,00 1,16 30,00 1,35 0,56 3,23 5,75 4,40 

Machaerium brasiliense 0,27 7 3,50 0,27 12,00 0,54 0,11 0,62 1,43 0,89 

Machaerium hirtum 0,43 11 5,50 0,43 20,00 0,90 0,06 0,35 1,68 0,78 

Machaerium sp. 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,01 0,05 0,31 0,13 

Maclura tinctoria 0,23 6 3,00 0,23 12,00 0,54 0,03 0,17 0,94 0,40 

Maprounea guianensis 0,27 7 3,50 0,27 14,00 0,63 0,02 0,09 1,00 0,37 

Matayba guianensis 2,02 52 26,00 2,02 38,00 1,71 0,23 1,30 5,02 3,31 

Maytenus sp. 0,23 6 3,00 0,23 10,00 0,45 0,02 0,14 0,82 0,37 

morta 0,62 16 8,00 0,62 24,00 1,08 0,13 0,73 2,43 1,35 

Myracrodruon urundeuva 3,68 95 47,50 3,68 40,00 1,80 1,12 6,47 11,96 10,16 

Myrcia sp. 1 0,70 18 9,00 0,70 20,00 0,90 0,10 0,56 2,16 1,26 

Myrcia sp. 2 0,16 4 2,00 0,16 4,00 0,18 0,04 0,23 0,57 0,39 

Myrcia sp. 3 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,06 0,32 0,58 0,40 

Myrcia tomentosa 2,29 59 29,50 2,29 24,00 1,08 0,19 1,09 4,46 3,38 

Myroxylon peruiferum 0,19 5 2,50 0,19 4,00 0,18 0,01 0,07 0,44 0,26 

Myrsine guianensis 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 
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Nome científico Abundância NI DA DR (%) FA FR (%) DoA DoR (%) IVI% IVC 

Myrsine sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,02 0,09 0,22 0,13 

Myrtaceae spp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,00 0,13 0,04 

Myrtaceae spp. 1 0,27 7 3,50 0,27 6,00 0,27 0,01 0,08 0,62 0,35 

Myrtaceae spp. 2 0,16 4 2,00 0,16 4,00 0,18 0,01 0,03 0,36 0,18 

Myrtaceae spp. 3 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,01 0,04 0,34 0,16 

Nectandra lanceolata 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,09 0,53 0,82 0,64 

Neea sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Ocotea corymbosa 1,47 38 19,00 1,47 32,00 1,44 0,33 1,91 4,82 3,38 

Ocotea sp. 0,43 11 5,50 0,43 16,00 0,72 0,09 0,53 1,68 0,96 

Ouratea castaneifolia 1,24 32 16,00 1,24 26,00 1,17 0,08 0,44 2,85 1,68 

Ouratea sp. 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,00 0,03 0,32 0,14 

Ouratea spectabilis 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,01 0,08 0,37 0,19 

Peltophorum dubium 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Persea sp. 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,03 0,18 0,44 0,26 

Piptadenia gonoacantha 0,78 20 10,00 0,78 28,00 1,26 0,09 0,55 2,58 1,32 

Plathymenia reticulata 0,16 4 2,00 0,16 8,00 0,36 0,02 0,14 0,65 0,29 

Platypodium elegans 0,47 12 6,00 0,47 16,00 0,72 0,16 0,93 2,11 1,39 

Plenckia sp. 0,08 2 1,00 0,08 2,00 0,09 0,00 0,01 0,18 0,09 

Pouteria gardneri 0,47 12 6,00 0,47 8,00 0,36 0,03 0,19 1,01 0,65 

Pouteria torta 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,00 0,03 0,28 0,10 

Pseudobombax longiflorum 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,03 0,16 0,07 

Pseudobombax tomentosum 0,12 3 1,50 0,12 6,00 0,27 0,16 0,92 1,31 1,04 

Psidium sp. 0,16 4 2,00 0,16 6,00 0,27 0,01 0,04 0,47 0,20 

Randia armata 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Rhamnidium elaeocarpum 0,74 19 9,50 0,74 28,00 1,26 0,10 0,60 2,59 1,33 
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Rubiaceae spp. 1 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,03 0,19 0,48 0,30 

Rubiaceae spp. 2 0,16 4 2,00 0,16 4,00 0,18 0,02 0,10 0,44 0,26 

Rubiaceae spp. 3 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Rudgea viburnoides 0,12 3 1,50 0,12 6,00 0,27 0,01 0,05 0,44 0,17 

Sapium glandulosum 0,43 11 5,50 0,43 18,00 0,81 0,24 1,35 2,59 1,78 

Schefflera morototoni 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,02 0,15 0,06 

Sebastiania sp. 1,74 45 22,50 1,74 38,00 1,71 0,14 0,80 4,26 2,55 

Senna silvestris 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Siparuna guianensis 0,27 7 3,50 0,27 8,00 0,36 0,01 0,06 0,70 0,34 

Sorocea bonplandii 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,14 0,05 

Sterculia striata 0,47 12 6,00 0,47 18,00 0,81 0,39 2,27 3,55 2,74 

Sweetia fruticosa 1,90 49 24,50 1,90 40,00 1,80 0,22 1,25 4,95 3,15 

Syagrus oleracea 3,02 78 39,00 3,02 44,00 1,98 0,40 2,30 7,31 5,33 

Tabebuia aurea 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,05 0,27 0,40 0,31 

Tabebuia roseoalba 2,25 58 29,00 2,25 52,00 2,34 0,30 1,71 6,30 3,96 

Tapirira guianensis 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,03 0,17 0,43 0,25 

Teminalia sp. 0,19 5 2,50 0,19 2,00 0,09 0,03 0,19 0,48 0,39 

Terminalia argentea 2,99 77 38,50 2,99 40,00 1,80 0,45 2,57 7,36 5,56 

Terminalia glabrescens 1,43 37 18,50 1,43 44,00 1,98 0,20 1,16 4,58 2,60 

Terminalia sp. 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,06 0,32 0,62 0,44 

Trema micrantha 0,12 3 1,50 0,12 4,00 0,18 0,02 0,12 0,42 0,24 

Trichilia casaretti 2,29 59 29,50 2,29 42,00 1,89 0,13 0,74 4,92 3,03 

Trichilia catigua 2,99 77 38,50 2,99 34,00 1,53 0,15 0,84 5,36 3,83 

Trichilia clausseni 0,31 8 4,00 0,31 12,00 0,54 0,02 0,10 0,95 0,41 

Trichilia pallens 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,01 0,13 0,04 
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Trichilia pallida 0,19 5 2,50 0,19 2,00 0,09 0,02 0,09 0,38 0,29 

Trichilia sp. 1 0,27 7 3,50 0,27 10,00 0,45 0,02 0,14 0,86 0,41 

Trichilia sp. 2 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,00 0,02 0,15 0,06 

Unonopsis guatterioides 1,05 27 13,50 1,05 32,00 1,44 0,09 0,52 3,00 1,56 

Urera sp. 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,02 0,10 0,23 0,14 

Vatairea macrocarpa 0,04 1 0,50 0,04 2,00 0,09 0,03 0,20 0,33 0,24 

Virola sebifera 0,54 14 7,00 0,54 20,00 0,90 0,06 0,37 1,81 0,91 

Vochysia tucanorum 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,02 0,09 0,34 0,16 

Xylopia aromatica 0,08 2 1,00 0,08 4,00 0,18 0,04 0,22 0,48 0,30 

Total 100,00 2579 1289,50 100,00 2222,00 100,00 17,37 100,00 299,98 200,00 
 

 


