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As Florestas Estacionais Deciduais (FED) sobre afloramentos calcários do Brasil Central 
ocorrem sob relevo acidentado e apresentam comunidades arbóreas condicionadas a estresses 
pela forte estacionalidade na precipitação anual e condições edáficas adversas (solos rasos e 
rochosos). Este estudo teve como objetivo avaliar as alterações na composição florística e 
estrutura arbórea de um fragmento de FED sobre afloramentos calcários no município de 
Iaciara, Vão do Paranã, nordeste de GO, após intervalo de seis anos (2000-2006). Partiu-se da 
hipótese de que a comunidade arbórea apresentaria poucas alterações florísticas e estruturais 
devido aos estresses supracitados. No primeiro censo (2000) foram instaladas 25 unidades 
amostrais de 20 x 20 m (400 m2) no fragmento, onde todos os indivíduos com DAP 
foram medidos e identificados. Foram calculados os parâmetros fitossociológicos das 
espécies: riqueza (S), densidade (DA e DR), área basal (Abi e Abt), dominância (DoA e 
DoR), valor de cobertura (VC), índice de diversidade de Shannon (H’) e eqüabilidade (J). No 
segundo censo (2006) as unidades amostrais foram reamostradas, todos os indivíduos 
remedidos (vivos, mortos e recrutas), e os parâmetros fitossociológicos recalculados. As 
mudanças foram avaliadas através da comparação dos resultados dos dois períodos. A 
comunidade sofreu pouca alteração florística, apresentando um maior ganho de espécies em 
relação à perda (5:1), no entanto, se limitando a espécies de baixa densidade (DA < 3). 
Apresentou também recrutamento superior à mortalidade (195:98), o que acarretou em 
aumento na DA (13,2%) e Abt (9,6%). Isto não proporcionou mudanças significativas na 
estrutura fitossociológica, e as dez espécies de maior VC, responsáveis por 70% do VC total 
em ambos os períodos, permaneceram nas mesmas posições hierárquicas. As distribuições 
dos indivíduos em classes diamétricas não diferiram entre os intervalos (Kolgomorov-
Smirnov, p > 0,05), reforçando os resultados de baixa mudança estrutural. Estas alterações 
florísticas e estruturais não proporcionaram mudanças significativas nos índices de 
diversidade, que permaneceram similares entre os dois intervalos (teste t, p > 0,1). Em síntese, 
os resultados corroboraram a hipótese inicial. No entanto, embora tenha sido detectado poucas 
mudanças florísticas e estruturais, esta comunidade não deve ser considerada estática, pois 
estas mudanças estão ocorrendo constantemente ao longo do tempo e espaço. 
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