
DESCRIÇÃO FLORÍSTICA DE VEREDAS DA APA DO RIO PANDEIROS, MG.1

Thaise de Oliveira BAHIA2

Yule Roberta Ferreira NUNES3

Walter Viana NEVES45

Maria das Dores Magalhães VELOSO3

A flora do cerrado se destaca por ser uma das mais ricas no mundo, mesmo assim, alguns
ambientes  desse  bioma  ainda  são  pouco  estudados.  Além  de  serem  pouco  descritas,  as
veredas sofrem com a pressão antrópica, visto que estão associadas às nascentes e cursos d
’água  e  são  de  grande  interesse  econômico.  Esta  fitofisionomia  apresenta  sua  vegetação
formada  por  uma  faixa  herbáceo-graminosa  e  outra  arbustivo-arbórea.  Desta  forma,  o
objetivo  deste  trabalho  é  demonstrar  a  florística  da  vegetação  arbustivo-arbórea  dessas
formações ímpares no cerrado. O estudo foi realizado na Área de Proteção Ambiental  do
Rio Pandeiros, norte de Minas Gerais,  onde foram escolhidas seis veredas que deságuam
no  médio  curso  do  Rio  Pandeiros.  A  amostragem  foi  realizada  através  do  método  de
parcelas  (parcelas  de  100m2),  sendo  plotadas  100  parcelas  por  vereda  (1ha/vereda  =  6ha
total),  seguindo  a  direção  do  curso  d’água.  Nas  parcelas  todos  os  indivíduos
arbóreo-arbustivos  com  DAP≥3cm  foram  amostrados,  identificados  e  coletados.  Foram
amostrados  8035  indivíduos,  distribuídos  em  148  espécies,  93  gêneros  e  54  famílias
botânicas.  A  família  que  apresentou  maior  riqueza  foi  Fabaceae  (19),  seguida  por
Myrtaceae (14), Melastomataceae (14), Annonaceae (6), Euphorbiaceae (5) e Bignoniaceae
(5).  Os gêneros com maior número de espécies foram Miconia  (9),  Myrcia  (6),  Bauhinia
(5), Handroanthus (4) e Inga (4). As espécies Mauritia flexuosa, Cecropia pachystachya e
Xylopia emarginata ocorreram nas seis veredas estudadas. Apesar de ser observada baixa
riqueza  nestes  ambientes,  as  espécies  variaram  entre  as  veredas,  com  poucas  comuns  a
todos ambientes estudados. Provavelmente, a saturação hídrica ocorrente nesses ambientes
(alagados ou úmidos durante  todo ano)  pode determinar  a  ocorrência  de  poucas  espécies
adaptadas  ao  estresse  hídrico.  Entretanto,  a  variação  na  composição  florística  indica  a
grande  importância  destes  ambientes  para  a  diversidade  regional.  Ainda  são  necessários
mais  estudos  que  descrevam  a  estrutura  da  vegetação  de  veredas,  visando  subsidiar  o
manejo e a recuperação destes ambientes.
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