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Neste trabalho realizou-se modelagem de distribuição geográfica e riqueza potencial
das  Dilleniaceae,  para  o  conhecimento  da  distribuição  e  orientação  de  medidas  de
conservação.  Esta  família  foi  especialmente  usada  por  apresentar  muitas  espécies
características  da  vegetação  do  Domínio  Cerrado,  que  ocupa  a  maior  parte  do
território  destes  Estados.  Foi  avaliado  o  status  de  proteção  das  atuais  unidades  de
conservação existentes nos Estados de Goiás e Tocantins, baseado na distribuição e
riqueza.  Os  dados  de  ocorrência  das  espécies  foram  revisados  por  especialistas,  e
submetidos  aos  procedimentos  de  modelagem,  utilizando  o  algoritmo  Maxent.  Os
resultados  permitiram  verificar  a  distribuição  potencial  das  espécies
individualmente,  demonstrando  que  existem  muitas  lacunas  sem  coletas  de
espécimes, do qual há ocorrência, demonstrando a deficiência de amostragens. Para
as espécies com ampla distribuição como Curatella americana, Davilla elliptica, D.
nitida,  Doliocarpus  dentatus,  os  resultados  indicaram  que  as  atuais  unidades  de
conservação são eficientes na proteção destas espécies. Entretanto, para as espécies
mais raras, como Doliocarpus elegans, que ocorre em florestas ciliares e de galeria
do  Cerrado,  sobre  altitudes  superiores  a  1000  metros  em Goiás,  Distrito  Federal  e
Minas  Gerais;  D.  angustifolia,  espécie  de  altitudes  elevadas  do  Cerrado,  Davilla
lacunosa,  que  ocorre  na  Serra  dos  Caiapós  –  Goiás;  e  outras  espécies  com
distribuição  restritas  como  D.  luisae  –  Tocantins/Maranhão  e  D.  villosa  –
Goiás/Minas  Gerais,  detectou-se  que  as  atuais  unidades  de  conservação  não  são
efetivamente suficientes para proteção destas espécies raras. Também foi verificado
que a maior parte das áreas indicadas como de maior  riqueza não estão totalmente
contempladas pelas atuais unidades de proteção, a exemplo de áreas na Chapada dos
Veadeiros,  Cadeia  de  Montanhas  no  Centro  Norte  de  Goiás,  e  Serra  Geral  de
Goiás/Tocantins,  sendo,  portanto  indicadas  como  prioritárias  para  a  ampliação  e
criação  de  novas  unidades  de  conservação  para  a  proteção  das  Dilleniaceae,  e
consequentemente da biodiversidade do Cerrado como um todo.
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