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O  cerradão  proporciona  uma  flora  composta  por  elementos  de  cerrado  (sentido
restrito)  e  mata,  sendo  que  as  espécies  de  mata  parecem  ocorrer  em  seu  limite  de
distribuição, caracterizando o cerradão como uma possível área de transição com o
cerrado  stricto  sensu.  Apesar  da  importância  ecológica,  esta  fitofisionomia  ocupa
apenas  1%  do  total  do  bioma  Cerrado.  Pesquisar  a  estrutura  comunitária  desta
fitofisionomia é importante para o desenvolvimento de modelos de conservação de
áreas remanescentes. Alguns fragmentos de cerradão foram avaliados anteriormente
em Goiás  e  no Distrito  Federal.  No entanto,  estudos para Mato Grosso  do  Sul  são
pontuais  e  esporádicos.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  descrever  os  aspectos
fitossociológicos  do  estrato  arbóreo  do  cerradão  da  RPPN  da  UFMS,  Campo
Grande,  MS,  correlacionando  os  dados  com  os  parâmetros  químicos  e  físicos  do
solo. Foi amostrado um hectare por meio de dez parcelas de 50x20m, onde todos os
indivíduos  arbóreos  vivos  com  CAP  >  15cm  foram  incluídos.  Registrou-se  61
espécies,  onde  a  diversidade  foi  de  H=  3,03  nat.ind.-1  e  a  equabilidade  J’  =  0,74
indicando  que  há  uma  distribuição  desigual  de  indivíduos  por  espécies,
influenciando assim o valor de diversidade. As espécies descritas na literatura como
acumuladoras  de  alumínio  foram  as  que  apresentaram  os  maiores  valores  de
importância.  Qualea  parviflora  Mart.  apresentou  elevados  percentuais  de
dominância e densidade, seguido por Curatela americana L., Q. grandiflora Mart. e
Terminalia argentea Mart.. Essas espécies apresentaram elevado IVI, provavelmente
devido  a  uma  vantagem  competitiva  em  decorrência  do  solo  latossolo  distrófico
observado na  área  de  estudo.  A ocorrência  de  espécies  que  não  estão  associadas  a
um  bioma  em  específico  e  que  ocorrem  tanto  no  cerradão  como  em  floresta
estacional semidecidual, contribuiu para a riqueza florística da vegetação da RPPN.
Além  disso,  os  fatores  edáficos  foram  essenciais  para  determinar  a  estrutura
vegetacional da área de estudo.
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