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O objetivo desse estudo foi realizar o diagnóstico da vegetação ao longo da transição
Floresta-Cerrado,  como  subsídio  ao  planejamento  de  uso  e  ocupação  do  solo  na
região.  A  área  de  estudo  compreende  a  bacia  do  rio  Formiga,  no  município  de
Campos de Júlio (13º53'58" S/ 59º08'51" W), localizado no médio-norte do estado de
Mato  Grosso.  A  caracterização  da  vegetação  foi  baseada  na  amostragem  de  20
Pontos de Observação (raio de 20m, numa varredura de 360º em torno do ponto). As
espécies presentes nos pontos foram listadas quanto sua forma de vida e as classes de
ocorrência  (abundante,  comum,  ocasional  ou  rara).  Foram  identificadas  4
fitofisionomias: mata ciliar (9), cerradão (7), floresta estacional (3) e vereda (1). As
formações  florestais  apresentaram  vegetação  com  três  estratos  bem  definidos.  No
cerradão  o  relevo  é  sem  ou  de  baixa  declividade,  solo  com  textura  arenosa  e
coloração  amarelada,  profundidade  da  camada  de  serapilheira  entre  10  a  15cm.  A
estacionalidade é semidecídua. Na mata ciliar o relevo apresentou declividade suave
e  o  solo,  textura  argilosa.  A  camada  de  serapilheira  variou  entre  20  e  30  cm.  A
estacionalidade  é  sempre-verde.  A  floresta  estacional  destaca-se  a  abundância  de
pteridófitas  na  cobertura  do  solo,  além  de  musgos,  lianas  e  epífitas.  A
estacionalidade  é  semidecidual,  dossel  com  alta  densidade  de  cobertura,  o  relevo
com  declividade  média  e  solo  com  textura  arenosa-argilosa.  A  profundidade  da
camada de serapilheira variou entre 15 a 20 cm. A vereda composta de dois estratos,
arbustivo  e  herbáceo,  relevo  com declividade  média,  o  solo  com textura  argilosa  e
mal  drenado.  Esta  região  apresenta  conflitos  quanto  à  classificação  da  vegetação,
com dificuldades em determinar a distribuição de floresta ombrófila, Cerrado e uma
extensa  faixa  de  transição  entre  estes  dois  biomas.  A  composição  florística  das
florestas estacionais amostradas evidencia esta faixa de transição citadas por autores
na literatura.
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