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Seção: Botânica Econômica

POTENCIAL ECONÔMICO DA FLORA DE GOIÁS: MICRORREGIão SUDOESTE GOIANO
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O Cerrado, principal bioma do estado de Goiás apresenta inúmeras espécies com potencial econômico 
regional que necessitam divulgação dentro e fora do Brasil, como o pequi, a mangaba, as gabirobas, a 
gueirova. O estudo objetivou analisar e divulgar o potencial econômico da flora do Cerrado da região 
Sudoeste de Goiás, reverso da cuesta da Serra de Caiapó, Planalto Central do Brasil. As características 
climáticas amenas, heterogeneidade de fitofisionomias, ricas bacias hidrográficas, conferem à região ampla 
biodiversidade. Para a composição deste trabalho foram tabulados os dados de coletas depositadas no 
Herbário Jataiense Prof. Germano Guarim Neto(HJ) do Campus   Jatobá / UFG, no período de 1998 a 2012. 
Das 4.556 amostras foram observadas Angiosperma (1.223 táxons), Pteridophyta (dez) e Coniferophyta 
(dois). Houve 356 relatos do potencial econômico distribuídos em 11 etnocategorias sendo que medicinal, 
ornamental e comestível tiveram maior frequência. As famílias mais representativas foram Fabaceae, 
Bignoniaceae, Solanaceae e Myrtaceae. As espécies mais referenciadas como medicinais foram Duguetia 
fufuracea A.St.-Hil., Brosimum gaudichaudii Trécul., Casearia sylvestris Sw. e Strychnos pseudo-quina 
A.St.-Hil. O potencial ornamental foi referenciado principalmente para os gêneros Tabebuia, Handroanthus, 
Jacaranda, Ipomoea e Odontadenia. As espécies Caryocar brasilienses Camb., Annona crassiflora  Mart. e 
Syagrus oleracea (Mart.)Becc. são referidas como comestíveis e outros usos. A região apresenta diversas 
espécies madeireiras como Hymenaea courbaril L., H. stigonocarpa Mart ex Hayne, Cederela fissilis Vell., 
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb)Altschul, Apuleia leiocarpa J.F.Macbr. Este trabalho reflete o 
potencial da flora do estado de Goiás e salienta a necessidade de estudos que visem a implantação de 
planos de manejo para garantir a divulgação e otimização do uso econômico dos recursos genéticos locais.
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