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Foi analisada a estrutura fitossociológica das comunidades de plantas amostradas no Cerrado no médio-
norte de Mato Grosso. A área de estudo compreende a propriedade Fazenda Boa Esperança, localizada 
no município de Nova Ubiratã, MT. A caracterização da vegetação foi realizada com base na metodologia 
desenvolvida pela The Nature Conservancy. Para o cálculo de estrutura horizontal foram amostradas 13 
parcelas de 25mx50m cada, distribuídas de forma aleatória. Foram amostrados todos os indivíduos com 
circunferência a altura do peito maior ou igual a 15cm. Foram calculados e analisados os valores absolutos 
e relativos de densidade, freqüência e dominância. A soma desses parâmetros definiu o valor de importância 
(VI) das espécies. Foram identificadas as fitofisionomias cerradão e cerrado sensu stricto como predomi-
nantes na área de reserva legal da propriedade. A espécie Roupala montana, apresentou ampla distribuição 
nas fitofisionominas amostradas. Enquanto que as espécies Guarea guidonia, Byrsonima spicata  foram 
amostradas exclusivamente em uma parcela. Quanto aos parâmetros fitossociológicos, no cerrado sensu 
stricto as espécies com maior valor de importância foram: Sclerolobium aureum (124,2), Styrax ferrugineus 
(15,1) e Emmotum nitens (10,4). Para cerradão as espécies com maior Valor de importância foram: Sclero-
lobium aureum (82,9), Copaiphera langsdorfii (22,07) e Aspidosperma sp. (13,4). As espécies dominantes 
são características do bioma Cerrado e as fitofisionomias deste bioma, segundo as descrições do RADAM-
BRASIL e do Zonenamento sócio-econômico e ambiental de Mato Grosso, variando em densidade e distri-
buição, apesar da localização do município em uma área transicional, a propriedade está localizada em uma 
mancha de distribuição de Cerrado. As áreas amostradas apresentaram pontos com interferência antrópica 
como a retirada seletiva de madeira e construção de estradas, contudo as áreas de cerrado sensu stricto 
estão em estágio de conservação considerado bom.
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