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Seção: Ecologia Vegetal

Comparação dos grupos ecológicos em espécies arbóreas de dois remanescentes de 
floresta	estacional	em	diferente	estágio	de	conservação
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A floresta estacional semidecidual é uma das fitofisionomias florestais do Cerrado mais ameaçadas pela 
conversão de terras para a agropecuária, levando à fragmentação de áreas naturais e à redução de atribu-
tos ecológicos importantes para a diversidade biológica. O objetivo desse trabalho foi caracterizar, a partir 
de um conjunto de atributos ecológicos (deciduidade, demanda de luz, estratificação vertical, síndrome de 
dispersão, sistema sexual e densidade de madeira), os grupos que se estabelecem nos fragmentos dos mu-
nicípios de Ipiaçu, MG (área perturbada) e Uberaba, MG (área conservada). Utilizou-se de informações da 
literatura para categorização dos atributos ecológicos, exceto para a demanda de luz direta. Para testar as 
diferenças entre as duas áreas de estudo, para os atributos ecológicos selecionados, foi aplicado um teste 
de qui-quadrado. Selecionou-se as espécies com índice de valor de cobertura alto e/ou mínimo de cinco in-
divíduos, totalizando 804 e 694 indivíduos, 29 e 33 espécies em Ipiaçu e Uberaba respectivamente. A cadu-
cifólia predominou em Ipiaçu e a perenifólia em Uberaba, com 79,1% e 84,9% respectivamente (?2=609,86; 
gl=1; p2=613,90; gl=2; p2=121,92; gl=3; p2=177,98; gl=2; p2=0,53; gl=2; 0,90>p>0,75), predominando em 
ambas a densidade de madeira média. Conclui-se que fragmentos em diferentes estágios de conservação 
apresentam diferenças entre os atributos ecológicos e que florestas estacionais semideciduais em melhor 
estado de conservação apresentam uma maior complexidade ecológica.
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