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Neste estudo levantou-se dados referentes à composição florística e a estrutura da 
vegetação lenhosa de um fragmento de cerradão com o objetivo de descrever e 
analisar variáveis relacionadas à composição e estrutura da comunidade entre sítios 
com diferentes tipos de solos e estado de conservação da paisagem, no município de 
Cáceres – MT. Os dados foram obtidos em uma área de 69 ha, onde foram 
determinadas conceitualmente, três subáreas, com base no histórico de uso e no tipo 
de solo, denominadas de área conservada sob solo Plintossolo pétrico (CSFF), área de 
conservação intermediaria sob solo Plintossolo (ISF) e área em regeneração sob solo 
Argissolo (RSP). Em cada subárea foram distribuídas, de modo aleatório, cinco 
unidades amostrais (UA) permanentes de 20x50 m, o que correspondeu 0,5 ha em 
cada subárea e 1,5 ha de universo amostral total. Amostraram-se todos os indivíduos 
vivos e mortos lenhosos, com medidas tomadas a 30 cm do solo (CAS) ≥ a 10 cm. As 
espécies foram agrupadas em famílias reconhecidas pelo APG III, 2009, e a validação 
dos nomes das espécies seguiu o sistema de dados IPNI. Os cálculos referentes à 
estrutura fitossociológica foram realizados no Software Mata nativa, versão 4. Ao 
todo foram amostrados 2410 indivíduos, distribuídos em 85 espécies, 64 gêneros e 30 
famílias botânicas. As famílias mais ricas foram Fabaceae, Bignoniaceae, Rubiaceae, 
Malvaceae, Myrtaceae e Vochysiaceae. As espécies de maior valor de importância 
(IVI) foram Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg., Cordiera sessilis (Vell.) 
Kuntze, Aspidosperma subincanum Mart., Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith, 
Guapira sp Aubl.  e Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. A. cylindrocarpon é a 
espécie com maior IVI entre as três subáreas. A composição florística foi compatível, 
em muitos aspectos, a outros levantamentos de Cerradão. Segundo o índice de 
Sorensen (SØij) grau de similaridade florística entre a área total e suas subáreas é alto 
(76%), não havendo diferenças significativas quanto às características de tipos de solo 
e estado de conservação. A distribuição diamétrica dos indivíduos da comunidade 
apresentou-se em J-invertido nas três subáreas estudadas. A comunidade expressa alta 
diversidade florística segundo o Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) 3,45 
nats ind-1 e seus indivíduos encontram-se bem distribuídos, de acordo com o índice de 
equabilidade de Pielou (J’) (0,76), com distribuição do tipo uniforme, tendência ao 
agrupamento e padrão agregado. 
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