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Os cursos d’água são agentes modeladores da paisagem, sobretudo da vegetação 
natural. As matas ciliares são florestas ocorrentes ao longo dos cursos d’água e no 
entorno das nascentes, e são vitais para preservar os leitos de rios e córregos, e 
contribuindo na estabilização de suas margens, sendo que sua proteção é fundamental 
para o equilíbrio dos ecossistemas. Neste contexto, conhecer os elementos que a 
compõem é primordial na sua preservação e recuperação. Objetivou-se, portanto, 
conhecer a composição florística arbóreo-arbustiva e a distribuição destas espécies na 
margem do Córrego Arapuianga, em Cáceres-MT. A amostragem procedeu-se pelo 
método dos quadrantes centrados, com a instalação de 15 quadrantes em cada margem, 
distantes 10m entre si. Em cada um dos quatro quadrantes foi amostrado o indivíduo 
mais próximo do ponto central, com diâmetro a 1,30m (DAP) ≥10cm. Calculou-se os 
parâmetros de diversidade e distribuição das espécies. Foram levantadas 39 espécies, 
cinco não foram identificadas e 34 identificadas à nível de gênero ou espécie, e se 
distribuem em 21 famílias. A espécie mais representativa foi Guarea guidonia (L.) 
Sleumer, com 12 indivíduos, e abundância relativa de 10,00%, seguida de Heisteria 
Jacq. (7,50%) e Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose (6,67%), as quais somadas 
a Attalea phalerata Mart. ex Spreng., Annona montana Macfad. e Guazuma 
ulmifolia Lam. formam 40,00% dos indivíduos, sugerindo distribuição. Porém, para o 
Índice de Equabilidade de Pielou a uniformidade de distribuição da diversidade é alta 
(J’=0,92), ou seja, é próxima da diversidade máxima possível. Isso é confirmado pelo 
valor elevado do Índice de Uniformidade de Heip (EHeip=0,73). Entretanto, o 
Coeficiente de Mistura de Jentsch indicou baixa intensidade de mistura das espécies 
(QM=0,33), refletindo pouca diversidade, onde a diversidade máxima deste coeficiente 
é 1. A diversidade foi alta e semelhante em ambas as margens, sendo a diversidade total 
maior segundo o Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’=3,36). Nota-se uma 
correlação inversa entre os parâmetros J’ e EHeip, e a diversidade H’. A diversidade de 
famílias é moderada (H’=2,63), sendo Fabaceae Lindl. o clado com nove espécies, 
seguida de Annonaceae Juss., Arecaceae Schultz Sch., Bignoniaceae Juss., Malvaceae 
Juss. e Rubiaceae Juss. com duas espécies cada. A vegetação estudada possui alta 
diversidade, sendo G. guidonia a espécie com maior representatividade, e alta 
uniformidade de distribuição de espécies. 
 


