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A ecologia de paisagens é uma das vertentes da ecologia responsável por estudar a 
composição, estrutura e função das paisagens, traz uma nova perspectiva, destacando 
o estudo das correlações entre as diversas unidades espaciais. A família 
Vochysiaceae, contempla seis gêneros e cerca de 200 espécies com representantes 
significativos nos ecossistemas brasileiros, Vochysia divergens Pohl é uma espécie 
arbórea monodominante, encontrada em campos sazonais alagados, com altura que 
pode chegar a 18 metros. A espécie possui um evidente valor econômico se levado em 
consideração suas atribuições medicinais e a vasta possibilidade de utilização da 
madeira. O estudo e a demarcação da distribuição de Vochysia divergens Pohl através 
do mapeamento de suas coordenadas podem indicar vários fatores referentes às áreas 
potenciais de distribuição, áreas de risco e prioritárias para conservação. O 
mapeamento com coordenadas precisas pode ser utilizado também para projeções de 
cenários futuros onde analisa-se por exemplo as mudanças climáticas. No presente 
trabalho o foco foi direcionado a abordagem ecológica do estudo de ecologia de 
paisagens, tendo em vista a distribuição da espécie V. divergens. Os dados utilizados 
para a realização do estudo foram obtidos do Sistema Global de Informação sobre a 
Biodiversidade (GBIF) e de levantamento bibliográficos. Posteriormente utilizou-se o 
ArcMap versão 10.1, para realizar a plotagem dos registros sobre a shapefile das 
Ecorregiões descritas pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF). Após a filtragem 
dos dados obteve-se 130 registros. Os resultados apontam que V. divergens ocorre 
somente na América do Sul, na Bolívia e Brasil, sendo o Brasil o país com maior 
ocorrência. As ecorregiões que possuem ocorrência da espécie são: Tropical & 
Subtropical Moist Brodleaf Forests (TSM); Tropical & Subtropical Dry Brodleaf 
Forests (TSD); Tropical & Subtropical Grassland, Savannas & Shrublands (TSG); 
Flooded Grassland & Savannas (FGS). Proporcionalmente a ecorregião que 
apresentou maior número de ocorrências foi FGS, que corresponde a região do bioma 
Pantanal. Resultado esperado tendo em vista que V. divergens é pioneira, nativa e 
naturalmente abundante nesta região por ser tolerante a prolongados períodos de 
inundação, evento característicos do pantanal. Nas outras ecorregiões o número de 
registro foi semelhante entre si. Com isso ressalta-se a elevada vulnerabilidade da 
espécie tendo em vista sua restrita distribuição. 
 
Palavras Chave: ecologia de paisagens, cambará, distribuição. 
 


