
 

LEVANTAMETO FLORÍSTICO DA VEGETAÇÃO LENHOSA NAS 
MICROBACIAS URBANAS DE POCONÉ, MATO GROSSO 

 

Maria Aparecida da Silva Alves1*; Neiva Sales Rodrigues2; Renata Freitag3  

 
1Mestre em Recursos Hídricos, Universidade Federal de Mato Grosso.  
2Doutoranda em Engenharia Agrícola, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 
3Doutoranda em Biodiversidade e Conservação, Rede Bionorte, UNEMAT.  

 

 

*E-mail: mariabiologarh@hotmail.com 

 

Área temática: Ecologia Vegetal 

RESUMO 

As áreas úmidas funcionam como “fígados da paisagem”, pois desempenham 
importantes funções no ciclo hidrológico, têm a capacidade de controle e retenção de 
cheias, de armazenar e purificar a água, protegem contra tempestades e diminuem os 
efeitos das cheias. Logo, os sistemas fluviais são fundamentais, pois promovem o 
desenvolvimento e manutenção dos ecossistemas, essenciais à existência do ser 
humano, além de trazer enormes benefícios para a sociedade. Diante disso, nosso 
objetivo foi realizar um levantamento florístico nas microbacias urbanas do córrego 
Limoeiro e do Córrego Tereza Botas no município de Poconé-MT. Realizamos as 
coletas em meados de 2015, onde amostramos cinco transectos distribuídos de forma 
aleatória, de 50 m de comprimento e 20m de largura, sendo incluídas todas as árvores 
com DAP (diâmetro a altura do peito) ≥ 15 cm. Na microbacia Tereza Botas, 
identificamos 49 espécies e 45 gêneros pertencentes a 33 famílias. As famílias mais 
representativas foram: Anacardiaceae, Fabaceae, com cinco representantes e 
Polygonaceae, Rutaceae, ambas com quatro espécies. Enquanto que na microbacia do 
córrego Limoeiro constatou a presença de 254 indivíduos de 34 espécies e 34 gêneros, 
pertencentes a 23 famílias, sendo as mais representativas a Rubiaceae, Malvaceae, 
Anacardiaceae, Fabaceae e Arecaceae. Constatamos que a vegetação ciliar no entorno 
das microbacias urbanas de Poconé é escassa, e os remanescentes estão 
comprometidos em função de ações antrópicas e ocupação desordenada, 
especialmente por conta da mineração. Assim, concluímos que as microbacias sofrem 
influências negativas pelo seu uso e ocupação inadequados. Acreditamos que o 
desenvolvimento desta pesquisa gerou importantes informações, as quais podem ser 
usadas para subsidiar a prevenção e controle mais efetivo dos problemas encontrados 
na área urbana de Poconé. Esta por sua vez, faz parte do Pantanal Mato-Grossense, 
destacado pela sua importância na manutenção da biodiversidade e dos sistemas 
ecológicos, que além dos serviços ecossistêmicos também favorece o setor 



 

econômico. Dessa forma, é imprescindível a sua proteção, pois este bioma tem função 
de equilibrar ecologicamente o meio ambiente. 
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