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A degradação do Cerrado na região do Triangulo Mineiro é crescente devido a 
atividades agropecuárias. Grande parte da cobertura vegetacional está sendo perdida, e 
com ela diminuem as oportunidades de se conhecer a estrutura e dinâmica de 
comunidades vegetais dessa região. Nesse contexto, se objetivou estudar a influência 
de fatores físico-químicos edáficos na distribuição das espécies vegetais de um 
fragmento de cerradão, nas proximidades de ecótono savânico-florestal, em um 
fragmento urbano em Ituiutaba (MG). Foi realizado um levantamento fitossociológico 
em 18 parcelas (100m2 cada). Todos os espécimes arbustivo-arbóreos com altura ≥1,5 
m foram incluídos. Em cada parcela foram coletadas cinco sub-amostras de solo, até a 
profundidade de 20 cm, para a obtenção de uma amostra composta. Em laboratório 
foram obtidos os valores dos macronutrientes, pH e matéria orgânica das amostras. 
Além disso, cada amostra de solo foi analisada quanto às porcentagens de argila, silte 
e areia fina e grossa. Através dos dados de abundância das espécies e as variáveis 
ambientais, foi realizada Análise de Correspondência Canônica (CCA). Foram 
amostrados o total de 1140 indivíduos, compreendendo a 80 espécies. Os autovalores 
da CCA para os eixos de ordenação foram 0,25 (eixo 1) e 0,15 (eixo 2), sendo que o 
eixo 1 explicou 27,5% da variância, e o eixo 2, 16,5%. Foi realizado ainda teste de 
randomização de Monte Carlo, que indicou a correlação entre as variáveis edáficas e a 
abundância de espécies. Embora todas as espécies sejam generalistas, o diagrama de 
ordenação da CCA indicou a separação das espécies segundo o eixo 1. O grupo acima 
do eixo 1, por influência de teores maiores de areia fina e macronutrientes, foi composto 
por espécies frequentes em matas ciliares e florestas ombrófilas. Todas as espécies 
encontradas abaixo do eixo 1 ocorrem também em formações savânicas, sendo 
frequentes em savanas florestadas. A CCA indicou que este grupo sofreu maior 
influência de H+Al e da areia grossa. Constatou-se que espécies acima do eixo 1, como 
Virola sebifera Aubl. e Metrodorea nigra A. St.-Hil., teriam maior afinidade a 
ambientes florestais, com maior disponibilidade de macronutrientes e umidade. 
Enquanto que na outra extremidade do gradiente, concentraram-se espécies, como 
Copaifera langsdorffii Desf. e Psychotria carthagenensis Jacq., com maior afinidade a 
áreas de savana, influenciadas por teores menores de macronutrientes e menor 
disponibilidade hídrica. 
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