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O Brasil possui uma vasta diversidade, endemismo de espécies e uma variedade 
ecossistêmica, sendo representado por seis biomas, entre eles o Cerrado. O bioma 
Cerrado é o segundo maior em extensão do país. Tal bioma mesmo possuindo uma 
importante biodiversidade se encontra com mais da metade de sua área degradada 
pela expansão urbana e agropecuária.  A vegetação de cerrado que ainda é 
encontrada está presente em fragmentos. A fragmentação de hábitats provoca 
mudanças ambientais capazes de favorecer o aumento na proporção das bordas e 
alterando as condições microclimáticas. O conhecimento da diversidade florística e 
fitossociológica de fragmentos do Cerrado é fundamental para a compreensão da 
estrutura dessas comunidades, permitindo ainda encontrar padrões de dominância 
de espécies, juntamente com a importância das relações ecológicas na manutenção 
das comunidades. Este tipo de estudo é necessários para a elaboração de 
programas de monitoramento, controle e conservação dessas áreas. Os estudos da 
fitossociologia representam um passo importante para o entendimento e 
conhecimento dos remanescentes vegetacionais. Utilizando investigação da 
composição florística e da estrutura fitossociológica de uma área verde pode-se 
construir uma base teórica para auxiliar em projetos de conservação e recuperação 
de áreas degradadas, contribuindo assim para seu manejo eficiente. Tais estudos se 
referem ao conhecimento da composição, estrutura, funcionamento e distribuição 
das comunidades vegetais.  O presente estudo tem como objetivo avaliar as 
espécies mais importantes da comunidade arbórea de dois fragmentos, sendo um 
de cerrado rupestre (Área 1) e outro de cerrado denso (Área 2) no “Pasto do 
Pedrinho” e um fragmento de cerrado denso na fazenda Catalão (Área 3) todos 
localizados no município de Catalão (GO) e compará-los quanto à diversidade de 
grupos funcionais. O trabalho está sendo desenvolvido a partir da análise das 10 
espécies com maior índice de valor de importância nas três áreas. As duas 
localidades se encontram no centro urbano de Catalão, Goiás. Está sendo 
empregado um perfil de estratégias ecológicas nas espécies arbóreas das três áreas 
de estudo, utilizando sete características ecológicas: síndrome de dispersão, 
polinização, estágio sucessional, características da germinação da semente, hábito, 
fitofisionomia e tio de deciduidade das espécies. Para identificação de todas estas 
características, estão sendo utilizadas bibliografias especializadas. 
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