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1 FLORA 

1.1 INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta o Diagnóstico Ambiental relacionado ao Meio Biótico - Flora, 
parte integrante do EIA-RIMA da área destinada à instalação de um parcelamento de solo urbano, 
denominado Jóquei clube, Setor Habitacional Jóquei clube, Vicente pires– RA XXX. 

O embasamento teórico e prático utilizado para a elaboração deste Diagnóstico foi consolidado 
a partir das informações primárias coletadas em campo por meio do Inventário Florestal da 
vegetação existente na Área de Influência Direta e Indireta do empreendimento, além de 
informações secundárias disponíveis em publicações técnico-científicas. 

O Diagnóstico Ambiental da Flora se apoiou ainda, nos parâmetros estabelecidos no Termo de 
Referência (TR) expedido pela Diretoria de Licenciamento VI (DILAM-VI), através do Documento 
SEI/GDF nº 45272940 e nos critérios definidos no Termo de Referência para Inventário Florestal 
(V. Agosto/2020), constante no sítio eletrônico do IBRAM. 

Em seu conteúdo, este diagnóstico apresenta a relação da composição florística, análise 
fitossociológica, relação das espécies indicadoras e de interesse conservacionista, bem como a 
estimativa dos principais parâmetros dendrométricos. 

Em termos gerais a Área de Influência Direta - AID é constituída por remanescentes do bioma 
Cerrado, cuja vegetação e demais caracteres ambientais estão em bom estado de conservação. 
Na AID foi verificado a presença de remanescentes savânicos (Cerrado sentido restrito), além de 
uma área antropizada arborizada com árvores isoladas (representada pelos locais urbanizados e 
ocupados por chácaras). Com relação a AII, além dos tipos vegetacionais citados, ocorrem 
formações campestres (Campo Limpo e Sujo), áreas antropizadas e áreas urbanas.  

O Cerrado é o segundo maior Bioma do país, cobrindo cerca de 23% do território brasileiro 
(RIBEIRO & WALTER, 2008), trata-se de um complexo vegetacional, localizado principalmente no 
Planalto Central Brasileiro, composto por diversos tipos fitofisionômicos distribuídos entre 
formações campestres, savânicas e florestais (OLIVEIRA-FILHO & RATTER, 2002).  

No bioma Cerrado ocorrem onze fitofisionomias principais de vegetação, enquadrados em 
formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas (Cerrado 
sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo 
Limpo e Campo Rupestre) (RIBEIRO & WALTER, 2008). As formações vegetacionais “florestais” 
são caracterizadas como áreas com predominância de espécies arbóreas com formação de dossel 
contínuo ou descontínuo. As formações vegetacionais “savânicas” se referem às áreas ocupadas 
por árvores e arbustos espalhados sobre um estrato gramíneo, sem formação de dossel contínuo; 
e “campestres” designam áreas com predomínio de espécies herbáceas e algumas arbustivas, 
com pouca presença de árvores na paisagem (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

O clima na região do Cerrado é tropical sazonal, com precipitação anual média variando entre 
400 e 2.400 mm e duas estações bem definidas: uma chuvosa, que se inicia entre setembro e 
outubro e se estende até março e abril; e outra estação seca, que se inicia entre abril e maio e se 
estende até meados de setembro a outubro, registrando de cinco a seis meses de deficiência 
hídrica climática (SILVA et al., 2008). 
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O Bioma Cerrado, considerado um Hotspot global de biodiversidade, apresenta alta diversidade 
biológica e grande proporção de espécies endêmicas (MYERS et al., 2000), representando uma 
das áreas prioritárias no mundo para conservação da biodiversidade (MYERS et al., 2000). A 
perda dos habitats naturais do Cerrado tem ocorrido de forma acelerada nas últimas décadas e 
estimativas sugerem o desaparecimento da maioria de seus remanescentes naturais até 2030 
(MACHADO et al., 2004). Em termos de conservação, o Bioma possui menos de 3% de sua 
cobertura vegetal original incluída em unidades de conservação de Proteção Integral (MACHADO 
et al., 2004; KLINK & MACHADO, 2005). 

1.2 OBJETIVOS 

Caracterizar a vegetação qualitativamente em termos de riqueza de espécies e sua respectiva 
abundância, permitindo descrever em linhas gerais as tipologias fitofisionômicas de ocorrência e 
seu estado de conservação para fins do licenciamento ambiental do empreendimento. 

Realizar a caracterização quantitativamente das formações vegetacionais ocorrentes na AID, por 
meio do cálculo das estimativas do volume de material lenhoso e análise da estrutura 
fitossociológica, riqueza e diversidade do componente arbóreo, atendendo os parâmetros 
estabelecido pelo órgão ambiental e suas exigências pertinentes. 

1.3 METODOLOGIA 

Para obter os parâmetros qualitativos e quantitativos da vegetação da área do empreendimento 
em questão, a metodologia adotada para a realização do inventário florestal consistiu em 
diferentes etapas: planejamento; trabalho de campo; identificação de material botânico; 
padronização, análise e processamento da base de dados; e, produção do Diagnóstico Ambiental. 

Durante a fase de planejamento, a coordenação técnica dos estudos da flora determinou a 
metodologia e os critérios a serem seguidos para a execução plena e satisfatória dos trabalhos, 
definindo diretrizes e parâmetros visando obter resultados padronizados com a mínima margem 
de erro. Essa etapa contemplou o estudo da base de dados geográficos disponíveis, como mapas, 
imagens de satélites e imagens aéreas ortorretificadas; contratação e treinamento de 
profissionais competentes para os serviços de campo; e, levantamento dos materiais de campo.  

O treinamento das equipes consistiu na explanação da metodologia a ser seguida, esclarecendo 
funções e responsabilidades, bem como medidas de segurança do trabalho e padronização da 
coleta de dados em GPS, planilhas de campo e do material botânico. Em seguida, as equipes 
procederam a coleta de dados em campo, conforme as diretrizes determinadas na etapa de 
treinamento. A equipe designada para a coleta de dados foi equipada com uma fita métrica, 
registros fotográficos do celular iphone 7 com qualidade de 12 megapixels captadas pelo 
aplicativo “timestamp”, com data, local e coordenadas, um GPS de navegação Garmin GPSmap 
76cs, além do aplicativo Mata Nativa 4 móvel (CIENTEC, 2016) para registro dos dados de campo 
de cada indivíduo levantado para o estudo. As atividades realizadas na etapa de coleta de dados 
serão detalhadas no item 1.3.3. 

As espécies não identificadas em campo durante a etapa de coleta de dados foram fotografadas 
e herborizadas para posterior identificação. Essa etapa de identificação consistiu na 
determinação taxonômica das espécies não identificadas, por meio da comparação das 
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características morfológicas dessas, mediante consulta e comparação com amostras (exsicatas) 
de espécies depositadas em herbários e apresentadas em publicações técnicas e científicas. 

Posteriormente à etapa de identificação, foi realizada a padronização dos dados coletados em 
campo, principalmente da nomenclatura científica das espécies registradas no levantamento. 
Nesse sentido, foi gerada uma lista de espécies a partir da identificação dos indivíduos 
registrados, tendo por referência o sistema filogenético de classificação Angiosperm Phylogeny 
Group IV (APG IV, 2016) na qual as espécies foram classificadas ao nível de família botânica, 
gênero, espécie e nome comum. 

O processamento de dados do levantamento da amostragem florístico e fitossociológico foi 
executado com auxílio do software Mata Nativa 4 (CIENTEC, 2016), voltado para a análise de 
inventários florestais que calcula de forma rápida e precisa os parâmetros fitossociológicos da 
estrutura horizontal da vegetação, índices de diversidade, dentre outros. Assim como os outros 
processamentos, as estimativas volumétricas da amostragem também foram realizadas com o 
software citado acima, com exceção da estimativa volumétrica para a área de censo, onde foi 
calculado através do EXCEL. 

Os trabalhos em escritório seguiram as diretrizes estabelecidas durante o planejamento, onde 
foram processadas e analisadas as informações coletadas em campo para elaboração de relatório 
técnico, caracterizando a vegetação das áreas de influência do empreendimento em termos de 
estrutura e florística e fitossociológica, tipos vegetacionais e cálculos dos parâmetros 
volumétricos. 

1.3.1 Mapeamento das Fitofisionomias e Classes de Uso do Solo 

O mapeamento das fitofisionomias das áreas de influência do empreendimento foi inicialmente 
elaborado a partir da vetorização da imagem em escala 1:10000, com auxílio do mapeamento da 
vegetação constante na plataforma Geoportal, disponível no sítio eletrônico da Secretária de 
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Posteriormente, em campo, foram verificadas 
as informações colhidas com as ferramentas de Sistema de Informação Geográfica, possibilitando 
obter as estimativas e os cálculos referentes à amostragem da vegetação. Por fim, realizou-se 
cruzamento destes dados e uma nova vetorização, possibilitando a obtenção de resultados 
fidedignos a realidade observada em campo. 

As fitofisionomias foram delimitadas associando as informações do geoprocessamento com as 
obtidas em campo. A identificação das características da vegetação, em especial o relevo do 
terreno e disponibilidade hídrica, também foram utilizadas como embasamento para a 
classificação das fitofisionomias ocorrentes na área do futuro parcelamento de solo urbano 
Jóquei.  

A caracterização das fitofisionomias da área do empreendimento em tela foi baseada na 
classificação proposta por Ribeiro & Walter (2008) para os tipos de vegetação do bioma Cerrado. 
O conceito de fitofisionomia leva em consideração a florística, a estrutura, as formas de 
crescimento e as mudanças estacionais da vegetação. 

O mapeamento apresentará as fitofisionomias do bioma Cerrado e classes de uso do solo, 
registradas na ADA, AID e AII do parcelamento de solo Jóquei (Tabela 1.1), levantadas por meio 
da ferramenta SIG e confirmadas ao longo da coleta de dados em campo (Figura 1.1).  
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Tabela 1.1: Classes de uso do solo nas áreas de influência do empreendimento.  

Classe ADA AID AII 

Área construída 9,73 22,25 5742,76 

Formação Campestre 27,44 29,91 2839,63 

Formação savânica 158,70 158,99 2077,45 

Sistema viário 0,51 10,63 713,17 

Solo exposto 26,29 30,91 998,87 

Agricultura - - 207,60 

Água - - 3,93 

Total 222,67 252,70 12583,43 

 

Figura 1.1: Mapa das áreas de influência e diretamente afetada do empreendimento. 

1.3.2 Definição do Tipo de Inventário Florestal e Processo de Amostragem Utilizado 

Optou-se pela realização de dois tipos de inventário florestal, classificados com base na obtenção 
dos dados. Inicialmente foi realizado um censo florestal para as áreas descritas como Cerrado e 
árvores isoladas, registrando todos os indivíduos presentes nessas porções da AID do 
empreendimento (15,92 ha), diante da existência de uma área antropizada com poucos 
indivíduos arbóreos com indivíduos esparsos (90,14 ha). Utilizou-se esta metodologia visando 
retratar melhor a realidade dessas vegetações. 

Já para as áreas de vegetação em bom estado de conservação, foi realizado uma amostragem. A 
amostragem é imprescindível nos estudos de populações vegetais homogêneas e heterogêneas 
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que ocupam vastas áreas, de forma a viabilizar e reduzir o custo logístico destes levantamentos. 
No caso de populações heterogêneas se deve utilizar a amostragem aleatória simples, garantindo 
que todos os segmentos da população sejam representados na amostra, aumentando a precisão 
das estimativas. Para tal levantamento da área de amostragem foram mapeadas diferentes áreas 
de cerrado da parte de AID, totalizando uma área amostral de 146,63 hectares de cerrado sentido 
restrito heterogêneo.  

A amostragem aleatória simples é o processo fundamental de seleção a partir do qual derivam 
todos os demais procedimentos de amostragem, visando aumentar a precisão das estimativas e 
reduzir os custos do levantamento (PÉLLICO NETTO & BRENA, 1997), e todas as unidades da 
população têm as mesmas chances de serem selecionadas (SOARES et al., 2006). 

O sistema de amostragem aplicado considerou o método de área fixa e o processo de 
Amostragem Aleatória Simples (PÉLLICO NETTO & BRENA, 1997). Considerando a fitofisionomia 
da vegetação alvo do inventário florestal, a utilização da Amostragem Aleatória Simples 
garantiria que todas as áreas e segmentos da população avaliada seriam bem representados na 
amostra.  

A distribuição das Unidades amostrais foi realizada visando abranger toda a formação vegetal 
cerrado sentido restrito presente na área de estudo, avaliando também o seu estado de 
conservação. No total, foram alocadas 28 parcelas na AID do parcelamento de solo Jóquei.  

Os formatos e dimensões das U.A (Unidades Amostrais) estabelecidas no processo de 
amostragem seguem as recomendações constantes no Manual de Parcelas Permanentes Cerrado 
e Pantanal (FELFILLI et al., 2005). Sendo assim, utilizou-se o formato retangular para todos as 
parcelas de 20 m X 50 m (1000 m²).  

Após a coleta de dados em campo, foi possível ajustar o mapeamento definindo com maior 
precisão as classes de uso do solo, bem como os diferentes subtipos de vegetação ocorrentes na 
área de estudo. Nesse sentido, foi realizada a delimitação das fitofisionomias baseados não só na 
densidade de copa observada no mapeamento prévio, mas também em função das informações 
florísticas, estruturais e ambientais coletadas durante a etapa de campo.  

A partir do mapeamento final e das informações coletadas em cada unidade amostral e no censo, 
aliado às observações realizadas ao longo dos caminhamentos na AID (área total 252,70 ha), foi 
possível a definição de três classes de uso do solo, expostas abaixo, seguidas da respectiva 
metodologia de coleta de dados e áreas levantadas (Tabela 1.2):  

Tabela 1.2: Resultado do mapeamento da vegetação da AID do empreendimento. 

Classe Área (ha) Área (%) 

Cerrado 151,47 55,57 

Árvores isoladas 11,08 4,25 

Área Antropizada 90,14 40,18 

Total 252,70 100 

• Cerrado sentido restrito (Amostragem Aleatória simples): 146,63 hectares; 

• Cerrado sentido restrito (Censo): 4,84 hectares; 

• Árvores isoladas (Censo): 11,08 hectares; 
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• Área antropizada: 90,14 hectares. 

1.3.3 Coleta de Dados em Campo 

A análise das bases de dados geográficos disponíveis possibilitou a definição da coleta de dados 
nas fitofisionomias cerrado sentido restrito e árvores isoladas, através da realização de um censo 
florestal e a determinação da distribuição prévia das U.A para amostragem nas áreas de 
vegetação em bom estado de conservação, levando em consideração a heterogeneidade na AID 
do parcelamento de solo Jóquei. 

Buscou-se contemplar toda a AID do projeto, no entanto, alguns pontos não eram acessíveis 
devido às pequenas ocupações irregulares e áreas de extração de solo, sendo consideradas áreas 
de conflito de interesses, podendo gerar riscos para a equipe. Em determinados momentos, dada 
à grande variedade estrutural dos remanescentes de vegetação, a verdade de campo divergiu 
das informações obtidas com auxílio de ferramentas de SIG, sendo necessário redistribuir pontos 
amostrais ao longo da área de estudo. Ademais, a aplicação das U.A. se restringiu à AID, nas 
regiões de vegetação em bom estado de conservação.  

 

Foto 1.1: Ocupação irregular. 

 

Foto 1.2: Ocupação irregular. 

 

Foto 1.3: Área de extração de solo. 

 

Foto 1.4: Registro da máquina extraindo solo. 

Com relação ao Censo Florestal, este foi realizado nas áreas acessíveis de cerrado sentido restrito 
e árvores isoladas, inseridos dentro da AID do parcelamento (15,92 ha). Nesse sentido, através 
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da compilação dos dados primários coletados foi possível caracterizar os elementos florísticos 
existentes em toda a área de influência.  

A equipe do trabalho em campo, referente ao levantamento qualitativo e quantitativo da 
vegetação foi composta por um Engenheiro Florestal, um estudante da biologia da Centro 
universitário de Brasília (CEUB) e um auxiliar de campo (mateiro). O trabalho em campo referente 
ao levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação foi realizado em duas campanhas, nos 
seguintes períodos: dia 09 e 14 de agosto coleta da parte da amostragem e 19 a 22 de agosto 
coleta da parte do censo, ambos no ano de 2021. 

O GPS disponibilizado para a equipe continha a base de dados levantada durante o planejamento 
e mapeamento prévio, com o qual foram registrados os caminhamentos, os pontos de passagem 
e pontos de especial interesse. Foi ainda disponibilizado um mapa detalhado em escala 1:10.000 
contendo este mapeamento prévio, visando facilitar a navegação em campo e o acesso às U.A. 
pré-aleatorizadas. As equipes realizaram, ainda, o registro fotográfico da área para a 
caracterização da vegetação do parcelamento de solo Jóquei. 

 

Foto 1.5: Equipe de campo. 

 

Foto 1.6: Engenheiro florestal registrando os 
parâmetros. 

 

Foto 1.7: Cerrado em área de amostragem. 

 

Foto 1.8: Cerrado em área de censo. 
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Foto 1.9: Cerrado em área de censo. 

 

Foto 1.10: Árvores exótica em área de censo. 

Nas áreas com vegetação em bom estado de conservação utilizou-se o método da área fixa e o 
processo de amostragem aleatória simples (PÉLLICO NETO & BRENA 1997). Estabeleceu-se o 
critério de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbustivos de toda a área amostral do levantamento 
seguindo o termo de referência para supressão vegetal emitido pelo IBRAM (SEI/GDF – 
45272940), que traz as principais condicionantes para supressão da vegetação nativa do Distrito 
federal. 

Sendo assim, para as classes de uso do solo levantadas pelo mapeamento prévio foram 
registradas as informações quanto a identificação botânica das espécies e mensurados a altura e 
circunferência do tronco de todos os indivíduos arbustivo-arbóreos. A coleta dos dados em 
campo consistiu na mensuração por meio de fita métrica tomando o cuidado de manter a fita 
métrica sempre na posição horizontal em relação ao solo, retirando cipós, galhos, cupinzeiros ou 
outros elementos presentes no ponto de aferição. A unidade de medida foi centímetros.  

As mensurações foram feitas para a circunferência à altura da base (CAB) e visualmente estimado 
para a altura total (Ht) do Cerrado sentido restrito censo e amostragem. Já para a área de árvores 
isoladas onde foi feito censo, a mensuração foi realizada (CAP 1,30 m) onde os indivíduos que 
apresentaram CAP ≥ 16 cm, registrando sua altura total (Ht) estimadas visualmente pela equipe 
de campo, da mesma forma que a parte do cerrado. Para todas a fitofisionomias e processo de 
levantamento da AID foram registrados sua altura comercial (Hc) de forma visual, medida do solo 
até o ponto da primeira bifurcação notável.  
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Foto 1.11: Mensuração de CAB. 

 

Foto 1.12: Mensuração de CAB e registro 
numérico com placa. 

Esses parâmetros de mensuração serão utilizados para as estimativas volumétricas de todas as 
árvores inventariadas em consonância com os parâmetros constantes nas equações volumétricas 
existentes, ajustadas para o Bioma Cerrado, publicadas no Relatório do Inventário Florestal 
Nacional do Distrito Federal – IFN/DF (SFB, 2016). Modelos previamente ajustados levam em 
consideração o tipo de vegetação e espécies, neste caso espécies do Bioma Cerrado e de espécies 
exóticas, além dos fatores bióticos e físicos, sendo considerados os mais precisos até o momento, 
representando de forma adequada a volumetria de cada subtipo vegetacional. 

As informações coletadas em campo foram registradas em planilha elaborada com os principais 
parâmetros para avaliação florística e fitossociológica, seguindo a ordem de ocorrência dos 
indivíduos nas U.A. (Unidades Amostrais) e no censo. Para a amostragem os limites foram 
delimitados em campo com trenas de 50 metros, posteriormente foi piqueteado os quatro 
vértices de cada U.A., com marcos de madeira, sinalizados com fita zebrada e registradas suas 
coordenadas em GPS (Apêndice II – Dados brutos da fauna e da flora) e classificadas em A, B, C e 
D direcionadas da melhor forma para o norte geográfico. No censo foi feito o levantamento de 
todos os indivíduos dentro dos limites pré-definido nas classes de uso do solo do planejamento.  

Todos os indivíduos das classes de uso do solo descritas da AID foram plaqueteados através de 
lacres sequenciais de plástico amarelo e azul. Já para os indivíduos inseridos em áreas de censo, 
além dos parâmetros dendrométricos e do lacre sequencial, registrou-se a coordenada de cada 
um. 

A identificação botânica em nível de família, gênero e espécie foi realizada mediante consultas a 
literaturas específicas e, em outros casos, por comparação com material depositado no Herbário 
da Universidade de Brasília, conforme o sistema de classificação botânica Angiosperm Phylogeny 
Group IV (APG IV, 2016). A grafia e validade dos nomes científicos foram verificadas no banco de 
dados disponibilizados pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro (http://floradobrasil.jbrj.gov.br) e 
na lista da Flora Vascular do Bioma Cerrado gerada por Mendonça et al. (2008). Os nomes 
populares foram obtidos a partir de pesquisa bibliográfica nas seguintes publicações: Lorenzi 
(2002, 2008, 2009 e 2010); Carvalho (2003, 2006 e 2008); e Silva Junior (2005, 2009). 
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Foto 1.13: Material utilizado para o 
levantamento. 

 

Foto 1.14: Registro dos parâmetros de cada 
indivíduo. 

 

Foto 1.15: Indivíduo com placa de registro. 

 

Foto 1.16: GPS utilizado para registro. 

1.3.4 Inventário Florestal Qualitativo 

1.3.4.1 Suficiência amostral qualitativa 

Para analisar a suficiência amostral qualitativa (florística) da vegetação arbórea foi gerada a curva 
do coletor (ou curva espécie-área), que relaciona a área amostrada com o número de espécies 
encontradas (MUELLER-DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974; FELFILI & VENTUROLI, 2000). Como as 
unidades amostrais foram aleatorizadas, para construção da curva foi utilizada a numeração das 
parcelas como norma de entrada.  

A definição de um tamanho ótimo de amostras está baseada na ideia de que, quanto maior o 
tamanho da amostra, maior o número de espécies que será encontrado, mas a uma taxa 
decrescente, até o ponto em que a curva estabiliza e torna-se horizontal, sendo esse ponto, a 
área mínima necessária para representar a comunidade (SCHILLING, 2008). 

A curva espécie-área representa a relação entre o número de espécies inéditas no levantamento 
em função da área amostrada e irá avaliar a representatividade florística da amostra, ou seja, o 
aumento do número de espécies em função do aumento da área amostrada, indicando o esforço 
amostral ideal quando a curva se estabiliza (MÜLLER-DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974). 
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Ressalta-se que este método foi utilizado apenas para os ambientes em que foi realizada a 
amostragem. No trecho onde foi realizado o censo florestal não cabe este tipo de análise, tendo 
em vista que a suficiência amostral foi atingida, pois, todos os indivíduos ali existentes foram 
registrados. 

1.3.4.2 Parâmetros da estrutura horizontal - Fitossociologia 

Os parâmetros que expressam a estrutura horizontal da vegetação são densidade, frequência e 
dominância, os quais permitem inferir a posição sociológica de uma determinada espécie em 
uma comunidade arbórea a partir do cálculo do Índice de Valor de Importância - IVI (MÜLLER-
DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974; KENT & COKER, 1992). 

A densidade se refere ao número de indivíduos de cada espécie dentro de uma associação 
vegetal por unidade de área (SCOLFORO & MELLO, 2006), podendo ser expressa em termos 
absolutos ou relativos. As densidades absolutas (DA) e relativas (DR) foram obtidas pelas 
seguintes relações: 

𝐷𝐴𝑖 = (
𝑛𝑖

𝐴
) ∗ 100        𝐷𝑅𝑖 = (

𝑛𝑖

N
) ∗ 100 

Equação 1.1: Densidades absoluta e relativa. 

Onde: 

DAi = densidade absoluta da espécie i; 

DRi = densidade relativa da espécie i; 

ni = número de indivíduos da espécie i; 

N = número total de indivíduos; 

A = área amostrada em hectares. 

A dominância indica a importância da ocupação dos ambientes pelos indivíduos das espécies a 
partir de suas áreas basais, estimadas com base no diâmetro à altura do peito (DAP). Este 
parâmetro pode ser expresso de forma absoluta e relativa (SCOLFORO & MELLO, 2006). A 
dominância absoluta (DoA) e relativa (DoR) de cada espécie foram obtidas a partir das seguintes 
relações: 

         e       

Equação 1.2: Dominâncias absoluta e relativa. 

Onde: 

DoAi = dominância absoluta da espécie i; 

DoRi = dominância relativa da espécie i; 

Gi = área basal da espécie i; 

A = área amostrada em hectares. 

A

Gi
DoAi = 100.


=

DoAi

DoAi
DoRi
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A frequência indica a dispersão média de cada espécie por unidades de aferição e é expressa em 
porcentagem. É dada pela probabilidade de se encontrar uma espécie numa unidade amostral e 
o seu valor estimado indica o número de vezes que a espécie ocorre, num dado número de 
amostras. 

100







=

P

Pi
FAi

     e     
100








=

FA

FAi
FRi

 

Equação 1.3: Frequência absoluta e relativa. 

Onde: 

FAi = frequência absoluta da espécie i; 

FA = somatória das frequências absolutas de todas as espécies consideradas no 
levantamento; 

Pi = número de unidades amostrais com ocorrência da espécie i. 

P = número total de unidades amostrais. 

O Índice de Valor de Importância (IVI) revela, pela relação ponderada dos valores de dominância, 
densidade e frequência, sua posição sociológica na comunidade analisada, sendo dado pelo 
somatório dos parâmetros densidade relativa (DR), frequência relativa (FR) e dominância relativa 
(DoR) de uma determinada espécie, refletindo sua importância ecológica no local. A partir da 
análise de cada parâmetro que compõe o IVI, é possível compreender se a espécie é abundante 
ou não, se apresenta distribuição agrupada ou dispersa e se possui grande área basal ou não, 
dando uma ideia sobre densidade, distribuição espacial e dimensão alcançada pela população de 
uma espécie em relação às demais. É calculado através da seguinte relação: 

𝐼𝑉𝐼 =  𝐷𝑅 +  𝐷𝑜𝑅 +  𝐹𝑅 

Equação 1.4: Índice de Valor de Importância. 

A estrutura diamétrica da vegetação foi avaliada pela distribuição dos indivíduos amostrados em 
classes de diâmetro, definidas segundo a fórmula de Spiegel (1976) dada por: 

nc

A
IC =

 

Equação 1.5: Fórmula para os Intervalos de Classe. 

Onde: 

IC = intervalo de classe; 

A = amplitude (valor máximo – valor mínimo de diâmetro); 

nc = número de classes. 

𝑛𝑐 = 1 + 3,3 log (𝑛) 

Equação 1.6: Número de classes. 
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Onde:  

n = número de indivíduos; 

log = logaritmo na base 10. 

A distribuição em classes de diâmetro foi realizada considerando todos os indivíduos registrados 
no levantamento e também a contribuição de cada espécie e dos parâmetros dendrométricos 
nas classes de diâmetro. 

Para avaliar o comportamento da riqueza em função da abundância relativa das espécies 
registradas no inventário florestal, foi usado o Índice de Shannon-Wiener (H’), que leva em 
consideração a uniformidade e riqueza de espécies. Sendo assim, o aumento do número de 
espécies ou aumento da equitabilidade aumenta a diversidade. Além disso, esse Índice confere 
maior peso para as espécies raras (BARROS, 2007). Seu valor usualmente se encontra entre 1,5 e 
3,5, embora, em casos excepcionais, possa exceder a 4,5 (MAGURRAN, 1988). Este índice é dado 
por Kent & Coker (1992): 


=

=
n

i

pipiH
1

)ln(.´

 

Equação 1.7: Índice de Shannon. 

Onde: 

pi = proporção de indivíduos ou abundância da i-ésima espécie expressa como uma 
proporção da cobertura total, dado por: 

N

ni
pi =

 

Equação 1.8: Abundância. 

Onde: 

ni = número de indivíduos da espécie i;  

N = número total de indivíduos; 

ln = logaritmo neperiano. 

Outro índice utilizado para expressar a diversidade é o índice de Simpson (D) que dá a 
probabilidade de dois indivíduos quaisquer, retirados aleatoriamente da mesma comunidade, 
pertencerem a diferentes espécies. Este índice reflete principalmente a dominância por dar peso 
maior às espécies comuns, ao contrário de Shannon, sendo menos sensível à riqueza (FELFILI & 
REZENDE, 2003). À medida que D aumenta, decresce a diversidade. Este índice é expresso por: 

𝐷 = ∑(𝑝𝑖)² 

Equação 1.9: Índice de Simpson. 

Onde: 

pi = quantidade de indivíduos da espécie i;  
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Para expressar a abundância relativa das espécies foi calculado o Índice de Uniformidade ou 
Equabilidade (J) (KENT & COKER, 1992). Também conhecido por índice de Pielou, é derivado do 
índice de diversidade de Shannon, o que permite representar a uniformidade da distribuição dos 
indivíduos entre as espécies existentes (PIELOU, 1975).  

Quanto maior o valor de J, mais homogênea é a distribuição das espécies dentro da amostra ou 
comunidade (SCOLFORO & MELLO, 2006). O valor de J tende a zero quando uma única espécie é 
presente na comunidade e pode atingir no máximo 1 (um), quando todas as espécies possuem 
abundância igual (MAGURRAN, 1988; KENT & COKER, 1992). Este índice é dado por: 

)Sln(

H́
J=

 

Equação 1.10: Índice de equabilidade de Pielou. 

Onde: 

H’ = Índice de Shannon; 

S = número de espécies presentes; 

ln = logaritmo neperiano. 

Para avaliar a diversidade foi usado também o “coeficiente de mistura de Jentsch” que expressa, 
de maneira geral, a composição florística da floresta, indicando, em média, o número de árvores 
de cada espécie que é encontrado na área de estudo. Desta maneira, é obtido um fator para 
medir a intensidade de “mistura” das espécies. Quanto mais próximo a 1 (um) o valor de QM, 
mais diversa é a população. Conforme proposto por Hosowaka (1981) é dado por: 

𝑄𝑀 =
𝑆

𝑁
 

Equação 1.11: Coeficiente de mistura de Jensch. 

Onde: 

S = número de espécies amostradas; 

N = número total de indivíduos amostrados. 

Ressalta-se que este tipo de análise da estrutura horizontal somente se aplica aos ambientes em 
que foram realizadas a amostragem. No que tange ao censo florestal será apresentado a florística 
com respectiva densidade por espécie seu número de fustes. 

1.3.5 Inventário Florestal Quantitativo 

Inventários Florestais Quantitativos se destinam a quantificar as informações dendrométricas de 
uma comunidade florestal ou arbóreo-arbustiva, a exemplo da área basal, volume madeireiro, 
biomassa e carbono, dentre outros. 

Essas informações são de grande utilidade para a avaliação de eventuais impactos ambientais, 
bem como para o correto planejamento da supressão vegetacional, que deverá ser realizada 
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mediante a otimização do uso e do aproveitamento da madeira, destinação apropriada do 
produto, observância dos requisitos técnicos e ambientais, bem como cumprimento da legislação 
ambiental federal e distrital. 

1.3.5.1 Análise da suficiência amostral quantitativa (Amostragem Aleatória simples) 

A intensidade amostral foi determinada com vistas ao atendimento do limite máximo de erro, 
determinado em 20% com base no variável volume, considerando um nível de probabilidade de 
95%, conforme orienta o Termo de Referência para Inventário Florestal (V. Junho/2019), 
constante no sítio eletrônico do IBRAM. De modo a complementar esta análise da suficiência 
amostral estatística, possibilitando maior robustez, também foi avaliado o parâmetro densidade, 
em concomitância com o limite máximo de erro estabelecido para a variável volume. 

O processamento estatístico da amostragem seguiu Péllico Netto & Brena (1997), cuja avaliação 
da suficiência amostral, é realizada por meio da avaliação dos parâmetros e padrões de análises 
desta natureza, a saber, variância, erro padrão da média, erro amostral percentual, intervalos de 
confiança, dentre outros, conforme apresentado na Tabela 1.3, abaixo: 

Tabela 1.3: Equações utilizadas para o processamento estatístico do inventário florestal 
(adaptado de Péllico Netto & Brena, 1997). 

Parâmetro Fórmula utilizada 

Média  

 

Variância S2
h 

 

Desvio Padrão Sh 
 

Coeficiente de Variação– CV% 
 

Variância  
 

Variância da Média: População finita 
 

Variância da Média: População infinita 
 

Erro padrão 
 

Erro de amostragem absoluto 
 

Erro de amostragem relativo 
 

Intervalo de Confiança Para a Média 
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Parâmetro Fórmula utilizada 

Cálculo do Número de Graus de Liberdade 

 

Gh 

 

Intensidade de amostragem: População finita 

 

Intensidade de amostragem: População infinita 

 

1.3.5.2 Estimativa do material lenhoso  

Definiu-se esta metodologia de mensuração em consonância com os parâmetros constantes nas 
equações volumétricas existentes, ajustadas para o Bioma Cerrado, publicas no Relatório do 
Inventário Florestal Nacional do Distrito Federal – IFN/DF (SFB, 2016).  

Justifica-se a utilização de modelos previamente ajustados, pois estes levam em consideração o 
tipo de vegetação, neste caso fitofisionomias do Bioma Cerrado, além dos fatores bióticos e 
físicos, sendo considerados os mais precisos até o momento, representando de forma adequada 
a volumetria de cada subtipo vegetacional.  

A precisão destas equações pode ser confirmada através dos altos coeficientes de determinação 
(R² > 98,0), que expressam a porcentagem da variação da variável dependente (variação dos Yi's 
ou a soma dos quadrados total, SST), explicada pela variável independente (s). Para padronização 
dos dados e maior correlação com as fórmulas para estimativa de volume todos os valores de 
CAB e CAP foram convertidos para DAB e DAP. Segue abaixo as respectivas equações e 
coeficientes de determinação: 

Equação utilizada para converter CAB e CAP em DAB e DAP para as árvores inventariadas do 
projeto: 

𝐷𝐴𝐵 𝑜𝑢 𝐷𝐴𝑃 =
𝐶𝐴𝐵 𝑜𝑢 𝐶𝐴𝑃

𝜋
 

Equação 1.1: conversão de circunferência para diâmetro (Fonte: SFB não publicado, 2016). 

Equação utilizada para estimativa do volume (m³) de árvores isoladas exóticas: 

𝑉 =  𝑎𝑏 ∗ ℎ𝑡 ∗ 0,7 

Equação 1.2: Estimativa volumétrica (m³) para árvores isoladas exóticas (Fonte: SFB não 
publicado, 2016). 

Equação utilizada para estimativa do volume (m³) de indivíduos do bioma Cerrado: 

𝑉𝑜𝑙(𝑚3) = 0,000109 × (𝐷𝐴𝐵)2 +  0,0000451 × (𝐷𝐴𝐵)2 ×  𝐻𝑇    𝑅2 = 98,01  
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Equação 1.3: Estimativa volumétrica (m³) para o bioma Cerrado (Fonte: Rezende, 2002). 

1.3.6 Espécies de Interesse Conservacionista 

Um dos importantes instrumentos da política ambiental são as listas de espécies ameaçadas de 
extinção. Estas listas contêm as espécies que necessitam de proteção especial por serem de 
interesse conservacionista, sinalizando a pressão que estão sofrendo e ainda possibilitam uma 
visão dos maiores problemas em relação à preservação da diversidade biológica. Com base nas 
informações das listas é possível estabelecer prioridades para as ações de recuperação e de 
conservação das espécies (MMA, 2016). 

Para a identificação das espécies de interesse conservacionista e/ou ameaçadas de extinção, 
registradas no levantamento florístico do parcelamento de solo Jóquei, foram utilizadas a Lista 
Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA Nº 443 /2014); a 
lista da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens 
em Perigo de Extinção (CITES), da qual o Brasil é membro desde 1975 (Dec. nº 76.623/75); as 
categorias de espécies consideradas ameaçadas pela The World Conservation Union (IUCN)  

As espécies relacionadas pela Portaria Nº 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente são 
classificadas nas categorias: 

CR – Criticamente em perigo; 

CR (Pex) – criticamente em perigo, possivelmente extinta; 

EN – Em perigo; 

VU – vulnerável. 

A IUCN (The International Union for Conservation of Nature) define as seguintes categorias para 
o estado de conservação das espécies (IUCN, 2001): 

EX – Extinto; 

EW – Extinto na natureza; 

CR – Criticamente em perigo; 

EN – Em perigo; 

VU – vulnerável; 

NT – Quase ameaçada; 

LC – Pouco preocupante; 

DD – Dados insuficientes; 

NE – Não avaliado. 

No âmbito do Distrito Federal existe o Decreto nº 39.469/2018, que dispõe sobre a política 
florestal distrital e realiza o tombamento, como Patrimônio Ecológico-urbanístico do Distrito 
Federal, de algumas espécies arbóreas em seu capítulo VI, Art. 45. A supressão destas espécies é 
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disciplinada através do Art. 46: ‘’I- para realização de empreendimentos, obras ou atividades 
consideradas de interesse social ou utilidade pública, desde que comprovadamente não exista 
alternativa locacional; II- morte ou senescência avançada; III - risco de queda iminente; IV- 
quando sua manutenção inviabilizar o uso do lote para os fins a que se destina; V- quando 
indicado para o correto manejo das áreas verdes urbanas de acordo com o Plano Diretor de 
Arborização Urbana – PDAU’’.  

As espécies arbóreo-arbustivas, definidas como tombadas são: copaíba (Copaifera langsdorffíi 
Desf.), sucupira- branca (Pterodon pubescens Benth), pequi (Caryocar brasiliense Camb), cagaita 
(Eugenia dysenterica DC), buriti (Mauritia flexuosa L.f.), gomeira (Vochysia thyrshoidea Polh). 
pau-doce (Vochysia tucanorum Mart.), aroeira (Myracrodruon urundeuva (Fr.All), Engl.) embiriçu 
(Pseudobombax longiflorum (Mart.,et Zucc.) a. Rob), perobas (Aspidosperma spp.), jacarandás 
(Dalbergia spp.), ipês (Tabebuia spp. e Handroanthus spp.) e baru (Dipteryx alata). Ressalta-se 
que, na diante da inviabilização da utilização do lote para o fim que se destina, o órgão ambiental 
pode autorizar a supressão destes indivíduos, definindo as medidas mitigadoras a luz da 
legislação vigente. 

1.4 RESULTADOS 

1.4.1 Mapeamento e Caracterização da Vegetação 

O mapeamento definitivo das formações vegetais ocorrentes na ADA e AID do parcelamento de 
solo Jóquei, apontou que existe um trecho com vegetação alterada nas áreas de censo, 
especificamente na região central perto das edificações do Jóquei. Além desta, foi observado 
fragmentos com indivíduos de grande porte, espaçados com espécies do bioma cerrado e 
indivíduos representado por espécies exóticas de caráter plantado, os quais foram inseridos na 
classe de árvores isoladas. 

Esta classificação se deu pelo fato da área apresentar característica antrópicas urbanas 
semelhante a outros locais da AII, na qual observou-se a presença de edificações e benfeitorias 
em meio a vegetação da área, com árvores espaçadas. Em áreas mais extensas de cerrado em 
bom estado de conservação do empreendimento, foram lançadas as parcelas amostrais para as 
avaliações qualitativas e quantitativas do inventário. 

1.4.1.1 Área Diretamente Afetada 

Na ADA, cerca de 146,27 hectares, o equivalente a 65,65% da área total, corresponde a 
fitofisionomia ocupada por Cerrado sentido restrito que se encontra em bom estado de 
conservação, onde foram feitas as parcelas amostrais do inventário. Já as classes de Cerrado e 
árvores isoladas foram feitos o censo, por se mostrarem áreas com baixou grau de conservação, 
ambas representam respectivamente 2,17% (4,84 ha) e 4,95% (11,03 ha). 

Por sua vez, a área antropizada ocupa 60,66 hectares, que correspondem a 27,22% da ADA. A 
tabela 1.3 apresenta a relação de fitofisionomias e respectivas áreas ocupadas na ADA, 
registradas no parcelamento de solo Jóquei. 

No mapa abaixo a descrição de cerrado e cerrado sentido restrito se encaixam na mesma 
fitofisionomia, porém uma demonstra a área de censo (cerrado) e a outra a área onde foi feita a 
amostragem (cerrado sentido restrito). A Figura 1.2 mostra a ADA e os respectivos usos, 
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ocupação e cobertura vegetal da área, assim como a Tabela 1.4, que mostra de forma detalhada 
a cobertura vegetal e as áreas ocupadas por cada classe mapeada na ADA. 

 

Figura 1.2:Mapa do uso, ocupação e cobertura vegetal da ADA. 

Tabela 1.4: Tabela com as classes de cobertura vegetal do solo da ADA. 

Cobertura vegetal e uso do solo Área (ha) Área (%) 

Cerrado 4,84 2,17 

Cerrado sentido restrito 146,27 65,65 

Árvores isoladas 11,03 4,95 

Área antropizada 60,66 27,22 

TOTAL 222,79 100 

1.4.1.2 Área de Influência Direta 

Na AID, cerca de 146,63 hectares, o equivalente a 58,03% da área total, onde foi feita a 
amostragem, corresponde a área ocupada pela fitofisionomia cerrado sentido restrito, que se 
encontra em bom estado de conservação. 

A área correspondente ao censo (Cerrado-4,84 ha e Árvores isoladas-11,08) tem cerca de 15,92 
ha (6,30 %). As áreas levantadas do bioma Cerrado (Amostragem-146,63 ha e censo-4,84 ha) 
ocupam 151,47 hectares, o equivalente a 59,95% da AID, demonstrando o grau endêmico de 
espécies do bioma cerrado da região. 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 3 (82475238)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 26



  

 
 

Página 20 

Por sua vez, a área de árvores isoladas ocupa uma pequena área de 11,08 hectares, que 
corresponde a 4,38 % da AID. O restante da área se encontra com edificações, benfeitorias e 
vegetação gramínea de modo antropizado, sendo áreas com nenhuma vegetação arbórea-
arbustiva, ocupando 90,14 hectares (35,67 %) do total da área do empreendimento de área 
antropizada. 

Na Figura 1.3 apresenta o mapa esquemático de uso, ocupação e cobertura do solo registradas 
na AID da área de estudo no parcelamento de solo Jóquei. 

 

Figura 1.3: Mapa geral do uso, ocupação e cobertura vegetal do solo da AID  

A Tabela 1.5 apresenta o tipo de levantamento e a relação das fitofisionomias com suas 
respectivas áreas ocupadas na AID, assim como demonstrado no mapa acima.  

Tabela 1.5: Resultado do tipo de levantamento e mapeamento do uso, ocupação e cobertura do 
solo da AID do futuro parcelamento de solo Jóquei. 

Levantamento Cobertura vegetal e uso do solo Área (ha) Área (%) 

Amostragem Cerrado 146,63 58,03 

Censo 
Cerrado sentido restrito (0,30m) 4,84 1,92 

Árvores isoladas (1,30m) 11,08 4,25 

- Área Antropizada 90,14 35,67 

Total 252,70 100 

Produto de Consultoria - EIA Capítulo 3 (82475238)         SEI 00391-00012569/2017-81 / pg. 27



  

 
 

Página 21 

1.4.1.3 Área de Influência Indireta 

Na Área de Influência Indireta (AII), que por sua vez possui área muito extensa (12.583,43 ha), 
realizou-se o tratamento dos dados para obter o mapeamento de uso e cobertura do solo e será 
apresentada a caracterização das fitofisionomias identificadas de acordo com os caminhamentos 
realizados e com base em dados secundários Boa parte da cobertura vegetal foi classificada em 
nível de formação vegetal, por serem áreas muito extensas nesse mapeamento (Figura 1.4). 

A formação campestre cobre um total de 2809,72 hectares (22,33%), a formação savânica cobre 
um total de 508,90 hectares (4,04%) e a formação florestal cobre um total de 1409,56 hectares 
(11,20%). Essas 3 formações são responsáveis por 37,57% da cobertura vegetal do total da AII. 

Porém, a classe de maior representatividade da AII é a área construída, com 5720,51 hectares 
(45,46%). Esse alto valor de área construída mostra a influência antrópica que ocorre na região 
da AII do empreendimento jóquei (Tabela 1.6). 

 

Figura 1.4: Resultado do mapeamento de uso e cobertura do solo da AII do futuro 
parcelamento de solo Jóquei. 

Tabela 1.6: Resultado do mapeamento do uso, ocupação e cobertura do solo da AII do futuro 
parcelamento de solo Jóquei. 

Cobertura vegetal e uso do solo Área (ha) Área (%) 

Área antropizada 90,14 0,72 

Árvores isoladas 11,08 0,09 

Cerrado 4,84 0,04 
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Cobertura vegetal e uso do solo Área (ha) Área (%) 

Cerrado sentido restrito 146,63 1,17 

Agricultura 207,60 1,65 

Massa d'água 3,93 0,03 

Área Construída 5720,51 45,46 

Formação Campestre 2809,72 22,33 

Formação Florestal 1409,56 11,20 

Formação Savânica 508,90 4,04 

Sistema Viário 702,54 5,58 

Solo exposto 967,97 7,69 

Total 12583,43 100 

1.4.1.4 Formação campestre 

a) Árvores isoladas 

Está classe de uso do solo é caracterizada por espécies endêmicas do bioma cerrado e espécies 
exóticas introduzidas. Esta classe ocupa 11,08 hectares (4,25 % da área total da AID). 

De acordo com o Decreto N° 39.469/2018, Art 2°, parágrafo VII, árvores isoladas são: 

VII - Árvores Isoladas: indivíduos arbóreos-arbustivos situados em área 
agrícola, pastoril ou urbana, fora de remanescentes de vegetação nativa; 
(Decreto N° 39.469/2018, Art. 2), 

Sendo assim foi possível observar nessa classe de uso do solo, tanto indivíduos do bioma cerrado 
quanto indivíduos de caráter exótico da região. A principal caraterística dessa classe de uso do 
solo é o espaçamento dentre os indivíduos cujas copas ou partes aéreas não estão em contato 
entre si, destacando-se da paisagem como indivíduos isolados em meio a área urbana.  

Nem toda espécie exótica introduzida é considerada invasora, embora em qualquer caso todas 
apresentem potencial para isso, dependendo de suas características fisiológicas e ecológicas 
(ESPÍNOLA; FERREIRA, 2007). Quando são introduzidas espécies de outros ecossistemas e se 
adaptam às condições do ambiente no qual se inserem, fazendo com que aumentem seus 
indivíduos de forma descontrolada, atingindo densidades muito elevadas. 
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Foto 1.17: Espécies exóticas, eucaliptos. 

 

Foto 1.18: Espécie exótica, dragoeiro de 
madagascar. 

 

Foto 1.19: Indivíduo isolado em tapete 
gramíneo. 

 

Foto 1.20:  Indivíduo isolado do cerrado, 
pequi. 

b) Área antropizada 

As áreas definidas como antropizadas estão localizadas em meio a formação campestre, 
perfazendo principalmente os locais urbanizados no Jóquei e suas instalações, edificações, ou 
por ocupações antrópicas de chácaras, barracos improvisados, área de deposito de entulho, 
extração de terra, solo exposto e estradas de acesso da região. Esta classe corresponde a 35,67% 
da AID, ocupando 90,14 hectares. 
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Figura 1.5:Mapa de áreas antropizadas. 

 

Foto 1.21: Sede e instalações do Jóquei. 

 

Foto 1.22: Ocupação antrópica de chácara. 
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Foto 1.23: Ocupação antrópica de chácara. 

 

Foto 1.24: ocupação irregular de barracos. 

 

Foto 1.25: Depósito de entulho. 

 

Foto 1.26: Extração de terra e abertura de 
estradas. 

1.4.1.5 Formação savânica 

a) Cerrado sentido restrito 

O Cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença dos estratos arbóreo e arbustivo-
herbáceo definidos, com as árvores distribuídas aleatoriamente sobre o terreno em diferentes 
densidades, sem a formação de dossel contínuo. Em geral, as árvores são baixas, inclinadas, 
tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas. Os arbustos e subarbustos encontram-se 
espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que 
permitem a rebrota após queima ou corte (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

O bioma cerrado varia de acordo com a densidade de árvores e arbustos, mas também em função 
do ambiente em que se encontram, englobando desde gradientes mais abertos (quando existe 
predomínio de gramíneas) até gradientes mais densos compostos por vegetação bem 
estruturada horizontalmente, mas sem formação de dossel continuo. O Cerrado sentido restrito 
corresponde a 59,95% da AID (151,47 hectares) englobando tanta área de amostragem como de 
censo. Em relação a AII, corresponde a 5,25% (660,37 hectares), onde além de cerrado sentido 
restrito varia entre as formações savânicas os subtipos ralo, típico e denso. 
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Sendo assim, não existem diferenças significativas nos padrões de riqueza, abundância e 
distribuição de espécies. Sendo observado nestas fitofisionomias as espécies: Qualea parviflora, 
Qualea grandiflora, Stryphnodendron adstringens, Ouratea hexasperma, Caryocar brasiliense, 
Kielmeyera coriacea, Pouteria ramiflora, Piptocarpha rotundifolia, Plenckia populnea e 
Byrsonima verbascifolia. Nos próximos itens será feita uma caracterização acerca dos subtipos 
de Cerrado sentido restrito existentes nas áreas de influência indireta do empreendimento. 

 

Foto 1.27: Espécies do bioma cerrado em 
área de amostragem. 

 

Foto 1.28: Árvores do bioma cerrado em área 
de censo. 

 

Foto 1.29: Árvores do bioma cerrado. 

 

Foto 1.30: Árvores do bioma cerrado. 

b) Cerrado Típico 

O Cerrado Típico é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo-arbustivo, com 
cobertura arbórea de 20% a 50% e altura de 3m a 6m, sendo a forma mais recorrente de Cerrado, 
intermediária entre o Cerrado Denso e o Cerrado Ralo (RIBEIRO & WALTER, 2008), ocorrendo 
geralmente uma enredosa transição entre estes subtipos. Essa fitofisionomia foi observada 
apenas na AII. 

Esta vegetação está adaptada à forte sazonalidade no período seco do ano, à incidência de fogo 
e à baixa fertilidade e alta toxidade do solo, atribuindo o caráter retorcido das árvores. A alta 
acidez do solo, causada principalmente pela elevada concentração de alumínio, reduz a 
disponibilidade de nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas.  
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A sazonalidade também influencia na disponibilidade de nutrientes e na toxicidade do solo, 
devido à diminuição da umidade na época seca. A combinação da alta toxidade e da baixa 
fertilidade do solo influencia negativamente no crescimento das plantas, tanto em relação ao 
porte quanto à tortuosidade (escleremorfismo oligotrófico). 

Não obstante, com a alta ocorrência de incêndios, o desenvolvimento das plantas é prejudicado 
devido à destruição das gemas apicais, promovendo a rebrota das gemas laterais e, 
consequentemente, a ramificação das plantas e o caráter tortuoso das árvores e arbustos. 

c) Cerrado Denso 

O Cerrado Denso é um subtipo de vegetação predominantemente arbóreo, com cobertura de 
50% a 70% e altura média de 5 m a 8 m, representando a forma mais densa e alta de Cerrado 
sentido restrito (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

O Cerrado Denso não foi observado dentro AID, apenas na AII, onde ocorre nas áreas mais planas 
do terreno, geralmente na transição entre uma formação florestal e uma savânica. Nesta 
fisionomia apesar de seus indivíduos de grande porte, estes não formam dossel continuo. 
Apresentam bom o estado de conservação da vegetação, mesmo tendo sido verificado a 
ocorrência de fogo, particularmente associadas à proximidade das estradas que, por sua vez, 
cortam os fragmentos deste subtipo vegetacional. 

1.4.1.6 Formação florestal 

As formações florestais têm mostrado que, embora variável de local para local, exibem 
composição florística semelhantes com padrões taxonômicos definidos. Por outro lado, a 
estrutura fitossociológica e a importância das espécies tem apresentado variações mais 
conspícuas, evidenciando que fatores locais de clima, solo e sociabilidade específicas são de 
grande importância (RIBEIRO & WALTER, 1998) 

As formações florestais do Cerrado englobam os tipos de vegetação com predominância de 
espécies arbóreas e formação de dossel. A Mata Ciliar e a Mata de Galeria são fisionomias 
associadas a cursos de água, que podem ocorrer em terrenos bem drenados ou mal drenados. A 
Mata Seca e o Cerradão ocorrem nos interflúvios, em terrenos bem drenados. 

Esse tipo de formação vegetativa foi observado somente na AII em área de parque, reservas e as 
margens de cursos d’água, em área longe das áreas de ADA e AID, com um total de 1409,56 
hectares (11,20% do total da AII) mapeados. 

1.4.2 Inventário Florestal Qualitativo 

Neste item será apresentada a composição florística da área do futuro parcelamento de solo 
Jóquei e informações correlatas sobre a temática. De modo geral, serão apresentadas as 
informações separadamente para os dois tipos de inventário florestal realizados (Censo e 
Amostragem) e posteriormente estas informações compiladas. Porém, algumas destas análises 
não se aplicam ao censo florestal ou não geram dados expressivos, sendo justificado a não 
realização destas, ao longo do texto. 
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1.4.2.1 Composição florística 

Para a área em que foi realizado a amostragem aleatória simples do bioma cerrado, foram 
registradas 32 famílias, 56 gêneros e 65 espécies vegetais, perfazendo 4530 indivíduos 
inventariados, englobando árvores vivas e mortas em pé (70 indivíduos). Nesse total de 
indivíduos, foram verificadas 298 com uma ou mais ramificações abaixo do ponto de aferição, 
totalizando 4876 fustes inventariados. Os indivíduos mortos somaram 1,55% do total de árvores. 
Desses indivíduos mortos, 70 foram registrados na AID, totalizando 72 fustes. 

A composição florística gerada pela amostragem aleatória simples, inventariadas por esta equipe 
técnica encontra-se na Tabela 1.7, abaixo: 

Tabela 1.7: Composição florística e quantidade de indivíduos da amostragem aleatória simples. 

Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Indeterminados 
Morta - 70 

NI.3 - 1 

Melastomataceae Miconia leucocarpa DC. Pixirica-pálida 29 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Araticum do cerrado 27 

Apocynaceae 

Aspidosperma macrocarpon Mart. Peroba 12 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba do cerrado 51 

Hancornia speciosa Gomes Mangaba 1 

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson Tiborna-do-Cerrado 3 

Araliaceae 
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) 

Frodin 
Mandiocão do 

cerrado 
62 

Asteraceae 

Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates Orelha de Coelho 7 

Eremanthus glomerulatus Less. Coração-de-negro 4 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Coração-de-negro 191 

Vernonanthura ferruginea (Less.) H.Rob. Assa-peixe 2 

Bignoniaceae 
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 

Ipê amarelo do 
cerrado 

12 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 
Hook.f. ex S.Moore 

Caraíba 15 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Pau santo 241 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 216 

Celastraceae 
Plenckia populnea Reissek Marmelo do campo 164 

Salacia crassifolia (Mart. Ex Schult.) G. Don Bacupari do cerrado 90 

Chrysobalanaceae Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. Oiti do sertão 2 

Connaraceae Connarus suberosus Planch. Cabelo de negro 82 

Dilleniaceae Davilla elliptica A.St.-Hil. Lixeirinha 2 

Ebenaceae Diospyros burchellii Hiern Olho de boi 26 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Fruta-de-pomba 2 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Cabelo-de-negro 102 

Erythroxylum tortuosum Mart. Muxiba-comprida 8 

Fabaceae 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira preta 26 

Dalbergia miscolobium Benth. Jacarandá do cerrado 130 

Dimorphandra mollis Benth. Faveiro-do-campo 1 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. Orelha-de-macaco 39 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do cerrado 27 

Leptolobium dasycarpum Vogel Amargosinha 15 

Machaerium opacum Vogel Jacarandá cascudo 21 

Mimosa claussenii Naudin Mimosa 5 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Sucupira branca 17 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão 242 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho Carvoeiro 39 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. Milho-de-grilo 1 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Quina do cerrado 18 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 6 

Malpighiaceae 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici rosa 139 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Muricizão 171 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss Murici-macho 14 

Malvaceae 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & 

Endl. 
Paineira do cerrado 146 

Myrtaceae 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Maria-preta 1 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Cagaita 2 

Psidium laruotteanum Cambess. Araçá-cascudo 16 

Nyctaginaceae 
Guapira noxia (Netto) Lundell Caparrosa 4 

Neea theifera Oerst. Caparrosa-branca 3 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa 275 

Opiliaceae 
Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & 

Hook.f. 
Cerveja de pobre 4 

Primulaceae 
Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini - 1 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Cafezinho do cerrado 29 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca 3 

Rubiaceae 
Palicourea rigida Kunth Bate-caixa 3 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 
K.Schum. 

Genipapo-bravo 2 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá 1 

Sapotaceae 
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curiola 158 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Grão de galo 2 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. Laranjinha do cerrado 10 

Velloziaceae Vellozia squamata Pohl Canela-de-ema 43 

Vochysiaceae 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande 630 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-liso 13 

Qualea parviflora Mart. Pau-terra-roxo 835 

Vochysia elliptica Mart. Pau doce 11 

Vochysia rufa Mart. Gomeira 3 

Vochysia thyrsoidea Pohl Gomeira 2 

Total 4530 
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Para a área em que foi realizado o Censo Florestal do bioma cerrado, foram registradas 25 
famílias, 37 gêneros e 42 espécies vegetais, perfazendo 1005 indivíduos inventariados, 
englobando árvores vivas e mortas em pé (7 indivíduos). Nesse total de indivíduos, foram 
verificados 263 com uma ou mais ramificações abaixo do ponto de aferição, totalizando 1370 
fustes inventariados. Os indivíduos mortos somaram 0,70% do total de árvores. Desses indivíduos 
mortos, 7 foram registrados na AID, totalizando 8 fustes. 

A composição florística gerada pelo censo no bioma cerrado, inventariadas por esta equipe 
técnica encontra-se na Tabela 1.8, abaixo: 

Tabela 1.8: Composição florística e quantidade de indivíduos do censo no bioma cerrado. 

Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

- Morta - 7 

Apocynaceae 

Aspidosperma macrocarpon Mart. Peroba 2 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba do cerrado 26 

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson Tiborna-do-Cerrado 1 

Asteraceae 
Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates Orelha de Coelho 15 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Coração-de-negro 48 

Bignoniaceae 
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 

Ipê amarelo do 
cerrado 30 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. 
ex S.Moore 

Caraíba 
1 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Pau santo 8 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 20 

Celastraceae Plenckia populnea Reissek Marmelo do campo 1 

Connaraceae Connarus suberosus Planch. Cabelo de negro 39 

Ebenaceae Diospyros burchellii Hiern Olho de boi 7 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Fruta-de-pomba 6 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Cabelo-de-negro 13 

Erythroxylum tortuosum Mart. Muxiba-comprida 4 

Fabaceae 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira preta 1 

Dalbergia miscolobium Benth. Jacarandá do cerrado 156 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. Orelha-de-macaco 42 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do cerrado 8 

Leptolobium dasycarpum Vogel Amargosinha 21 

Machaerium opacum Vogel Jacarandá cascudo 98 

Mimosa claussenii Naudin Mimosa 1 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão 25 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. Milho-de-grilo 86 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Quina do cerrado 43 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 1 

Malpighiaceae 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici rosa 2 

Byrsonima pachyphylla A.Juss Murici 5 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss Murici-macho 12 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Malvaceae 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & 

Endl. 
Paineira do cerrado 

73 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela 3 

Myrtaceae Psidium laruotteanum Cambess. Araçá-cascudo 9 

Nyctaginaceae 
Bougainvillea spectabilis Willd. Bougainvillea 1 

Neea theifera Oerst. Caparrosa-branca 7 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa 121 

Rubiaceae Palicourea rigida Kunth Bate-caixa 2 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá 1 

Sapotaceae Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curiola 15 

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira 23 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. Laranjinha do cerrado 1 

Vochysiaceae 
Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande 17 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-liso 3 

Total Geral 1005 

Já para a área de onde foi realizado o censo de árvores isoladas com espécies do bioma cerrado 
e exóticas, foram registradas 28 famílias, 43 gêneros e 50 espécies vegetais, perfazendo 454 
indivíduos inventariados, englobando árvores vivas e mortas em pé (16 indivíduos). Nesse total 
de indivíduos, foram verificadas 175 com uma ou mais ramificações abaixo do ponto de aferição, 
totalizando 804 fustes inventariados. Os indivíduos mortos somaram 3,41% do total de árvores. 
Desses indivíduos mortos, 16 foram registrados na AID, totalizando 19 fustes. 

A composição florística gerada pelo censo na área de árvores isoladas, inventariadas por esta 
equipe técnica encontra-se na Tabela 1.9, abaixo: 

Tabela 1.9: Composição florística e quantidade de indivíduos inventariados no censo, na área de 
árvores isoladas. 

Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

- 

Morta - 16 

NI1. - 1 

NI2. - 11 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Araticum do cerrado 1 

Apocynaceae 
Aspidosperma macrocarpon Mart. Peroba 1 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba do cerrado 3 

Araliaceae 
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) 

Frodin 
Mandiocão do 

cerrado 2 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá 13 

Asparagaceae Dracaena marginata Lem. 
dragoeiro de 
madagascar 7 

Asteraceae Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Coração-de-negro 35 

Bignoniaceae Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 
Ipê amarelo do 

cerrado 9 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Pau d'arco 2 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Jacaranda mimosifolia D. Don Caroba 1 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. 
ex S.Moore Caraíba 1 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Pau santo 6 

Caricaceae Carica papaya L. Mamão 2 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 17 

Celastraceae Plenckia populnea Reissek Marmelo do campo 1 

Connaraceae Connarus suberosus Planch. Cabelo de negro 4 

Ebenaceae Diospyros burchellii Hiern Olho de boi 4 

Erythroxylaceae Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Cabelo-de-negro 1 

Fabaceae 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira preta 12 

Dalbergia miscolobium Benth. Jacarandá do cerrado 41 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. Orelha-de-macaco 10 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do cerrado 3 

Leptolobium dasycarpum Vogel Amargosinha 1 

Machaerium opacum Vogel Jacarandá cascudo 31 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sansão do campo 70 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Sucupira branca 1 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Guapuruvú 1 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão 4 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho Carvoeiro 1 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. Milho-de-grilo 17 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Quina do cerrado 14 

Malpighiaceae 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici rosa 3 

Byrsonima pachyphylla A.Juss Murici 3 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Muricizão 1 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss Murici-macho 4 

Malvaceae 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & 

Endl. Paineira do cerrado 25 

Meliaceae Swietenia macrophylla King Mogno 3 

Myrtaceae 

Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & 
L.A.S.Johnson 

Eucalipto 
32 

Psidium guajava L. Goiaba 1 

Psidium laruotteanum Cambess. Araçá-cascudo 4 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 2 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa 2 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca 1 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Saboneteira 1 

Sapotaceae 
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curiola 9 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Grão de galo 2 

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira 2 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. Laranjinha do cerrado 1 

Vochysiaceae Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande 12 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Qualea parviflora Mart. Pau-terra-roxo 2 

Total Geral 454 

Compilando ambos os grupos de dados coletados de amostragem e censo da área em sua 
totalidade inventariada, foram registradas 39 famílias, 69 gêneros e 82 espécies vegetais, 
perfazendo 5989 indivíduos inventariados, englobando árvores vivas e mortas em pé (93 
indivíduos). Nesse total de indivíduos, foram verificadas 736 com uma ou mais ramificações 
abaixo do ponto de aferição, totalizando 7050 fustes. Os indivíduos mortos somaram 1,55% do 
total de árvores nas áreas de amostragem e censo no geral. 

Logo abaixo, na Tabela 1.10, encontra-se a lista da composição florística compilada para toda a 
área do estudo, com base nas informações obtidas em campo através da amostragem (AID) e do 
censo florestal (AID).  

Tabela 1.10: Lista da composição florística registrada na AID, gerada através da amostragem 
aleatória simples e do censo, do futuro parcelamento de solo. 

Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

- 

Morta - 93 

NI1. - 1 

NI2.  - 11 

NI3. - 1 

Annonaceae Annona crassiflora Mart. Araticum do cerrado 28 

Apocynaceae 

Aspidosperma macrocarpon Mart. Peroba 15 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba do cerrado 80 

Hancornia speciosa Gomes Mangaba 1 

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson Tiborna-do-Cerrado 4 

Araliaceae 
Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) 

Frodin 
Mandiocão do 

cerrado 64 

Arecaceae Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá 13 

Asparagaceae Dracaena marginata Lem. 
dragoeiro de 
madagascar 7 

Asteraceae 

Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates Orelha de Coelho 22 

Eremanthus glomerulatus Less. Coração-de-negro 4 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker Coração-de-negro 274 

Vernonanthura ferruginea (Less.) H.Rob. Assa-peixe 2 

Bignoniaceae 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 
Ipê amarelo do 

cerrado 51 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Pau d'arco 2 

Jacaranda mimosifolia D. Don Caroba 1 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. 
ex S.Moore 

Caraíba 
17 

Calophyllaceae Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Pau santo 255 

Caricaceae Carica papaya L. Mamão 2 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 253 

Celastraceae 
Plenckia populnea Reissek Marmelo do campo 166 

Salacia crassifolia (Mart. Ex Schult.) G. Don Bacupari do cerrado 90 

Chrysobalanaceae Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. Oiti do sertão 2 

Connaraceae Connarus suberosus Planch. Cabelo de negro 125 

Dilleniaceae Davilla elliptica A.St.-Hil. Lixeirinha 2 

Ebenaceae Diospyros burchellii Hiern Olho de boi 37 

Erythroxylaceae 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. Fruta-de-pomba 8 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Cabelo-de-negro 116 

Erythroxylum tortuosum Mart. Muxiba-comprida 12 

Fabaceae 

Bowdichia virgilioides Kunth Sucupira preta 39 

Dalbergia miscolobium Benth. 
Jacarandá do 

cerrado 327 

Dimorphandra mollis Benth. Faveiro-do-campo 1 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. Orelha-de-macaco 91 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne Jatobá do cerrado 38 

Leptolobium dasycarpum Vogel Amargosinha 37 

Machaerium opacum Vogel Jacarandá cascudo 150 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. Sansão do campo 70 

Mimosa claussenii Naudin Mimosa 6 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Sucupira branca 18 

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Guapuruvú 1 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Barbatimão 271 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho Carvoeiro 40 

Lamiaceae Aegiphila verticillata Vell. Milho-de-grilo 104 

Loganiaceae Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Quina do cerrado 75 

Lythraceae Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 7 

Malpighiaceae 

Byrsonima coccolobifolia Kunth Murici rosa 144 

Byrsonima pachyphylla A.Juss Murici 8 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Muricizão 172 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss Murici-macho 30 

Malvaceae 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & 

Endl. 
Paineira do cerrado 

244 

Melastomataceae Miconia leucocarpa DC. Pixirica-pálida 29 

Meliaceae Swietenia macrophylla King Mogno 3 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trécul Mama cadela 3 

Myrtaceae 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Maria-preta 1 

Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & 
L.A.S.Johnson 

Eucalipto 
32 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Cagaita 2 

Psidium guajava L. Goiaba 1 

Psidium laruotteanum Cambess. Araçá-cascudo 29 

Syzygium cumini (L.) Skeels Jamelão 2 
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Família Nome Científico e Autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Nyctaginaceae 

Bougainvillea spectabilis Willd. Bougainvillea 1 

Guapira noxia (Netto) Lundell Caparrosa 4 

Neea theifera Oerst. Caparrosa-branca 10 

Ochnaceae Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. Vassoura-de-bruxa 398 

Opiliaceae 
Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & 

Hook.f. 
Cerveja de pobre 

4 

Primulaceae 
Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini - 1 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 
Cafezinho do 

cerrado 29 

Proteaceae Roupala montana Aubl. Carne de vaca 4 

Rubiaceae 
Palicourea rigida Kunth Bate-caixa 5 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Genipapo-bravo 2 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Língua de tamaduá 2 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Saboneteira 1 

Sapotaceae 
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. Curiola 182 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. Grão de galo 4 

Solanaceae Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Lobeira 25 

Styracaceae Styrax ferrugineus Nees & Mart. 
Laranjinha do 

cerrado 12 

Velloziaceae Vellozia squamata Pohl Canela-de-ema 43 

Vochysiaceae 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra-grande 659 

Qualea multiflora Mart. Pau-terra-liso 16 

Qualea parviflora Mart. Pau-terra-roxo 837 

Vochysia elliptica Mart. Pau doce 11 

Vochysia rufa Mart. Gomeira 3 

Vochysia thyrsoidea Pohl Gomeira 2 

Total Geral 5989 
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Figura 1.6: Mapa esquemático das parcelas e indivíduos do censo e suas devidas coberturas 
vegetais. 

Essa elevada riqueza é resultado do bom estado de conservação da vegetação e da 
homogeneidade de espécies predominante do bioma cerrado presente na área do futuro 
empreendimento. Uma análise interessante, que gera dados úteis para ações de manejo, é a 
distribuição desta riqueza de espécies e indivíduos dentro das famílias. Tendo em vista que a área 
ocupada por árvores isoladas sofreu interferência antrópica, havendo seleção entre as espécies 
que ali restaram, esta análise se restringiu aos dados obtidos pela amostragem, evitando 
interpretações equivocadas na representatividade das famílias. 

As famílias com maior riqueza de espécies foram Fabaceae (11 sp.), Vochysiaceae (6 sp.), 
Apocynaceae (4 sp.), Asteraceae (4 sp.), Erythroxylaceae (3 sp.), Malpighiaceae (3 sp.), Myrtaceae 
(3 sp.), Bignoniaceae (2 sp.), Celastraceae (2 sp.) e Nyctaginaceae (2 sp.). Outras famílias somadas 
totalizaram 25 espécies vegetais. Cerca de 61,54 % (40 sp.) das espécies registradas na 
amostragem estão distribuídas entre estas dez famílias citadas, conforme apresentado na Figura 
1.7, abaixo: 
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Figura 1.7: Distribuição das espécies nas famílias botânicas registradas na amostragem. 

Outra análise interessante que também pode auxiliar em ações de manejo, mas se adequa 
melhor a áreas em bom estado de conservação, assim como a análise da representatividade da 
riqueza da área distribuída nas famílias, é a distribuição da abundância de indivíduos entre estas 
famílias. Sendo assim, as famílias que merecem destaque na composição florística, em termos 
de abundância de indivíduos, foram: Vochysiaceae (1494 indiv.), Fabaceae (562 indiv.), 
Malpighiaceae (324 indiv.), Ochnaceae (275 indiv.), Celastraceae (254 indiv.) e Calophyllaceae 
(241 indiv.). Outras famílias correspondem a 1380 indivíduos inventariados. As famílias citadas 
acima são responsáveis por 69,54% (3150 indiv.) da densidade absoluta da área de amostragem, 
conforme apresentado na Figura 1.8, abaixo: 

 

Figura 1.8: Número de indivíduos registrados na amostragem, por família botânica. 

1.4.2.2 Suficiência amostral qualitativa 

A curva espécie-área, também conhecida por curva do coletor, foi o parâmetro utilizado para 
avaliar a suficiência amostral qualitativa do levantamento florístico empreendido na AID do 
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futuro parcelamento de solo Jóquei. A Figura 1.9 apresenta a curva do coletor resultante da 
amostragem da flora, em que a suficiência da amostragem é avaliada pela estabilização da curva, 
expressa pela riqueza acumulada em função do esforço amostral. Ressalta-se que este tipo de 
análise não se aplica a área em que foi realizado o censo florestal. 

Foi observada a estabilização a entre a 25ª e 26ª unidades amostrais. Isto indica que a 
representativa florística da área foi atingida, tendendo a não ocorrer a inclusão de novas espécies 
a partir da inclusão de novas unidade amostrais. Ressalta-se que, devemos considerar a área total 
amostrada, área total vegetada, variâncias entre as formações vegetais e o fato de que, em 
florestas tropicais, existem espécies consideradas raras, com densidade igual ou inferior a um 
indivíduo por hectare (ALMEIDA et al., 1993) e mesmo diante desse comportamento de 
ambientes tropicais foi verificada a estabilização da curva do coletor. 

 

Figura 1.9: Curva do coletor 

1.4.2.3 Precisão de Determinação Taxonômica 

A avaliação da precisão de determinação taxonômica foi baseada no total de espécies 
inventariadas da área de AID (Censo e amostragem) foi de 82 sp., onde 79 espécies (96,34%) 
foram identificadas em nível de gênero e espécie, e apenas 3 espécies (3,66%) não foram 
identificadas em nenhum nível taxonômico. Esta análise foi realizada com base no Censo 
Florestal e na Amostragem, demonstrando o ótimo nível de precisão de determinação 
taxonômica (Figura 1.10), alcançado pela equipe técnica deste estudo.  
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Figura 1.10: Nível de precisão de determinação taxonômica 

1.4.2.4 Índices de diversidade e equabilidade 

Para analisar os padrões de riqueza e distribuição da vegetação constante na Área de Influência 
Direta da amostragem, foram utilizados índices de diversidade (Tabela 1.11), analisando a flora 
da região. Posteriormente serão apresentadas comparações com estudos de vegetação 
existentes na literatura para os cerrados do Brasil central. 

Tabela 1.11: Tabela apresentando os índices de diversidade e equabilidade calculados para a 
vegetação do bioma cerrado onde foi realizada a amostragem da AID do empreendimento.  

Parcela 
Área 

Amostrada (ha) 
Nº de 

árvores* 
S H' D J QM 

1 0,1 105 21 2,79 0,94 0,92 1 : 5,00 

2 0,1 172 27 2,77 0,91 0,84 1 : 6,37 

3 0,1 236 27 2,51 0,87 0,76 1 : 8,74 

4 0,1 147 25 2,84 0,93 0,88 1 : 5,88 

5 0,1 141 23 2,51 0,88 0,8 1 : 6,13 

6 0,1 146 22 2,4 0,87 0,78 1 : 6,64 

7 0,1 200 30 2,53 0,85 0,74 1 : 6,67 

8 0,1 145 25 2,5 0,88 0,78 1 : 5,80 

9 0,1 214 25 2,5 0,88 0,78 1 : 8,56 

10 0,1 207 32 2,67 0,88 0,77 1 : 6,47 

11 0,1 175 21 2,3 0,84 0,76 1 : 8,33 

12 0,1 241 30 2,41 0,84 0,71 1 : 8,03 

13 0,1 156 24 2,77 0,92 0,87 1 : 6,50 

14 0,1 175 27 2,64 0,9 0,8 1 : 6,48 

15 0,1 149 31 2,86 0,92 0,83 1 : 4,81 

16 0,1 154 25 2,61 0,9 0,81 1 : 6,16 

17 0,1 172 25 2,63 0,89 0,82 1 : 6,88 

18 0,1 157 23 2,54 0,89 0,81 1 : 6,83 
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Parcela 
Área 

Amostrada (ha) 
Nº de 

árvores* 
S H' D J QM 

19 0,1 173 19 2,33 0,87 0,79 1 : 9,11 

20 0,1 169 25 2,3 0,81 0,71 1 : 6,76 

21 0,1 218 26 2,78 0,91 0,85 1 : 8,38 

22 0,1 175 29 2,95 0,94 0,88 1 : 6,03 

23 0,1 165 26 2,75 0,91 0,84 1 : 6,35 

24 0,1 159 34 3,18 0,95 0,9 1 : 4,68 

25 0,1 152 27 2,72 0,9 0,83 1 : 5,63 

26 0,1 212 25 2,7 0,9 0,84 1 : 8,48 

27 0,1 161 21 2,53 0,9 0,83 1 : 7,67 

28 0,1 200 20 1,8 0,71 0,6 1 : 10,00 

Geral 2,8 4876 67 3,09 0,92 0,73 1 : 72,78 

S – Riqueza de espécies; H’ – Índice de Shannon; D – Índice de Simpson; J – Equabilidade de Pielou 
e QM - Coeficiente de Mistura de Jentsch   

A comunidade arbórea da AID do empreendimento teve diversidade estimada em 3,09 a partir 
do índice de Shannon (H’), variando entre 1,80 e 3,18 se avaliadas as diferentes parcelas 
amostrais isoladamente. Tal valor é alto, indicando grande diversidade e abundância de espécies 
na área de estudo, fato atribuído ao bom estado de conservação da vegetação como um todo, a 
variedade de ambientes existentes e a diversidade elevada obtida principalmente pelas Matas 
de Galeria.  

Os valores estimados para o índice de Simpson (D), assim como o valor geral obtido (0,92) 
corroboram com os valores de Shannon, indicando grande diversidade de espécies da área. Os 
valores obtidos para a diversidade (Índice de Shannon= H), estão próximos dos limites 
observados em áreas similares estudadas no Distrito Federal, tais como uma área de Cerrado 
Denso na Reserva Ecológica do IBGE, que apresentou Índice de Shannon 3,09 e equabilidade (J) 
0,73 (ANDRADE et al., 2002), embora a área esteja degradada, foram obtidos bons valores de 
diversidade e equabilidade. Outras áreas de Cerrado sentido restrito e Cerradão do DF 
apresentam valores de diversidade entre 3,17 e 4,25 (ANDRADE et al., 2002).  

Com relação a equabilidade de Pielou (J), a área em análise encontra-se dentro do intervalo (0,60 
a 0,92) obtido por outros autores ao estudarem a vegetação lenhosa do cerrado sentido restrito 
de 15 áreas em três unidades fisiográficas do Brasil Central: Chapada da Pratinha, Chapada dos 
Veadeiros e Espigão Mestre do São Francisco (FELFILLI & FAGG, 2007). Esse índice estima se a 
distribuição da abundância das espécies é homogênea para uma dada riqueza. Valores próximos 
a 1 indicam que a abundância das espécies é semelhante entre elas. Esse resultado mostra que 
nos ambientes savânicos a abundância é mais deslocada para algumas espécies. No entanto, o 
resultado geral foi similar (J=0,73) (Tabela 1.11). 

O Coeficiente de Mistura de Jentsch (QM) nos dá uma ideia geral da composição florística da 
floresta, pois indica, em média, o número de árvores de cada espécie que é encontrado no 
povoamento. De acordo com o resultado geral obtido neste estudo, confirmam que o fragmento 
não apresenta problemas na variabilidade de espécies. 
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1.4.2.5 Parâmetros da estrutura horizontal 

A densidade média estimada, de árvores por hectare (290,238 ind.ha-1), encontrada para área de 
estudo, foi mediana, se assemelhando a formações savânicas, variando de Cerrado Ralo a Típico. 
Apesar da vegetação da AID está degrada, a densidade sofre grande influência das áreas de 
antropizadas que possuem a segunda maior representatividade na AID do empreendimento.  

A distribuição do número de árvores em classes diamétricas, visando explicar melhor a estrutura 
horizontal da comunidade, cada fuste foi considerado como um indivíduo, conforme 
apresentado na Figura 1.11. A classe diamétrica menor que 5 cm não entrou no demonstrativo 
Figura 1.11 dá por se tratarem de bifurcações complementares de indivíduos que apresentaram 
DAP maior que 5 cm. 

Identificou-se o padrão exponencial negativo da distribuição, também conhecido popularmente 
como “J-invertido”, padrão típico para formações vegetais naturais de ocorrência em ambientes 
tropicais. A primeira classe (até 10 cm de diâmetro) computou 81,97% dos fustes registrados, a 
segunda classe (10 a 15 cm) representou 16,08% e fustes com diâmetro superior a 15 cm 
somaram apenas 1,95%. 

 

Figura 1.11: Distribuição da densidade de árvores em classes de diâmetro. 

A estrutura horizontal da comunidade arbórea da AID do empreendimeto foi descrita a partir da 
avaliação das contribuições relativas da frequência, da densidade e da dominância das espécies 
listadas, bem como o Índice de Valor de Importância (IVI). As onze espécies com maior Índice de 
Valor de Importância são representadas na Figura 1.12. A Tabela 1.12 apresenta os parâmetros 
fitossociológicos calculados para as espécies registradas na AID do futuro empreendimento. 
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Figura 1.12: Representação gráfica dos parâmetros que compõem o IVI para as onze espécies 
de maior destaque na AID do empreendimento. 

A espécie Qualea parviflora obteve o maior IVI registrado na AID do empreendimento, somando 
13,58% do valor total. Essa espécie foi predominante em toda a fitofisionomia do cerrado, sendo 
o indivíduo mais registrado em toda a área amostrada, obtendo posição de destaque no IVI, 
principalmente em função do DR e DoR, apesar de sua frequência ter sido relativamente pequena 
se comparada a estes outros parâmetros. 

Na sequência, as espécies que se destacaram em relação ao IVI foram: Qualea grandiflora, 
Stryphnodendron adstringens, Ouratea hexasperma, Caryocar brasiliense, Kielmeyera coriacea, 
Pouteria ramiflora, Piptocarpha rotundifolia, Plenckia populnea, Byrsonima verbascifolia e 
Eriotheca pubescens, registrando valores respectivos de 11,11%, 5,44%, 4,63%, 4,52%, 4,30%, 
3,90%, 3,80%, 3,29%, 3,26 e 3,08%. Todas essas onze espécies englobam um total de 60,91% do 
total da importância (IVI) avaliada para toda a área de amostragem. De forma geral, todos os 
parâmetros fitossociológicos foram bem avaliados para estas espécies, refletindo a boa estrutura 
horizontal que estas apresentam.  

Observou-se ainda que todas as espécies destacadas como de maiores IVIs, são características 
de formações savânica do bioma cerrado, demonstrando o alto grau de endemismo das espécies 
registradas da área amostral, consolidando as características regionais de tal fitofisionomia 
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Tabela 1.12: Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de Valor de importância (N = Número de indivíduos, AB = Área Basal, DA = Densidade 
absoluta, DR = Densidade relativa, Fa = Frequência absoluta, FR = Frequência relativa, DoA = Dominância absoluta, DoR = Dominância Relativa, VI = 
Valor de importância). 

Espécie N AB DA DR FA FR DoA DoR VC (%) VI (%) 

Qualea parviflora Mart. 884 5,19 315,71 18,13 92,86 3,64 1,85 18,99 18,56 13,58 

Qualea grandiflora Mart. 708 4,07 252,86 14,52 100,00 3,92 1,45 14,89 14,70 11,11 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 257 1,95 91,79 5,27 100,00 3,92 0,70 7,15 6,21 5,44 

Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill. 282 1,18 100,71 5,78 96,43 3,78 0,42 4,33 5,06 4,63 

Caryocar brasiliense Cambess. 231 1,45 82,50 4,74 89,29 3,50 0,52 5,31 5,02 4,52 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 253 1,08 90,36 5,19 96,43 3,78 0,38 3,93 4,56 4,30 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. 182 1,11 65,00 3,73 100,00 3,92 0,40 4,06 3,90 3,90 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 219 1,12 78,21 4,49 71,43 2,80 0,40 4,10 4,29 3,80 

Plenckia populnea Reissek 174 0,76 62,14 3,57 89,29 3,50 0,27 2,80 3,18 3,29 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 178 0,80 63,57 3,65 82,14 3,22 0,29 2,92 3,28 3,26 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. 154 0,90 55,00 3,16 71,43 2,80 0,32 3,28 3,22 3,08 

Byrsonima coccolobifolia Kunth 141 0,72 50,36 2,89 92,86 3,64 0,26 2,63 2,76 3,05 

Dalbergia miscolobium Benth. 142 0,66 50,71 2,91 78,57 3,08 0,24 2,41 2,66 2,80 

Salacia crassifolia (Mart. Ex Schult.) G. Don 102 0,46 36,43 2,09 92,86 3,64 0,17 1,69 1,89 2,47 

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 104 0,35 37,14 2,13 85,71 3,36 0,12 1,28 1,70 2,26 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr. 40 0,73 14,29 0,82 67,86 2,66 0,26 2,67 1,74 2,05 

Connarus suberosus Planch. 82 0,40 29,29 1,68 75,00 2,94 0,14 1,47 1,57 2,03 

Morta 72 0,40 25,71 1,48 75,00 2,94 0,14 1,47 1,47 1,96 

Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin 70 0,46 25,00 1,44 64,29 2,52 0,16 1,67 1,55 1,88 

Aspidosperma tomentosum Mart. 53 0,20 18,93 1,09 67,86 2,66 0,07 0,74 0,91 1,50 

Tachigali subvelutina (Benth.) Oliveira-Filho 44 0,46 15,71 0,90 32,14 1,26 0,17 1,70 1,30 1,29 

Bowdichia virgilioides Kunth 29 0,27 10,36 0,59 50,00 1,96 0,10 0,99 0,79 1,18 
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Espécie N AB DA DR FA FR DoA DoR VC (%) VI (%) 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 29 0,18 10,36 0,59 53,57 2,10 0,07 0,67 0,63 1,12 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 29 0,17 10,36 0,59 50,00 1,96 0,06 0,60 0,60 1,05 

Annona crassiflora Mart. 30 0,20 10,71 0,62 42,86 1,68 0,07 0,73 0,67 1,01 

Miconia leucocarpa DC. 32 0,23 11,43 0,66 35,71 1,40 0,08 0,84 0,75 0,96 

Machaerium opacum Vogel 21 0,13 7,50 0,43 50,00 1,96 0,05 0,49 0,46 0,96 

Diospyros burchellii Hiern 27 0,12 9,64 0,55 35,71 1,40 0,04 0,45 0,50 0,80 

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. 19 0,10 6,79 0,39 39,29 1,54 0,04 0,38 0,38 0,77 

Qualea multiflora Mart. 16 0,11 5,71 0,33 35,71 1,40 0,04 0,42 0,37 0,72 

Vellozia squamata Pohl 56 0,18 20,00 1,15 7,14 0,28 0,06 0,64 0,90 0,69 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. 18 0,16 6,43 0,37 28,57 1,12 0,06 0,59 0,48 0,69 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore 15 0,14 5,36 0,31 28,57 1,12 0,05 0,50 0,40 0,64 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. 12 0,10 4,29 0,25 28,57 1,12 0,03 0,35 0,30 0,57 

Leptolobium dasycarpum Vogel 15 0,07 5,36 0,31 28,57 1,12 0,03 0,26 0,28 0,56 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 12 0,05 4,29 0,25 32,14 1,26 0,02 0,17 0,21 0,56 

Psidium laruotteanum Cambess. 17 0,06 6,07 0,35 25,00 0,98 0,02 0,21 0,28 0,51 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss 15 0,07 5,36 0,31 21,43 0,84 0,02 0,24 0,28 0,46 

Erythroxylum tortuosum Mart. 8 0,03 2,86 0,16 25,00 0,98 0,01 0,09 0,13 0,41 

Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates 9 0,06 3,21 0,18 17,86 0,70 0,02 0,21 0,20 0,36 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. 8 0,02 2,86 0,16 17,86 0,70 0,01 0,08 0,12 0,31 

Aspidosperma macrocarpon Mart. 13 0,06 4,64 0,27 10,71 0,42 0,02 0,20 0,23 0,30 

Guapira noxia (Netto) Lundell 4 0,04 1,43 0,08 14,29 0,56 0,02 0,16 0,12 0,27 

Vochysia elliptica Mart. 12 0,06 4,29 0,25 7,14 0,28 0,02 0,20 0,23 0,24 

Eremanthus glomerulatus Less. 4 0,01 1,43 0,08 14,29 0,56 0,01 0,05 0,06 0,23 

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. 4 0,02 1,43 0,08 10,71 0,42 0,01 0,09 0,08 0,20 

Mimosa claussenii Naudin 5 0,02 1,79 0,10 10,71 0,42 0,01 0,06 0,08 0,19 
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Espécie N AB DA DR FA FR DoA DoR VC (%) VI (%) 

Roupala montana Aubl. 3 0,02 1,07 0,06 10,71 0,42 0,01 0,08 0,07 0,19 

Vochysia rufa Mart. 3 0,02 1,07 0,06 10,71 0,42 0,01 0,06 0,06 0,18 

Palicourea rigida Kunth 3 0,01 1,07 0,06 10,71 0,42 0,00 0,03 0,04 0,17 

Neea theifera Oerst. 3 0,01 1,07 0,06 10,71 0,42 0,00 0,04 0,05 0,17 

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson 3 0,01 1,07 0,06 7,14 0,28 0,00 0,03 0,05 0,12 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. 2 0,01 0,71 0,04 7,14 0,28 0,00 0,02 0,03 0,11 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. 2 0,01 0,71 0,04 7,14 0,28 0,00 0,02 0,03 0,11 

Vochysia thyrsoidea Pohl 3 0,03 1,07 0,06 3,57 0,14 0,01 0,11 0,09 0,10 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. 3 0,03 1,07 0,06 3,57 0,14 0,01 0,10 0,08 0,10 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg 3 0,03 1,07 0,06 3,57 0,14 0,01 0,10 0,08 0,10 

Vernonanthura ferruginea (Less.) H.Rob. 3 0,01 1,07 0,06 3,57 0,14 0,01 0,05 0,06 0,08 

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. 2 0,02 0,71 0,04 3,57 0,14 0,01 0,07 0,05 0,08 

Casearia sylvestris Sw. 3 0,01 1,07 0,06 3,57 0,14 0,00 0,02 0,04 0,07 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. 2 0,01 0,71 0,04 3,57 0,14 0,00 0,03 0,04 0,07 

Davilla elliptica A.St.-Hil. 2 0,01 0,71 0,04 3,57 0,14 0,00 0,02 0,03 0,07 

NI.3 1 0,01 0,36 0,02 3,57 0,14 0,01 0,05 0,04 0,07 

Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini 1 0,00 0,36 0,02 3,57 0,14 0,00 0,01 0,01 0,06 

Aegiphila verticillata Vell. 1 0,00 0,36 0,02 3,57 0,14 0,00 0,01 0,02 0,06 

Hancornia speciosa Gomes 1 0,00 0,36 0,02 3,57 0,14 0,00 0,02 0,02 0,06 

Dimorphandra mollis Benth. 1 0,01 0,36 0,02 3,57 0,14 0,00 0,02 0,02 0,06 

Total 4876 27,32 1741,43 100 2553,57 100 9,758 100 100 100 
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1.4.3 Inventário Florestal Quantitativo 

O inventário florestal quantitativo consiste no uso de fundamentos da teoria de amostragem 
para a determinação ou estimativa de características quantitativas de uma floresta 
(SCOLFORO & MELLO, 2006), tais como: área basal, altura e diâmetro médio das árvores 
registradas, densidade da população, densidade de fustes, densidade básica da madeira, 
estoques em volume, biomassa e carbono, dentre outras. A precisão do Inventário 
Quantitativo é uma das ferramentas que permite a validação dos dados obtidos. Ressalta-se 
que esta avaliação é cabível apenas para as áreas em que foi realizada a amostragem. 

1.4.3.1 Precisão do inventário quantitativo (amostragem aleatória simples) 

Para cálculo do volume, os estratos foram divididos com base nas diferentes formações 
fitofisionômicas ocorrentes na Área de Influência Direta, no levantamento de campo e nas 
informações obtidas por SIG – Sistema de Informação Geográfico. 

O número de unidades amostrais aplicadas foi distribuído para atender a proporcionalidade e 
a variabilidade fitofisionômica relativa à área de cerrado em todo limite vegetado da AID do 
empreendimento e ao erro determinado pelo órgão ambiental. Totalizando 146,63 hectares, 
onde são representados cerrado sentido restrito heterogêneo em bom estado de 
conservação. Ressalta-se que as áreas de onde foram aplicadas o censo (cerrado e árvores 
isoladas) foram retiradas deste cômputo, pois, não se aplica este tipo de análise. 

Para a área amostral utilizou-se parcelas de 20 m x 50 m (1000 m²), sendo alocadas 28 
unidades amostrais (U.A.), totalizando 2,80 hectares de área amostrada (Tabela 1.13). O 
mapeamento e distribuições das unidades amostrais foi previamente apresentado na Figura 
1.6.  

Tabela 1.13: Cerrado sentido restrito com o total de área amostrada e número de parcelas 
amostrada na AID do empreendimento. 

Classe de uso do solo Área (ha) Área amostrada (há) U.A 

Cerrado sentido restrito 146,63  2,8 28 

Na Tabela 1.14 pode-se observar a relação entre a quantidade de amostras coletadas em 
campo e a quantidade ótima de amostras (NEYMAN, 1934) com base na variável volume. A 
análise da intensidade amostral, evidenciou que, foi possível atender ao limite de erro de 20% 
com base no parâmetro volume, conforme estabelece o Termo de Referência para Inventário 
Florestal (V. Junho/2019) do IBRAM. Dessa maneira, considerando o número de unidades 
amostradas (28 U.A.), a amostragem foi suficiente (erro amostral 9,92%) para contemplar 
toda a variabilidade ocorrente na área do estudo, considerando a fitofisionomia existente, não 
havendo a necessidade de aumentar o número de U.A. 

Tabela 1.14: Análise estatística do erro amostral da variável volume, calculada com base nos 
dados amostrais coletados no bioma cerrado na AID do futuro empreendimento. 

Parâmetro  Cerrado sentido restrito 

Área Total (ha) 146,63 

Nº U.A. alocadas 28 
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Parâmetro  Cerrado sentido restrito 

n - ótimo (Neyman) 9 

Volume Medido 85,72 

Média * 3,06 

Desvio Padrão * 0,78 

Variância * 0,61 

Variância da Média * 0,02 

Erro Padrão da Média* 0,15 

Coef. de Variação % 25,60 

Valor de t Tabelado 2,05 

Erro Amostral Abs.* 0,30 

Erro Amostral % 9,93 

IC para a Média (95%) * 2,7575 <= X <= 3,3654 

IC méd. por ha (95 %) 27,5750 <= X <= 33,6538 

Volume Estimado (m³) 4483,7817 

IC para o Total (95 %) 4038,6298 <= X <= 4928,9336 

Considerando o parâmetro densidade, foi obtido erro amostral estimado em 7,29%, inferior 
ao limite de 20% em consonância com o estabelecido pelo órgão ambiental para o parâmetro 
volume. Assim, a intensidade amostral seria atingida com a amostragem de 6 U.A. Como 
foram amostradas 28 U.A. e o erro amostral ficou muito abaixo do limite imposto, a 
intensidade amostral foi suficientemente atingida para esse parâmetro. A Tabela 1.15 
apresenta a síntese dos resultados da análise estatística para o parâmetro densidade. 

Tabela 1.15: Análise estatística do erro amostral da variável densidade, calculada com base 
nos dados amostrais coletados na AID do futuro empreendimento. 

Parâmetro Cerrado sentido restrito 

Área Total (ha) 146,63 

Nº U.A. alocadas 28 

n - ótimo (Neyman) 6 

Indivíduos medidos 4530 

Média * 161,68 

Desvio Padrão * 30,38 

Variância * 922,82 

Variância da Média * 32,96 

Erro Padrão da Média* 5,74 

Coef. de Variação % 18,79 

Valor de t Tabelado 2,05 

Erro Amostral Abs.* 11,78 

Erro Amostral % 7,29 
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Parâmetro Cerrado sentido restrito 

IC para a Média (95%) * 149,8992 <= X <= 173,4579 

IC méd. por ha (95 %) 1498,9924 <= X <= 1734,5790 

Número de indivíduos 236794,4357 

IC para o Total (95 %) 219542,4296 <= X <= 254046,4418 

1.4.3.2 Estimativas volumétricas por formação vegetacional. 

Para a área de amostragem o volume total estimado foi de 4483,78 m³, juntando as 
volumetrias de amostragem e censo do bioma cerrado (área 151,47 ha) o resultado para essa 
fitofisionomia é de 4511,36 m³. Sendo assim o volume total da AID (cerrado e árvores isoladas) 
foi de 4619,81 m³ (Tabela 1.16). 

Tabela 1.16: Classes e seus respectivos valores volumétricos finais e densidades volumétricas. 

Levantamento Classe 
Volume 

m³ 
Área (HA) m³/há 

Amostragem Cerrado 4483,78 146,63 30,61 

Censo 
Cerrado (0,30m) 27,58 4,84 5,70 

Árvores isoladas (1,30m) 108,45 11,08 9,79 

Total 4619,81 162,55 28,42 

1.4.4 Espécies de Interesse Conservacionista 

No inventário florestal realizado na área do futuro parcelamento de solo, foram identificadas 
12 espécies citadas nas listas de proteção especial e/ou na lista de espécies tombadas do 
Distrito Federal, ou seja, são espécies de interesse conservacionista.  

Ocorre na área duas espécies citadas na Lista vermelha das espécies da flora ameaçadas de 
extinção da IUCN. As espécies Lafoensia pacari e Swietenia macrophylla que são classificadas 
como vulneráveis (VU). Estas espécies demandam manejo adequado, objetivando sua 
conservação in situ. 

Com relação as espécies tombadas pelo patrimônio do Distrito Federal, através do Decreto 
39.469/2018 na área foram registradas as seguintes espécies: peroba (Aspidosperma 
macrocarpon), peroba do cerrado (Aspidosperma tomentosum), pequi (Caryocar brasiliense), 
jacarandás (Dalbergia miscolobium), cagaita (Eugenia dysenterica), ipês (Handroanthus 
ochraceus, Handroanthus serratifolius e Tabebuia aurea), sucupira-branca (Pterodon 
pubescens) e gomeira (Vochysia thyrsoidea).  

Dentro dessas 12 espécies foram identificados 777 indivíduos que se enquadram como 
protegidas perante as leis citadas acima, que de alguma forma são tombadas pelo patrimônio, 
sendo tida como de interesse conservacionista e prioridade na compensação de tais espécies 
suprimidas (Tabela 1.17). 
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Tabela 1.17. Leis de proteção e suas respectivas espécie e número de indivíduos. 

Status de 
Proteção 

Espécie autor Nome popular 
Nº 

indivíduos 

Decreto 
39.469/18 

Aspidosperma macrocarpon Mart. Peroba 15 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba do cerrado 80 

Caryocar brasiliense Cambess. Pequizeiro 253 

Dalbergia miscolobium Benth. Jacarandá do cerrado 327 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC. Cagaita 2 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê amarelo do cerrado 51 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Pau d'arco 2 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. Sucupira branca 18 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 
Hook.f. ex S.Moore 

Caraíba 17 

Vochysia thyrsoidea Pohl Gomeira 2 

IUCN (VU) 
Lafoensia pacari A.St.-Hil. Pacari 7 

Swietenia macrophylla King Mogno 3 

Total 12 777 

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento realizado nas áreas de influência de caráter homogêneo do futuro 
parcelamento de solo, denominado Jóquei, foi adequado, uma vez que os resultados 
provenientes do levantamento de campo do bioma cerrado, avaliado por meio de 
amostragem simples implicou em um erro de amostragem por indivíduo aceitável (7,29%), 
assim como o erro para volume (9,93%), com valores inferiores ao limite de erro máximo 
admissível de 20% adotado pelo IBRAM. As outras classes de uso do solo que eram mais 
heterogêneas e com árvores espaçadas foram feitos o levantamento florestal 100% (censo), 
obtendo valores reais de todos os seus indivíduos dentro das áreas demarcadas (cerrado e 
árvores isoladas). 

Com relação a suficiência amostral, em termos de representatividade das espécies, verificou-
se a que a curva espécie-área apresentou estabilização, indicando que a composição florística 
da área foi amostrada com 25 unidades amostrais (U.A.). Já para a área de censo, todos os 
espécimes foram registrados, obtendo-se a totalidade da composição florística deste trecho. 
Sendo assim, a amostragem atingiu a suficiência amostral quantitativa e qualitativa.  

O estudo apresentou excelente grau taxonômico de identificação botânica, onde 79 espécies 
(96,34%) foram identificadas em nível de gênero e espécie, e apenas 3 espécies (3,66%) não 
foram identificadas em nenhum nível taxonômico. O estudo florístico da vegetação nas áreas 
de amostragem e censo registrou elevada diversidade taxonômica, onde foram registradas 39 
famílias, 69 gêneros e 82 espécies vegetais, perfazendo 5989 indivíduos inventariados nas 
áreas de censo e amostragem, englobando árvores vivas e mortas em pé (93 indivíduos). Os 
indivíduos mortos somaram 1,55% do total de árvores nas áreas de amostragem e censo no 
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geral. Nesse total de indivíduos, foram verificadas 736 árvores com uma ou mais ramificações 
abaixo do ponto de aferição, totalizando 7050 fustes.  

As espécies com maior dominância ecológica na AID de amostragem, organizadas em ordem 
decrescente de Índice de Valor de Importância, foram Qualea parviflora, Qualea grandiflora, 
Stryphnodendron adstringens, Ouratea hexasperma, Caryocar brasiliense, Kielmeyera 
coriacea, Pouteria ramiflora, Piptocarpha rotundifolia, Plenckia populnea, Byrsonima 
verbascifolia e Eriotheca pubescens, registrando valores respectivos de 13,58%, 11,11%, 
5,44%, 4,63%, 4,52%, 4,30%, 3,90%, 3,80%, 3,29%, 3,26 e 3,08%. 

Foi possível estimar, com nível de confiança de 95%, o volume médio amostrado de 3,06 
m³/ha. Considerando toda AID da amostragem do empreendimento, o volume total foi 
estimado em 4483,78 m³, com uma densidade estimada de 30,61 m³/ha para a formação 
savânica (cerrado sentido restrito). Já o total de indivíduos foi estimado em 236794,44 com uma 

densidade de 1616,79 ind/há. Esses resultados são valores estimados que podem sofrer 
divergência dependendo das atividades do projeto executivo urbanístico. 

A determinação da compensação florestal do empreendimento no momento da instalação, 
após definição das áreas parceláveis (ausentes de restrições ambientais) e determinação dos 
locais de infraestrutura básica do empreendimento, será calculada nos moldes da legislação 
vigente (Dec. nº 39.469/2018), baseada na caracterização fitofisionômica, seus respectivos 
quantitativos em área, informações volumétricas estimadas para cada fitofisionomia e no 
Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação. Sendo assim, finda-se a seguinte volumetria: 
Cerrado sentido restrito. 

Estes valores também serão úteis no planejamento da supressão da vegetação no momento 
da instalação do empreendimento, que deverá ser realizada mediante a otimização do uso e 
do aproveitamento da madeira, destinação apropriada do produto, observância dos requisitos 
técnicos ambientais, bem como cumprimento da legislação ambiental federal e distrital. 

Dentre as espécies arbóreas listadas durante o levantamento, aquelas apontadas como 
tombadas e/ou de interesse conservacionista merecem especial atenção, já que são 
consideradas espécies com alta importância e interesse de conservação, devendo ser alvo de 
programas ambientais específicos, com vistas à manutenção destas, nos moldes das 
exigências realizadas pelo órgão ambiental. 

Não há dúvidas que o parcelamento de solo Jóquei é viável do ponto de vista técnico da Flora, 
desde que atendidas às exigências contidas na legislação ambiental federal e distrital, 
principalmente no que tange a realização da compensação florestal  
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