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(1Eliseu Alves; 2Embrapa Cerrados; 3Embrapa Sede)

Resumo
A flora da região ultramáfica de Barro Alto, GO, gradativamente tem sido retira-
da por conta da expansão da mineração de níquel. O objetivo deste estudo foi 
catalogar as plantas nativas em fragmentos de cerrado campo sujo, em áreas 
de cava da Anglo American, contabilizando o número de espécies e famílias 
botânicas, além de evidenciar se estão em estado vegetativo ou reprodutivo. 
O método utilizado foi o registro de imagens das mudanças fenológicas da 
vegetação, por meio de câmeras fotográficas digitais, em visitas frequentes 
às áreas, no período de 2008-2018. Por meio dos registros, foi feita uma 
prévia identificação botânica dos indivíduos, com o auxílio de consultas de 
exsicatas, guias eletrônicos e notas bibliográficas e, posteriormente, revis-
ta por especialistas. Os dados obtidos, que evidenciaram a diversidade e 
riqueza da flora, foram organizados em gráficos e tabelas, comprovando a 
presença de mais de 200 espécies distribuídas em 54 famílias, com seus 
períodos de floração e frutificação, indicando o melhor momento para coleta 
de sementes.

Termos para indexação: catalogar; espécies; famílias; floração; frutificação; 
semente.
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