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A obra Reserva Ecológica do IBGE integra a comemoração pelos 35 anos desta área, que 
muito tem contribuído para o acúmulo de experiências na produção de conhecimento 
científico e na conservação da biodiversidade do bioma Cerrado.

A Reserva Ecológica do IBGE - Recor é uma área de interesse científico no 
Cerrado brasileiro. Sua criação, pelo IBGE, em 22 de dezembro de 1975, foi ato 
de pioneirismo e vanguarda. A iniciativa estava em consonância com as diretrizes 
ambientais recém-emanadas do Clube de Roma e da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente, ocorrida na cidade de Estocolmo em 1972, e com as do 
próprio Governo Federal. Resultou das preocupações em conciliar a conservação e a 
sustentabilidade ambiental do desconhecido Cerrado com os impactos advindos do 
acelerado processo de desenvolvimento regional impulsionado pela transferência da 
capital para o Planalto Central. Na esteira de esperanças que embalava Brasília, visava 
ainda à integração da pesquisa nacional e estrangeira nesse novo caminho, rumo ao 
centro, experiência que deveria incentivar outras instituições de governo, detentoras de 
grandes áreas, a trilharem caminhos semelhantes. 

Assim, em terras que recebeu do governo do Distrito Federal (gleba Roncador) 
em 1960, o IBGE vislumbrou implantar este projeto. A transformação da área em 
Reserva Ecológica do IBGE resultou na proposta de um programa científico inédito, 
que, conjugando escalas local e regional, visava ao estudo comparativo da biodiversidade 
da Recor – área controle ainda bem preservada – em contraponto às áreas do bioma 
alteradas pelo homem. A ideia pioneira de implantar no Roncador um centro de 
pesquisas científicas, de renome nacional e internacional, se concretizaria, enfim, a partir 
de meados da década de 1970, sob o enfoque emergente dos estudos ambientais.  

Ao longo de 35 anos, a Reserva Ecológica do IBGE firmou-se como uma área 
de referência em pesquisas ecológicas de curta e de longa duração, possuindo uma 
adequada infraestrutura para a realização de pesquisas científicas, e notabilizando-
se por integrar redes nacionais e internacionais de monitoramento de dados 
geocientíficos. Essa experiência, fruto do trabalho de servidores do IBGE e de 
parceiros externos comprometidos com o Cerrado, resultou na produção de mais de  
1 000 trabalhos científicos, incluindo 177 dissertações de mestrado e teses de 
doutorado. Um sistema georreferenciado de gestão de pesquisas foi pouco a pouco 
implementado, para permitir o acompanhamento de todas as etapas dos diferentes 
estudos, estando prevista para breve a sua disponibilização no âmbito da Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais - INDE, de modo a incentivar o intercâmbio de dados e 
experiências conservacionistas no País. 

As atividades realizadas no âmbito da Reserva Ecológica do IBGE têm contribuído 
decisivamente para a a configuração da paisagem do Distrito Federal. Inserida em uma 

rede de articulações, a Recor tem colaborado para a criação de novas áreas protegidas, 
seus planos de monitoramento e manejo, planejamento de corredores ecológicos, que 
permitiriam interligá-las, além da integração das brigadas contra incêndios florestais, 
que tem garantido a sua proteção. Por sua representatividade ecológica e integridade 
ambiental, tornou-se componente importante do mosaico de áreas protegidas da capital 
(zona de vida silvestre da Área de Proteção Ambiental Distrital Gama e Cabeça de 
Veado e da Área de Proteção Ambiental Federal do Planalto Central; zona nuclear 
da Reserva da Biosfera do Cerrado – Fase I – Programa Cobramab/Unesco), cujo 
patrimônio ambiental confere proteção à área urbana tombada como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. 

A obra completa Reserva Ecológica do IBGE, apresentada em três volumes, cobre 
diferentes cortes temáticos dessa experiência e destaca suas contribuições importantes 
para a formulação de políticas públicas que visam à conservação e ao uso sustentável da 
biodiversidade no bioma Cerrado. 

O primeiro volume, Biodiversidade Terrestre, lançado na semana do meio ambiente 
de 2011, ano internacional das florestas, é um tributo aos conhecimentos gerados 
sobre os diferentes níveis de organização da biota, e os diversos processos históricos 
e contemporâneos que os mantêm, nas diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado.  
Os dois volumes seguintes – Biodiversidade Aquática e Área Protegida com Interesse 
Científico – têm seus lançamentos previstos para 2012, quando serão celebrados os 40 
anos da Conferência realizada em Estocolmo, em 1972, que indiretamente motivou 
a criação da unidade e, também, a realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) quando serão celebrados os 20 anos da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 
92, realizada no Rio de Janeiro em 1992) – a segunda conferência mundial sobre o 
meio ambiente, onde foi firmada a Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB 
(Convention on Biological Diversity - CBD), cujas diretrizes e metas tornaram-se, desde 
então, referência para seu programa científico. 

Uma obra dessa dimensão é mais uma contribuição relevante do IBGE para a 
sociedade brasileira, reafirmando sua missão institucional de retratar o Brasil com 
informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania.

Luiz Paulo Souto Fortes
Diretor de Geociências do IBGE
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Nunca se perdeu tanta biodiversidade no mundo em tempos históricos como nos últimos 
50 anos – essa é uma das principais conclusões da Avaliação ecossistêmica do milênio, 
lançada pela Organização das Nações Unidas - ONU em 2005. Estima-se que a atual taxa 
de extinção de espécies seja de 100 a 1 000 vezes maior do que aquela observada antes do 
início da Revolução Industrial – o que sugere que estamos entrando no período do sexto 
evento de extinção em massa ocorrido na Terra (o último, ocorrido há 65 milhões de anos, 
levou os dinossauros e muitos outros grupos de animais à extinção).

Outro relatório da ONU, lançado em 2010, o Estudo econômico dos ecossistemas e da 
biodiversidade (conhecido pela sigla inglesa TEEB, do título original: The economics of 
ecosystems and biodiversity), estimou que o custo para a humanidade, em perdas diretas 
e indiretas de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, resultante dos desmatamentos – 
em boa parte ilegais e predatórios – das florestas em todo o mundo é de cerca de 2 a 5 
trilhões de dólares por ano, um valor maior que as perdas financeiras da crise econômica 
de 2008, a maior desde o colapso das bolsas de valores de 1929.

Sem as plantas e algas não teríamos oxigênio na atmosfera, sem o qual não haveria 
vida no planeta Terra. Sem a diversidade de espécies e sem a diversidade genética nas 
espécies não teríamos a relativa estabilidade de funcionamento dos processos ecológicos 
dos ecossistemas e a consequente oferta constante de serviços ecossistêmicos que 
garantem as condições de sobrevivência dos mais de seis bilhões de humanos que 
habitam este planeta, inquilinos passageiros e inadimplentes que ao deixar de pagar o 
preço justo do aluguel condenam o planeta a uma deterioração talvez sem retorno.

Ainda em 2010, declarado o Ano Internacional da Biodiversidade, a ONU 
lançou o terceiro relatório do Panorama da biodiversidade global (conhecido pela 
sigla inglesa GBO, de Global biodiversity outlook3), concluindo que nenhuma das 
21 Metas Globais de Biodiversidade para 2010, propostas na Convenção sobre 
Diversidade Biológica - CDB (Convention on Biological Diversity - CBD) 
foi alcançada plenamente e que os principais fatores que promovem a perda da 
biodiversidade continuam aumentando de forma insustentável: o crescimento 
populacional humano; o crescimento do consumo humano; o crescimento da pesca 
predatória; o crescimento do desmatamento predatório; o crescimento insustentável 
da expansão urbana e da agropecuária, o crescimento da poluição e dos resíduos; 
o crescimento do aquecimento global e o crescimento da invasão de espécies 
exóticas. O Quarto relatório nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica, 
lançado pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF, do Ministério do Meio 
Ambiente, também em 2010 mostrou que o mesmo quadro vale para o Brasil, apesar 

dos importantes avanços alcançados com a redução da taxa de desmatamento e 
ampliação das áreas protegidas na Amazônia brasileira.

Torna-se evidente que o futuro da humanidade e de toda a vida no planeta Terra 
estará ameaçado se o rumo atual do desenvolvimento econômico (conhecido pela 
expressão inglesa “business as usual”) não for rapidamente alterado para um mais 
sustentável. Foi pensando nisso que os governos de todos os países do mundo, com 
a solitária, esdrúxula e soberba exceção dos Estados Unidos, aprovaram na décima 
Conferência das Partes (Conference of the Parties - COP 10) da Convenção sobre 
Diversidade Biológica - CDB, em Nagoia, no Japão, em outubro de 2010, as novas 20 
Metas Globais de Biodiversidade para o período de 2011 a 2020, chamadas de Metas 
de Aichi. Resta saber se os governos e as sociedades em todo o mundo conseguirão 
mobilizar os meios que permitirão o alcance destas metas.

Um dos insumos básicos para que as alcancemos é a base científica. Somente com 
o adequado conhecimento científico teremos a compreensão necessária dos riscos e 
das oportunidades para orientar a correta decisão política sobre os rumos dos países e 
das corporações, afastando o risco de decisões clientelistas de curto prazo que levam ao 
esgotamento dos recursos naturais e à perda dos serviços ecossistêmicos. Apenas uma 
sociedade bem-informada é capaz de defender seus legítimos interesses por um mundo 
mais saudável, mais sustentável, menos violento e menos injusto. Tanto que a ONU 
aprovou em 2010 a criação de um novo organismo internacional – uma Plataforma 
Intergovernamental Político-Científica sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
(conhecido pela sigla inglesa IPBES, de Intergovernamental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services).

O que nos remete para os desafios e as oportunidades em relação ao bioma Cerrado, 
o segundo maior do País e da região neotropical, ou seja, da América Latina. Poucos se 
dão conta de que o Brasil é o país com a maior área de savana em todo o mundo, uma 
vez que o Cerrado nada mais é que um grande mosaico de um tipo especial de savana 
entremeado de florestas ripárias, decíduas e semi-decíduas, veredas e uma diversidade 
de campos. Estima-se que o Cerrado abrigue cerca de 1/3 de toda a biodiversidade 
brasileira, que representa mais de 15% de toda a biodiversidade conhecida pela ciência 
no mundo. Atualmente, está registrada cientificamente a existência de 11 349 espécies 
de plantas com flor (angiospermas), totalizando 12 669 espécies de plantas, fungos e 
algas no bioma Cerrado, segundo o Catálogo de plantas e fungos do Brasil, lançado, em 
2010, pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos cinco institutos vinculados ao 
Ministério do Meio Ambiente.

P R E f á c i o
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Além desta riquíssima e desconhecida biodiversidade, o bioma Cerrado é berço 
das águas e responsável pela vazão perene de boa parte dos rios brasileiros. Este 
grande patrimônio, entretanto, está fortemente ameaçado: dados do Ibama divulgados 
pelo Ministério do Meio Ambiente em abril de 2011 indicam que 49% da área 
total do bioma Cerrado (que totaliza pouco mais de 2 milhões de km2) já haviam 
sido desmatados e convertidos para outros usos (pastagens, lavouras, barragens de 
hidrelétricas, áreas urbanas e de infraestrutura, áreas sob mineração e terras degradadas).  
O que não quer dizer que a área remanescente de 51% esteja bem conservada – ao 
contrário, já que a maior parte é utilizada como pastagem (uma parte significativa 
já degradada) e submetida à extração predatória de carvão vegetal e queimadas em 
frequências e intensidades acima da capacidade natural de recuperação.

Além do desmatamento ilegal e predatório e da alta frequência e intensidade das 
queimadas, o bioma Cerrado sofre com a expansão crescente de espécies exóticas 
invasoras e com o crescimento da poluição das águas e dos solos. Um reflexo imediato 
desta situação é que o Cerrado é o segundo bioma brasileiro, atrás apenas da Mata 
Atlântica, com mais espécies ameaçadas de extinção, conforme as listas oficiais editadas 
pelo Ministério do Meio Ambiente. Atualmente, apenas cerca de 8% deste bioma está 
protegido, em maior ou menor grau, por unidades de conservação do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza, dos quais apenas cerca de 3% protegidos por 
unidades de conservação de proteção integral. Contribuem também para a conservação 
dos ecossistemas e biodiversidade do Cerrado as terras indígenas (cerca de 4% do 
bioma), bem como as Áreas de Proteção Permanente - APP e as Reservas Legais 
definidas pelo Código Florestal.

Entretanto, o estudo denominado Avaliação do estado de conhecimento da 
biodiversidade brasileira, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2006, estimou 
que apenas cerca de 10% da biodiversidade total existente no Território Nacional e em 
sua zona econômica exclusiva marinha é conhecida pela ciência. Pois é nos trópicos, e 
especialmente nos das Américas, que está a maior parte da biodiversidade desconhecida 
no mundo.

Num país que concentra cada vez mais sua economia na exportação de matéria-
prima – na forma de commodities – produzida pela agropecuária e pela extração de 
petróleo e mineração, apenas investimentos maciços em educação e em ciência e 
tecnologia poderão criar novas oportunidades de emprego e renda resultantes de 
processos sustentáveis de produção e da agregação de valor aqui no país, antes de se 
exportar produtos de alto valor. 

É nesse contexto de destruição do Cerrado que o País começa a se mobilizar para 
alcançar metas de redução do desmatamento e das queimadas e metas de redução da 
emissão de gases de efeito estufa, bem como as metas de ampliação das áreas protegidas, 
com a busca de maior sustentabilidade na produção agropecuária, na produção florestal 
(tanto de produtos madeireiros quanto de não madeireiros), na produção pesqueira e nos 

investimentos de infraestrutura e de produção energética. O Cerrado tem o potencial de 
se tornar o maior celeiro do mundo, desde que saiba fazê-lo com sustentabilidade. 

A Reserva Ecológica do IBGE – a Recor, como é conhecida –, criada em 
1975, destaca-se no cenário nacional e internacional como a área do bioma Cerrado 
com maior concentração de pesquisas científicas nas áreas de ecologia, botânica e 
zoologia. Trata-se, portanto, de uma referência essencial na compreensão da estrutura 
e do funcionamento dos ecossistemas desse bioma, de sua biodiversidade e serviços 
ecossistêmicos. A Recor faz parte de importantes redes de pesquisa nacional e 
internacional sobre ecologia e impactos do fogo; relação entre vegetação e a atmosfera; 
ecologia de rios de cabeceira; e estrutura e dinâmica de comunidades vegetais e animais. 
Pesquisadores e alunos de graduação e de pós-graduação de numerosos institutos de 
pesquisa e universidades brasileiras e estrangeiras têm se beneficiado de suas condições 
excepcionais de pesquisa de campo. Atualmente, a Recor faz parte do grupo de elite das 
estações de pesquisa ecológica no mundo.

Como ibegeano desde 1978, tive o privilégio de passar mais de 10 anos pesquisando 
a ecologia do Cerrado na Reserva Ecológica do IBGE. Ainda, como professor da 
Universidade de Brasília - UnB desde 1981, nas áreas de proteção florestal e ecologia, e 
como gestor de políticas públicas no Ministério do Meio Ambiente desde 1991, é com 
profundo orgulho e satisfação que prefacio esta importante obra, que, com toda certeza, 
será importante referência científica para a compreensão e solução dos grandes desafios 
que o Cerrado apresenta, para que possamos alcançar um verdadeiro desenvolvimento 
sustentável nesse bioma.

Braulio Ferreira de Souza Dias
Secretário de Biodiversidade e Florestas
Ministério do Meio Ambiente
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A iniciativa de criação, em meados dos anos de 1970, de uma área protegida 
de interesse científico, vinculada ao IBGE, e concebida para fornecer subsídios 
ao planejamento territorial sustentável para o bioma Cerrado, a partir de um 
programa de pesquisas inovador, perpetuaria a tradição institucional de pioneirismo 
e vanguarda e de seus enlaces históricos com Brasília. À época, o Cerrado era um 
bioma de diversidade biológica ainda desconhecida, pouco protegida e sem apelo 
nas sociedades brasileira e internacional, mas a percepção da ameaça iminente 
advinda do avanço da fronteira agrícola impulsionado pelos novos programas de 
desenvolvimento nacional, e do despreparo do governo e da sociedade em lidar 
com as consequências ambientais reportadas na Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrida na cidade de Estocolmo em 1972, 
deram sentido de urgência à implantação da Reserva Ecológica do IBGE - Recor. 

A partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e  
Desenvolvimento (ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992), a Convenção 
sobre Diversidade Biológica – CDB (Convention on Biological Diversity – CBD) 
passou a ser um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados 
às questões ambientais. Funciona como o principal fórum internacional na 
definição do marco legal e político para temas e questões relativas à biodiversidade 
e para diversas convenções e acordos ambientais mais específicos. Pouco a pouco, 
ações governamentais voltadas à conservação da biodiversidade nos níveis de 
ecossistemas e hábitats, comunidades e espécies ameaçadas de extinção, bem como 
de genomas e genes de importância social, científica ou econômica do bioma 
Cerrado, foram sendo elaboradas, em consonância com as diretrizes e metas da 
Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Para preservar e utilizar a biodiversidade do bioma Cerrado de forma 
sustentável, é necessário, em primeiro lugar, conhecê-la. Muito embora ainda 
falte muito para se ter uma compreensão mais precisa sobre o real potencial 
biótico regional, o conhecimento científico sobre a biodiversidade do bioma 
ampliou-se muito em resposta aos mecanismos de fomento à pesquisa 
implementados no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica.  
Neste sentido, ao longo de 35 anos, a Reserva Ecológica do IBGE implantou 
condições estruturais e teceu parcerias que viabilizaram a manutenção da 
integridade ecológica da área e o teste de hipóteses científicas em escala local 

e regional, importantes ao fomento de muitas dessas ações governamentais de 
conservação e uso sustentável da biodiversidade do bioma Cerrado. 

Atualmente, essa unidade destaca-se nos cenários nacional e internacional por 
integrar um grupo seleto de estações de pesquisas científicas que se tornaram referência 
na produção de informações ecológicas em seus respectivos biomas. Muitos fatores 
concorreram para que a Reserva Ecológica do IBGE atingisse esse status. Os eixos 
condutores dessa jornada são o foco principal desta Introdução geral à obra1. 

A Reserva Ecológica do IBGE foi implantada em uma área 
muito especial, tanto do ponto de vista histórico como 
geográfico

A Reserva Ecológica do IBGE foi implantada na gleba Roncador, parte da 
Fazenda Santa Bárbara, desapropriada pelo Governo do Distrito Federal 
para a implantação de Brasília. A Fazenda Santa Bárbara era muito antiga. 
Foi concedida a Serafim Camelo de Mendonça, em 1767, como uma das 37 
sesmarias povoadoras do Distrito Federal, incumbidas da produção de gado e 
gêneros agrícolas para abastecimento das cidades ligadas ao ciclo do ouro que 
estavam sendo fundadas no seu entorno. 

Pela estrada que cortava a fazenda, junto às cabeceiras do córrego Roncador, 
e que interligava a cidade de Santa Luzia (Luziânia) ao estabelecimento 
de arrecadação de impostos da Serra da Contagem e à Vila dos Couros 
(Formosa), circularam inúmeros viajantes, cronistas das Entradas e Bandeiras 
que vasculharam a região em busca de ouro e índios, algumas expedições 
de naturalistas, além dos pesquisadores que integraram as três expedições 
geográficas incumbidas de definir o local mais apropriado para a transferência 
da capital. Seus relatos formam um extraordinário acervo de informações 
geográficas e sobre a história natural do Cerrado no Distrito Federal. Os 
primeiros registros científicos sobre a área da Recor antecedem em dois séculos 
seu programa de pesquisas geocientíficas.

A área onde foi implantada a Reserva Ecológica do IBGE tem localização 
privilegiada e fácil acesso. Distante apenas 26 km do centro de Brasília (km zero 

R E s E R v A  E c o l ó g i c A  d o  iBgE :  P A R c E R i A s  c i E n T í f i c A s   P A R A  A  s u s T E n T A B i l i d A d E  d o  c E R R A d o

( i n T R o d u ç ã o  g E R A l  à  o B R A )

1  Para informações complementares, ver a publicação: RIBEIRO, M. L. Geografia de esperança: a Reserva Ecológica do IBGE e 
a nova capital. In: SENRA, N. de C. (Org.). Veredas de Brasília: as expedições geográficas em busca de um sonho. Rio de Janeiro: 
IBGE, Centro de Documentação e Disseminação de Informações, 2010, p. 141-155.
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da BR-251: Brasília-Unaí), através da Estrada Parque Contorno - DF 001, encontra-
se relativamente próxima ao centro das decisões políticas do País, mas suficientemente 
afastada das áreas de maior dinamismo antrópico. Situada na bacia do Lago Paranoá, 
concebida originalmente como faixa sanitária para proteção dos mananciais hídricos da 
nova capital, a Recor é drenada por cinco córregos protegidos por Matas de Galeria e 
Veredas e por uma matriz de Cerrados que mantêm a qualidade de suas águas.

Essa vegetação protetora confere à Reserva Ecológica do IBGE também ótima 
representatividade biótica. Quase todas as fitofisionomias (tipos de vegetação) do bioma 
Cerrado (Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo, Campo Sujo, Campo Limpo, 
Brejos e Veredas, bem como Matas de Galeria) são bem representadas na área. A sua 
flora vascular também é muito diversificada e representativa, tanto ao nível de espécies 
como de famílias, das plantas encontradas em todo o bioma Cerrado. Sua fauna também 
é bastante representativa daquela encontrada no bioma, e ao contrário do que se pensa, 
é especialmente rica em espécies. Inventários faunísticos demonstram que a riqueza 
de invertebrados e de vertebrados terrestres da Recor é comparável às de regiões de 
tamanho equivalente na Amazônia ou Mata Atlântica, consideradas as mais ricas do 
Brasil ou mesmo às de outras regiões de florestas tropicais com alta diversidade, como: 
a Estação Biológica de Barro Colorado – a maior ilha de floresta tropical do Canal do 
Panamá; a Estação Biológica de La Selva – Costa Rica; e a Estação Biológica de Cocha 
Cashu – no sudeste do Peru.  

A Recor ainda abriga 15 espécies da Lista Nacional das Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção, também conhecida como “lista vermelha”, do 
Ministério do Meio Ambiente2. Cumpre destacar que, para a borboleta Magnastigma 
Julia e o peixe pirá-brasília Simpsonichthys boitonei, a Reserva Ecológica do IBGE é 
atualmente única área de vida conhecida dessas espécies, e, portanto, sua conservação 
depende total e unicamente da conservação da própria área. A Reserva Ecológica do 
IBGE e a Zona de Vida Silvestre da Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e 
Cabeça de Veado são as únicas área protegias do Distrito Federal que mantêm a formiga 
quenquém Acromyrmex diasi, o cachorro-do-mato-vinagre Speothus venaticus, o gato-
palheiro Oncifelis colocolo, a onça-parda Puma concolor e a onça-pintada Panthera onca.  
Outras quatro espécies de mamíferos e três espécies de aves ameaçadas de extinção que 
ocorrem na Recor e na Zona de Vida Silvestre da APA Gama e Cabeça de Veado estão 
protegidas também no Parque Nacional de Brasília e na Estação Ecológica de Águas 
Emendadas, que por sua vez, protegem ainda outras sete espécies ameaçadas de extinção, 
mas sem ocorrência registrada para a Recor.

A gestão do IBGE propiciou condições adequadas para a 
realização de pesquisas científicas no Roncador

A gleba Roncador foi doada ao IBGE com vistas à instalação da sede de seu Terceiro 
Distrito de Levantamentos Geodésicos e Topográficos, transferido de Belo Horizonte 
e que desde 1957 atuava na área do Distrito Federal.  Dos entendimentos prévios 
entre o Dr. Dalmy Antônio Álvares Rodrigues de Souza, chefe daquela unidade do 
IBGE e o Dr. Joffre Mozart Parada, engenheiro que coordenou as desapropriações 
de terras para a implantação da nova capital, a gleba Roncador, onde a equipe de 
geodésia achava-se acampada desde 14 de abril de 1960, foi escolhida por apresentar 
as condições físicas necessárias aos treinamentos geodésicos e topográficos de sua 
equipe de campo. O pleito foi oficializado nos termos e sob as condições estipuladas 
em Resolução do Conselho de Administração da Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil - Novacap, em sua 138ª Sessão, em 13 de julho de 1960, publicado 
no Diário Oficial da Prefeitura em 7 de outubro de 1960, com escritura de doação 
lavrada em 10 de maio de 1961. 

O IBGE marcou imediatamente sua presença na área. Realizou o levantamento 
topográfico e o nivelamento do polígono, construiu a cerca de arame farpado ao longo 
do perímetro e os prédios provisórios de madeira, que até 1977 serviram tanto de 
alojamento como de escritório. Em 1965, negociou com a Novacap a instalação da rede 
elétrica entre Brasília e o Roncador em troca de serviços de levantamento topográfico. 
Entre 1976 e 1977 foram construídos os sete pavilhões de alvenaria que abrigariam as 
oficinas e demais serviços de apoio, bem como a equipe técnica. 

Durante os primeiros 15 anos de Roncador, a área foi usada como campo de 
treinamento das práticas geodésicas e topográficas, complementados por cursos de 
nível médio em agrimensura e geodésia, mas logo se vislumbrou a conveniência de se 
instalar no Roncador um projeto pioneiro: o Centro Geodésico Brasileiro, com funções 
de ensino médio, superior e de pós-graduação e pesquisa, nos moldes da Cartographic 
School do Inter American Geodetic Survey, localizada na Zona do Canal do Panamá. 
Projetado para o futuro, como laboratório de tecnologias, investigações científicas e 
formação profissional, o Centro Geodésico Brasileiro não encontrou o necessário apoio 
que lhe permitiria mexer no tabuleiro de influências científicas latino-americanas. 

A ideia pioneira de implantar no Roncador um centro nacional de referência em 
pesquisas científicas teria de aguardar até a década seguinte, para renascer sob o enfoque 
emergente dos estudos ambientais. Essa nova fase teve início com a transformação da 
área em Reserva Ecológica do Roncador (Resolução da Presidência do IBGE no 26 
de 22 de dezembro de 1975), rebatizada Reserva Ecológica do IBGE (Resolução da 
Presidência do IBGE no 05 de 03 de abril de 1978), mas mantida a sigla Recor. Em 
1978, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF reconheceu a Recor 
como uma área protegida de interesse científico.

2  Para informações complementares, ver os documentos: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instrução Normativa, no 5, de 21 
de maio de 2004. Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes ameaçados de extinção e sobreexplotados ou 
ameaçados de sobreextplotação.  Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 maio 2004. Seção 1, p. 136-142. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/in_mma_005_04_179.pdf>. Acesso em: abr. 2011; e MACHADO, A. B. M.; 
DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (Ed.). Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, 
Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2008. 2 v. (Biodiversidade; 19).



i n t r o d u ç ã o  g e r a l  à  o B r a

1 2  i  1 3

A Reserva Ecológica IBGE não tardou a exercer sua influência para que outras 
áreas protegidas fossem implementadas no Distrito Federal. Seus pesquisadores foram 
decisivos na proposição da Área de Proteção Ambiental Gama e Cabeça de Veado 
(Decreto Distrital no 9.471, de 21 de abril de 1986), onde a Recor está inserida e forma, 
com áreas protegidas vizinhas, 10 118 ha que compõem sua Zona de Vida Silvestre. 
Atualmente, a Recor compõe o mosaico de áreas protegidas do Distrito Federal, e está 
inserida também na Zona Núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado – Fase I (RBC – 
Lei Distrital no 742, de 28 de julho de 1994) e integra a Área de Proteção Ambiental 
Federal do Planalto Central (APA PC – Decreto Federal s/no de 10 de janeiro de 2002). 
O IBGE participa ativamente dos conselhos dessas unidades de conservação.

Dois séculos de colonização da antiga Fazenda Santa Bárbara deixaram algumas 
cicatrizes na área da Reserva Ecológica do IBGE. Passados 50 anos de administração 
do IBGE, as queimadas, prática comum dos fazendeiros a cada dois anos, que 
atrasavam o processo de sucessão na área, passaram a ser combatidas com eficiência pela 
Brigada Contra Incêndios Florestais, criada ainda em 1978, e integrada por servidores 
voluntários do IBGE treinados periodicamente pelo Corpo de Bombeiros Militares 
do Distrito Federal e com curso de reciclagem nos Estados Unidos. O combate direto 
ao fogo e o conjunto de ações implantadas para a conservação da área são conquistas 
importantes da gestão interna, que visam à manutenção da integridade ecológica dessa 
unidade experimental. 

A Recor conta também com infraestrutura e serviços de apoio adequados às 
atividades de pesquisa e tem se destacado ainda pela iniciativa pioneira de organizar 
um sistema de gestão que permite o acompanhamento do ciclo completo das pesquisas, 
desde o cadastramento do projeto, sua aprovação pelo Conselho Científico do Centro 
de Estudos Ambientais do Cerrado, sua implementação em campo e entrega dos 
produtos gerados (publicações) pelos pesquisadores responsáveis. Esse sistema de 
gestão compreende, além do módulo de acompanhamento de projetos, a normatização 
dos procedimentos de pesquisas na Recor3, e a manutenção da infraestrutura 
disponibilizada para todos os pesquisadores (laboratórios diversos, oficinas de apoio às 
atividades de campo, alojamentos para até 30 pessoas, uma biblioteca especializada em 
ecologia de Cerrado, uma base de dados bibliográficos sobre os produtos gerados nas 
pesquisas, um Sistema de Informações Geográficas - SIG sobre a Recor e um sítio 
na internet). Para validação das informações sobre a diversidade biológica, a Reserva 
Ecológica do IBGE abriga ainda importantes coleções de referência para os principais 
grupos de plantas e animais inventariados desde o início das coletas em sua área e no 
bioma Cerrado. 

Uma proposta científica inovadora

Logo no primeiro ano, foi elaborado para a Reserva Ecológica do IBGE um programa 
inédito de pesquisas científicas. Conjugando escalas local e regional, visava ao estudo 
comparativo da estrutura e funcionamento do Cerrado da Recor – área controle, ainda 
bem-preservada – em contraponto às áreas do bioma alteradas por diferentes fontes e 
magnitudes de perturbação induzidas pelo homem.  Ao avaliar o plano, o mundialmente 
reconhecido geógrafo francês Jean Tricart afirmou: “a estação pode tornar-se a primeira 
no mundo em observações ecodinâmicas e oferecer uma contribuição brasileira de 
primordial importância ao conhecimento científico universal” 4.  

Até o final da década de 1980, o programa de pesquisas estava focado na escala 
local, tendo produzido vários inventários e estudos ecológicos de referência. Entre 
esses, destacam-se os estudos botânicos sobre as matas de galeria, gramíneas, tipos de 
vegetação, além do primeiro inventário das plantas invasoras da Reserva e estudos sobre 
fungos. Os estudos zoológicos concentraram-se em insetos, crustáceos semiterrestres, 
peixes, aves e mamíferos.  São desse período também, os primeiros ensaios sobre o fogo 
como agente ecológico no Cerrado, sobre a importância econômica da biodiversidade 
do Cerrado e sobre o meio físico da Recor. De 1987 a 1991, a Reserva Ecológica do 
IBGE foi alvo do mais completo estudo integrado de uma unidade de conservação 
até então no Brasil. Com metodologia inédita para a escala de 1:10 000, pesquisadores 
de sua Divisão de Estudos Ambientais do Cerrado e da Divisão de Geociências do 
IBGE-GO (oriundos do Projeto Radam) produziram informações sobre geologia, 
solos, geomorfologia, hidrografia, vegetação e flora e dinâmica da paisagem. A partir 
desse estudo, os inventários bióticos e estudos ecológicos na Recor ganharam suporte  
para testar hipóteses sobre os padrões de organização da biodiversidade nos diferentes 
ecossistemas terrestres e aquáticos.  

No final dos anos 1980, tiveram início também os estudos comparativos em 
escala regional. Com metodologias padronizadas para permitir comparações entre as 
diferentes áreas amostradas, foram implementados dois programas de inventários da 
biodiversidade florística e de peixes, que visavam à elaboração de zoneamentos bióticos 
para nortear a proposição de novas unidades de conservação no bioma Cerrado, a partir 
de subsídios científicos. O projeto Biogeografia do Bioma Cerrado, desenvolvido em 
parceria pelo IBGE, Universidade de Brasília - UnB e Embrapa, a partir de 1988, 
representou um marco para o conhecimento de biodiversidade de plantas do bioma 
Cerrado. Com hipótese inovadora e um protocolo padronizado de coletas, foi possível 
inventariar as espécies e avaliar seus padrões de distribuição espacial dentro e entre as 
25 unidades fisiográficas identificadas com base na distribuição geológica, dos solos, do 

3  O sistema de gestão da pesquisa na recor está regulamentado pela Norma de Serviço no 23/99 da Diretoria de Geociências do IBGE.
4   TRICART, J. Sugestões críticas para o programa de pesquisas da Reserva do Roncador (Brasília). Brasília, DF: Reserva Ecológica do 
Roncador, 1977. Trabalho não publicado.



r e s e r v a  e c o l ó g i c a  d o  i B g e B i o d i v e r s i d a d e   T e r r e s t r e

relevo e do clima. O projeto Biogeografia de Peixes do Bioma Cerrado foi desenvolvido 
com o objetivo de inventariar, com protocolos padronizados de coleta, e testar hipóteses 
sobre a distribuição de peixes em bacias hidrográficas do bioma Cerrado, em função de 
diversos fatores físicos e bióticos que atuam em sinergia em uma complexa hierarquia de 
escalas temporais e espaciais. 

A permissão para a realização de experimentos ecológicos manipulativos em 
unidades de conservação é bastante rara no Brasil. Muito embora a proposta 
original contemplasse apenas a realização de inventários e estudos ecológicos por 
amostragem, a possibilidade de experimentação ecológica não tardou a ser incorporada 
como metodologia de trabalho. Desde o início dos anos de 1990, a implantação de 
experimentos controlados em parcelas instaladas em diferentes fitofisionomias na 
Reserva Ecológica do IBGE, manipuladas para simular condições de alterações 
antrópicas e monitoradas por longos períodos, tem permitido testar hipóteses sobre 
importantes fatores que organizam a biodiversidade terrestre no bioma Cerrado, bem 
como suas principais fontes de perturbações. Ao permitirem maior controle na coleta 
dos dados e na caracterização dos efeitos estudados, esses experimentos tornaram-se 
uma marca da pesquisa ecológica na Recor e seu principal diferencial. 

O primeiro experimento controlado implantado na Reserva Ecológica do IBGE foi 
o projeto Efeitos do Regime de Fogo sobre a Estrutura de Comunidades de Cerrado 
em Brasília, conhecido como Projeto Fogo. Com o objetivo de testar as influências de 
queimadas sobre a estrutura e funcionamento do Cerrado, 10 parcelas de 100 x 100 
m (10 000 m2) em Cerrado Típico e Cerrado Denso e quatro parcelas de 100 x 100 
m em campo Sujo foram submetidas a um tratamento experimental que simulava 
diferentes regimes (épocas e frequências de ocorrência) de queimadas no Cerrado. 
Em agosto de 1991, quando a vegetação estava protegida contra o fogo por 17 anos, 
foram realizadas as primeiras queimadas prescritas na Recor. Utilizando essas mesmas 
parcelas experimentais e dados provenientes de uma torre micrometeorológica, foram 
testados também os efeitos do fogo sobre a dinâmica de ecossistemas, grupos funcionais 
e populações de plantas do Cerrado, bem como se os regimes de fogo e a variabilidade 
climática controlam os fluxos e o sequestro de carbono em diferentes fitofisionomias do 
Cerrado e a contribuição dessas savanas no balanço regional e global de energia, carbono 
e água. As pesquisas realizadas durante 20 anos nas parcelas experimentais do Projeto 
Fogo resultaram em 103 estudos científicos e 52 relatórios técnicos e devem constituir 
importante fonte de informação para subsidiar políticas públicas no bioma Cerrado.

Outros experimentos importantes manipulam os regimes hidrológico e nutricional 
para testar as influências desses fatores limitantes sobre a estrutura e funcionamento 
de savanas tropicais; simular o impacto das mudanças de usos da terra e mudanças 
climáticas sobre os ciclos de carbono, nitrogênio e trocas de gases-traços em solos do 
Cerrado e sobre a economia de água no Cerrado, em comparação com outras áreas de 
savanas neotropicais; e determinar como os efeitos das mudanças climáticas globais 

nos ciclos biogeoquímicos e hidrológicos determinam a estrutura e funcionamento dos 
ecossistemas do Cerrado.

Foram também implantados na Reserva Ecológica do IBGE experimentos não 
manipulativos. Um desses estudos monitora os efeitos de um incêndio acidental 
ocorrido na Recor em outubro de 1994 sobre as Matas de Galeria. Outro estudo 
monitora os efeitos de queimadas no Cerrado Típico, por meio da avaliação 
fitossociológica do estrato arbustivo-herbáceo após um incêndio acidental. Em 
outro experimento análogo, os dados produzidos com protocolos padronizados sob 
condições protegidas dentro da Recor são comparados àqueles advindos de áreas 
submetidas a diferentes tipos e magnitudes de perturbações provocadas pelos projetos 
de desenvolvimento humano. Nesse escopo, enquadram-se os estudos dos impactos 
dos usos e ocupação nas bacias hidrográficas sobre as paisagens terrestres, as zonas 
de transição terrestre-aquática e sobre os ecossistemas aquáticos (regime hidrológico, 
qualidade da água, hábitats aquáticos, comunidade de peixes e organização trófica). 

Desde meados dos anos de 1980, a Reserva Ecológica do IBGE foi palco também 
de estudos ambientais integrados, que visavam desenvolver metodologias e diagnosticar 
a integridade ambiental da área. A análise integrada da estrutura e dinâmica da paisagem 
(geologia, solos, hidrografia, geomorfologia, vegetação e geossistemas) e dos antropismos 
na bacia do córrego Taquara, desenvolvidos de 1989 a 1991, produziu também um 
diagnóstico da qualidade ambiental e capacidade suporte dos ambientes, além de um 
zoneamento ambiental da Recor, para orientar a execução de seu Plano de Manejo. De 
1986 e 1992, foi desenvolvido ainda um protocolo para o diagnóstico da integridade física, 
química e biótica e dos riscos ecológicos associados aos ecossistemas aquáticos, zonas de 
transição terrestre-aquática e paisagens terrestres em função de mudanças nos usos da 
terra e das águas nas bacias hidrográficas que drenam a APA Gama e Cabeça de Veado, 
onde a Recor está inserida. A partir de então, os níveis de integridade e riscos ecológicos 
nessas bacias hidrográficas têm sido monitorados a cada cinco anos aproximadamente, e 
a aplicação desse protocolo foi expandida para todas as bacias hidrográficas do Distrito 
Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - 
RIDE/DF, além de outras áreas no bioma Cerrado.

Construindo parcerias para a produção de conhecimentos 
sobre o bioma Cerrado

Por reunir esse conjunto de condições favoráveis à amostragem e experimentação 
ecológica de curta e longa duração, a Reserva Ecológica do IBGE logo chamou a atenção 
de pesquisadores e estudantes de diferentes partes do país e do mundo interessados em 
estudar o bioma Cerrado, notadamente da Universidade de Brasília - UnB, a principal 
instituição parceira. Neste sentido, a decisão do IBGE de convidar a comunidade científica 
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nacional e internacional para tomar parte no desenvolvimento de seu projeto original, a 
um só tempo disseminou, agregou valor e viabilizou aquela iniciativa.   

Ao longo de 35 anos, a Recor se notabilizou como a área protegida mais bem 
estudada do bioma Cerrado (mais de 300 projetos de pesquisas realizados por um 
contingente superior a 700 pesquisadores, estudantes e técnicos cadastrados, provenientes 
de uma gama de instituições nacionais e estrangeiras, e fontes de financiamento diversas 
e com intensa produção científica – com mais de mil publicações científicas cadastradas). 
Cumpre destacar ainda a relevante contribuição para formação de novos pesquisadores. 
A base bibliográfica da Recor reúne hoje 124 dissertações de mestrado, 53 teses de 
doutorado e cinco trabalhos de pós-doutorado. 

Com essa grande concentração de pesquisas científicas, a partir de meados dos anos 
1990, a Reserva Ecológica do IBGE passou a integrar um grupo de elite de estações 
de pesquisas ecológicas interligadas por diferentes redes nacionais e internacionais, que 
impulsionaram a construção das parcerias. 

O Programa Pesquisas Ecológicas de Longa Duração - PELD foi estabelecido no 
Brasil em 1998 sob a coordenação do Ministério de Ciência e Tecnologia/Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. O programa tem como 
foco uma agenda de pesquisa integrada e compõem-se de uma rede de sítios selecionados, 
representativos dos vários biomas brasileiros, que abrigam um número significativo de 
programas de pesquisas ecológicas e que possuem facilidades e infraestrutura adequada 
para tais demandas. No plano internacional, este programa está inserido no International 
Long Term Ecological Research Program - ILTER5, uma rede internacional de sítios 
localizados em 38 países espalhados pelos cinco continentes que investiga processos 
ecológicos de longa duração em várias escalas espaciais. Desde julho de 1998, a Reserva 
Ecológica do IBGE tornou-se sítio PELD para o bioma Cerrado. Na primeira fase do 
programa (1998-2009) foram implementados 17 projetos científicos com foco na estrutura 
e funcionamento dos ecossistemas, no impacto do fogo sobre os ciclos biogeoquímicos e 
hidrológico, na ciclagem de nutrientes e na dinâmica das comunidades vegetais e animais 
e suas interações ecológicas. A segunda fase do programa teve início em 2010, com 
foco na diversidade, dinâmica temporal, funcionamento e processos ecossistêmicos nos 
ambientes terrestres e aquáticos e seus determinantes ambientais, além de alterações nesses 
ecossistemas naturais na APA Gama e Cabeça de Veado.  

A Reserva Ecológica do IBGE também integra a rede de sítios de pesquisas do 
Programa de Grande Escala Biosfera-Atmosfera na Amazônia - LBA (Large Scale 
Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia).  O LBA, programa de pesquisas do 
Ministério de Ciência e Tecnologia, coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia - INPA, é uma das maiores experiências científicas do mundo na área ambiental: 

soma mais de 150 projetos de pesquisas, desenvolvidos por mais de 280 instituições nacionais 
e estrangeiras. Parcelas experimentais do Projeto Fogo em Cerrado Típico e Campo Sujo 
e uma torre de observações micrometeorológicas instalada na Recor servem de base para 
determinar como os regimes de fogo e a variabilidade climática controlam os fluxos e o 
sequestro de carbono em diferentes fitofisionomias do Cerrado e a contribuição dessas 
savanas no balanço regional, continental e global de energia, carbono e água. 

Parcelas experimentais para estudos ecológicos de longa duração estabelecidas em 
Matas de Galeria na Reserva Ecológica do IBGE fazem parte também da Rede de 
Parcelas Permanentes no Cerrado e Pantanal – Rede CerPAn, que integra o Sistema 
Nacional de Parcelas Permanentes - SisPP, coordenado pelo Serviço Florestal Brasileiro 
– SFB, através do Programa Nacional de Florestas - PNF, do Ministério do Meio 
Ambiente. O SisPP tem por objetivo o monitoramento permanente das florestas 
naturais e plantadas, localizadas nos diferentes biomas brasileiros, visando à obtenção 
de informações sobre crescimento e evolução das florestas, bem como suas reações a 
perturbações diretas ou indiretas incluindo-se regimes de manejo e mudanças climáticas. 

A Recor integra também a Rede de Sementes do Cerrado, associação sem fins 
lucrativos que objetiva captar e difundir conhecimentos e informações necessários 
à recomposição de ambientes degradados, tais como: sementes de boa qualidade e 
origem conhecida, época e forma de coleta e modo de processamento e armazenamento 
de sementes, bem como condições de mudas em viveiros que afetam a qualidade do 
produto final.

Na Reserva Ecológica do IBGE funciona o Centro de Estudos Ambientais do 
Cerrado - CEAC, unidade da Diretoria de Geociências no Distrito Federal, responsável 
pela supervisão das atividades de pesquisa da Gerência de Recursos Naturais - GRN/
DF e da Gerência de Geodésia e Cartografia - GGC/DF e das instituições parceiras 
nacionais e internacionais. Sob sua coordenação está instalada na Recor, desde 1979, 
uma estação meteorológica, com leituras diárias de parâmetros às 9, 15 e 21 horas e 
integrada à rede do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, que fornece dados 
climáticos para todos os projetos de pesquisas em desenvolvimento na unidade e 
entorno. O Centro de Estudos Ambientais do Cerrado responde também pela gestão da 
área protegida e tem dado contribuição relevante na gestão das unidades de conservação 
do Distrito Federal, com participação ativa em seus principais conselhos de meio 
ambiente. A Recor ajudou a organizar e participa ativamente também do Fórum do 
Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal (Decreto 
Distrital no 17.431 de 11 de junho de 1996), que tem por objetivo discutir com a 
sociedade civil e as instituições afetas à questão para subsidiar a elaboração do Programa 
Anual de Trabalho do referido Fórum. 

Primeira unidade do IBGE na área do Roncador, a Gerência de Geodésia e 
Cartografia do Distrito Federal também possui longa tradição em pesquisas geocientíficas 
e liderança em redes nacionais e internacionais geodésicas e cartográficas. Na Reserva 5   Sítio disponível na internet em: http://www.ilternet.edu/sites.
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Ecológica do IBGE estão instalados sob sua gestão direta importantes componentes 
do Sistema Geodésico Brasileiro: uma estação de monitoramento contínuo de GPS, 
que integra a rede global do International GNSS Service -  IGS e uma rede geodésica 
passiva formada por 25 estações altimétricas, 15 estações planialtimétricas e uma estação 
de gravidade absoluta (NOAA). Em parceria com o Observatório Nacional do Rio de 
Janeiro, estão em fase de implantação uma estação da hora certa e uma estação absoluta 
para estudo do campo magnético terrestre. A Gerência de Geodésia e Cartografia - GGC/
DF também é integrante fundamental da Recor, dando suporte às atividades de pesquisas 
ecológicas e coordenando seu Sistema de Informações Geográficas.

A Gerência de Recursos Naturais do Distrito Federal - GRN/DF executa parte 
substancial do programa de pesquisas pioneiro da Reserva Ecológica do IBGE 
e mantém suas coleções científicas. O Herbário IBGE, localizado na Recor, é o 
depositário de importantes programas de inventários florísticos no bioma Cerrado 
(Projeto Biogeografia do Bioma Cerrado; Projeto Mapeamento e Inventário do Estado 
do Tocantins, entre outros), tendo se tornado uma “coleção de referência” sobre a 
biodiversidade regional, tanto pela representatividade como pela excelente gestão de seu 
acervo. O Herbário IBGE integra a Rede Brasileira de Herbários e o Index Herbariorum 
e mantém intercâmbio com 82 herbários brasileiros e mais de 100 herbários em 27 
países de todos os cinco continentes. 

A Diretoria de Geociências, através da Coordenação de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais, a Diretoria de Informática do IBGE e a Unidade Estadual do IBGE no 
Distrito Federal apoiam as atividades relacionadas às coleções científicas, através de um 
trabalho conjunto com os pesquisadores e técnicos da Reserva Ecológica do IBGE, 
onde são estabelecidos os procedimentos e critérios uniformes para coleta, tratamento 
e disseminação dos estudos bióticos, de modo a manter as informações periodicamente 
atualizadas, e definidos procedimentos e infraestrutura para o seu pleno funcionamento. 
A efetiva informatização desse acervo, que está em curso em ambiente web, além de 
facilitar seu acesso e atualização, permitirá sua integração com as demais informações 
sobre recursos naturais que compõem o Banco de Dados de Informações Ambientais - 
BDIA da Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais do IBGE.

A coleção Reserva Ecológica do IBGE é uma homenagem-
síntese a essa jornada de conhecimentos e conservação da 
biodiversidade do Cerrado

A coleção Reserva Ecológica do IBGE é uma homenagem da Diretoria de Geociências 
do IBGE a essa jornada e a sua condução exitosa pela Coordenação de Recursos 
Naturais e Estudos Ambientais do IBGE, seu Centro de Estudos Ambientais do 
Cerrado da Unidade Estadual do IBGE em Brasília e as inúmeras parcerias nacionais 

e internacionais estabelecidas. Apesar de sua grande importância no cenário científico 
das geociências, a Reserva Ecológica do IBGE não dispunha ainda de uma publicação 
que sintetizasse esse enorme acervo de informações. Esta obra visa diminuir essa lacuna 
e possibilitar a divulgação para a comunidade científica e para os gestores ambientais 
dessa experiência única no Brasil: uma área protegida que se tornou referência em 
pesquisas científicas ecológicas e geodésicas, com grande interação entre essas áreas. 

Devido à grande diversidade de assuntos e ao tamanho do acervo de publicações 
científicas produzidas na Recor, a publicação foi dividida em três volumes. Sob o título 
principal de Reserva Ecológica do IBGE, cada volume recebe ainda um subtítulo para 
melhor defini-lo, de acordo com o tema central abordado: Biodiversidade Terrestre (vol. 1), 
Biodiversidade Aquática (vol. 2) e Área Protegida com Interesse Científico (vol. 3). Os temas 
centrais desses volumes retratam quatro componentes fundamentais do Plano Nacional 
sobre Biodiversidade, eixo condutor de seu programa de pesquisas: (i) Conhecimento 
da Biodiversidade; (ii) Conservação da Biodiversidade; (iii) Utilização Sustentável da 
Biodiversidade; (iv) Monitoramento, Avaliação, Prevenção e Mitigação de Impactos sobre a 
Biodiversidade. 

Todos os três volumes foram escritos por pesquisadores do próprio IBGE e por 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros das instituições parceiras, gratuitamente, com o 
reconhecimento da autoria nos respectivos capítulos e total responsabilidade por seus 
respectivos conteúdos. A iniciativa dessa obra foi debatida no âmbito do Conselho 
Científico da Reserva Ecológica do IBGE e da Coordenação de Recursos Naturais e 
Estudos Ambientais do IBGE e aprovada pela Diretoria de Geociências do IBGE.

Celso José Monteiro Filho
Biólogo, Universidade Iguaçu - UNIG e Especialista em Planejamento Ambiental, Universidade 
Federal Fluminense - UFF
Coordenador de Recursos Naturais e Estudos Ambientais - IBGE 

Mauro Lambert Ribeiro
Doutor em Zoologia, Universidade Estadual Paulista - unesP

Gerente do Centro de Estudos Ambientais do Cerrado - CEAC/DF 



O primeiro volume da série Reserva Ecológica do IBGE traz uma síntese dos 
conhecimentos produzidos nos estudos ecológicos de curta e longa duração, por 
amostragem e experimentação, sobre a biodiversidade terrestre dessa unidade 
em comparação com outras áreas do bioma Cerrado. As três partes iniciais deste 
volume retratam os diferentes níveis de organização da biodiversidade abordados 
naqueles estudos: Paisagens Terrestres, Ecossistemas Terrestres e Biota Terrestre. 
Na quarta parte são apresentadas informações sobre seu extraordinário acervo 
de coleções científicas da flora e fauna terrestres da área e sua informatização, 
além de um apêndice contendo as listas de espécies de todos os grupos bióticos 
terrestres estudados na Reserva Ecológica do IBGE - Recor. 

A Parte 1 é composta por sete capítulos que visam caracterizar a estrutura 
e dinâmica das paisagens naturais da Recor. Os seis primeiros capítulos fazem 
parte do mais completo estudo integrado desenvolvido em uma unidade de 
conservação no Brasil até os anos de 1990. Com metodologia inédita para a 
escala de 1:10 000, pesquisadores do IBGE (Divisão de Estudos Ambientais 
do Cerrado e da Divisão de Geociências do IBGE/GO – oriundos do 
Projeto Radam) produziram informações sobre geologia, solos, hidrografia, 
geomorfologia, vegetação e dinâmica da paisagem para toda a bacia hidrográfica 
do córrego Taquara, onde a Reserva Ecológica do IBGE está localizada. 

No Capítulo 1, Valter Alberto Drago apresenta uma síntese da caracterização 
cronológica e litológica e da distribuição geográfica das sete unidades geológicas 
presentes na área da bacia do córrego Taquara, de acordo com seu ambiente de 
formação. São também apresentadas considerações hidrogeológicas para aquela 
bacia de drenagem. 

Virlei Álvaro de Oliveira apresenta, no Capítulo 2, uma síntese da 
caracterização dos 18 tipos de solos da bacia do córrego Taquara, reclassificados 
de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa, de 
2006, e o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, de 2007. O texto enfoca ainda 
a natureza e distribuição geográfica desses solos na bacia do córrego Taquara e 

as principais características relacionadas às suas potencialidades ou fragilidades 
naturais.

Nos dois capítulos seguintes, Lindinalva Mamede apresenta uma 
caracterização e análise estrutural e dinâmica da bacia do córrego Taquara. O 
Capítulo 3 enfoca a caracterização da rede de drenagem e de seus processos 
evolutivos. O Capítulo 4 apresenta a caracterização geomorfológica da bacia do 
córrego Taquara, ressaltando a importância dos processos geomorfológicos na 
organização da paisagem, além de uma avaliação da intensidade morfodinâmica 
e da estabilidade ambiental nas oito diferentes unidades geomorfológicas 
identificadas e espacializadas. 

No Capítulo 5, o texto de Benedito Alísio da Silva Pereira e Petrônio 
Pires Furtado (in memoriam) traz uma síntese da identificação, classificação, 
mapeamento e caracterização dos 12 tipos de cobertura vegetal natural e dos 
cinco referentes a coberturas originárias de atividades antrópicas na bacia do 
córrego Taquara. A localização, a extensão, a representatividade e a conformação 
dessas unidades foram mapeadas, e os seus aspectos ambientais, fisionômicos, 
florísticos e históricos, descritos.

No Capítulo 6, que fecha esta parte do estudo integrado, Lindinalva Mamede 
e Benedito Alísio da Silva Pereira realizam uma análise integrada dos estudos 
temáticos apresentados nos capítulos anteriores (geologia, pedologia, hidrografia, 
geomorfologia, vegetação e ocupação e uso da terra), resultando na estruturação 
das paisagens em  geossistemas. O capítulo apresenta uma caracterização 
minuciosa e a distribuição geográfica de cada um dos 12 geossistemas detectados 
na bacia do córrego Taquara.

Para fechar os estudos de paisagem, Jair Max Furtunato Maia, Rielva 
Solimairy Campelo do Nascimento e Mundayatan Haridasan analisam, no 
Capítulo 7, a relação direta entre os condicionantes edáficos e geológicos e a 
distribuição das fitofisionomias do Cerrado na Reserva Ecológica do IBGE, ao 
longo de quatro topossequências. 
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A Parte 2 desse volume é composta por sete capítulos que discutem os principais 
processos ecológicos que atuam na organização dos ecossistemas terrestres do bioma 
Cerrado. Os seis primeiros capítulos desta parte correspondem a estudos ecológicos 
de longa duração desenvolvidos, sobretudo, a partir de experimentos controlados na 
Reserva Ecológica do IBGE.

No Capítulo 8, Heloísa Sinátora Miranda, Margarete Naomi Sato, Saulo Marques 
de Abreu Andrade, Beatriz Moreira de Castro Neves, Carlos Alberto Nobre Quesada, 
Luciana Aparecida Zago de Andrade, Alba Evangelista Ramos, Marcelo Bilhante de 
Medeiros, Alexandre José Barbosa Santos (in memoriam), Paulo Cirne da Silva e Jair 
Max Furtunato Maia fazem uma síntese dos 20 anos de estudos experimentais sobre 
os efeitos de diferentes regimes de queima (frequência e época de ocorrência) sobre 
a estrutura e dinâmica da vegetação e da fauna do Cerrado – Projeto Fogo. O texto 
apresenta detalhes sobre o delineamento experimental, o histórico das pesquisas e 
caracterização das queimadas, além dos efeitos do fogo sobre a vegetação lenhosa e sobre 
os fluxos de água e de carbono, e discute as perspectivas futuras para o projeto.  

Carlos Augusto Klink, Maria Inês Miranda, Dulce Alves da Silva e Adriana 
Gonçalves Moreira apresentam, no Capítulo 9, uma síntese dos estudos desenvolvidos 
na Recor sobre os efeitos do fogo na diversidade e na abundância de distintos grupos 
funcionais de plantas no Cerrado, comparando-se as gramíneas e as espécies lenhosas.  
O texto enfoca o delineamento experimental, os impactos do fogo sobre as gramíneas 
e sua reprodução e as respostas das formas de vida das espécies de plantas lenhosas ao 
fogo e à exclusão do fogo no Cerrado.

No Capítulo 10, Maria Aparecida da Silva e José Marcelo Imaña Encinas comparam 
a dinâmica de plantas herbáceo-subarbustivas em áreas submetidas a queimadas 
prescritas, e em áreas controle, localizadas em Campo Sujo sem Murundus na Recor. 
O texto apresenta detalhes sobre o delineamento experimental e o esforço de coleta e 
discute os efeitos do fogo e da exclusão ao fogo sobre a composição florística, densidade, 
diversidade e similaridade de espécies e sobre as formas de vida segundo Raunkiear. 

Manoel Cláudio da Silva Júnior traz, no Capítulo 11, uma contribuição para o 
conhecimento das associações entre comunidades de árvores e fatores ambientais 
em três Matas de Galeria na Reserva Ecológica do IBGE. O texto enfoca detalhes 
do protocolo amostral, uma análise dos gradientes ambientais e da performance e 
estratégias de crescimento das espécies ao longo desses gradientes. O texto discute ainda 
uma proposta de recuperação de Matas de Galeria com base nos dados apresentados 
neste estudo.

No Capítulo 12, Mercedes Maria da Cunha Bustamante, Gabriela Bielefeld 
Nardoto e Tamiel Khan Baiocchi Jacobson avaliam os impactos de queimadas e do 
aumento da disponibilidade de nutrientes sobre a ciclagem de nitrogênio, a partir dos 
resultados de dois experimentos de longa duração desenvolvidos na Reserva Ecológica 
do IBGE: queimadas prescritas, iniciado a partir de 1992 e adição de nutrientes, 

iniciado em 1998. O texto enfoca a ciclagem de nutrientes em áreas nativas, os impactos 
do fogo sobre os fluxos de nitrogênio, as interações entre nitrogênio e outros elementos 
e os impactos da adição de nutrientes sobre os processos de ciclagem de nutrientes em 
um Cerrado Sentido Restrito. 

Os estudos sobre diversidade funcional e ecofisiológica em andamento na Reserva 
Ecológica do IBGE se concentram em três eixos principais: estratégias de utilização 
dos recursos em plantas lenhosas do Cerrado e suas implicações para o funcionamento 
do ecossistema; estudo comparativo de pares congenéricos de espécies lenhosas de 
diferentes famílias botânicas, sendo uma espécie do par típica de formação florestal, 
principalmente de Matas de Galeria, e a outra espécie típica do Cerrado Sentido 
Restrito (Savana); dinâmica e funcionamento de ecossistemas savânicos e florestais e 
compreensão do equilíbrio dinâmico que existe nas interfaces entre estes dois tipos de 
vegetação. No Capítulo 13, Augusto Cesar Franco apresenta um histórico e uma análise 
sucinta dos principais resultados obtidos nestes estudos.

Fechando essa parte, Simone Caroline Cappellari retrata, no Capítulo 14, um dos 
processos ecológicos mais importantes para a organização dos ecossistemas terrestres 
no bioma Cerrado: polinização. O texto traz a revisão das interações planta-polinizador 
registradas na Reserva Ecológica do IBGE, uma discussão sobre a importância da 
polinização como serviço ambiental e a relevância dos polinizadores na conservação do 
Cerrado. A autora preparou ainda uma lista completa das espécies conhecidas de abelhas 
coletadas na Recor, apresentada no Quadro 4.2 do Apêndice deste volume.

A Parte 3 do volume dedica-se aos níveis de organização de espécies e comunidades 
biológicas. Retrata em 12 capítulos os conhecimentos advindos de inúmeros inventários 
e estudos ecológicos de curta e longa duração relativos aos diferentes grupos florísticos 
e faunísticos estudados na Reserva Ecológica do IBGE. Esses capítulos forneceram a 
maioria das listas de espécies que constam do Apêndice deste volume.

No Capítulo 15, Benedito Alísio da Silva Pereira e Maria Aparecida da Silva. 
apresentam uma atualização dos resultados do inventário da flora fanerogâmica 
da Reserva Ecológica do IBGE. Informações sobre os hábitos de crescimento e os 
ambientes de ocorrência das mesmas são acrescentadas, distinguindo-se informações 
alusivas a espécies raras, ao uso humano de alguns elementos florísticos, bem como sobre 
as espécies nativas e as exóticas introduzidas deliberadamente pelo homem e aquelas que 
surgiram espontaneamente na Recor, tratadas como ruderais. Uma lista completa das 
espécies de fanerógamas da Recor está apresentada no Quadro 1.1 do Apêndice deste 
volume.

Os dois capítulos seguintes abordam a flora criptogâmica registrada na Reserva 
Ecológica do IBGE, que engloba os musgos e as samambaias e afins. No Capítulo 
16, Paulo Eduardo A. S. Câmara apresenta informações sobre a composição das 
espécies de briófitas da Recor e sua distribuição espacial, e faz uma comparação com o 
conhecimento disponível sobre o grupo para o Distrito Federal e o Brasil. No Capítulo 
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17, Raquel de Fátima Novelino faz uma introdução sobre importantes aspectos da 
biologia das pteridófitas, uma caracterização minuciosa das famílias registradas para 
as Matas de Galeria e Campos Limpos Úmidos da Reserva Ecológica do IBGE e 
destaca a importância dessa unidade para sua conservação no âmbito do bioma Cerrado. 
As listas completas das espécies de briófitas e de pteridófitas da Recor compõem, 
respectivamente, os Quadros 1.2 e 1.3 do Apêndice deste volume.

“O número de espécies do componente arbustivo-herbáceo da flora do Cerrado 
é significativamente superior ao arbóreo. O corolário dessa afirmação é que a grande 
diversidade florística da região é encontrada não entre as árvores, porém entre as não 
árvores!, ou seja, plantas que se enquadram nas categorias de arbustos, subarbustos, 
trepadeiras, epífitas, ervas, parasitas e saprófitas.” Esta afirmação apresentada por   
Tarciso de Souza Filgueiras no capítulo 18, motivou sua elaboração.  O capítulo ressalta 
ainda que a flora arbustivo-herbácea da Recor tem sido alvo de estudos por diversos 
pesquisadores sob uma gama variada de enfoques e apresenta uma síntese dos principais 
conhecimentos advindos desses estudos, com ênfase nas gramíneas.   

No Capítulo 19,  Jeanine Maria Felfili Fagg (in memoriam), Roberta Cunha de 
Mendonça, Manoel Cláudio da Silva Júnior, Marina de Lourdes Fonseca, Cássia 
Beatriz Rodrigues Munhoz e Christopher William Fagg avaliam a representatividade 
florística da Reserva Ecológica do IBGE no contexto fitogeográfico do bioma Cerrado. 
As comparações foram feitas entre o Cerrado Típico da Recor e de outras 23 áreas 
distribuídas em diferentes sistemas de terra no bioma Cerrado. Os dados para o 
desenvolvimento dessas comparações foram obtidos no âmbito do Projeto Biogeografia 
do Bioma Cerrado e do Projeto Conservação e Manejo da Diversidade do Bioma 
Cerrado desenvolvidos em parceria por pesquisadores do IBGE, Universidade de 
Brasília - UnB e Embrapa.

No Capítulo 20, a pesquisadora Jayalaxshmi Mistry apresenta uma síntese das 
pesquisas realizadas sobre comunidades de liquens do Cerrado e suas respostas às 
diferentes estratégias de controle de fogo adotadas na Reserva Ecológica do IBGE. 
O texto ainda realça que pesquisas preliminares executadas na Recor mostraram o 
potencial dos liquens como indicadores da história e do regime de queimadas. Uma lista 
completa das espécies de liquens da Recor está apresentada no Quadro 2 do Apêndice 
deste volume.

O Capítulo 21 faz uma caracterização detalhada da micobiota (fungos) da Reserva 
Ecológica do IBGE, por Rita de Cássia Pereira Carvalho, Mariza Sanchez, Andréa 
Carla Caldas Bezerra, Leila Terezinha Pereira dos Santos e José Carmine Dianese. O 
texto faz comparações entre as duas coleções de fungos temporalmente distintas relativas 
à Recor: a coleção estabelecida pelo professor Ezechias Paulo Heringer (1963–1988), 
primeiro chefe do antigo Departamento de Pesquisas Ecológicas do Cerrado do IBGE 
na Recor e o acervo de exsicatas resultantes de coletas sistemáticas entre 1993 e 2009 
efetuadas pelo grupo de micologia da Universidade de Brasília e depositadas na Coleção 

Micológica do Herbário UB. Uma lista completa das espécies de fungos da Recor está 
apresentada no Quadro 3 do Apêndice deste volume.

“Os invertebrados pertencem a cerca de 30 filos e representam mais de 95% das 
espécies e 99,9% dos indivíduos do reino animal. Como inerente a grupos hiperdiversos, 
é muito grande o desafio de se escrever sobre a fauna de invertebrados de qualquer área 
ou região.” No Capítulo 22, Helena Castanheira de Morais e Ivone Diniz apresentam 
uma compilação com ênfase nas informações sobre os artrópodes terrestres. O texto foi 
organizado com o histórico dos estudos desenvolvidos na Área de Proteção Ambiental 
(APA) Gama e Cabeça de Veado, seguido de exemplos sobre a abundância e a riqueza 
de espécies de alguns grupos de artrópodes nos cerrados brasileiros comparados 
com diferentes regiões. São apresentados também alguns resultados gerais sobre as 
interações entre insetos e plantas, e ressaltada a importância dessas áreas protegidas no 
conhecimento e na preservação de  invertebrados do bioma Cerrado.

No Capítulo 23, Renata Alves da Mata e Rosana Tidon apresentam uma síntese 
sobre a composição das espécies de drosofilídeos e as relações entre as espécies e os 
ambientes de Cerrado que vem sendo investigadas pelo Laboratório de Biologia 
Evolutiva da Universidade de Brasília na Reserva Ecológica do IBGE, desde 1998. Um 
dos aspectos estudados investiga também o potencial desses insetos como bioindicadores 
do grau de integridade ambiental. Uma lista completa das espécies de drosofilídeos da 
Recor está apresentada no Quadro 4.1 do Apêndice deste volume.

No Capítulo 24, Guarino Rinaldi Colli, Cristiano de Campos Nogueira, Davi Lima 
Pantoja Leite, Roger Maia Dias Ledo, Bernardo Miglio Costa e Reuber Albuquerque 
Brandão apresentam uma síntese dos diversos estudos que abordaram a ecologia de 
lagartos, répteis e anfíbios (herpetofauna) na APA Gama e Cabeça de Veado, com 
destaque para a Reserva Ecológica do IBGE. O texto agrupa esses estudos em três 
categorias: ecologia de populações, ecologia de comunidades e ecologia do fogo. Uma 
síntese geral sobre a composição e riqueza da herpetofauna da Recor e adjacências foi 
também preparada. Por fim, avaliam a relevância dos estudos da Recor e adjacências no 
contexto do conhecimento atual sobre a conservação da herpetofauna do Cerrado. Uma 
lista completa das espécies da herpetofauna da Recor está apresentada no Quadro 4.3 
do Apêndice deste volume.

Dárius Pukenis Tubelis compila, no Capítulo 25, a produção bibliográfica sobre 
espécies de aves registradas na Reserva Ecológica do IBGE. Esta revisão de literatura 
relata e comenta os principais conhecimentos gerados pelas pesquisas ornitológicas nela 
conduzidas. O texto traz uma síntese das pesquisas e aborda a composição das espécies, 
sua ocorrência sazonal na Recor e no Distrito Federal, o uso da vegetação nativa e 
manejada, o consumo de recursos alimentares e a ecologia das principais espécies. O 
estudo ressalta ainda o importante papel da Reserva Ecológica do IBGE na conservação 
de populações e de exemplares de numerosas espécies de aves encontradas no bioma 
Cerrado. A compilação de informações também foi usada para atualizar a lista das 
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espécies de aves já encontradas na Recor, apresentada no Quadro 4.4 do Apêndice 
deste volume.

A Reserva Ecológica do IBGE e suas adjacências estão entre as áreas mais estudadas 
em termos de fauna de mamíferos em todo o bioma Cerrado. No Capítulo 26, Maurício 
Schneider, Cleber José Rodrigues Alho e Ludmilla Moura de Souza Aguiar apresentam 
uma síntese de todos os temas abordados nas pesquisas desenvolvidas na área, que 
abrangem aspectos tão diversos quanto autoecologia, sinecologia, parasitologia, efeitos 
do fogo sobre a mastofauna e desenvolvimento de protocolos amostrais.  O texto 
inclui também caracterização da composição de espécies de mamíferos não voadores 
e voadores da Recor em comparação com outras áreas estudadas no bioma Cerrado, 
a diversidade de hábitats do Cerrado e sua mastofauna associada, a sazonalidade do 
Cerrado e sua influência na reprodução dos mamíferos, impactos do fogo e recuperação 
de populações de mamíferos e impactos ambientais potenciais sobre os mamíferos da 
Recor. A lista de espécies de mamíferos da Recor está apresentada no Quadro 4.5 do 
Apêndice deste volume.

A Parte 4 enfoca o acervo de dados e de metadados sobre a biodiversidade terrestre 
da Reserva Ecológica do IBGE. Nesta parte estão contidos dois capítulos referentes 
às coleções científicas da biota terrestre e sua informatização, além de um Apêndice 
contendo as listas de espécies de todos os grupos da flora e fauna estudados na Recor.

No Capítulo 27, Marina de Lourdes Fonseca e Luciano de Lima Guimarães 
apresentam os acervos e a manutenção das coleções científicas da biota terrestre da 
Reserva. O Herbário IBGE recebe destaque especial: conta com mais de 70 000 
exsicatas, mantém intercâmbio ativo com quase 200 herbários no Brasil e no exterior 
e apresenta rotinas de qualidade que transformaram seu acervo em coleção referência 
para o bioma Cerrado. As coleções zoológicas também possuem acervos representativos 
(coleção entomológica – 66 000 exemplares; coleção ornitológica – 768 exemplares; 
coleção de mamíferos – 320 exemplares), referentes, sobretudo, à primeira década de 
pesquisas ecológicas na Recor. 

Dada a importância de todo esse conhecimento acumulado e de seu rico acervo e 
a necessidade de disponibilizá-los para a sociedade, contínuos esforços foram feitos a 
fim de melhorar o acesso a essas informações por meio da informatização das Coleções 
Científicas, em aplicação própria, e sua inclusão no Sistema de Metadados do IBGE. 
Essa iniciativa foi definida como meta institucional do IBGE e se coaduna também 
com os compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção sobre a Diversidade 
Biológica - CDB, assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992), e com 
o lançamento recente da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, que 
visa promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no acesso, no 
compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados e metadados geoespaciais de 
origem federal, estadual, distrital e municipal no Brasil. No Capítulo 28, Nadir Vieira 

Costa e Hesley da Silva Py retratam esses esforços. O texto ressalta, além da motivação, 
o histórico, a definição das tecnologias utilizadas, a modelagem de dados e os próprios 
sistemas (Sistema Coleções Científicas com o banco de dados e ambiente web; Sistema 
de Metadados das Coleções Científicas com a definição de seu Protótipo e sua evolução 
natural no sentido de estarem aderentes aos padrões internacionais. Para finalizar, são 
apresentados, no Apêndice, 10 quadros referentes às listas de espécies dos diferentes 
grupos da flora e da fauna terrestre estudados na Recor. 
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As informações apresentadas neste capítulo estão baseadas no levantamento detalhado das 
unidades geológicas elaborado por Drago (1995), como parte dos estudos para o Zoneamento 
ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal (2005), que visou fornecer subsídios ao 
Plano de Manejo da Reserva Ecológica do IBGE – Recor, inserida nessa bacia hidrográfica. 
Os estudos de campo foram realizados entre 1989 e 1991, com mapeamento temático elaborado 
na escala de 1:10 000.

Em resposta às mudanças tectônicas, climáticas, geomorfológicas e pedológicas a partir do 
Terciário, surgiram unidades geológicas distintas, tratadas genericamente como Coberturas. Neste 
capítulo, será apresentada uma síntese das caracterizações cronológica e litológica dessas unidades 
geológicas presentes na área da bacia do córrego Taquara, de acordo com seu ambiente de formação. 
Este capítulo inclui também considerações hidrogeológicas para aquela bacia de drenagem. 

n A T u R E z A  E  d i s T R i B u i ç ã o  g E o g R á f i c A  
d A s  R o c h A s  n A  B A c i A  d o  c ó R R E g o  T A q u A R A

As rochas mais antigas da bacia, das quais derivaram as Coberturas Cenozoicas, pertencem 
ao Grupo Paranoá, que representa a cobertura plataformal da borda ocidental do Cráton 
do São Francisco nos estágios finais da grande bacia Uruaçuana (?), na qual se encaixam os 
grandes Complexos Básico-Ultrabásico de Goiás e sequências vulcano-sedimentares correlatas. 
Representam regionalmente sedimentos da planície costeira, localmente com forte influência 
deltaica, com relictos das fácies subaquática e eólica (não separadas). O estudo da sequência no 
seu prolongamento Norte, aliado às observações geoquímicas, indica que a área foi submetida, nos 
estágios finais de sedimentação, a uma curta mudança climática, que proporcionou a deposição 
de minerais de ambiente vaporítico, como gipsita e fluorita. Localmente, embora tenham sido 
observados cristais de pirita, a área não parece propensa ao aparecimento de minerais de minério 
em escala.

Os afloramentos rochosos situam-se praticamente na área do Cristo Redentor, não se 
distribuindo pelas outras áreas, o que proporcionaria uma melhor descrição das rochas mais 
antigas. No entanto, as exposições observadas, aliadas às observações das tradagens profundas 
(até 11,0 m), deram uma visão geral boa da distribuição dessas rochas, aqui divididas em duas 
unidades: Formação Ribeirão Gama e Formação Cristo Redentor.

O estudo das Coberturas Cenozoicas mostrou, ao contrário da sequência monótona 
hipotetizada a priori, um dinamismo muito grande, obrigando a separação mínima de cinco 
unidades. Duas delas receberam a denominação de Formação (Murundu e Taperinha), devido às 
características particulares apresentadas (Mapa 1).
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Fonte: Drago, V. A. Geologia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: iBge, Divisão de Geociências 
do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - dF. Rio de Janeiro: iBge, 2005; e iBge, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado. Com 
adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - Serviço de Fotogrametria do IBGE, a partir de restituição fotogramétrica de fotos aéreas escala 1: 8.000 tomadas 
em 1991. Atualização elaborada pela Divisão de Geociências do Centro-Oeste.
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Rochas do Grupo Paranoá

As primeiras referências sobre o Grupo Paranoá se devem 
a Ramos (1956), durante os trabalhos de mapeamento da 
Folha geológica da nova capital. Na época, o autor definiu 
informalmente a sequência como “Quartzito Paranoá”. A 
terminologia abrangeria as ardósias e os ortoquartzitos que 
ocorrem na cachoeira homônima, sendo posicionados na 
então Série Bambuí. Branco (1961) propôs uma divisão 
litoestratigráfica para a “Série Bambuí”, onde não incluíram o 
Paranoá, vindo este a se constituir em uma unidade à parte.

Após uma série de trabalhos envolvendo inúmeros 
pesquisadores, mormente da Universidade de Brasília - UnB, da 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM – atual 
Serviço Geológico do Brasil, do Projeto Radambrasil e outros, 
nas décadas de 1970 e 1980, onde inclusive houve a tentativa de 
se colocar o Grupo Paranoá no “Supergrupo Araí”, unidade mais 
antiga, houve praticamente um consenso em tratar as Rochas 
Paranoá como uma unidade à parte.

Dardenne (1981) estabeleceu, calcado em dados obtidos 
no norte da área de ocorrência do Grupo Paranoá, uma divisão 
tríplice para a Sequência das Rochas Sedimentares, tendo da 
base para o topo: Formação Alto Paraíso, Formação São João 
D’Aliança e Formação Cocal. 

Nessa divisão estratigráfica, as rochas da área da Reserva 
do Ecológica do IBGE teriam de se posicionar na unidade de 
base, ou seja, Formação Alto Paraíso; porém há uma grande 
discrepância entre o conjunto litológico descrito na secção tipo, 
localizado no extremo norte da unidade, e o conjunto de rochas 
na área de trabalho, localizada na porção sul da área de ocorrência 
da unidade. Isso é normal que aconteça, visto que, numa bacia 
com tal magnitude, podem ocorrer ao mesmo tempo diversas 
compartimentações ou ambientes onde os sistemas deposicionais 
evoluem lado a lado, de forma independente, sendo, no entanto, 
normalmente colocados sobrepostos na coluna geológica.

No nosso entendimento, já colocado em trabalhos anteriores, 
Drago (1982, 1986), o Grupo Paranoá é parte dos estágios finais 
da longa evolução da bacia arqueano (?)-proterozoica que envolve 
o Grupo Serra da Mesa, Araí; Sequências Vulcano-Sedimentares 
tipo Palmeirópolis, culminando com a formação de um mar 
epicontinental donde se originaram, em Goiás, as sequências 
arenito-pelito-carbonatadas, normalmente pouco dobradas ou 
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MAPA 1
Mapa geológico da bacia do córrego Taquara - 1989-1991
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FOTO 1  Formação Ribeirão Gama. Metapelito Ardosiano com o plano de clivagem S1 (caneta) cortando o acamamento so, onde aparecem lentes 
de material pouco mais grosseiro. Próximo ao contato com a Formação Cristo Redentor (córrego Tapera).  Foto: Valter Alberto Drago, 2005.

FIGURA 1 
Perfil geológico da bacia do córrego Tapera - Área da Aeronáutica - 1989-1991

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

sub-horizontalizadas dos Grupos Paranoá/ Bambuí. Na bacia do 
córrego Taquara, o Grupo Paranoá foi dividido em duas unidades: 
Formação Ribeirão Gama e Formação Cristo Redentor.

Formação Ribeirão Gama
A denominação acima é usada para facilitar a localização das 
rochas metassedimentares de natureza argilosa, genericamente 
chamadas de metapelitos dentro da área da bacia do Taquara. 
Correspondem à unidade denominada de Fácies Ardósia 
(PMq ad) por Faria (1987) no Mapa geológico do Distrito 
Federal. Segundo o autor, a unidade é composta por ardósias 
roxas e vermelhas, leitos de quartzito fino e metassiltitos, 
preferencialmente no topo.

No aspecto estrutural, a unidade encontra-se regionalmente 
dobrada, sendo encontrados mergulhos para todos os quadrantes, 
embora, preferencialmente, as camadas mergulhem para NW e 
SW. Os valores dos mergulhos podem variar de 10o a 50o, sendo 
mais frequentes mergulhos entre 20o e 30o. As clivagens ardosianas 
observadas no mapa regional preferencialmente caem para SW 
W-NW, e os valores de mergulho dessas clivagens variam de 15o a 
70o. O eixo das dobras, igualmente, no contexto regional, pode cair 
para todos os quadrantes, porém preferencialmente para SW-NW; 
os valores de caimento estão entre 10o e 50o,  sendo mais frequentes 
em torno de 30o.

Na área da bacia do Taquara, a característica mais marcante na 
unidade é a clivagem ardosiana, observada em todas as exposições 
de rocha, sendo expressivo o desenvolvimento de dois planos de 
clivagem ardosiana. No córrego Tapera, junto à área da Aeronáutica, 
os dois planos de clivagem que se cruzam são muito visíveis (Foto 
1); foram tomadas várias medidas: N25W/30SW, N12W/50SW, 
N35-45W/35SW, N25W/30SW e N20W/25SW, estando, por 
conseguinte, as direções de clivagem na área da Aeronáutica 
posicionadas no quadrante NW com mergulhos para o quadrante 
SW. No leito do córrego Taquara, próximo à barra com o Ribeirão 
Gama, foi anotada atitude N25E/15SE para a clivagem ardosiana 
que cruza o outro plano de clivagem N15-20 E/20NW e que parece 
ser melhor desenvolvido. Esses valores diferem dos obtidos na área 
da Aeronáutica.

As medidas de atitude de camada na área da Aeronáutica 
(córrego Tapera), N45E 14NW e N55-70W/45, indicam 
o fechamento de uma anticlinal, como era previsível na 
interpretação aerofotográfica, já que o ponto se situa entre 
duas estruturas sinclinais, bem marcadas e checadas no campo, 
afetando o conjunto areno-síltico-pelítico da unidade superior 
(Formação Cristo Redentor) (Figura 1).
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A atitude anotada da camada na área 
do córrego Taquara foi de N30 E/17SE, 
porém, devido à relativa exposição 
da rocha, não foram conseguidas 
informações mais detalhadas que 
pudessem auxiliar na identificação das 
estruturas maiores das rochas, naquela 
região de trabalho.

Na unidade, embora se tenham 
tomado apenas 44 medidas, o sistema de 
fraturamento esboça uma predominância 
do sistema NE, posicionado entre 10o 
e 20o NE. O sistema de fraturamento, 
com direções próximas a NS, também 
ficou evidenciado. Esses sistemas de 
fraturamento, com direções próximas a 
NS, também são evidenciados na unidade 
superior, onde foram notados outros 
sistemas de fraturas, como se verá adiante.

A análise dos falhamentos e dos 
fraturamentos das rochas é muito 
importante para o entendimento do 
comportamento das águas no subsolo, 
mormente quando a rocha é muito fina, 
como é o caso, o que torna os aquíferos 
fissurais a única maneira de se obter, caso 
haja necessidade, água nesse tipo de rocha 
argilosa. É importante salientar que as 
juntas e fraturas nos locais observados na 
unidade são muito fechadas.

Petrografia da Formação Ribeirão Gama
A denominação Formação Ribeirão 
Gama, como foi dito, é utilizada para 
facilidade de localização dentro da área 
da bacia do córrego Taquara. Como 

secção tipo representativa no local, 
escolheu-se o perfil que atravessa o 
córrego Tapera junto à antiga barragem 
na área da Aeronáutica.

A unidade é constituída basicamente 
por rochas argilosas (folhelhos ou 
metapelitos), com intercalações sílticas 
milimétricas principalmente no topo, 
onde aparecem lâminas de material 
arenoso muito fino, que marca a 
transição rápida para a unidade superior, 
aqui denominada Formação Cristo 
Redentor. Regionalmente, são descritos 
leitos de quartzito fino intercalados, não 
observados na área de trabalho.

As rochas normalmente apresentam 
cores marrom arroxeadas, mescladas pelo 
aparecimento de leitos claros. Possuem 
partição laminar, segundo o plano de 
estratificação. Os planos da clivagem 
ardosiana ou foliação ardosiana, que dão 
o aspecto anisótropo à rocha, como visto 
acima, se cruzam em nível de afloramento. 
Este condicionamento adquire muitas 
vezes formas romboédricas nos seixos 
dos cascalhos e blocos provindos do 
quebramento da rocha ou em pontas dos 
afloramentos. 

A composição mineralógica da 
rocha é relativamente simples: quartzo, 
sericita, óxido de ferro, argilo-minerais, 
e minerais opacos. A petrografia 
microscópica mostra uma rocha formada 
essencialmente por argilo-minerais, 
sericita e grãos de quartzo tamanho silte. 
A cor arroxeada deve-se ao óxido de 

ferro, que se encontra abundantemente 
disseminado na rocha. O quartzo está 
presente também preenchendo fraturas 
oblíquas à foliação.

A foliação é determinada pela 
orientação das lamelas de sericita, 
que podem se posicionar de maneira 
oblíqua marcando as clivagens 
ardosianas. Quando paralelas ao plano 
de acamamento, apresentam-se como 
mineral detrítico, produzindo, junto às 
eventuais mudanças de granulometria, 
a estrutura laminar da rocha. Em 
partes da rocha, os grãos de silte são 
abundantes, podendo ser descritos 
como siltitos, constituídos por finos 
fragmentos de quartzo anguloso e 
transparente; micas detríticas e minerais 
opacos também são comuns. Parte dos 
minerais opacos muito finos consistem 
de seções quadradas de pirita, de onde 
possivelmente provém a maior parte do 
óxido de ferro que dá a cor atual à rocha.

A sedimentação da unidade se deu 
num ambiente marinho. As camadas 
intercaladas de quartzito descritas em 
outros locais, bem como a presença 
de grãos angulosos de quartzo e leitos 
sílticos alternados nas camadas dos argilo-
minerais, sugerem uma possível influência 
turbidítica, pela observação de finos leitos 
de arenito com acamamento gradacional.

A ausência de maiores exposições 
da rocha, bem como de maiores 
dados na área da bacia do córrego 
Taquara, não permitiu obter maiores 

informações sobre a espessura do 
pacote metapelítico-ardosiano, que 
permaneceu, portanto, indeterminado.

O contato com a unidade superior – 
Formação Cristo Redentor – verifica-se 
com o aparecimento de grãos de silte 
e areia fina nos leitos metapelíticos, 
gradando rapidamente para a sequência 
de siltitos e arenitos, que também 
apresenta intercalações métricas de rocha 
pelito-ardosiana. Junto a esse contato, na 
margem esquerda do córrego Tapera na 
área da Aeronáutica, aparecem muitas 
piritas com até 3 cm de aresta. 

Formação Cristo Redentor
A denominação acima é usada para nos 
referirmos aos siltitos, metarritmitos, 
arenitos finos e metapelitos melhor 
expostos na área do Cristo Redentor 
(Foto 2). Corresponde à unidade 
denominada de Fácies Metarritmito 
Inferior de Faria (1987) no Mapa 
geológico do Distrito Federal. Segundo os 
autores, seriam metarritmitos arenosos, 
compostos de quartzitos próximo à base, 
com muitas gretas de contração e diques 
de areia. Estruturalmente, o pacote de 
rochas encontra-se falhado e dobrado.

As partes compostas de arenitos 
finos ou siltosos, que ocorrem mais 
frequentemente no topo da unidade, 
foram separadas litologicamente, usando-
se a simbologia (ar) ou (ars), quando 
silicificadas (Foto 3).
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FOTO 2  Formação Cristo Redentor (porção mediana). Metassiltito argiloso laminado com foliação pronunciada, intercalado em 
metarenitos rítmicos finos bem-estratificados. Bacia do córrego Tapera - área do Cristo Redentor. Foto: Valter Alberto Drago, 2005.

As feições dos dobramentos são marcantes nas fotografias aéreas, com a 
vegetação arbustiva, em alguns casos, acompanhando as camadas de maior 
granulometria, tornando mais nítidas as feições das dobras, principalmente  
o fechamento.

Os mergulhos das camadas tomados na unidade variaram de sub-horizontal 
a ângulos em torno de 40o, sendo mais comuns valores entre 15o e 25o. No Mapa 
geológico do Distrito Federal, podem ser observados mergulhos de camadas do 
pacote ritmítico com valores de até 55o. Na área de trabalho, os ângulos medidos 

indicam dobramentos abertos de natureza levemente assimétrica, com planos 
axiais verticalizados a subverticalizados. O mapa geológico regional mostra eixos 
de dobras com atitudes variadas, com caimento oscilando de 10o a 60o. Na área da 
bacia do Taquara, as atitudes dos eixos dessas dobras posicionam-se para E-NE 
com caimento em torno de 20o, melhor observados nas dobras secundárias ou 
parasíticas. Na área do Cristo Redentor, como pode ser observado no mapa, existe 
pelo menos uma dobra com duplo caimento, configurando uma braquissinclinal, 
com pequeno basculamento em torno de 20o para o quadrante NE. 

FOTO 3  Formação Cristo Redentor (Topo). Metarenito fino arcoseano marrom arroxeado mostrando estruturas ruiniformes, 
devido à erosão diferencial ocasionada pela maior resistência dos leitos silificados/ferrificados. Bacia do córrego Tapera - área 
do Cristo Redentor.  Foto: Valter Alberto Drago, 2005.
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Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

FIGURA 2 
Perfi l geológico na área do Cristo Redentor mostrando as camadas de arenito (ars) da base e do topo da formação homônima - 1989-1991

A nível de afl oramento, as rochas areníticas de topo encontram-se bastante 
fraturadas e também falhadas. Foram tomadas 173 medidas de fraturas na 
unidade, que, plotadas em diagrama de setores, esboçaram padrões preferenciais de 
fraturamento, N10-20 E, N20-30 E e N20-30 W. O sistema aproximadamente EW 
também fi cou evidenciado.

Os sistemas de fraturamento NW e EW quase não foram notados no diagrama de 
setores da unidade inferior. A explicação se deve basicamente a dois fatores: o menor 
número de medidas na unidade inferior, devido à sua menor exposição e, em segundo 
lugar, provavelmente a menor resposta aos processos tectônicos, devido à natureza 
plástica dos metapelitos ardosianos, quando comparados aos arenitos e siltitos de 
natureza mais rígida e respondendo mais facilmente à tectônica.

Todavia, a concordância dos padrões NE indica serem estes de natureza mais 
penetrativa e por isso preferenciais, caso se venha em algum tempo buscar água 
subterrânea na área da bacia do Taquara.

A espessura máxima da Formação Cristo Redentor na área do Projeto Plano de 
Manejo Bacia do Taquara é calculada entre 60 e 70 m.

Foram observadas, além da estratifi cação plano-paralela e sedimentação rítmica, 
marcas de ondas e estratifi cação cruzada de médio e pequeno porte, que parecem 
representar relictos de infl uência eólica (Fotos 4 e 5). Uma visão parcial do perfi l da 
unidade é apresentada na Figura 2.
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Petrografia da Formação Cristo Redentor
No Mapa geológico do Distrito Federal (FARIA, 1987), a unidade é descrita como Fácies 
Metarritmito Inferior, constituída por metarritmitos arenosos, compostos de quartzito, 
metassiltito, metargilito, com bancos de quartzito próximos à base, muitas gretas de 
contração e diques de areia.

Na área do projeto, a unidade é constituída basicamente por metassiltitos, 
metarritmitos, metarenitos, arenosiltitos, com intercalações de folhelhos ou metapelito 
ardosiano com bancos ou lentes de arenito próximos à base, encimadas por arenitos finos 
localmente médios ou grosseiros, estes muito raros.

No mapa, os arenitos foram separados litologicamente e indicados pela simbologia (ar) 
e (ars), quando apresentam matriz silicosa, podendo ser denominados arenitos silicificados.

Estes arenitos silicificados (ars) (Fotos 4 e 5) ocorrem com mais evidência na área 
da Aeronáutica e apresentam-se como uma rocha rosa esbranquiçada com a capa de 
alteração mais arroxeada e externamente tendendo ao ocre, motivado pelos processos 
de oxidação. Apresentam-se maciços, com boa coesão e pouca porosidade devido à 
silicificação, que parecem ser de caráter diagenético, como mostram as lâminas delgadas.

A granulometria é de areia fina com crescimento de grãos devido à silicificação, 
podendo apresentar ainda muitos box-works, formados por dissolução de cristais de 
pirita. A rocha é formada na sua essência por quartzo, 85 a 95% da rocha. Apresenta 
estratificação cruzada de meso porte e marcas de ondas.

Microscopicamente a rocha é constituída por quartzo, feldspatos, fragmentos líticos, 
muscovita, zircão, turmalina, minerais opacos e argilo-minerais. É uma rocha sedimentar 
detrítica de granulometria areia fina (0,13 a 0,2 mm) com matriz silicosa, que pode 
cimentar firmemente os grãos, podendo ocasionar o crescimento de quartzo autigênico 
sobre os grãos detríticos subarredondados.

Este quartzo autigênico cresce em continuidade ótica com os grãos detríticos, que se 
distinguem pelas linhas de impureza, o que dá na análise macroscópica uma aparência 
mais grosseira à rocha. O quartzo ocorre em proporção inferior a 85% da rocha, em 
grãos arredondados e subarredondados, exibindo crescimento autigênico; os contornos 
antigos dos grãos estão marcados por minerais opacos e argilo-minerais.

Os fragmentos líticos são subarredondados, compostos principalmente por 
filitos (?) e siltitos. Os feldspatos são pouco frequentes, subarredondados a 
subangulosos e de granulometria areia fina, mais fina que a dos grãos de quartzo, 
alterando-se para argilo-minerais.

As lamelas de muscovita são pouco desenvolvidas e caoticamente dispersas na rocha. 
Às vezes tendem a concentrar-se ao longo de linhas de fraqueza. Os minerais opacos 
são escassos, ora apresentando-se arredondados (detríticos), ora em seções euedrais 
quadradas (pirita autigênica). A turmalina é rara e ocorre em grãos arredondados. 
Os argilo-minerais ocorrem na forma de poeira, normalmente contornando os grãos 
detríticos originais.

As rochas separadas litologicamente como (ar) ocorrem principalmente na área do 
Cristo Redentor; apresentam normalmente cor rosa amarronzado a cinza arroxeado, 
com estratificação plano-paralela e cruzada de pequeno porte. São rochas de granulação 
areia fina, eventualmente média, apresentando raramente leitos grosseiros com estrutura 
gradacional. Podem apresentar-se com granulometria de areia muito fina, com muito silte 
associado; nesse caso a classificação petrográfica seria arenosiltito, ou arenito fino síltico.

FOTO 4  Formação Cristo Redentor. Arenitos finos silicificados (ars) bem-classificados, exibindo marca de ondas. Bloco deslocado 
mecanicamente. Bacia do córrego Tapera - Área da Aeronáutica.  Foto: Valter Alberto Drago, 2005.

FOTO 5  Arenito fino claro, silicificado (ars), bem-classificado, exibindo estratificação cruzada de médio porte, interpretado 
como fácies da superfície deltaica com influência eólica. Para efeito de mapeamento, foi incluído na Formação Cristo Redentor. 
Bacia do córrego Tapera - Área da Aeronáutica.  Foto: Valter Alberto Drago, 2005.
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Em nível de afloramento, uma das 
características marcantes dessa rocha 
é a formação de uma capa ferruginosa 
devido ao intemperismo, que torna a 
rocha muito resistente aos processos 
erosivos. A formação dessa capa 
ferruginosa por sua vez proporciona a 
formação de estruturas ruiniformes de 
pequeno porte (Foto 3).

A composição mineralógica é 
característica de sedimentos detríticos; 
quartzo, minerais opacos, óxidos de 
ferro, sericita, feldspatos sericitizados, 
fragmentos de rochas, turmalina, zircão, 
epídoto, apatita, esta em grão tamanho 
silte como inclusões nos grãos de quartzo.

Microscopicamente, dependendo da 
secção delgada, podemos ter arenitos 
grosseiros a finos ou mesmo arenitos 
sílticos, mas a mineralogia fundamental, 
como descrito acima, varia muito pouco. 
As características físicas da rocha, como 
permeabilidade e porosidade, tendem a 
diminuir com a granulometria, enquanto 
a plasticidade da rocha tende a aumentar.

Para exemplificar melhor as 
características petrográficas desses 
arenitos, no topo da Formação Cristo 
Redentor, foram feitas duas lâminas 
delgadas: a primeira num leito grosseiro; e 
a segunda num leito fino do pacote, sendo 
as duas descritas a seguir:

10 - Rocha sedimentar clástica, de 
granulação areia grossa, composta 
essencialmente por grãos de quartzo e 
de minerais opacos. Além do cimento 
silicoso, observa-se uma matriz síltica 
formada por quartzo. Às vezes esta matriz 
é resultante de um processo cataclástico 
de quebramento dos cristais maiores que 
formam a rocha e, algumas vezes, encontra-

se recristalizada. Os grãos maiores de 
quartzo apresentam crescimento autigênico, 
com os contornos dos grãos primitivos 
arredondados a subarredondados, marcados 
por óxido de ferro e/ou argilo minerais. 
Frequentemente estão quebrados e exibindo 
forte extinção ondulante. Os minerais 
opacos são frequentes, perfazendo entre 
3 e 4% da rocha. Os grãos apresentam-se 
ora conservando faces euedrais quadradas 
(pirita ?), ora fraturados e oxidados. O 
plagioclásio é escasso, sericitizado em grãos 
subangulares, subarredondados e fraturados. 
A sericita ocorre disseminada na rocha, em 
lamelas pouco desenvolvidas; e

20 - Rocha sedimentar detrítica, 
de granulometria variando de silte a 
areia muito fina (0-0,09 mm), bem-
selecionada, com grãos subarredondados e 
subangulosos, agregados por um cimento 
ferruginoso. A predominância é de grãos 
de quartzo, com fraca extinção ondulante, 
límpidos e sem crescimento autigênico. 
A sericita ocorre também em abundantes 
lamelas, ora dispersas, ora em pequenas 
concentrações. Parte é provavelmente 
derivada de processos de sericitização de 
feldspatos, e parte resulta da recristalização 
de argilo-minerais sob ação de processos 
diagenéticos ou metamorfismo 
muito incipiente. Fragmentos líticos 
subangulosos são pouco frequentes. 

Porém, a grande parte da unidade 
é constituída por metassiltitos, 
metarritmitos com intercalações 
de folhelhos e bancos de arenito, 
principalmente próximos à base. (contato 
com a Formação Ribeirão Gama).

Essas rochas, de granulometria 
síltica, apresentam-se normalmente com 
coloração marrom-cinza-arroxeado, com 

estratificação plano-paralela; em nível de 
afloramento, parece existir estratificação 
cruzada de ângulo muito baixo, sendo o 
acamamento rítmico muito frequente, 
onde são observadas lâminas de areia fina 
a média, indicando a base da estrutura 
gradacional. Nas partes mais finas, pelíticas, 
pode-se notar a estratificação transposta 
por foliação (clivagem ardosiana), resultante 
dos processos de cisalhamento. É comum 
encontrarem-se nódulos ou pseudosseixos 
de cor rosa, arredondados, achatados e 
estirados, concordantemente à direção do 
cisalhamento, com até 3 cm de diâmetro 
maior.

Essas rochas, normalmente, 
apresentam uma capa de alteração creme 
e ocre, possivelmente devido ao acúmulo 
de hidróxidos de ferro e/ou alumínio (?) 
em superfície.

A mineralogia praticamente é a 
mesma dos sedimentos detríticos descritos 
anteriormente, variando somente a 
granulometria; quartzo, argilo-minerais, 
óxido de ferro, minerais opacos, sericita, 
fragmentos de rochas e minerais resistentes 
como epídoto e turmalina. Das quatro 
lâminas delgadas executadas, em nenhuma 
notou-se cristais de zircão, observados 
como acessório nos arenitos.

A sericita pode estar concordante com 
o plano de estratificação, onde é menos 
desenvolvida, e ser interpretada como de 
origem detrítica ou oblíqua ao acamamento, 
onde é abundante e bem-desenvolvida, 
marcando os planos de foliação ardosiana, 
resultado de incipiente metamorfismo a que 
foi submetida a rocha.

Os metarritmitos são rochas 
sedimentares que exibem acamamento 
gradacional, com variação de granulometria 

de areia fina até argila, com as partículas de 
areia marcando a base do leito.

Os acamamentos gradacionais 
observados variam de menos de 1 cm 
a poucos centímetros de espessura, 
representando uma sedimentação pulsátil, 
com o material sedimentar trazido em 
suspensão. Com a perda de competência 
das águas, as partículas irão depositar-
se em ordem decrescente de peso, 
isto é, as partículas areia depositando 
primeiramente e antes das partículas 
tamanho silte ou argila. A repetição 
contínua desses leitos com sedimentação 
gradacional forma as rochas denominadas 
ritmitos. Uma das origens desse tipo 
de rocha está associada normalmente à 
fluidificação de sedimentos já depositados 
junto à quebra de relevo de fundo 
de sedimentação, em que o peso dos 
sedimentos supera a força de atrito e eles 
escorregam para as partes mais fundas da 
bacia, formando as denominadas correntes 
de turbidez, dando origem a pacotes de 
rochas denominadas turbiditos, das quais 
os ritmitos, semelhantes aos encontrados 
na área do projeto, podem fazer parte.

Os metassiltitos propriamente ditos 
possuem as mesmas características 
petrográficas e mineralógicas dos 
metarritmitos, havendo somente uma 
predominância da fração silte, sendo 
que em lâmina delgada, eventualmente, 
também pode-se observar acamamento 
rítmico. Os folhelhos que se intercalam na 
Formação Cristo Redentor, possuem as 
mesmas características dos da Formação 
Ribeirão Gama, inclusive com duas 
clivagens que se interceptam, sendo que, 
normalmente, possuem uma coloração algo 
mais escura variegada em tons de roxo.
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FIGURA 3 
Provável ambiente de sedimentação que deu origem às rochas da área da bacia do córrego Taquara - 1989-1991

Ambiente de deposição do Grupo  
Paranoá na região de Brasília
Os processos de deposição observados 
são essencialmente físicos e a 
participação química e/ou biológica na 
área do projeto nos parece ser incipiente.

A análise dos sedimentos folhelhos, 
siltitos, ritmitos e arenitos, com 
estruturas tipo estratificação cruzada, 
marcas de ondas, camadas rítmicas, 
gretas de contração e diques de arenito, 
observados na área da bacia do Taquara 
descritos na região de Brasília, nos dá 

a certeza de se tratar de um sistema 
deposicional de transição, isto é, os 
sedimentos envolvidos podem apresentar 
características ora continentais, ora 
marinhas.  
O posicionamento estratigráfico 
das camadas localmente também 
aponta no sentido de tratar-se de um 
sistema deltaico, em que os folhelhos 
ardosianos da Formação Ribeirão Gama 
representariam os sedimentos da fácies 
prodeltaica; os arenitos, ritmitos e 
siltitos da Formação Cristo Redentor, a 

fácies da frente deltaica; os sedimentos 
contendo gretas de contração, diques 
de areia, não observados na área da 
bacia do córrego Taquara, mas descritos 
na região de Brasília por Faria (1987), 
representariam os depósitos subaéreos da 
fácies da superfície deltaica, envolvendo 
sedimentos paludais e da planície 
costeira. (Figuras 3 e 4).

Por outro lado, a estruturação dômica 
de Brasília poderia ser resultado de 
um fenômeno tipo “diápiro de lama”, 
comum em sistemas deltaicos, que é uma 

espécie de intrusão de lama prodeltaica 
(Formação Ribeirão Gama) nos 
sedimentos mais grosseiros sobrejacentes 
(Formação Cristo Redentor), como 
resposta dinâmica da sobrecarga dos 
sedimentos arenosos mais densos e 
menos plásticos sobre os sedimentos 
argilosos menos densos e mais plásticos 
(Figura 5).

As deformações assim produzidas 
se associaram àquelas provindas da 
tectônica regional, formando o quadro 
estrutural complexo, como atrás descrito.

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)
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Drago (1995) e Zoneamento ambiental 
da bacia do córrego Taquara (2005)

Drago (1995) e Zoneamento ambiental 
da bacia do córrego Taquara (2005)

FIGURA 4
Corte esquemático de um sistema deltaico, indicando o posicionamento interpretativo da origem das unidades 
geológicas pré-cambrianas da área da bacia do córrego Taquara - 1989-1991

FIGURA 5 
Origem esquemática de uma estrutura dômica - 1989-1991
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FIGURA 6 
Perfil esquemático idealizado para o posicionamento das coberturas na área da bacia do 
córrego Taquara - 1989-1991

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

Coberturas

Cobertura Detrito-Laterítica (Tdl)
Segundo Penteado (1976), o planalto 
de Brasília faz parte das superfícies 
de cimeira desdobradas, mantidas por 
seus depósitos ferruginosos e detríticos 
correlativos e dois níveis de baixos 
terraços pedimentados. Segundo a autora, 
o Pediplano de Brasília teria a sua origem 
ligada à evolução da estrutura dômica, 
que impôs o padrão anelar às drenagens 
da bacia do rio Paranoá.

Os vales rasos, abertos e amplos, com 
desníveis pequenos entre os talvegues, 
dão ao planalto um aspecto de relativa 
similaridade e, como o pediplano e 
seus depósitos correlativos antigos vêm 
se mantendo a salvo da desnudação 
pleistocênica, a autora datou as coberturas 
da região do planalto de Brasília como 
pós-cretáceas, enquadrado pelo período 
que vai do Paleoceno ao Mioceno, mais 
ou menos 65MA, mais ou menos 6MA.

Nos mapas geológicos mais 
modernos, Drago e outros (1981) e 
Fernandes e outros (1982) adotaram a 
idade terciário-quaternária para essas 
coberturas indiferenciadas, enquanto 
que no Mapa geológico do Estado de 
Goiás (1987) adotou-se a idade terciária. 
Neste trabalho, é aceita a idade terciária 
para as coberturas de superfície cimeira, 
no entanto, por ausência de melhores 
dados, deixa-se de indicar épocas 
correspondentes.

Na área de trabalho, a cobertura 
detrito e laterítica foi dividida em duas 

unidades (Figura 6): a primeira (Tdl) 
com idade terciária representando os 
depósitos ainda não ou pouco atingidos 
pelos processos de desnudação que vêm 
ocorrendo; e a segunda onde admite-se 
uma idade terciário-quaternária (TQdl), 
que é o resultado do desdobramento ou 
retrabalhamento da primeira e do ataque 
às rochas subjacentes pelos processos 
intempéricos, físico-químicos, que vêm se 
processando com a evolução das vertentes 
das drenagens. São formados basicamente 
por Cambissolos que formam colúvios 
e elúvios, podendo apresentar níveis 
cascalhentos e cangas (esses depósitos 
serão descritos adiante).

A cobertura detrito-laterítica 
terciária possui uma origem ainda 
discutida: formou in situ pela alteração 
das rochas subjacentes, como indicam 
alguns perfis, ou foi transportada como 
sugerem algumas tradagens, e que tipo 
de transporte teria sofrido. Todavia, as 
variações do clima no Terciário, onde 
se sucederam períodos secos e tropical 
úmido, foram a principal influência 
que as coberturas sofreram para sua 
formação e natureza.

Na área de trabalho, as coberturas 
terciárias são representadas por Latossolos 
Vermelhos e Vermelho-Amarelos, 
parcialmente laterizados, podendo ocorrer 
concreções na parte interna do perfil 
(petroplíntico) (Fotos 6 e 7).

Texturalmente, apresentam-se 
comumente com argila superior a 60% ou 
textura muito argilosa, secundariamente, 
textura argilosa (argila entre 35 e 60%), 

em apenas algumas manchas, como na 
área do Jardim Botânico (leste da área) 
onde ocorreram Latossolos com textura 
média (argila entre 15 e 35%) – ver Mapa 
de solos.

Numa trincheira nessa área, foram 
coletadas amostras deslocadas de ritmito 
de natureza síltica com conspícuas 
lâminas de material arenoso fino, que 
podem indicar a formação in situ da 
cobertura.

Em algumas tradagens profundas 
executadas, encontram-se níveis 
concrecionários entre 2 e 4 m de 
profundidade, que foram interpretados 
como produtos de variação de nível 
freático, onde o plano das vertentes 
intercepta esses níveis concrecionários, 
formando zonas de Cambissolos muito 
cascalhentos. Nesse posicionamento, 
esse material já é considerado como 
pertencente à unidade superior (TQdl). 
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Coberturas Detrito-Lateríticas 
Terciário-Quaternárias (tqdl)
Essa unidade é identificada como 
sendo produto do retrabalhamento 
da Cobertuta Terciária, com 
incorporação do material rochoso 
subjacente, desagregado e alterado pelas 
transformações geomorfológicas que 
vêm ocorrendo na área, com a evolução 
das vertentes. É formada basicamente 
por material detrítico colúvio-eluvial, 
pouco retrabalhado, com formação 
de cascalhos e cangas. No aspecto 
pedológico, são descritos Cambissolos 
latossólicos (nas partes mais elevadas), 
Plintossolos Pétricos Concrecionários, 
Cambissolos e Gleissolos  (nas partes 
mais baixas), entre outros.

Duas feições geomorfológicas, 
com influência na unidade, chamam a 
atenção na área; a primeira, com vales 

relativamente profundos e estreitos, 
escavados nos folhelhos ardosianos 
com forte controle tectônico da área 
do Cristo Redentor-Aeronáutica; 
contrasta com a segunda feição, dos 
vales relativamente rasos, abertos e 
amplos, das demais áreas, aparentemente 
escavados sobre os metassiltitos, 
metarritmitos e arenitos.

No primeiro caso, há um forte 
predomínio de material coluvial e 
litólico sobre o material eluvial em todo 
o perfil, devido às fortes inclinações 
das vertentes, enquanto no segundo 
caso há uma relativa equivalência, com 
predomínio do material eluvial nas 
partes mais baixas das vertentes ou 
onde a ação das águas subsuperficiais 
for mais ativa. Cascalheiras e cangas são 
formadas, normalmente, na meia encosta 
(Figura 6 e Foto 8). 

FOTO 6  Cobertura Tdl – Latossolo 
Vermelho argiloso petroplíntico, 
posicionado na vertente próximo 
da bacia Murundu – área da 
Universidade de Brasília - UnB. 
Notar o desenvolvimento da 
camada concrecionária que irá 
formar as zonas de cascalheiras, 
onde secionado pelo plano da 
vertente (ver perfil esquemático 
na Figura 6).  Foto: Valter Alberto 
Drago, 2005.

FOTO 8  Aspecto da Cobertura tqdl. Cambissolos formados 
sobre a sequência de colúvios. Área do Cristo Redentor, 
próximo à porção baixa do Leque Taperinha.  Foto: Valter 
Alberto Drago, 2005.

FOTO 7  Outro aspecto da 
Cobertura Tdl. Latossolo 
Vermelho-Amarelo textura média 
desenvolvido sobre camada 
de metarenito fino dobrado da 
Formação Cristo Redentor. Notar o 
posicionamento elevado do nível 
freático (estação seca), indicando 
um controle litoestrutural para 
o mesmo.  Foto: Valter Alberto 
Drago, 2005.
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Formação Taperinha (Tqt)
As condições geomorfológicas e 
climáticas no Terciário/Quaternário 
proporcionaram períodos de tempo 
em que condições de alta energia se 
instalaram na área da bacia do Taquara.

A formação dos leques aluviais na área 
do córrego Taperinha, afluente da margem 
direita do Taquara, é um dos registros desses 
períodos. Caracteriza-se basicamente por 
um arraste mecânico dos detritos para as 
partes mais rebaixadas do vale, onde há 
um progressivo espraiamento dos detritos 
pelo aplainamento topográfico e perda de 
competência das águas das enxurradas, 
principal agente físico do arraste, 
adquirindo o material a forma característica 
de leque. A ação da neotectônica parece 
corroborar o transporte. 

A unidade é basicamente composta 
por dois leques formados pelas duas 
drenagens, córrego Taperinha e pequenas 
drenagens sem denominação que descem 
subparalelamente da área elevada do 
Cristo Redentor, com os respectivos 
detritos coalescendo na base. Foi também 
considerada correlacionada à unidade 
pequena área de coalescência de detritos 
de enxurradas formada por duas pequenas 
drenagens da margem esquerda do 
córrego Tapera.

Para estudo do material que compõe a 
unidade, foram executadas duas tradagens 
profundas com trado de caneco (4”) que 
atravessaram os detritos até o substrato 
rochoso: a primeira, localizada na porção 
mediana do leque, com 7,9 m de perfuração; 
e a segunda, localizada na porção da 
base do leque, teve 10,30 m de material 
atravessado (Figura 7). Superficialmente, 
os leques são formados por Cambissolos 
com textura argilosa. Apresentam caráter 
plíntico nas partes mais rebaixadas, base 
do leque, motivado possivelmente pela 
maior oscilação do nível freático nessas 
áreas próximas às aluviões holocênicas 

do córrego Taquara. Também na faixa 
que margeia o contato com as aluviões, 
os solos do leque tornam-se ricos em 
matéria orgânica.

Nas tradagens executadas, notou-se 
uma ligeira modificação no conteúdo 
detrítico, embora uma afirmação mais 
abalizada devesse ser precedida de maior 
número de tradagens profundas. 

A modificação mais notável 
observada foi a ausência de seixos de 
rocha (siltito) na tradagem localizada 
na parte baixa do leque (base), ou seja, 
seixos que são comuns na tradagem 
da porção mediana e abundantes 
nos sulcos das drenagens nas partes 
superiores do leque. Isso reflete a 
desagregação paulatina da rocha síltica/
arenítica durante o transporte. Como 
era de se esperar, os seixos de quartzo e 
material arenoso (resistentes) são mais 
abundantes e melhor trabalhados na base 
do leque, que também apresenta seixos 
de concreções ferruginosas que podem 
estar isolados, imersos numa matriz 
argilo-siltosa, ou formando pequenos 
níveis de concentração, que podem ser 
interpretados como paleocanais.

Nas duas tradagens, foi encontrado 
um nível cascalhento na base 
estratigráfica do leque, sobre a rocha 
alterada subjacente, que poderia ser 
denominado de conglomerado basal, 
com espessura em torno de 40 cm. 
Na parte mediana, em analogia com 
o descrito acima, esse nível é rico em 
seixos de siltito e na base do leque é 
constituído essencialmente por areia e 
seixos de quartzo subarredondados com 
até 8 cm de diâmetro, imersos em matriz 
argilosa. É possível que o material da 
base estratigráfica do leque detrítico, 
junto ao contato com as aluviões do 
córrego Taquara, tenha influência da 
dinâmica do córrego, caracterizando um 
contato interdigitado, isto é, períodos em 

que o material do leque se agregou aos 
depósitos aluviais e vice-versa.

Em ambas as tradagens, a rocha 
do substrato parece ser um metapelito 
ardosiano, rocha fina, com acentuada 
impermeabilidade, representando um 
impedimento relativo à penetração das 
águas pluviais, funcionando como um 
plano inclinado de escoamento das 
águas pluviais que penetram no material 
detrítico bem mais permeável (Figura 7).

A tradagem na porção mediana do 
leque (até 7,9 m), realizada na estação 
seca do ano, atravessou material detrítico 
vermelho-marrom-arroxeado, às vezes 
com tonalidades amareladas, que 
refletem um material oxidado com boa 
permeabilidade. Entre 4,80 e 5,0 m, foi 
atravessado um nível de cascalho com 
seixos de siltito, quartzo, sílica de falha 
e material concrecionário ferruginoso, 
que deve representar um paleo-canal, por 
onde escoavam as águas das enxurradas. 
Nessa tradagem, chegou-se ao substrato 
rochoso sem se encontrar o nível freático. 
Pela posição do material e ausência de 
um nível concrecionário endogênico, 
que indicaria a variação do nível freático, 
parece que este não atinge o ponto base 

da tradagem (7,9 m), mesmo na estação 
chuvosa. Em que pese a consideração, 
o fato deve ser verificado durante o 
período chuvoso.

Na tradagem da área de base do 
leque, que atingiu 10,30 m (Figura 8), o 
nível freático foi interceptado a 4,3 m. 
O material detrítico apresenta-se com 
coloração cinza claro ou cinza-amarelo-
claro, mosqueado, com plintitas na 
porção superior da coluna perfurada, 
características de um ambiente redutor, 
embora com níveis entre 5,5 m e 7 m.  
A coloração róseo-avermelhada do 
material síltico indica uma drenagem 
mais livre, ou por outro lado, pode 
indicar também mudanças no regime de 
sedimentação, ou variação climática na 
época de deposição – interpretação que 
deixamos em aberto.

Foi encontrada na borda direita do 
leque detrítico, em sua porção mediana, 
uma depressão (buraco), grosseiramente 
circular, com aproximadamente 3 m de 
diâmetro e 2 a 2,5 m de profundidade, 
com características de estrutura de 
colapso, ocasionado por fuga de 
material em subsuperfície. (Figura 9 e 
Foto 9).

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

FIGURA 7 
Perfil esquemático da Formação Taperinha, mostrando a localização das tradagens - 1989-1991 
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A superfície abatida do fundo está basculada grosseiramente 30o-40o para jusante, 
e existe uma toca de animal, com mais ou menos 40 cm de diâmetro e profundidade 
desconhecida, que deve ter colocado as camadas superficiais em contato com o 
conglomerado basal mais poroso e permeável, por onde se deu a fuga do material 
para jusante, por ocasião das chuvas. A superfície basculada do fundo ainda guarda as 
características do Organossolo encontrado na superfície da estrutura, o que evidencia o 
colapso. É possível que a fuga do material em subsuperfície, fenômeno conhecido por 
piping em geotecnia, esteja se dando através de paleocanal, como dito acima, ou de uma 
falha ou fratura encoberta. 

Estratigraficamente, a Formação Taperinha é colocada sobre a Cobertura Detrítico 
Colúvio-Eluvial “TQdl” e correlacionada com a Formação Murundu, à qual se 
alinha estruturalmente, marcada por setas indicativas da possível variação da posição 
estratigráfica em coluna. Essas duas unidades também podem ter relações com fortes 
eventos epirogenéticos e tectônicos do final e pós-Cretáceo, que reativaram as bordas das 
grandes bacias sedimentares brasileiras, marcadas no Centro-Oeste principalmente pelo 
vulcano-plutonismo do Grupo Iporá no “final” do Cretáceo. Esses eventos tectônicos 
certamente foram reativados durante o Terciário e, a nosso juízo, adentraram fracamente 
no Quaternário, quando continuam ativos (neotectônica), em ciclos ainda desconhecidos.

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

FIGURA 9 
Perfil da estrutura de colapso na Formação Taperinha - 1989-1991

FIGURA 8 
Tradagem BTq/vd/57. 1a5 - Base do leque Taperinha - 1989-1991
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Formação Murundu (TQm)
A terminologia Formação Murundu é aqui usada para 
denominar um pacote de sedimentos detríticos, depositados 
numa depressão alongada com 1,3 km x 0,2 km de forma 
ameboide ou sigmoidal, localizada na Fazenda Água Limpa 
– pertencente à Universidade de Brasília - UnB, margem 
esquerda do córrego Taquara, alinhada estruturalmente ao 
leque aluvial do córrego Taperinha, localizado na margem 
direita do córrego Taquara.

Superficialmente, a pequena bacia de acumulação 
apresenta formas de relevo tipo “murundu” muito 
adensados, donde provém a denominação, e é 
recoberta por Cambissolos com textura muito argilosa, 
plínticos e petroplínticos, estando esta última, em 
alguns locais, já em fase avançada de canguificação.

Para melhor conhecimento das características dos 
detritos que preenchem essa estrutura, foi executada 
uma tradagem profunda, localizada mais ou menos 
no limite da porção mediana com o terço NE da 
pequena bacia, no meio da área assim delimitada. 
O trado usado foi o de caneco com 4” e parou 
em 11,25 m. A tradagem não atingiu o substrato 
rochoso e mesmo assim, curiosamente, essa sequência 
detrítica, posicionada topograficamente em cota 
mais elevada, apresentou uma espessura de detritos 
maior que a do leque aluvial Formação Taperinha 
na sua porção basal tida como contemporânea. A 
análise do material coletado na tradagem revela uma 
relativa homogeneidade no perfil detrítico (Figura 
10): Organossolo com aproximadamente 30 cm; em 

seguida, o início de material concrecionário, que se 
torna uma canga entre 1,0 e 1,5 m.

O nível freático, na estação seca, aparece sob a 
canga a 1,5 m e, a partir daí, com pequenas variações 
da coloração para tonalidades amareladas, os detritos 
apresentam-se friáveis com coloração marrom-vermelho-
escuro-arroxeado, argilosos, com concreções ferruginosas 
duras, subarredondadas, grãos de areia e/ou seixos angulosos 
de quartzo, esparsos na matriz argilosa, e pelotas de até 
0,3 cm de argila floculada (plintitas), que por vezes são 
muito concentradas, dando um aspecto oolítico ao material 
desagregado. Esse fato parece indicar boa estruturação 
dos sedimentos do pacote, conferindo também boa 
porosidade ao material. Em torno de 11,0 m, apareceram 
nódulos de material argiloso cinza-amarelado-claro.

FOTO 9  Formação Taperinha - tqt. Aspecto da estrutura de 
colapso, originada por fuga de material em subsuperfície por 
piping, em decorrência da ação de animais escavadores que 
colocaram o material colúvio-aluvial de superfície e contato 
com os cascalhos porosos do leito do paleocórrego.  
Foto: Valter Alberto Drago, 2005.
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Os sedimentos detríticos encontrados 
na tradagem parecem representar material 
pouco transportado ou retrabalhado. 
Seria bom, para o melhor conhecimento 
da bacia, o prosseguimento da tradagem 
executada até encontrar o substrato 
rochoso a fim de se ter um dado real da 
espessura da unidade, e executar pelo 
menos mais uma tradagem profunda 
na porção oeste da estrutura, onde, na 
pesquisa de solos, a camada concrecionária 
canguificada subsuperficial não foi 
encontrada, ou está em estágio inicial da 
formação (Foto 10). Poder-se-ia, ainda, 
saber se as características dos detritos em 
profundidade se repetem naquele local, 
além de recolher informações sobre o 
posicionamento do lençol freático.

Sob o ponto de vista hidrogeológico, 
a profundidade, a boa porosidade do 
material e nível freático subsuperficial 
tornam a área da bacia, à primeira vista, 
um excelente aquífero, constituindo-se 
eventualmente numa reserva de água 
subterrânea importante.

Os recentes processos de aplainamento 
proporcionaram o surgimento, na 
pequena bacia, do fenômeno denominado 
águas emendadas, isto é, o escoamento 
das águas superficiais se dá para duas 
drenagens de direções opostas. No 
extremo nordeste da estrutura, junto à 
cabeceira da drenagem que corre para o 
córrego Taquara, existe uma quebra maior 
do relevo. Nesse local, as máquinas de 
terraplanagem, na construção da estrada, 
quebraram a estrutura original do solo, 
proporcionando maior susceptibilidade da 
bacia aos processos erosivos, que só não 
têm avançado mais graças ao horizonte 
concrecionário/canguificado formado na 
saída da “lagoa” e cabeceira da drenagem, 
o que dá ao solo grande resistência aos 
processos erosivos naquele local. 

FOTO 10  Formação Murundu (tqm), porção mediana 
da bacia. Perfil de plintossolo, onde se nota um nível 
mais cascalhento pouco abaixo do solo aluvionar, junto 
ao contato com a zona “plíntica” (vermelha), que tende a 
evoluir para um processo de canguificação, marcando a 
variação do nível freático (foto na estação seca).   
Foto: Valter Alberto Drago, 2005.

FIGURA 10 
Tradagem BTq/vd/59.3 na bacia Murundu - 1989-1991

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)
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FOTO 11  Aspecto da Cobertura qHec. Notar o processo de caulinização em pontos desses 
depósitos Holocênicos. Cabeceira do córrego da Onça.  Foto: Valter Alberto Drago, 2005.

Cobertura Quaternário Holocênico Elúvio-Coluvial (qHec)
Essa unidade pode ser considerada uma variação da TQd1, como pode ser visto 
no perfil esquemático (Figura 6), onde a ação prolongada das águas emergentes 
do lençol freático ou ainda do escoamento temporário, nas épocas chuvosas, 
proporcionou características distintas ao material detrítico na sua constituição 
físico-química. A própria vegetação atual (ciperáceas predominantemente) dá 
grande contribuição, principalmente na sustentação do ambiente pois, embora 
situado em cotas elevadas e rampeadas em relação à planície de inundação 
do fundo dos vales, pode funcionar como áreas de acumulação, porém com 
equilíbrio dinâmico muito frágil. A separação dessa unidade no mapa geológico 
se deve basicamente a essa conceituação.

O mapeamento de solos indica variações por vezes significativas, como 
na área da cabeceira do córrego da Onça, onde, nas partes mais encharcadas, 
são vistos Plintossolos e nas partes menos encharcadas aparecem Gleissolos 
Melânicos com horizonte hístico. A caulinita é a argila básica (Foto 11), 
com gibbsita presente, detectada na análise do solo. Na área de escoamento a 
NE da bacia Murundu, encontram-se Gleissolos Melânicos e Organossolos 
predominantemente. Nas cabeceiras dos córregos Escondido e Monjolo, o 
Organossolo é predominante.

Não foi feita nenhuma tradagem com trado de extensão para se ter ideia 
da espessura da unidade. Todavia, sabe-se que, nessas situações, o manto de 
alteração (elúvio-coluvial) costuma ser bastante espesso.

Essas áreas, pela sua fragilidade, devem ser bastante protegidas. Experiências 
como aquela existente na área das cabeceiras do córrego da Onça, onde 
foram plantados pinus e eucaliptos, devem ser evitadas por dois motivos: 
primeiramente, esse antropismo pode eventualmente mudar o regime do 
escorrimento das águas das chuvas, com risco de rompimento do equilíbrio 
dinâmico da unidade pelo voçorocamento; em segundo lugar, o nível elevado 
do lençol freático, aliado a um aquífero do tipo fissural, que parece existir, 
notadamente pelo encaixe do córrego, pode ser facilmente contaminado com o 
uso de algum defensivo na área da experiência florestal.

O eixo da estrada, nessa mesma área, não deveria estar tangenciando a 
unidade, pois, por ocasião de enxurradas, já é notório o alagamento do leito 
da estrada naquele local. Isto pode acentuar os efeitos do motivo primeiro 
descrito acima.

Aluviões Fluviais (qHa)
A unidade representa, junto com a unidade anterior, resguardando a relatividade 
do conjunto, os eventos geológicos mais modernos na área pesquisada. Embora 
haja um nítido controle estrutural das drenagens, as condições geomorfológicas, 
associadas ao condicionamento imposto pela vegetação, propiciaram importantes 
acumulações de sedimentos aluvionares carreados das unidades mais antigas para 
o fundo dos vales. Como exemplo, na barra dos córregos Taquara-Roncador-
Onça, a unidade alcança aproximadamente 400 m de largura, o que é muito 
significativo, pelo nível de grandeza das drenagens locais. São observados 
Organossolos, Gleissolos Melânicos e Organossolos fíbricos, que podem ser 
considerados como componentes gerais de toda a unidade.

Quanto ao condicionamento atual desses depósitos aluvionares e à 
formação das Matas de Galeria, com seu emaranhado de raízes, dão em alguns 
lugares uma sustentação maior à unidade, formando zonas alagadiças, onde 
pode ocorrer uma indefinição do canal do córrego.

Nesses locais de características pantanosas há uma acumulação maior do 
material orgânico, dando normalmente solos com horizonte hístico como 
descrito no tema Solos.

Quando o sistema de proteção de raízes é rompido, pode haver formação 
de pequena soleira (raízes maiores), onde há formação de minicascatas, com 
a drenagem a partir daí encaixando-se novamente em leito escavado nos 
seus próprios sedimentos, podendo formar barrancos de mais de 2 m de 
altura. Embora fenômenos dessa natureza (erosão dos próprios depósitos) 
possam estar ligados à tectônica recente, como acontece em outros locais do 
País, nesse caso nos parece estarem mais ligados a “mudanças” eventuais no 
“comportamento” da vegetação presente ou ao antropismo, como no caso 
do córrego Tapera, em que os solos aluviais são predominantes e em franco 
processo de dissecação pela retirada da Mata de Galeria/Ciliar, que formava 
um sistema de proteção. Na planície do baixo Tapera, existem restos de canais 
abandonados, que indicam a derivação do leito do córrego ainda quando a 
mata existia naquele local.
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FOTO 12  Aluviões recentes – Ha. Aspecto dos sedimentos, onde houve a formação de um 
horizonte de argilas mais expansivas (zona fendilhada). Planície de inundação do córrego 
Taquara, próximo à barra com o córrego Tapera.  Foto: Valter Alberto Drago, 2005.

Outro fato importante 
a respeito do reencaixe 
e retomada da erosão de 
seus próprios depósitos 
pelas drenagens é que os 
aluviões alagados, situados 
lateralmente, nesses pontos 
a jusante da soleira, tendem 
a ser drenados, o que deve 
ocasionar teoricamente 
mudanças também na 
vegetação.

No córrego Taquara, 
próximo à barra com o 
ribeirão Gama, as aluviões são 
compostos por Organossolos 
e Gleissolos neofluvissólicos 
em alguns pontos bastante 
arenosos.

Não houve coleta de 
dados de subsuperfície da 
unidade. A tradagem BTQ/
VD/57 (Figura 8), executada 
sobre a Formação Taperinha, 
próximo ao contato com os 
aluviões do córrego Taquara, 
é a única referência. Nesse 
local, parece ter havido 
uma interdigitação entre 
os sedimentos aluviais e 
os detritos da Formação 
Taperinha (Figura 7).

Os sedimentos aluviais em profundidade são reconhecidos pela cor clara e maior 
teor de grãos de areia arredondados ou angulosos, imersos na matriz argilo-siltosa, 
onde também podem ocorrer seixos de sílica com até 7 cm a 8 cm de diâmetro, de 
caráter subanguloso a subarredondado. O nível de cascalho encontrado na base da 
referida tradagem é próximo a 9,90 m de profundidade, tipicamente aluvial. Como 
esse valor (9,90 m) foi obtido na borda da unidade, junto ao contato com os detritos 
do leque aluvial, e o desnível das duas unidades é muito pequeno, passa a ser um valor 
mínimo para a espessura máxima dos sedimentos aluviais em questão.

Por outro lado, a composição textural desses aluviões, em subsuperfície, indica 
um regime de sedimentação bem mais enérgico que o vigente, podendo representar 
variações climáticas de curta duração. Localmente, podem se formar horizontes 
de argilas expansivas que, na estação seca, sofrem grande contração, produzindo o 
fendilhamento do leito (Foto 12). Esse fenômeno, eventualmente, pode proporcionar 
canais de deslocamento para a ictiofauna. 

h i d R o g E o l o g i A

As características estratigráficas da área, com uma camada de rocha praticamente 
impermeável em subsuperfície, encimada por um pacote mais permeável com boa 
capacidade de retenção de água, aliado a coberturas terciário-quaternárias com 
boa permeabilidade, formada nas áreas de recarga, basicamente por Latossolos ou 
Cambissolos, nos dão uma visão geral dos cuidados que devem ser tomados para 
se manter a qualidade das águas da região.

As coberturas terciário-quaternárias funcionam como uma espécie de esponja, 
permitindo, pela excelente porosidade/permeabilidade, a recarga rápida dos 
aquíferos na estação chuvosa, o que garante principalmente a perenidade das 
drenagens na estação seca.

Ao atingirem as rochas pré-cambrianas, as águas vão ser controladas pela 
litologia, tectônica e estrutura. Os paleocanais do sistema deltaico (Figura 3) se 
comportam como aquíferos singulares, particularmente importantes, devido à 
percolação preferencial das águas. Isso pode ser facilmente comprovado na área 
da frente da Reserva, entre a Portaria e a Torre João Rosa (DF-1510), próximo ao 
pequeno capão de Trembleias, tradagens BT-VD-66 e BTQ-VD-67 (Figuras 11 
e 13), em que na primeira aflora um arenito alterado e o nível freático encontra-se 
a pouco mais de um metro, sendo encontrado a mais de quatro metros na segunda 
tradagem, localizada a pouco mais de 200 m de distância; no mesmo nível do 
freático, o furo alcançou a camada arenito ainda alterada, de características muito 
porosa e permeável (ver também Figuras 12 e 14).

Como todo o sistema é embasado pelas rochas aqui denominadas Formação 
Ribeirão Gama, de características praticamente impermeáveis, o sistema 
hidrológico e hidrogeológico deverá ser estudado tendo como base as rochas 
da Formação Cristo Redentor e coberturas, que na área em questão não devem 
ultrapassar muito 70 m-80 m de espessura máxima.

Os comportamentos hidrológicos na Formação Taperinha e na bacia 
Murundu já foram comentados anteriormente e, nesta última, preocupam as 
experiências de florestamento (Pinus/localizada na adjacência, por não se ter 
ideia do uso de eventuais defensivos, em analogia ao que já foi citado em relação 
ao córrego da Onça).

O córrego da Onça surge com uma grande vazão, que é o resultado da 
emergência do nível freático na sua cabeceira, juntamente com o nítido controle 
tectônico a que está submetido, o que facilita a percolação das águas. Esse aquífero 
possui uma grande área de recarga nas coberturas Tdl localizadas a oeste de sua 
cabeceira (Fazenda Água Limpa).

Basicamente, todas as drenagens da área possuem controle tectônico (Figura 
15) e têm suas nascentes nas áreas de cobertura, como os córregos Tapera, 
Taperinha, Escondido, Monjolo e Pitoco. Nesses, a qualidade das águas não 
preocupa, visto estarem suas áreas de recarga situadas na área da Reserva 
Ecológica do IBGE - Recor ou na área do Jardim Botânico e, portanto, 
protegidas. Já as cabeceiras dos córregos Roncador e Taquara possuem áreas de 
recarga na influência da BR-251 (área da Portaria, frente da Recor) e por isso 
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FIGURA 11  
Tradagem BTq/vd/66. Área da frente da REcoR (cabeceira do córrego Taquara) - 1989-1991

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005) Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

FIGURA 12 
Tradagem BTq/vd/70 - 1989-1991

deverá ser evitada em qualquer tempo a instalação de postos de gasolina, oficinas, 
restaurantes, etc., pelo menos no lado NW daquela rodovia.

A anomalia de flúor, vista melhor em mapas de escala regional (Figura 16), que 
se estende por mais de 400 km para Norte, não é um fenômeno geoquímico isolado, 
pois na região de Campos Belos e São Domingos são encontradas raras ocorrências de 
gipsita, calcários oolíticos com fluorita, calcários negros e notícias não confirmadas da 
presença de depósitos de fosforitos.

Esse conjunto de fenômenos indica que, na época de sedimentação, essa área por 
curto espaço de tempo foi submetida a uma mudança climática ou elevação linear do 
fundo da bacia (enrugamento) provocado pelo fechamento da bacia. Isso proporcionou 
uma intensa evaporação nas bordas da bacia, favorecendo a deposição de minerais, como 
gipsita, fluorita e possíveis fosforitos no prolongamento Norte, como dito acima.

Os mapas geoquímicos indicam a possibilidade de concentração de cerca de 500 
ppm de flúor nos sedimentos de corrente dos córregos da bacia do Taquara. De acordo 
com a informação seria necessário uma confirmação desses dados, e quanto desse flúor 
encontra-se em solução na água, pois esse elemento em dose excessiva pode ocasionar a 
corrosão dos dentes e problemas de artrite e/ou osteoporose. 

As lâminas delgadas executadas (quatro) não permitiram a observação de minerais 
de flúor. Somente em uma lâmina apareceu apatita envolta em sílica.  
Os trabalhos de petrografia devem ser continuados no futuro para confirmação da 
origem da anomalia de flúor existente.

A presença de formas estruturais tipo sigmoide (Formação Murundu), bem como 
a presença de cristais de quartzo em algumas zonas de falhas, indica fenômenos 
tectônicos de natureza distinta ou que criam espaços no interior das rochas, por 
ocasião do falhamento (zonas de transtensão). Essas reativações, a meu juízo, 
continuam a ocorrer como reflexo da deriva continental e do posterior movimento 
rotacional do continente Americano, que ocasionaram grande reativação dos 
falhamentos ou zonas de fraqueza de direção N/NE. O importante do fenômeno 
é que as águas acumuladas na formação Cristo Redentor podem, por esses espaços, 
atravessar a formação Ribeirão Gama, de características impermeáveis, penetrando nas 
rochas mais antigas (Araxá/Canastra).

Nesse caso, as propriedades (chácaras) situadas na parte leste da Recor sobre essas 
rochas podem influenciar muito o balanço de nível freático, caso venham a utilizar poços 
profundos na obtenção de água para irrigação.
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FIGURA 15 
Bloco diagrama mostrando a estruturação geológica da bacia do córrego Taquara - 1989-1991

FIGURA 13
Tradagem BTq/vd/67. Área de frente da REcoR (cabeceira do córrego Taquara) - 1989-1991

FIGURA 14
Tradagem BTq/vd/71. Área de frente à REcoR (cabeceira do córrego Taquara) - 1989- 1991

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)

Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005) Drago (1995) e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara (2005)
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Mapa geoquímico regional para flúor 
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Virlei Álvaro de Oliveira

s o l o s  d a  B a c i a  d o  c ó r r e g o  t a q u a r a



i n T R o d u ç ã o

As informações apresentadas neste capítulo estão baseadas no levantamento detalhado 
dos solos, elaborado por Virlei Álvaro de Oliveira e José Renato Souza Costa (1995), 
como parte dos estudos para o Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - 
Distrito Federal (2005), que visou fornecer subsídios ao Plano de Manejo da Reserva 
Ecológica do IBGE – Recor, inserida nessa bacia hidrográfica. Os estudos de campo 
foram realizados entre 1989 e 1991, com mapeamento temático elaborado na escala de 
1:10 000.

Este capítulo apresenta uma síntese da caracterização dos solos da bacia do 
córrego Taquara. Todavia, passados 15 anos daquele estudo original, foi necessária 
uma reclassificação dos solos, pela não coincidência entre os critérios utilizados para 
separação dos vários níveis categóricos naquele trabalho e os constantes no Sistema 
brasileiro de classificação de solos (2006) e no Manual técnico de pedologia (2007).  Assim, 
algumas unidades taxonômicas do trabalho original tiveram de ser desmembradas para 
atender ao novo enquadramento. 

Este capítulo traz também uma síntese da natureza e distribuição geográfica dos 
solos na bacia do córrego Taquara, bem como das principais características relacionadas 
com as suas potencialidades/fragilidades naturais.

n A T u R E z A  E  d i s T R i B u i ç ã o  g E o g R á f i c A  
d o s  s o l o s  n A  B A c i A  d o  c ó R R E g o  T A q u A R A

Embora num primeiro momento a área da bacia do córrego Taquara possa parecer 
de grande homogeneidade no tocante a solos, isto na realidade não ocorre, como se 
pode inferir pelo grande número de unidades taxonômicas e unidades de mapeamento 
identificadas, caracterizadas e separadas. Apesar da relativa homogeneidade em termos 
de paisagem, ocorrem frequentemente diferenciações na parte interna dos solos, 
tais como presença de horizontes concrecionários ou litoplínticos, de cascalhos ou 
pedregosos, diferenças de espessura e drenagem, entre outras de importância relevante 
para o desenvolvimento vegetal, que foram identificadas e cartografadas. Este fato 
fez com que os trabalhos de campo fossem intensificados, uma vez que as referidas 
ocorrências não são detectadas com o uso da fotointerpretação convencional.
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A inserção do córrego Taquara e 
de seus contribuintes na superfície do 
Planalto do Distrito Federal aprofundou 
por desgaste (erosão) os seus ambientes de 
drenagem superficial (bacia hidrográfica) 
e, ao mesmo tempo que desgastou a parte 
mais conservada da mesma em diferentes 
níveis, promoveu o preenchimento de 
vales com a deposição de sedimentos 
retrabalhados e gerou em algumas situações 
a exposição de rochas ou de crostas 
laterítitas (petroplintitas), influenciando 
diretamente a natureza e distribuição dos 
solos, particularmente no que concerne aos 
aspectos físicos. 

Geologicamente, a área da bacia 
do córrego Taquara é representada, de 
acordo com Drago (1995), em sua maior 
parte por sedimentos da Cobertura 
Detrito-Laterítica (Tdl) e da Cobertura 
Detrito-Laterítica Terciário-Quaternária 
(TQdl), caracterizadas pela presença de 
espessa camada sedimentar argilo-arenosa 
recobrindo litologias diversas, tanto do 
Grupo Paranoá quanto do Grupo Araxá 
e com presença quase constante em seus 
bordos e áreas mais desgastadas por erosão 
de espessas crostas lateríticas. As planícies 
e os terraços dos córregos são preenchidos 
por sedimentos minerais recentes e por 
acumulações orgânicas nas partes mais 
úmidas, definidos por este autor como 
Quaternário Holocênico Elúvio-Coluvial 
(QHec).

Os processos erosivos que desgastaram 
a superfície mais antiga removeram seus 
sedimentos e os transportaram para as 
partes mais baixas, situadas abaixo das áreas 
de exposição das crostas, o que determinou 
diferenças na natureza do material 
formador dos solos nestas duas situações. 

Os solos originados a partir dos 
sedimentos retrabalhados ou mobilizados, 
situados nas “Rampas Interiores” 
mostram algumas particularidades, 
seguramente associadas a este processo de 

retrabalhamento. Embora a maioria dos 
Latossolos da área apresente mineralogia 
oxídico-gibbsítica, os solos das “Rampas 
Interiores” apresentam padrão de 
difratogramas de Raios X distintos dos 
demais, com os picos de caulinita com 
menor intensidade, fato que poderia estar 
associado a uma menor cristalinidade deste 
argilomineral. 

Na região do “Leque de Espraiamento”, 
todos os solos mostraram forte contribuição 
de material das rochas da Formação 
Paranoá expostas imediatamente acima, 
principalmente de siltitos.

Com relação à distribuição dos solos, 
pode-se dizer que, com exceção das 
planícies de inundação dos córregos, dos 
terraços e das zonas de exposição das crostas 
lateríticas ou das rochas da Formação 
Paranoá, as demais áreas apresentam solos 
da Ordem dos Latossolos, que têm como 
peculiaridade se tratarem de solos muito 
intemperizados, condicionando muito 
baixa fertilidade natural e ocorrência do 
caráter ácrico. Do ponto de vista físico, 
apresentam, em geral, características 
favoráveis ao desenvolvimento vegetal, 
tais como: boa profundidade, boa aeração 
e alta permeabilidade. Pela sua baixíssima 
capacidade de troca de cátions e elevada 
macroporosidade, são, em geral, solos 
com pequena capacidade de retenção de 
nutrientes e de umidade, resultando em 
alto déficit hídrico na estação seca e baixa 
capacidade de retenção de cátions.

Nas partes mais elevadas (>1 100 m) 
ocorrem Latossolos Vermelhos, Latossolos 
Vermelho-Amarelos e Latossolos 
Amarelos, todos originados, no caso desta 
área, de litologias da Formação Paranoá 
(siltitos, arenitos, ritmitos, etc.), sem 
evidências de terem sofrido qualquer tipo 
de retrabalhamento significativo, conforme 
constatou Oliveira (1998). Na porção 
leste da bacia, em área do Jardim Botânico 
de Brasília, foi constatada ocorrência das 

Unidades Jardim Botânico I e II, que 
constituem exceção a esta situação, pois 
são Latossolos Vermelhos de textura mais 
leve (média e argilosa), apresentando 
descontinuidade litológica no perfil.

Os Latossolos Vermelhos situam-se 
nas posições de maiores cotas, em condição 
de relevo plano e suave ondulado, com 
declives máximos da ordem de 6%, sendo, 
no entanto, predominantes os declives 
inferiores a 3%. Encontram-se cobertos 
pelas tipologias vegetais de Cerrado Sentido 
Restrito (Cerrado Denso, Cerrado Típico e 
Cerrado Ralo).

Os Latossolos Amarelos e Latossolos 
Vermelho-Amarelos ocupam posições 
intermediárias entre os topos, onde 
estão os Latossolos Vermelhos, e a 
zona de exposição das crostas lateríticas 
(petroplintitas), e têm sua espessura 
diminuída da parte mais alta para a mais 
próxima da exposição das crostas, tendo 
sido cartografados separadamente aqueles 
sem ocorrência de petroplintita dentro de 2 
m da superfície e aqueles com petroplintita 
dentro desta seção. O relevo de ocorrência 
apresenta declives ligeiramente mais 
acentuados que os Latossolos Vermelhos, 
sendo comum o tipo suave ondulado 
com declives entre 3% e 6%. Assim como 
os Latossolos Vermelhos, encontram-
se também cobertos pelas tipologias de  
Cerrado Sentido Restrito (Cerrado Denso, 
Cerrado Típico e Cerrado Ralo).

A faixa de exposição das crostas ou 
bancadas lateríticas (petroplintitas) ocorre 
de forma descontínua, circundando a 
bacia em seu terço médio, com seu início 
aproximadamente na altura da cota  
1 100 m, estendendo-se para baixo em 
diferentes extensões. Os solos formados 
nesta faixa são Plintossolos Pétricos, 
que ocorrem cobertos pelas tipologias 
Cerrado Sentido Restrito, Campo Limpo 
e também pela Floresta de Galeria, sendo 
que as tipologias mais campestres são mais 

frequentes. O relevo de ocorrência para 
estes solos é predominantemente suave 
ondulado, ocorrendo também o ondulado 
e o forte ondulado em situações mais 
localizadas.

Imediatamente acima desta zona, 
ocorrem Latossolos com presença de 
horizonte concrecionário ou litoplíntico 
abaixo do horizonte B latossólico, que 
foram caracterizados e separados no 
trabalho de Oliveira e Costa (1995) 
como unidade Meteorologia, e que 
são Latossolos Amarelos Distróficos 
petroplínticos, segundo o Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos - 
SiBCS (SISTEMA..., 2006). De acordo 
com Oliveira (1998), trata-se de solos 
autóctones, ou seja, formados do material 
litológico local, independentemente da 
presença da petroplintita no perfil.

Junto ou um pouco abaixo da referida 
faixa, é comum a ocorrência de áreas de 
“surgência” ou nascentes de pequenos 
córregos, com presença de murundus, onde 
Latossolos Amarelos com teores de ferro 
relativamente elevados e apresentando 
plintita ou petroplintita em sua parte 
inferior são os solos ocorrentes. Tais solos 
constituem a unidade taxonômica Murundu, 
foram caracterizados por Oliveira e Costa 
(1995) como Latossolos variação Una, 
segundo a classificação de solos vigente à 
época. A ocorrência dos murundus, que 
chegam a alcançar mais de 2,5 m de altura 
e de 3 m de diâmetro, é atribuída por alguns 
autores como consequência de processos 
erosivos, induzidos principalmente 
pela presença do material plíntico e/ou 
petroplíntico de baixa permeabilidade em 
subsuperfície. Neste ambiente, a vegetação é 
de Campo Limpo; entre murundus e sobre 
estes ocorrem espécies arbóreo-arbustivas 
de Cerrado. 

O material de origem para estes e 
para todos os demais Latossolos da área 
abaixo da faixa de exposição das crostas, é 



P a i s a g e n s  n a t u r a i s   S olo s   da   bacia   do   c ó r r ego   Taqua ra

4 8  i  4 9

FOTO 1  Latossolo Vermelho Ácrico típico, textura muito 
argilosa, horizonte A moderado, oxídico-gibbsítico, 
aniônico.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.

entendido como material remanejado, por 
erosão/deposição, a partir da parte superior 
da superfície (ver Capítulo 4). Tal fato foi 
também observado por Oliveira (1998), 
com base em perfil estudado na região 
próxima à torre de observação (limite norte 
da Recor).

No restante das áreas situadas 
abaixo da linha ou faixa de ocorrência 
das petroplintitas, ocorrem Latossolos 
Amarelos e Latossolos Vermelho-
Amarelos, ora com teores de ferro 
elevados > 180 g/kg (Acriférricos) e 
ora não, sendo que no primeiro caso 
constituem a unidade Tristáquea e foram 
denominados por Oliveira e Costa (1995) 
como Latossolos variação Una.

Na porção norte da bacia, na região 
conhecida como Cristo Redentor, são 
verificadas grandes extensões de terra 
onde rochas da Formação Paranoá 
foram expostas e se formaram a partir 
das mesmas, solos pouco desenvolvidos, 
de pequena espessura, cascalhentos 
e pedregosos, caracterizados como 
Cambissolos e Neossolos Litólicos.

Nos terraços aluvionares, 
ocasionalmente inundáveis, que ocorrem 
ao longo do córrego Tapera, na parte 
norte da Reserva, ocorrem principalmente 
Gleissolos neossólicos, ou seja, Gleissolos 
intermediários para Neossolos Flúvicos, 
de baixa fertilidade natural. Trata-se de 
ambientes muito recentes constituídos 
pela deposição sucessiva de sedimentos 
de natureza alúvio-coluvionar e que, pela 
natureza das deposições das camadas 
e pelo baixo grau de desenvolvimento 
pedogenético, são muito vulneráveis a 
processos erosivos. 

Em pequeno terraço, ao longo do 
córrego Roncador, a deposição parece 
ser bem mais antiga, e o solo formado 
é do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico argissólico, com horizonte A 
do tipo chernozêmico.

As planícies de inundação dos córregos, 
por sua vez, são ocupadas em sua maioria 
absoluta por Organossolos, tanto nas áreas 
sob Floresta de Galeria quanto sob os 
Campos e Veredas, que acompanham o 
leito dos córregos. O trabalho de Oliveira 
e Costa (1995) caracterizou e cartografou 
cinco unidades taxonômicas ou cinco 
classes de Organossolos, que receberam 
as denominações Igapó, Galeria I, Galeria 
II, Veredas e Surgência, dadas em função de 
seu ambiente de ocorrência. Nas planícies 
ocorrem ainda Gleissolos, secundariamente.

c A R A c T E R i z A ç ã o  d A s 
c l A s s E s  d E  s o l o s

Latossolos

São os solos de maior presença na área e por 
tal razão são também os mais importantes. 
Têm como característica principal a 
presença de um horizonte B latossólico, na 
área em questão, subjacente a um horizonte 
A do tipo moderado. São os solos de 
ocorrência mais expressiva e ocupam cerca 
de 50% da área total da bacia.

Latossolos, portanto, apresentam 
grande uniformidade de características ao 
longo do perfil: são profundos, com baixa 
relação textural (< 1,5), baixa relação silte/
argila (< 0,7), valores de Ki geralmente 
menores que 2,2, valores de CTC sem 
correção para carbono orgânico menores 
que 17 cmolc/kg de argila. Em geral, são 
solos muito pobres quimicamente, porém 
com muitas características físicas favoráveis 
ao desenvolvimento vegetal.

Em nível categórico imediatamente 
inferior (subordem), foram identificadas 
três classes, quais sejam: Latossolos 

Vermelhos, Latossolos Vermelho-
Amarelos e Latossolos Amarelos.

Latossolo Vermelho
Caracterização sumária – São Latossolos 
de coloração vermelho-escura, cuja maior 
parte dos primeiros 100 cm do horizonte 
B apresenta cores no matiz 2,5YR ou 
mais vermelhas e na área em questão 
apresentam teores de Fe203 situados na 
faixa entre 80 e 180 g/kg.

São solos profundos, acentuados a 
fortemente drenados e com baixíssima 
fertilidade natural. Apresentam 
sequência de horizontes do tipo A, 
B e C, normalmente subdivididos. A 
transição entre os sub-horizontes B é 
plana e difusa para a grande maioria.

Embora tenham sua origem 
relacionada com os sedimentos da 
Cobertura Detrito-Laterítica (Tdl), alguns 
destes solos apresentam determinadas 
características, tais como presença de 
descontinuidade litológica, que sugere que 
os mesmos tenham sofrido algum processo 
de transporte ou “retrabalhamento”. 

Como pode ser observado no Mapa 1, 
ocorrem nas partes mais altas (>1 100 m) da 
bacia, contornando os vales dos córregos 
e ocupando de forma quase contínua 
a parte externa da bacia, na região dos 
divisores de água.

Os valores de água disponível 
determinados para alguns perfis 
representam os menores valores dentre 
os solos da área e, pelos cálculos do 
balanço hídrico realizado, se detectou 
a ocorrência de um período de 4,5 a 5 
meses com deficiência hídrica absoluta.

Caracterizam-se mineralogicamente 
pela presença de caulinita e gibbsita na 
fração argila. Salvo poucas exceções, 
observa-se, nos difratogramas de 
Raios X elaborados, que os picos da 
caulinita são bem expressos, mostrando 

considerável presença deste argilo-
mineral junto à gibbsita.

A presença do caráter concrecionário 
foi responsável pela separação destes 
solos em nível de Subgrupo (4o nível 
categórico do SiBCS), enquanto 
diferenças na composição granulométrica, 
na mineralogia das argilas e presença do 
caráter aniônico, foram responsáveis pela 
sua diferenciação em nível de Família (5o 
nível categórico).

Latossolo Vermelo-Amarelo
Caracterização sumária – Nesta classe, 
foram enquadrados Latossolos de 
coloração mais amarelada que os anteriores, 
apresentando na maior parte dos primeiros 
100 cm do horizonte B, cores no matiz 5YR 
ou em matizes mais amarelos que 2,5YR e 
mais vermelhos que 7,5YR. 
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Fonte: Oliveira, V. A. de; Costa, R. S. Levantamento 
detalhado dos solos. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento 
ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. 
Goiânia: iBge, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 
1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara 
- dF. Rio de Janeiro: iBge, 2005; e iBge, Centro de Estudos 
Ambientais do Cerrado. Com adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - 
Serviço de Fotogrametria do IBGE, a partir de restituição 
fotogramétrica de fotos aéreas escala 1: 8.000 
tomadas em 1991. Atualização elaborada pela Divisão 
de Geociências do Centro-Oeste.

MAPA 1
Delimitação esquemática dos solos da bacia do córrego Taquara - 1989-1991
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Distribuem-se na área da bacia, 
aproximadamente entre as cotas de  
1 030 a 1 140 m, desde as Superfícies de 
Aplanamento Superiores até próximo das 
planícies de inundação dos córregos, nas 
“Rampas Interiores”. Ocorrem, também, 
em pequeno e antigo terraço ao longo do 
córrego Roncador.

A granulometria revelou solos de 
textura argilosa e muito argilosa.  
A determinação da água disponível 
para alguns permitiu calcular o balanço 
hídrico, que revelou 4,5 meses de 
deficiência hídrica absoluta.

Os valores de ∆pH mostraram-se 
tanto positivos quanto negativos e as 
análises para determinação da fertilidade 
natural revelaram solos muito pobres, 
apresentando em sua maioria o caráter 
ácrico. Por sua vez, as análises de 
micronutrientes revelaram deficiência para 
boro, zinco e manganês, valores médios 
para ferro e médios e baixos para cobre.

As argilas apresentaram mineralogia 
caulinítica para algumas unidades e 
oxídico-gibbsítica para outras.

A mineralogia da fração areia para 
vários perfis analisados mostrou apenas 
alternância nas proporções entre quartzo 
e concreções argilo-humosas ou argilo-
siltosas. Como pode ser observado no 
Mapa 1, ocorrem na região da bacia com 
pequena expressividade em termos de 
dominância. Ocorrem, também, junto 
aos Latossolos Amarelos, porém como 
componentes minoritários.

Para facilitar a compreensão e 
caracterização, foram separados em 
grupos com base em variações de 
posicionamento topográfico e na natureza 
do material formador. 

Latossolo Vermelho-Amarelo – Grupo I
Neste grupo, foram reunidos os 
Latossolos Vermelho-Amarelos que 
ocorrem nas Superfícies de Aplanamento 

Superiores em cotas que variam de  
1 080 a 1 140 m. Ocupam as posições 
interfluviais mais elevadas dentre os 
solos da classe. Estão relacionados com 
os sedimentos da Cobertura Detrito-
Laterítica (Tdl), presumivelmente por 
intemperização direta destes. A cobertura 
vegetal varia de Cerrado Típico e Mata 
ou Floresta de Galeria.

 Diferenças na composição 
granulométrica e na mineralogia das 
argilas foram responsáveis pela sua 
diferenciação em nível de Família  
(5o nível categórico).

Latossolo Vermelho-Amarelo – Grupo II
Neste grupo, foram reunidos os Latossolos 
Vermelho-Amarelos que ocorrem 
em cotas inferiores a 1 000 m, mais 
especificamente nas Rampas Interiores 
ou “Planos Rampeados Interiores”, e 
estão relacionados com os sedimentos 
retrabalhados da Cobertura Detrito-
Laterítica Terciário-Quaternária (TQdl), 
provindos da Cobertura Terciária (Tdl), 
segundo Drago (1995).

Por se tratarem de solos desenvolvidos 
a partir de sedimentos remanejados, 
a presença de algumas características 
tornou-se peculiaridade para estes 
solos, dentre elas: presença de nódulos 
esbranquiçados, consistência a seco 
solto a macio, atividade biológica 
intensa, verificando-se constantemente a 
presença de material estranho ao solo em 
consequência desta atividade. Pequenas 
concreções (tipo “chumbo de caça”), 
e pequenas quantidades de cascalhos 
de quartzo ou siltito são comumente 
verificados ao longo dos perfis.

Os difratogramas de Raios X 
apresentam pequenas diferenças 
em relação aos dos solos da parte 
alta (Superfícies de Aplanamento 
Superiores), como presença mais 
constante de minerais interestratificados 

e picos da caulinita, em geral com 
menor intensidade. 

A presença do caráter argilúvico 
foi responsável pela separação destes 
solos em nível de Subgrupo (4o nível 
categórico do SiBCS), enquanto 
diferenças na composição granulométrica 
e na mineralogia das argilas, foram 
responsáveis pela sua diferenciação em 
nível de Família (5o nível categórico).

Latossolo Amarelo
Caracterização sumária – Assim foram 
enquadrados Latossolos que apresentam 
cores no matiz 7,5YR ou mais amarelas, na 
maior parte do horizonte B, inclusive BA. 

Distribuem-se por toda a área 
estudada, ocorrendo desde as Superfícies 
de Aplanamento Superiores (Cobertura 
Detrítico-Laterítica; ver Capítulo 1), onde 
ocupam posições intermediárias, marcando 
o limite destas Coberturas com as áreas 
de exposição detrito-lateríticas e, indo até 
próximo das planícies de inundação dos 
córregos, nas “Rampas Interiores”, em 
cotas que variam de 1 030 a 1 140 m.

Os resultados de granulometria 
revelaram solos argilosos e muito 
argilosos, e, assim como para os Latossolos 
Vermelhos, apresentam pequenos valores 
de água disponível, situados entre 10 e 
20 mm até 60 cm de profundidade, que 
permitiram calcular o balanço hídrico e 
este revelou 4,5 a 5 meses de deficiência 
hídrica absoluta. Os valores de ∆pH 
mostraram-se tanto positivos quanto 
negativos.

As análises para determinação da 
fertilidade natural também revelaram 
solos muito pobres, todos apresentando 
o caráter ácrico. A mineralogia da fração 
areia para vários perfis analisados mostrou 
apenas alternância nas proporções entre 
quartzo e concreções argilo-humosas ou 
argilo-siltosas.

FOTO 3  Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico argissólico, textura 
média/muito argilosa, horizonte A chernozêmico, caulinítico.  Foto: Virlei 
Álvaro de Oliveira, 1995.

FOTO 2  Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico, textura argilosa, 
horizonte  A moderado, caulinítico.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.
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Os teores de carbono orgânico chegam 
a valores máximos de 25 g/kg no horizonte 
superficial, decrescendo em seguida 
para valores próximos de zero. Fósforo 
assimilável também apresenta valores 
muito baixos, sempre inferiores a 1 mg/kg.

Quanto aos micronutrientes, assim 
como a maioria dos solos da área, houve 
deficiência para boro, zinco e manganês, 
enquanto os valores para ferro variam 
de médios a altos e os de cobre ora são 
deficientes, ora são tidos como baixos.

Pelo Mapa 1, pode-se observar que 
ocupam grandes extensões de terras na 
bacia do córrego Taquara. Para facilitar 
a caracterização, foram separados em 
grupos e subgrupos, com base nas 
variações de posicionamento topográfico 
e na natureza do material formador.

Latossolo Amarelo – Grupo I
Neste grupo, constam os Latossolos 
Amarelos que ocorrem nas Superfícies de 
Aplanamento Superiores em cotas que 
variam de 1 080 a 1 140 m, que, por sua 
vez, foram separados em três subgrupos 
com base no posicionamento topográfico 
principalmente.

Subgrupo IA – Neste subgrupo, estão 
os Latossolos Amarelos mais típicos 
dentre todos, ou seja, espessos, bem-
drenados, com cores mais avermelhadas 
e que não apresentam o caráter plíntico 
(Foto 4). Ocupam as posições interfluviais 
mais elevadas dentre os solos da classe, 
em cotas que variam de 1 090 a 1 140 m.

Estão relacionados com os sedimentos 
da Cobertura Detrito-Laterítica (Tdl), 
supostamente por intemperização 
direta in situ, ou seja, sem terem sido 
submetidos a transportes significativos. 
A cobertura vegetal varia de Campo a 
Mata ou Floresta de Galeria.

Os resultados de granulometria 
revelaram solos argilosos e muito argilosos 
e, assim como os Latossolos Vermelhos 

anteriormente descritos, apresentam 
pequenos valores de água disponível, com 
valores situados entre 10 e 20 mm até  
60 cm de profundidade e que permitiram 
calcular o balanço hídrico e este revelou 
4,5 a 5 meses de deficiência hídrica 
absoluta. Os valores de ∆pH mostraram-se 
tanto positivos quanto negativos.

A presença do caráter concrecionário 
foi responsável pela separação 
destes solos no nível de Subgrupo 
(4o nível categórico do SiBCS), 
enquanto diferenças na composição 
granulométrica, na mineralogia das 
argilas e presença do caráter aniônico, 
foram responsáveis pela sua diferenciação 
em nível de Família (5o nível categórico).

Subgrupo IB – Neste subgrupo, 
constam os Latossolos Amarelos que 
ocorrem sobre as Superfícies Aplanadas 
Superiores, porém ocupando posições 
abaciadas de zonas de captação de água 
(Fotos 5 e 6). Em geral, circundam cabeceiras 
e/ou margens dos principais córregos (Planos 
Rampeados Superiores e Paleoveredas), que 
têm suas nascentes dentro destas superfícies 
e apresentam coloração mais amarelada que 
os solos do Subgrupo anterior, evidenciando 
maior restrição da drenagem.

Assim como aqueles, se relacionam 
com os sedimentos da Cobertura-Detrito 
Laterítica (Tdl). A cobertura vegetal é de 
Cerrado Típico. Tem como característica 
marcante a ocorrência de cores bem claras, 
associadas quase sempre a condições de 
drenagem restringida, muitas vezes com 
ocorrência do caráter plíntico.

A ocorrência, no horizonte B, 
de canais elaborados por pequenos 
organismos, contendo material 
transportado pelos mesmos e, portanto, 
estranho ao horizonte, é comum.

Os resultados de granulometria 
revelaram solos de textura média, argilosa 
e muito argilosa e a determinação da água 

FOTO 5  Latossolo Amarelo Ácrico típico, textura muito argilosa, 
horizonte A moderado, epiálico, oxídico-gibbsítico, aniônico.  Foto: Virlei 
Álvaro de Oliveira, 1995.

FOTO 4  Latossolo Amarelo Ácrico petroplíntico, textura muito argilosa, horizonte A moderado, endoconcrecionário, oxídico-
gibbsítico, aniônico.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.

FOTO 6  Latossolo Amarelo Distrófico plíntico, textura média, 
horizonte A moderado, epiálico, caulinítico –oxídico, aniônico.  Foto: 
Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.
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disponível para perfis representativos dos 
solos com caráter plíntico revelou deficiência 
hídrica considerável; entretanto, é válido 
mencionar que para solos com este caráter e 
mesmo para solos moderadamente drenados, 
se constatou em campo elevado grau de 
umidade, mesmo no ápice do período seco 
da região, portanto, tais solos não apresentam 
deficiência hídrica significativa.

A presença do caráter plíntico foi 
responsável pela separação destes solos 
no nível de Subgrupo (4o nível categórico 
do SiBCS), enquanto diferenças na 
composição granulométrica, na mineralogia 
das argilas e presença do caráter aniônico 
foram responsáveis pela sua diferenciação 
em nível de Família (5o nível categórico).

Subgrupo IC – Este subgrupo está 
representado por uma única unidade 
taxonômica, que se caracteriza por 
ocorrer nas Superfícies de Aplanamento 
Superiores e se originar de sedimentos 
da Cobertura Detrítico-Laterítica (Tdl), 
porém com forte contribuição dos 
arenitos da Formação Cristo Redentor.

A sequência de horizontes é A, B 
e C/R, com descontinuidade litológica 
entre os horizontes  B e  2C/R. O 
horizonte A é do tipo moderado, de cor 
brunada no matiz 7,5YR, estrutura do 
tipo granular pequena e média, com fraco 
a moderado desenvolvimento. 

A análise granulométrica mostrou tratar-
se de solos argilosos, porém com teores de 
argila aumentando de 240 a 360 g/kg e os de 
silte de 160 a 200 g/kg. A relação silte/argila 
situou-se entre 0,47 e 0,67.

Há que se destacar o considerável 
incremento de argila do horizonte A para 
o B, resultando numa relação textural de 
1,34, insuficiente para a caracterização 
deste solo como Argissolo, porém junto 
com outros fatores contribuiu para o seu 
enquadramento no Subgrupo câmbico (4o 
nível categórico do SiBCS).

Latossolo Amarelo – Grupo II
Neste grupo, estão os Latossolos Amarelos 
que ocorrem nas regiões denominadas 
geomorfologicamente “Planos Rampeados 
Interiores” (ver Capítulo 4) e posicionam-
se geralmente em cotas inferiores a  
1 080 m. Têm sua origem relacionada 
com sedimentos pré-intemperizados, 
transportados ou remanejados das áreas 
adjacentes mais elevadas.

A mineralogia da fração argila é 
predominantemente gibbsítica e/ou 
gibbsítico-caulinítica e a cobertura 
vegetal é desde Campo Cerrado a 
Floresta de Galeria.

Evidências de uma atividade biológica 
relativamente intensa, como presença 
de canais, elaborados por pequenos 
organismos, contendo material estranho 
ao solo, nódulos ou outros elementos de 
formato tubular, semelhantes a canais, são 
comuns nestes solos.

Pequenas concreções ou cascalhos 
arredondados são frequentemente 
verificados e são evidências do transporte 
do material do solo.

Uma acentuada gradação de cor 
é observada em todas as unidades 
taxonômicas, sendo que, via de regra, 
tem-se cores amareladas na parte 
superficial e avermelhadas (2,5YR) nas 
partes subsuperficiais, o que é responsável 
pelo seu enquadramento como rúbricos 
no 4o nível categórico do SiBCS.

Teores de ferro acima de 180 g/kg 
contribuíram para a distinção dos mesmos no 
3o nível categórico do SiBCS (Acriférricos), 
enquanto a presença dos caracteres 
plíntico, concrecionário e rúbrico foi 
responsável pela sua separação no nível 
de Subgrupo (4o nível categórico), e 
diferenças na composição granulométrica, 
presença do caráter aniônico e dos 
atributos endoconcrecionário e epiálico 
foram responsáveis pela sua diferenciação 
no nível de Família (5o nível categórico).

Cambissolos

Assim foram denominados solos com 
mediano desenvolvimento, caracterizados 
pela presença de um horizonte B 
incipiente, subjacente, na área em questão, 
a horizontes A dos tipos moderado e 
proeminente.

Cambissolo Háplico
São os Cambissolos que não apresentam 
horizonte A húmico, nem sequência errática 
de carbono orgânico ou de componentes 
granulométricos (caráter flúvico). 

Correspondem a solos minerais, 
bem-drenados, com profundidade e 
demais características bastante variáveis 
apresentando, entretanto, sequência de 
horizontes A, Bi e C.

De uma maneira geral, são solos 
com incipiente desenvolvimento, o 
que é facilmente verificado através de 
uma ou várias de suas características, 
quer morfológicas, físicas, químicas ou 
mineralógicas.

Ocorrem na área em diversas situações 
e relacionados com os  vários tipos de 
material formador, sendo que uma porção 
razoável formou-se a partir de sedimentos 
de natureza coluvionar (remanejados). 

Como pode ser observado no Mapa 1, 
na região da bacia, tem maior concentração 
na porção norte, na área regionalmente 
conhecida como Cristo Redentor.

Para efeito de caracterização, foram 
agrupados de acordo com o tipo de 
material que lhes deu origem em grupos e 
subgrupos:

Cambissolo Háplico – Grupo I
Neste grupo, constam os Cambissolos 
Háplicos relacionados direta ou 
indiretamente com material litológico 
da Formação Cristo Redentor – Grupo 
Paranoá (ver Capítulo 1), que ocorre 

na porção norte da bacia, na área 
localmente conhecida como região 
do Cristo Redentor. Posicionam-se 
entre as cotas 1 030 e 1 160 m. Para 
melhor entendimento, este Grupo foi 
subdividido:

Grupo IA – Neste grupo, constam os 
solos que ocorrem na zona de exposição 
do pavimento detrítico, relacionados 
exclusivamente com o material da referida 
formação, sem a contribuição significativa 
de material das adjacências; e 

Subgrupo IA-1 – Neste subgrupo, 
constam os solos originados a partir 
de sedimentos remanejados (colúvios) 
da Formação Cristo Redentor. 
Geralmente, ocupam encostas e fundos 
de pequenos vales, dentro da área de 
domínio de ocorrência deste material. 

FOTO 7  Latossolo Amarelo Acriférrico típico, textura muito 
argilosa, horizonte A moderado, oxídico-gibbsítico.  Foto: 
Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.
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Têm profundidades variáveis, ocorrendo 
desde solos muito rasos a profundos.  
O horizonte A é do tipo moderado para 
todas as unidades taxonômicas. 

A granulometria revelou resultados 
que caracterizam os solos tanto de 
textura média quanto argilosa, porém 
com teores de silte relativamente 
elevados, originando relação silte/argila 
acima de 0,6 na maioria dos casos.

Os valores de soma e saturação 
por bases, mais uma vez, mostraram-
se muito baixos, enquanto os teores 
de alumínio trocável mostraram-se 
elevados, entre 2 e 2,5 cmolc/kg, o que 
resulta em valores de saturação por 
alumínio elevados, acima de 70%.

Teores de carbono, matéria orgânica 
e fósforo assimilável mostraram-se 
também muito baixos.

A presença do caráter plíntico e 
de contato lítico a menos de 50 cm da 
superfície foi responsável pela separação 
destes solos no nível de Subgrupo (4o 
nível categórico), enquanto diferenças 
na composição granulométrica foram 
responsáveis pela sua diferenciação no 
nível de Família (5o nível categórico).

Subgrupo IA-2 – Neste subgrupo, 
foram reunidos os Cambissolos 
Háplicos originados diretamente 
da intemperização das rochas do 
substrato. Estão relacionados com 
as zonas de exposição das rochas 
da Formação Cristo Redentor, com 
destaque para os siltitos e arenitos. 
Têm como característica marcante a 
ocorrência em todo o perfil do solo de 
cascalhos e calhaus de natureza diversa, 
em quantidades superiores a 50% e 
inferiores a 90% do volume da massa 
do solo.

Os valores da soma de bases são muito 
baixos, situados entre 0,4 e 1,4 cmolc/kg 
de solo, estando os maiores valores na 
superfície com decréscimo acentuado para 
as camadas internas. 

Os teores de matéria orgânica e 
fósforo assimilável são também muito 
baixos e para os micronutrientes 
analisados houve deficiência para boro 
e zinco, valores baixos para manganês e 
cobre e valores médios para ferro.

A presença do caráter 
concrecionário, e de contato lítico 
a menos de 50 cm da superfície, foi 
responsável pela separação destes 
solos no nível de Subgrupo (4o nível 
categórico do SiBCS).

Subgrupo IB – Neste subgrupo, 
estão reunidos os Cambissolos Háplicos 
relacionados com as litologias da 
Formação Cristo Redentor que ocupam 
posições mais periféricas em relação 
às zonas de exposição deste material 
e, portanto, algumas vezes já mostram 
influência do material das áreas 
adjacentes.

Aspectos como presença de claras 
descontinuidades litológicas e variações 
significativas de características físicas, 
como textura, presença de frações 
grosseiras e espessura, são algumas 
das particularidades dos solos deste 
subgrupo.

A presença dos caracteres 
concrecionário, plíntico e vértico, de 
características intermediárias para 
Latossolos e de contato lítico a menos 
de 50 cm da superfície, foi responsável 
pela separação destes solos no nível 
de Subgrupo (4o nível categórico do 
SiBCS).

FOTO 9  Cambissolo Háplico Tb Distrófico lítico, textura média muito 
cascalhenta, horizonte A moderado, álico, caulinítico.  Foto: Virlei Álvaro 
de Oliveira, 1995.

FOTO 8  Paisagem da área de ocorrência de Cambissolos.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.

FOTO 10  Cambissolo Háplico Tb Distrófico, plíntico, petroplíntico, 
textura argilosa/ argilosa cascalhenta, horizonte A moderado, epiálico, 
endoconcrecionário, caulinítico.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.
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FOTO 12  Plintossolo Pétrico Concrecionário típico, textura 
muito argilosa muito cascalhenta, horizonte A moderado, 
caulinítico.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.

FOTO 11  Perfil da Unidade Leque I - Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico, textura 
argilosa, horizonte A moderado, álico, caulinítico.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.

Cambissolo Háplico – Grupo II
Neste grupo, estão enquadrados os Cambissolos Háplicos ligados a sedimentos 
essencialmente remanejados e posicionados abaixo da zona de exposição do 
Pavimento Detrítico (Formação Cristo Redentor). Foram caracterizados constituindo 
três unidades taxonômicas distintas.

A primeira, Unidade “15”, tem ocorrência restrita aos campos de murundus 
da Universidade de Brasília - UnB e se relaciona com os sedimentos da formação 
Murundu (ver Capítulo 1), posicionada em cotas ao redor de 1 060 m.

As demais (Leque I e Leque II do trabalho original), por sua vez, representam 
os solos que ocorrem na área do “Leque de Espraiamento” e se relacionam com os 
sedimentos da Formação Taperinha (ver capítulo sobre Geologia), posicionados em 
cotas entre 1 030 e 1 060 m.

Em ambas as unidades, a descontinuidade litológica é verificada entre o 
horizonte superficial e os demais, e o padrão de cores é irregular, com manchas 
diferenciadas em determinadas porções do perfil (Foto 11). A Unidade Leque I 
diferencia-se da Leque II, basicamente com relação à ocorrência de plintita e ao tipo 
de horizonte A.

Teores de argila situados entre 440 e 600 g/kg e teores de silte entre 280 
e 440 g/kg foram responsáveis pelo enquadramento dos mesmos na classe de 
textura argilosa. 

A difratometria de Raios X revelou picos consideráveis de gibbsita e caulinita, 
além de minerais interestratificados 2:1.

A presença dos caráteres concrecionário, litoplíntico e plíntico e de 
características intermediárias para Latossolos, foi responsável pela separação destes 
solos no nível de Subgrupo (4o nível categórico do SiBCS).

Plintossolos

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte plíntico ou horizonte 
concrecionário ou horizonte litoplíntico, dentro de 40 cm da superfície, ou dentro de 
200  cm da superfície, quando precedido de horizonte glei, ou quando imediatamente 
abaixo do horizonte A, ou E, ou de outro horizonte ou camada que apresente cores 
pálidas, variegadas ou com mosqueados em quantidade abundante.

Os horizontes ou camadas que precedem estes horizontes apresentam ou a cor 
de fundo, ou uma das cores no caso de coloração variegada, ou a cor de um dos 
mosqueados, conforme os itens:

a) matiz 5Y; ou
b) matizes 2,5Y, 10YR ou 7,5YR com croma menor ou igual a 4.

Plintossolo Pétrico
Caracterização Sumária – São Plintossolos com horizonte concrecionário ou 
litoplíntico. A sua ocorrência na área de estudo está relacionada com as denominadas 
“bancadas lateríticas” ou zonas de exposição do material petroplíntico, que contornam as 
Superfícies de Aplanamento Superiores de maneira quase contínua, constituindo-se em 
seu limite com as “Rampas Interiores” (ver Capítulo 4). 

Plintossolo Pétrico Concrecionário
Refere-se a Plintossolos Pétricos com 
horizonte concrecionário em situação 
diagnóstica, horizonte este que se 
caracteriza por apresentar mais que 
50% e menos que 90% de seu volume 
constituído por frações grosseiras, com 
predomínio claro de petroplintita em sua 
forma descontínua (concreções).

Nos solos desta área, todos os 
horizontes são concrecionários, desde a 
superfície, e as concreções apresentam-se 
via de regra, com diâmetros entre 1 e 3 cm 
e com formato arredondado.

As unidades situadas nas proximidades 
da área de exposição das rochas da Formação 
Paranoá (porção norte da bacia) apresentam 
ocorrência de fragmentos das mesmas em 
sua constituição. Isto resultou na presença de 
cascalhos não lateríticos e na fase pedregosa 
para algumas unidades de mapeamento.
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FOTO 15  Plintossolo 
Háplico Distrófico típico, 
textura muito argilosa, 
horizonte A moderado, 
caulinítico.  Foto: Virlei Álvaro 
de Oliveira, 1995.

FOTO 13  Plintossolo Pétrico 
Litoplíntico típico. Foto: Virlei 
Álvaro de Oliveira, 1995. 

FOTO 14  Plintossolo Pétrico 
Litoplíntico típico.  Foto: Virlei 
Álvaro de Oliveira, 1995.

A fertilidade natural mostrou pequenas 
variações, porém sempre baixa. Dos 
micronutrientes analisados, constatou-se 
deficiência para Boro, Zinco e Manganês, 
valores baixos para Cobre e médios para Ferro.

Diferenças na composição 
granulométrica, nos tipos de horizonte A e 
presença dos atributos álico e epiálico foram 
responsáveis pela sua diferenciação no nível 
de Família (5o nível categórico do SiBCS).

Plintossolo Pétrico Litoplíntico
São Plintossolos Pétricos com horizonte 
litoplíntico. No trabalho original, foram 
denominados como “tipos de terreno” sob a 
denominação de Petroplintita.

Na área, foram verificados Plintossolos 
Pétricos Litoplínticos típicos, ou seja, 
apresentando o horizonte litoplíntico à 
superfície ou dentro de 40 cm a partir da 
mesma.

Em algumas unidades de mapeamento, 
ocorrem em condição de relevo suave ondulado 
sob a forma de “lajeado” contínuo, enquanto 
em outras ocorrem em relevo forte ondulado 
na forma de grandes blocos, que provavelmente 
são provenientes da desagregação de blocos 
ainda maiores. Em algumas outras unidades 
ocorrem em relevo desde ondulado até forte 
ondulado, com alternância entre as formas de 
“lajeado” e blocos.

Algumas vezes são típicos de áreas de 
escoamento concentrado, onde o processo 
erosivo acentuado expôs o material plíntico, 
acelerando o seu endurecimento.

Também em algumas unidades é comum a 
ocorrência de delgadas camadas de solo sobre 
a petroplintita, algumas vezes apresentando 
algum desenvolvimento, caracterizando 
horizontes A e/ou C, o que permitiu a 
instalação de vegetação de Campo Limpo. 

Devido as suas características 
de material contínuo, cimentado e 
extremamente duro, não se procedeu à 
caracterização analítica rotineira. 

Plintossolo Háplico
São os Plintossolos que apresentam 
horizonte plíntico em posição diagnóstica 
e não apresentam caráter argilúvico ou 
horizonte B textural coincidente com o 
horizonte plíntico.

Geralmente ocorrem em locais planos 
e baixos (principalmente planícies e 
terraços de córregos e/ou rios), onde há 
oscilação do lençol freático durante o ano. 
São solos minerais hidromórficos, ou pelo 
menos com sérias restrições de drenagem, 
apresentando, como característica 
determinante, horizonte plíntico de 
coloração variegada ou com mosqueados 
de cores acinzentadas, alternadas com 
cores avermelhadas e intermediárias 
entre estas. Este horizonte, submetido a 
ressecamento acentuado e prolongado, 
desidrata-se e torna-se extremamente 
duro quando seco.

Os resultados analíticos, por sua 
vez, mostraram-se semelhantes aos dos 
demais solos da área, ou seja, muito baixa 
fertilidade natural, tanto com relação 
aos macros quanto aos micronutrientes 
analisados.

De acordo com Oliveira, Jacomine 
e Camargo (1992), abstraindo a grande 
variabilidade do ponto de vista químico, 
importa ter em conta a profundidade 
de ocorrência do horizonte plíntico e 
o seu comportamento físico, pois ele 
pode apresentar-se em grau de coesão e 
compacidade muito variado.

Os plintossolos, por ocorrerem em 
áreas de recepção ou de acumulação 
de sedimentos, estão sujeitos a regime 
especial de sedimentação/remoção, o 
que está diretamente ligado à dinâmica 
hídrica regional. Isto de certa forma 
atenua os efeitos causados pela presença 
de um horizonte de baixa permeabilidade 
na parte inferior do perfil, como é o 
horizonte plíntico.
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Gleissolos

Assim são classificados solos minerais, 
hidromórficos, profundos, originados 
a partir de sedimentos acumulados em 
planícies de inundação, terraços e zonas 
de surgência ou nascentes. Caracterizam-
se por apresentar horizonte glei 
imediatamente abaixo de horizonte A ou 
E, ou de horizonte hístico com menos de 
40 cm de espessura. Horizonte plíntico, 
quando presente, está a mais de 200 cm 
da superfície. 

Gleissolo Melânico e Háplico  
São Gleissolos que não apresentam 
horizonte sulfúrico e/ou materiais 
sulfídricos ou caráter sálico, dentro de 
100 cm da superfície do solo. 

Gleissolos Melânicos são os 
Gleissolos com presença de horizonte A 
húmico ou proeminente, ou horizonte 
hístico, e Gleissolos Háplicos são 
aqueles com horizonte A moderado. 
Para facilitar a caracterização, serão 
considerados em dois grupos distintos.

Gleissolo – Grupo I 
Neste grupo, estão os Gleissolos mais 
típicos, ou seja, aqueles que ocorrem 
em ambiente de drenagem restrita, 
onde o lençol freático se encontra 
elevado, próximo à superfície pela 
maior parte do tempo, como é o caso de 
algumas planícies e áreas de surgência 
ou nascentes. Nestas situações, os 
solos se formam a partir de espessas 
camadas sedimentares argilosas, de 
natureza aluvionar, que não apresentam 
descontinuidades marcantes no tocante 
à composição granulométrica ou à 
presença de matéria orgânica, dentro da 
secção de controle. 

A análise do complexo sortivo 
revelou valores baixos para todos os 
nutrientes, refletidos em soma de bases 
(valor S) inferior a 1,5 cmoc/kg, porém 
com teores de alumínio trocável bastante 
elevados em alguns perfis, determinando 
o caráter alumínico para algumas 
unidades. Os micronutrientes analisados 
também se mostraram com valores 
muito baixos.

A presença do caráter alumínico foi 
responsável pela separação destes solos 
no nível de Grande Grupo (3o nível 
categórico), enquanto a presença do 
caráter concrecionário e de horizonte 
hístico foram responsáveis pela separação 
destes solos no nível de Subgrupo (4o 
nível categórico), e a presença dos 
atributos endoconcrecionário e álico foi 
responsável pela sua diferenciação no 
nível de Família (5o nível categórico).

Gleissolo – Grupo II
Neste grupo, estão os Gleissolos que 
ocorrem nos terraços, diques aluviais e 
pequenas planícies de alguns córregos 
(Tapera, Onça e Taquara), que são áreas 
ligeiramente mais elevadas em relação às 
planícies de inundação e, por conseguinte, 
melhor drenadas atualmente.

Estes locais são formados por 
sedimentações sucessivas de natureza 
diversa e de origem alúvio-coluvionar, 
a partir das quais se desenvolveram 
os solos, que são marcados por 
descontinuidades significativas na 
constituição granulométrica e/ou por 
sequência errática com relação aos 
conteúdos de matéria orgânica, dentro 
da secção de controle. Tal fato foi 
responsável pelo seu enquadramento, no 
trabalho anterior, como Solos Aluviais. 

Pela presença do horizonte glei e pela 
sua origem associada a uma sucessão de 

deposições sedimentares sem vínculo 
pedogenético entre si, foram classificados 
como Gleissolos neofluvissólicos.

Os horizontes ou camadas Cg, 
via de regra, apresentam estrutura 
bem-desenvolvida do tipo blocos 
subangulares, sendo que na 
unidade com caráter vértico, esta é 
primariamente do tipo prismática. 
Neste último caso, a ocorrência de 
fendilhamento de até 3 cm de largura é 
uma constante.

Verificam-se com frequência indícios 
de grande atividade de organismos até 
cerca de 100 cm. Em algumas camadas 
denominadas Cg, verifica-se a ocorrência 
de lentes de deposição arenosa 
formando microcamadas de coloração 
esbranquiçada.

Do ponto de vista analítico, há que 
se ressaltar os resultados da análise 
granulométrica, em que se podem 
destacar os elevados teores de silte e, 
em consequência, elevada relação silte/
argila, embora com irregularidades de 
camada para camada, o que também é 
inerente a este tipo de solo.

As análises químicas revelaram solos 
com valores de saturação por alumínio 
trocável acima de 70% e teores de 
alumínio trocável que variam de 2,6 a 
4,9 cmoc/kg, que determinam o caráter 
alumínico para uma unidade.

A presença do caráter alumínico 
foi responsável pela separação destes 
solos no nível de Grande Grupo (3o 
nível categórico), enquanto a presença 
do caráter vértico e o caráter flúvico 
foram responsáveis pela sua separação no 
nível de Subgrupo (4o nível categórico). 
Diferenças nos tipos de horizonte A, 
por sua vez, foram responsáveis pela sua 
diferenciação no nível de Família  
(5o nível categórico).

FOTO 17  Gleissolo Melânico Alumínico neossólico, vértico, 
textura argilosa, horizonte A proeminente.  Foto: Virlei Álvaro 
de Oliveira, 1995.

FOTO 16  Gleissolo Háplico Tb Distrófico neossólico, textura 
argilosa, horizonte A moderado, álico.  Foto: Virlei Álvaro de 
Oliveira, 1995.
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FOTO 18  Perfil de organossolo HÁPlico Sáprico térrico, álico.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995. FOTO 19  Paisagem da área de ocorrência de Organossolos.  Foto: Virlei Álvaro de Oliveira, 1995.

Organossolos

São constituídos por material orgânico (teor de carbono orgânico maior ou igual a 80 g/kg 
de TFSA) que apresentam horizonte hístico, satisfazendo os seguintes critérios:

a) sessenta centímetros ou mais de espessura, se 75% (expresso em volume) ou 
mais do material orgânico consiste de tecido vegetal na forma de restos de ramos 
finos, raízes finas, cascas de árvores, etc., excluindo as partes vivas; ou

b) solos que estão saturados com água no máximo por 30 dias consecutivos por 
ano, durante o período mais chuvoso, com horizonte O hístico apresentando as 
seguintes espessuras:

• vinte centímetros ou mais, quando sobrejacente a um contato lítico ou a material 
fragmentar constituído por 90% ou mais (em volume) de fragmentos de rocha 
(cascalhos, calhaus e matacões); ou
• quarenta centímetros ou mais, quando sobrejacente a horizontes A, B ou C.
c) solos saturados com água durante a maior parte do ano, na maioria dos anos, a 

menos que artificialmente drenados, apresentando horizonte H hístico, com a seguinte 
espessura:

• quarenta centímetros ou mais, quer se estendendo em seção única a partir da 
superfície do solo, quer tomado cumulativamente dentro dos 80 cm superficiais.

Organossolo Háplico 
Caracterização sumária – Assim são denominados os Organossolos que não 
apresentam horizonte sulfúrico e/ou materiais sulfídricos no perfil, e encontram-se 
saturados por água por mais de 30 dias consecutivos durante o ano. Usualmente, são 
solos fortemente ácidos, apresentando alta capacidade de troca de cátions e baixa 
saturação por bases. 

Características morfológicas – A sequência de horizontes é variável, ocorrendo em 
todos os casos um horizonte H, sobrejacente a camadas diferenciadas, ora orgânicas, ora 
minerais, ora intermediárias.

São solos de má e muito má drenagem, estando em todos os casos, o lençol freático 
à superfície no período chuvoso pelo menos, baixando às profundidades de 50-60 cm no 
período de maior seca.

As cores são pretas nos horizontes orgânicos, tendendo para o cinzento à medida 
que são maiores os teores de material mineral. Algumas unidades têm na camada fibrosa 
tons de marrom. A textura é orgânica, mais ou menos fibrosa, e a estrutura das camadas 
ou horizontes orgânicos apresenta aspecto maciço no material mais humificado, com 
presença constante de restos vegetais semidecompostos, e a consistência é extremamente 
dura, quando seco, macia, quando úmido e não plástica e não pegajosa, com solo 
molhado. Nos horizontes minerais ou intermediários, estas características se modificam 
e a consistência em amostra molhada chega a muito plástica e muito pegajosa. 
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Ocupam, em geral, as superfícies mais rebaixadas das planícies de inundação. 
Ocorrem indistintamente em planícies de córregos e áreas de Surgência, tanto sob 
vegetação de Mata de Galeria quanto de Vereda ou Campo.

O grau de decomposição do material orgânico foi responsável pela separação destes 
solos no nível de Grande Grupo (3o nível categórico), enquanto a presença de camadas 
minerais a pequenas profundidades foi responsável pela sua separação no nível de 
Subgrupo (4o nível categórico). 

Neossolos

Nesta ordem do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS  
(SISTEMA..., 2006), estão agrupados solos pouco evoluídos e sem apresentar 
qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. 

Neossolo Litólico
Caracterização Sumária – São Neossolos com horizonte A ou horizonte hístico 
assentado sobre a rocha, ou sobre horizonte C ou Cr, ou sobre material com 90% ou 
mais de sua massa (por volume) constituída por fragmentos de rocha com diâmetro 
maior que 2 mm e apresentando contato lítico dentro de 50 cm da superfície. 

Na área da bacia, foram constatados em apenas uma pequena unidade de 
mapeamento, relacionados com os arenitos da Formação Cristo Redentor. Foram 
identificados em “área de surgência” com ocorrência de murundus, na cabeceira de 
pequeno córrego, o que é responsável pela restrição da drenagem no perfil.

A vegetação é de Campo Limpo Úmido com Murundus, e sobre os murundus 
verificam-se espécies arbustivas e arbóreas características de Cerrado.

Apresentam horizonte A do tipo moderado sobre um horizonte C de cores pálidas 
(2,5YR 7/2), com mosqueados amarelados (10YR 5/8) e textura na classe franco-argilo-
arenosa. Este último horizonte assenta-se diretamente sobre a rocha R (arenito).
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FIGURA 1 
Hidrografia da bacia do córrego Taquara - 1989-1991

i n T R o d u ç ã o

As informações apresentadas neste capítulo estão baseadas no levantamento detalhado 
da rede de drenagem do córrego Taquara elaborado por Lima (1995), como parte dos 
estudos para o Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF (2005), que 
visou fornecer subsídios ao Plano de Manejo da Reserva Ecológica do IBGE – Recor, 
inserida nessa bacia hidrográfica. Os estudos de campo foram realizados entre 1989 e 
1991, com mapeamento temático elaborado na escala de 1:10 000.

Este capítulo apresenta uma síntese da caracterização e análise da bacia do córrego 
Taquara, bem como da instalação e evolução de sua rede de drenagem.

A  B A c i A  d E  d R E n A g E m  d o  c ó R R E g o  T A q u A R A

Os principais canais fluviais que drenam a área vertem para o ribeirão Gama, 
desaguando no lago Paranoá. Estão representados pelo córrego Taquara e seus afluentes 
da margem direita – os córregos Roncador, Taperinha e Tapera. Pela margem esquerda, 
fluem os córregos Sem Nome e da Onça. O córrego Roncador tem como afluentes os 
córregos Pitoco, Monjolo e Escondido, todos situados na margem direita; na margem 
esquerda, não recebe nenhum afluente (Figura 1).

O padrão de drenagem constatado é o paralelo (HOWARD, 1967), que revela 
controle estrutural, evidenciado nos segmentos retilíneos. Caracteriza-se pela baixa 
densidade de drenagem, padrão do canal retilíneo, largura relativamente homogênea, 
pouca sinuosidade e geralmente pouca profundidade. O transporte de materiais é 
muito pequeno, podendo intensificar-se nas primeiras chuvaradas do ano, quando 
encontra o solo desnudo, motivado pelo período seco, pelas queimadas ou mesmo 
quando ocorre abertura de aceiros. As margens são relativamente estáveis devido à 
cobertura vegetal densa da floresta de galeria, e os canais fluviais não apresentam 
erosão profunda, com exceção do córrego Tapera. Neste córrego, a retirada da floresta 
e a constituição dos solos influenciaram no desencadeamento de processos erosivos 
irreversíveis, do tipo ravinas e voçorocas.
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Córrego Taquara

O curso do córrego Taquara, principal coletor de drenagem, apresenta extensão 
de 7 125 m, fluindo de sudeste para noroeste, até atingir o ribeirão Gama. Suas 
nascentes localizam-se no terço médio da vertente, formadas nas áreas de exsudação, 
alimentadas pelas áreas de recargas do lençol freático, localizadas nas áreas de 
subsidências da chapada. Seu leito é preenchido por material orgânico decomposto 
e/ou em decomposição que se entrelaça com as raízes da floresta e forma degraus, 
funcionando como pequenas rupturas no seu perfil longitudinal. Em alguns pontos do 
leito, o fluxo da água não consegue transpor e remover esses obstáculos, penetrando 
subsuperficialmente, e ressurgindo logo após (Fotos 1 e 2).

Das nascentes até seu nível de base, o leito do córrego Taquara apresenta uma 
declividade média de 9,4%. O perfil longitudinal mostra um forte gradiente no seu alto 
curso (Gráfico 1). Em 875 m de distância percorrida, o leito desce 48 m; a partir desse 
ponto, até a distância de 1 825 m da nascente, o leito desce 20 m em 950 m percorridos, 
caracterizando um declive mediano. Seguindo para jusante, após a confluência com 
o córrego Sem Nome, a declividade é pouco significativa, pois em 4 850m o leito 
desce apenas 36 m. Neste setor, o vale se alarga, e a planície aluvial atinge uma largura 
de 300 m. A largura da seção molhada (leito menor) varia de 1,80 a 8,40 m e a 
profundidade de 0,20 a 1,73 m.

O córrego Taquara, em seu médio curso, recebe como afluente da margem 
esquerda o córrego da Onça e pela margem direita o córrego Roncador. Nestes 
setores, a planície de inundação é bastante larga, atingindo 6,00 m no seu 
ponto mais largo. O padrão do canal continua retilíneo, apresentando algumas 
sinuosidades no talvegue. As sinuosidades são reflexos da própria estrutura e do 
baixo gradiente. A declividade é acentuadamente baixa e a carga de fundo também 
baixa, caracterizando bem o padrão do canal. Não se observa volume significativo 
de material em suspensão, como também não se observam erosões mais profundas e 
deposições nas margens.

Na transição entre seu curso médio e o inferior, o córrego Taquara recebe os 
afluentes Taperinha e Tapera, ambos pela margem direita. Após o córrego Taquara 
receber o seu último afluente, o córrego Tapera, seu leito, transpõe uma soleira rochosa, 
evidenciando mecanismos específicos relacionados à rede de drenagem desta sub-
bacia. Ao atravessar a soleira, o curso descreve curvas fechadas formando cotovelos, 
adaptando-se às estruturas subjacentes, até encontrar com o ribeirão Gama.
  

Córrego Sem Nome

O córrego Sem Nome é o primeiro tributário da margem esquerda do córrego Taquara. 
Apresenta extensão de 975 m, direcionado para nordeste, adaptado à estrutura geológica. 
Nasce em áreas úmidas, resultantes da exsudação do lençol freático, a 1 100 m de 
altitude. Na confluência com o córrego Taquara, este córrego atinge 1 058 m; o perfil 
longitudinal mostra declives significativos  da ordem de 4%. A amplitude altimétrica 
entre cabeceira e foz é de 42 m (Gráfico 2).

GRÁFICO 1
Perfil longitudinal do córrego Taquara - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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GRÁFICO 2
Perfil longitudinal do Córrego Sem Nome - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - 
Distrito Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego 
Taquara – DF. Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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FOTO 1  Córrego Taquara. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 2  Córrego Taquara. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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Córrego da Onça

O córrego da Onça, com 1 425 m de extensão, está orientado de SW-NE, adaptado às direções estruturais da sequência metassedimentar 
do Grupo Paranoá. Suas nascentes estão a 1 080 m de altitude e 1 050 m na confluência, apresentando desnível de 30 m em 1 425 m 
(Gráfico 3). A declividade é mais acentuada junto à nascente nos primeiros 125 m de extensão, na ordem de 0,9%.

O padrão do canal é retilíneo e seu curso apresenta quebras sucessivas no seu perfil longitudinal. Essas quebras são resultantes do 
entrelaçamento de raízes e material orgânico, formando pequenas quedas d’água. A maior ruptura de declive observada chega a 2 m 
de desnível. Geralmente, a montante dessas quebras há maior represamento, enquanto a jusante observa-se um maior encaixamento. 
Lima (1995) observou um estreitamento do leito nas proximidades da confluência com o córrego Taquara, passando de 2,50 m para 
80 cm e a profundidade de 80 cm para 1,20 m, encaixando-se 40 cm a mais neste local.

Córrego Roncador e afluentes

O córrego Roncador, com 3 625 m de extensão, está direcionado de sudeste para noroeste, adaptado às linhas de fraturas e falhas. 
Relativamente raso e muito desproporcional em sua largura, seu leito tem largura máxima de 5,20 m e mínima de 1,40 m, apresenta 
padrão retilíneo e talvegue sinuoso, com aprofundamento que varia de 0,45 m a 1,20 m. Suas nascentes encontram-se a 1 110 m de 
altitude, e sua confluência com o córrego Taquara está a 1 048 m, com desnível médio de 62 m em 3 500 m de extensão (Gráfico 4).  
No alto curso, o desnível maior é da ordem de 30/625 m, e a partir dos 1 000 m de distância da nascente, os declives se tornam 
cada vez menos acentuados, quando o córrego deixa as áreas de solos gleis e passa a fluir em solos orgânicos. Ao longo do perfil 
longitudinal, ocorrem duas rupturas constituídas por soleiras de material concrecionário. A primeira apresenta desnível de 1,50 m e 
a segunda em torno dos 2,00 m, distantes 40 m entre si.

O córrego do Roncador recebe somente três afluentes, todos pela margem direita: córregos Pitoco, Monjolo e Escondido. Seus 
cursos apresentam direções estruturais NE-SW, com exceção do córrego Monjolo, que no seu médio curso apresenta uma ligeira 
inflexão para SSE, retornando à direção inicial no baixo curso, ao aproximar-se do córrego Pitoco.

GRÁFICO 4
Perfil longitudinal do córrego Roncador - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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GRÁFICO 3
Perfil longitudinal do córrego da Onça - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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Os vales têm fundos planos, alguns em forma de “U”, preenchidos por materiais 
orgânicos decompostos e/ou em fase de decomposição e por raízes. Esses materiais, 
geralmente formam obstáculos ao fluxo da água, contribuindo para o movimento 
turbilhonar, principalmente quando formam pequenas quebras ao longo dos seus 
perfis. Observou-se que, nos córregos Monjolo e Pitoco, o fluxo de água em alguns 
pontos penetra entre os materiais de origem orgânica e deixa de fluir superficialmente, 
ressurgindo a alguns metros. Não ocorre transporte significativo de carga de fundo, 
nem mesmo em suspensão, apresentando, portanto, um alto nível de transparência, 
no período seco. No período chuvoso, a água passa a levemente turva, em função do 
remanejamento de materiais finos transportados pelo escoamento superficial difuso.

O perfil longitudinal desses afluentes é semelhante. O córrego Pitoco tem suas 
nascentes a 1 118 m de altitude, percorre uma distância de 1 250 m, atingindo  
1 064 m de altitude na confluência com o córrego Roncador. O desnível no curso 
superior é muito acentuado, cerca de 38 m/500m. A partir dos 500 m de distância 
percorrida, o desnível médio é de 12 m/175m (Gráfico 5), e o declive médio de todo 
o curso é de 4,8%. O córrego Monjolo tem suas nascentes a 1 126 m de altitude e 
desembocadura a 1 067 m, após percorrer uma distância de 1 625 m. O desnível 
médio é de 58 m e declive em torno de 5,8%. Apresenta, também, ao longo do seu 
perfil, rupturas de declives (Gráfico 6). O córrego Escondido nasce a 1 110 m de 
altitude. A confluência apresenta cotas de 1 058 m após percorrer 1 425 m.  
A declividade média é de 52 m/1 425 m. Como nos outros dois afluentes do córrego 
Roncador, o alto curso apresenta declives mais acentuados, com desnível em torno 
de 30 m em 550 m (Gráfico 7).
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GRÁFICO 5
Perfil longitudinal do córrego Pitoco - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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GRÁFICO 6
Perfil longitudinal do córrego Monjolo - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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GRÁFICO 7
Perfil longitudinal do córrego Escondido - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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Córrego Taperinha

Na passagem do médio curso do córrego Taquara para seu baixo curso, tem-se 
o córrego Taperinha, afluente pela margem direita. O seu curso caracteriza-se 
por ser raso, muito estreito, com pouca vazão e pelo seu regime intermitente 
diuturnamente. Foi observado que no período matinal, até aproximadamente 
meio-dia, o fluxo d’água é normal e no período da tarde, a lâmina d’água 
desaparece, tornando-se o canal totalmente seco. Suas cabeceiras nascem em 
áreas de exsudação do lençol freático, no terço superior da vertente, em cotas 
altimétricas de 1 110 m, atingindo 1 038 m na confluência com o córrego 
Taquara. Percorre uma extensão de 2 050 m, com desníveis médios de 70 m ao 
longo de todo o percurso. No alto curso, o desnível está em torno de 30 m/500 m, 
caindo lentamente em direção à planície do córrego Taquara (Gráfico 8). 

Os escoamentos superficial e subsuperficial provenientes das vertentes formam 
um fluxo de água contínuo e se encaixam na própria rocha. A 500 m da nascente, 
o escoamento concentrado é dispersado, passando a difuso e hipodérmico. Neste 
ponto, a calha fluvial torna-se indefinida, cedendo lugar a alguns filetes d’água 
superficial que se infiltram na área de material coluvial, que preencheu o vale. 
Esta parte do vale está recoberta por floresta de galeria. Após ultrapassar 
esse trecho (200 m) sem canal definido, a calha fluvial é redefinida, mas não 
apresenta encaixamento. Este córrego apresenta padrão retilíneo adaptado às 
direções NE/SW.

Córrego Tapera

O córrego Tapera é o último tributário da margem direita do córrego Taquara. 
É o mais extenso, medindo 3 000 m de comprimento. Apresenta cotas de  
1 120 m de altitude na nascente e 1 030 m na confluência. Como os demais, 
apresenta gradiente mais acentuado no alto curso, na ordem de 56 m/1000 m, 
decrescendo consideravelmente a partir do médio curso (Gráfico 9 e Foto 3).

O padrão do canal é retilíneo. Caracteriza-se pela sinuosidade baixa e 
encaixamento ao longo do seu curso. No curso superior, o encaixamento se faz 
na própria rocha e após 1 500 m se encaixa no terraço, constituído de aluvião. 
Sua vazão é pequena e não tem competência para transportar areias e seixos; 
muitas vezes a carga é depositada no próprio leito e transportada no período 
das cheias.
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GRÁFICO 9
Perfil longitudinal do córrego Tapera - 1989-1991
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Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.

GRÁFICO 8
Perfil longitudinal do córrego Taperinha - 1989-1991         

Distância (m) 

Al
tit

ud
e 

(m
)

Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito 
Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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FOTO 3  Córrego Tapera. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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Ordem
Extensão
total (m)

Desnível
médio (%)

Largura
média (m)

Profundidade
média (m)

50,174,401,9521 7 ª4arauqaT

05,051,108,3579  ª1emoN meS

08,001,208,2524 1 ª1açnO

09,005,306,5526 3 ª3rodacnoR

05,052,108,4052 1 ª1ocotiP

55,005,102,5526 1 ª1olojnoM

05,007,207,4524 1 ª1odidnocsE

02,056,001,6050 2 ª1ahnirepaT

03,052,300,8000 3 ª3arepaT

Taquara - DF. Rio de Janeiro: IBGE, 2005.

TABELA 1

Distrito Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; e Zoneamento ambiental da bacia do córrego

Dados gerais da bacia do córrego Taquara, segundo os afluentes 

Fonte: Lima, M. das G. C. da F. Hidrografia. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara -

Afluentes 
de drenagem

Dados gerais da bacia do córrego Taquara

de drenagem - período 1989-1991

Página 1

A n á l i s E  d A  R E d E  d E  d R E n A g E m

Dessa análise, depreende-se que o sistema fluvial está intimamente ligado ao relevo, 
à litologia, à estrutura do substrato e às condições climáticas. O padrão retilíneo, 
com baixa sinuosidade, e a disposição geométrica dos drenos evidenciam o controle 
estrutural. Como se observa na Tabela 1, os canais fluviais são estreitos e pouco 
profundos, adaptados às condições climáticas atuais. As margens apresentam certa 
estabilidade, pois não se observam problemas erosivos, e a carga sedimentar que 
circula em seus leitos é insignificante. Os desníveis médios são baixos em função das 
características do relevo da área e a hierarquia dos drenos revela a baixa ordem, o que é 
indicador de baixo grau de dissecação e muito baixa densidade de drenagem, na ordem 
de 493,79 m/km2.

O córrego Taquara e seus tributários drenam parte da superfície das chapadas 
do Distrito Federal, esculpida em litologias pré-cambrianas do Grupo Paranoá, com 
cobertura superficial bastante homogênea, de materiais bastante argilosos. Estes 
drenos têm suas cabeceiras nas bordas da superfície da chapada e descem às vertentes 
atingindo as partes mais baixas das rampas de colúvios sem registrar encaixamentos 
significativos. O córrego Taquara direciona-se no sentido SSE-NNW, apresentando 
um curso sinuoso alternado com trechos mais retilinizados. Nas proximidades 
da confluência com o ribeirão Gama, transpõe uma soleira, superimpondo-se às 
direções estruturais NE-W, às quais a maioria dos seus tributários estão adaptados. 
O fenômeno de superimposição do córrego Taquara revela que a área foi submetida 
à reativação tectônica recente, e o fato de seccionar áreas trabalhadas por processos 
erosivos cenozóicos permite supor que a mesma seja contemporânea ou posterior às 
fases erosivas que esculpiram o relevo da área.

Na análise da drenagem, foi observado que os demais drenos estão adaptados às 
direções estruturais NE-SW e SE-NW em geral. Ao longo do perfil longitudinal dos 
córregos Monjolo, Pitoco, da Onça e Taquara, foram observadas quebras no perfil do 
canal de drenagem provocadas por raízes. Os desníveis são de aproximadamente 50 cm 
e, no córrego da Onça, atingem até 200 cm. A jusante das quebras, o vale secciona os 
materiais mineral e orgânico, apresentando um certo encaixamento, e as águas fluem 
com maior turbilhonamento, enquanto a montante observa-se represamento. Outra 
feição observada nos vales são os sumidouros, que, quando ocorrem, funcionam como 
estreitas pontes naturais. No córrego da Onça, a corrente fluvial flui subsuperficialmente, 
ressurgindo após 4 m; nos leitos dos outros drenos, esses dutos ou sumidouros são 
menos expressivos.

Tais características revelam tratar-se de um sistema de drenagem relativamente 
jovem e de baixo poder de entalhamento.

i n s T A l A ç ã o  E  E v o l u ç ã o  d A  d R E n A g E m

Além dos aspectos analisados, serão priorizados, ainda, alguns fatos significativos na 
tentativa de esboçar a organização e a evolução da drenagem.

Os fatos analisados e a presença de depressões rasas, a montante das cabeceiras de 
drenagem ou no topo da superfície da chapada, sugerem que a instalação da drenagem 
desta sub-bacia está associada a processos hidrológicos subsuperficiais, de modo que, 
com desenvolvimento dos processos hipodérmicos, o aquífero foi liberado, causando 
subsidência da superfície e consequentemente depressões rasas (MAMEDE, 1999). 
O fato de algumas dessas depressões estarem alinhadas às direções estruturais sugere 
que a fuga do material foi facilitada pela presença de estruturas (fraturas, falhas, juntas, 
etc.). É possível que o abatimento em vários pontos ao longo do alinhamento estrutural 
tenha formado uma linha de fluxo subterrâneo, com a formação de túneis. As depressões 
propiciariam a convergência das águas superficiais e dos materiais remanejados da 
zona de contorno. Enquanto isso, o escoamento superficial passou a se concentrar e 
definir o leito, favorecido pela sucessão de áreas subsidentes. Ao longo das vertentes, as 
águas subsuperficiais formariam marmitas que promoveriam a erosão em suas margens 
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pelo turbilhonamento das águas. Ao sair dessas áreas, o fluxo seria mais lento em 
função de sua dissipação. A ideia que se tem, nas áreas de sumidouros ou túneis, é que 
estes foram aumentando com o crescimento da vazão e as estruturas de abatimento 
foram coalescendo e definindo os drenos fluviais. Uma vez integrados aos canais de 
drenagem, a tendência dos túneis restantes é desaparecerem, e as estruturas de montante 
tendem a evoluir e conectar-se à drenagem organizada. As estruturas de topo tendem 
também a evoluir e integrar-se à drenagem organizada, mesmo que precariamente ou 
periodicamente, como é o caso da depressão localizada na fazenda Água Limpa, tratada 
como Depressão Localizada, funcionando como um divisor rebaixado, dispersor de 
águas do córrego Taquara e ribeirão Gama, que constitui um estágio de evolução já 
bem-definido dessas estruturas de abatimento.

Pelo exposto, conclui-se que a drenagem instalou-se em uma superfície aplanada, 
cuja idade relativa está relacionada ao Terciário. Após esse período, por conseguinte, 
começaram a se esboçar os primeiros drenos, a partir das estruturas de abatimento, 
ao longo das falhas e fraturas de direção NE-SW e NO-SE, às quais os vales estão 
adaptados. Estes fatos revelam que a drenagem começou a se instalar após a superfície 
de aplanamento e que os seus traçados estão bastante vinculados a fenômenos de 
natureza tectônica, desde a elaboração da superfície aplanada do topo da chapada. As 
fases erosivas e/ou de intemperismo químico, que se sucederam após a elaboração do 
aplanamento de superfície de cimeira, favoreceram o desenvolvimento e organização 
do traçado atual da drenagem. Pelo que foi investigado, pode-se considerar que 
no Pleistoceno foram elaborados os pedimentos no interior da microbacia e que a 
drenagem, organizada depois, teria aprofundado os seus leitos neste período, quando da 
elaboração deste compartimento mais rebaixado.

As evidências apontam na direção de que a drenagem foi reestruturada por 
fenômenos climáticos e tectônicos, e definida como uma drenagem bastante recente, 
iniciada após a elaboração da superfície de aplanamento terciário, evoluída durante o 
Pleistoceno e reestruturada no Holoceno.
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As informações apresentadas neste capítulo estão baseadas no levantamento detalhado do 
relevo elaborado por Mamede (1995), como parte dos estudos para o Zoneamento ambiental 
da bacia do córrego Taquara - DF (2005), que visou fornecer subsídios ao Plano de Manejo 
da Reserva Ecológica do IBGE – Recor, inserida nessa bacia hidrográfica. Os estudos de 
campo foram realizados entre 1989 e 1991, com mapeamento temático elaborado na escala 
de 1:10 000.

Neste capítulo, é apresentada uma síntese da caracterização geomorfológica da bacia do 
córrego Taquara, ressaltando a importância da participação dos processos geomorfológicos 
na organização da paisagem. Nesta ótica, os elementos da paisagem que formaram os 
subsistemas abióticos e bióticos foram analisados de um modo integrado, tendo em vista 
as interações entre os seus componentes, favorecendo a definição das unidades espaciais 
e a utilização racional do potencial nelas contido. Estes estudos resultaram na análise 
geomorfológica, caracterização dos sistemas morfogenéticos, avaliação da intensidade 
morfodinâmica e da estabilidade ambiental. 

A sequência operacional do trabalho consistiu na interpretação de fotografias aéreas 
na escala 1:8 000, identificando os padrões morfológicos e a análise dos cursos d’água 
e suas relações com os condicionantes litoestruturais, visando ao conhecimento da 
compartimentação morfoestrutural. Com base nestes estudos, foram identificadas e 
analisadas as interpelações dos tipos genéticos de modelados e solos, pelo confronto entre 
suas propriedades e os processos de erosão e alteração. Nos trabalhos de campo, foram 
identificados os processos morfogenéticos atuantes e levantados os tipos de formações 
superficiais, objetivando a qualificação da intensidade da morfodinâmica. Em função 
da intensidade da dinâmica atual dos processos, foram também qualificados os graus de 
estabilidade ambiental, definidos em categorias ecodinâmicas, segundo Tricart (1977). 

Finalmente, procurou-se entender o funcionamento da morfodinâmica e de suas relações 
com os fatores geológicos, climáticos, pedológicos e aspectos biológicos (flora e fauna), como 
determinantes para o entendimento da evolução da paisagem.
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A n á l i s E  g E o m o R f o l ó g i c A

Para definição do quadro morfoestrutural, levaram-se 
em consideração dois aspectos:

• a tectônica, que influenciou ao longo do tempo 
geológico a disposição do relevo, determinando 
compartimentos e subcompartimentos no quadro 
morfoestrutural atual, ao mesmo tempo favorecendo 
a ação dos processos erosivos sobre o terreno; e

• a litologia, que permitiu explicar as formas de 
relevo comandadas pela estrutura e tipos de materiais 
litológicos, considerando que o comportamento da 
estrutura depende das propriedades físicas e químicas 
das rochas em face das manifestações dos agentes 
externos.

De acordo com essa proposta, foram definidos 
dois domínios litoestruturais:

Domínio do Grupo Paranoá - É o único da bacia 
do córrego Taquara que possui características 
litoestruturais que refletem nas formas de relevo, na 
compartimentação morfológica e, particularmente, 
no controle da rede de drenagem. O resultado 
dessas influências permitiu identificar os seguintes 
compartimentos (Mapa 1):

Ia - Relevos residuais posicionados no topo 
dos interflúvios, esculpidos em arenitos de cor 
marrom, com estratificação plano-paralela e cruzada. 
Texturalmente, são rochas constituídas de areia fina, 
eventualmente média. A coerência, a permeabilidade, 
a pouca plasticidade e a pouca massividade do arenito 
explicam o comportamento do relevo de modelado 
plano com algumas microformas de detalhes, tipo 
cogumelos, caracterizando relevo ruiniforme. A 
densidade de drenagem é muito fraca, a dissecação 
que contorna os residuais tabuliformes geralmente 
acompanha as direções de fraturamento. O conjunto 
de fraturas favoreceu a erosão mecânica através 
do fissuramento, constituindo pontos de fraqueza 

ao ataque da erosão, importante na desagregação 
da rocha, resultando em relevos com vertentes de 
declives acentuados. As outras propriedades, como 
permeabilidade e rede de diáclases, favoreceram 
a redução do escoamento superficial. As áreas de 
arenito com cimento silicoso são restritas, e seu alto 
grau de coesão favoreceu o escoamento superficial, 
tornando-o mais eficaz;

Ib - Abrange a maior parte da área denominada 
Cristo Redentor, constituída por metassiltitos, 
metarenitos, arenosiltitos, com intercalações de 
folhelhos ou metapelito ardosiano. Compreende 
rochas com camadas sub-horizontais a ângulos 
que variam até 40o, sendo mais comuns os valores 
entre 15o e 25o. O sistema de fraturamento possui 
orientação N10-20E, N20-30E e N20-30W; o 
sistema EW também está muito evidenciado; e

Ic - Situa-se no vale do córrego Tapera, nas 
proximidades da confluência do córrego Taquara 
com o ribeirão Gama, compreendendo áreas de 
vertentes detríticas de declives acentuados, que 
atingem as aluviões da margem esquerda da planície 
do córrego Taquara. Constitui-se de um conjunto 
falhado, fraturado e dobrado, com mergulhos 
preferencialmente para NW e SW, cujos valores 
podem variar de 10o a 50o; os mergulhos entre 
20o e 30o são os mais frequentes. O sistema de 
fraturamento NE é o predominante e se posiciona 
entre N10o e 20oE; secundariamente foi registrado 
fraturamento com direções aproximadas NS.

Domínio das Coberturas Inconsolidadas 
Terciário-Quaternárias e as Aluviões - 
Correspondem às coberturas terciárias elúvio-
coluviais, sobrepostas às litologias do Grupo 
Paranoá, mascarando as influências litoestruturais. 
De acordo com os tipos das formações superficiais 
e os aspectos dos modelados, foram definidos os 
seguintes compartimentos:

II - Relevos de topos planos topograficamente 
elevados, remanescentes de uma superfície 
aplanada do Terciário, reconhecida por vários 
autores. Caracterizam-se por configurar chapadas, 
constituídas por materiais predominantemente 
argilosos pedogeneizados, originando Latossolos, 
que geralmente se sobrepõem a uma camada de 
couraça de espessura variável. O contato dessa 
superfície de topo com o compartimento rebaixado 
é assinalado pela diferenciação pedológica e pelo 
modelado constituído por planos inclinados, não 
ocorrendo entre eles rupturas de declives. Nesse 
ponto, a camada de material de granulometria fina 
que constitui os Latossolos se adelgaça, chegando a 
expor o pavimento detrítico de concreções;

III - Correspondem aos planos inclinados 
recobertos por um manto coluvial, com 
caimento suave para o eixo da bacia hidrográfica. 
Constituem-se de material remanejado proveniente 
da superfície de topo por processos de coluviação 
e pedimentação durante fases sucessivas. Esse 
material detrítico recobre planos inclinados, atinge 
as baixadas marginais e geralmente atinge os vales, 
recobrindo as formas resultantes da ação fluvial;

IV - Representado por depósitos que provêm 
das áreas topograficamente elevadas por fluxos 
torrenciais em lençol, que se acumulam a partir da 
base dos relevos altos e se espraiam radialmente 
até atingir o vale do córrego Taquara, configurando 
um leque de espraiamento. Os sedimentos são 
constituídos por materiais de natureza argilosa/
siltosa, contendo grânulos de quartzo, e de 
siltitos angulosos e subangulosos, provenientes 
da rocha fonte. Registra-se a partir dos 165 cm 
um pavimento detrítico formado por grânulos e 
calhaus originado por torrentes em lençol.

Va - Representado por planícies aluviais e 
terraços da bacia do córrego Taquara, constituindo 
planos com recobrimentos de materiais detrítico 
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MAPA 1
Esboço morfoestrutural da bacia do córrego Taquara - 1989 -1991

Fonte: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia 
do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: iBge, Divisão de 
Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia 
do córrego Taquara - dF. Rio de Janeiro: iBge, 2005; e iBge, Centro de 
Estudos Ambientais do Cerrado. Com adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - Serviço de 
Fotogrametria do IBGE, a partir de restituição fotogramétrica de fotos 
aéreas escala 1: 8.000 tomadas em 1991. Atualização elaborada pela 
Divisão de Geociências do Centro-Oeste.

CórregoTaquara

Córrego Taquara

Córrego Tapera

Có
rre
go
da
On
ça

C
ór
re
go
Es
co
nd
id
o

Có
rr
eg
oM
on
jol
o

Có
rr
eg
o
Pi
to
co

CórregoRoncador

C
órrego

Taquara

CórregoTaquara

Córrego Taquara

Córrego Tapera

Có
rre
go
da
On
ça

C
ór
re
go
Es
co
nd
id
o

Có
rr
eg
oM
on
jol
o

Có
rr
eg
o
Pi
to
co

CórregoRoncador

C
órrego

Taquara

188000 190000 192000 194000

82
32

00
0

82
32

00
0

82
34

00
0

82
34

00
0

82
36

00
0

82
36

00
0

82
38

00
0

82
38

00
0

188000 190000 192000 194000 Compartimentos:

V-b, Áreas de inundações periódicas, relacionadas à planície fluvial.

IV, Leques de espraiamentos, resultantes de fluxos torrenciais.

III, Planos inclinados coluvionados, localmente desdobrados.

I-a, Blocos Residuais, constituindo saliências rochosas com grau de 
macividade médio devido ao fraturamento. Modelado plano no topo, 
contornado por vertentes dissecadas influênciadas por estrutura geológica.

I-b, Modelado de dissecação diferencial com trechos de drenagem 
estruturalmente orientadas. Blocos deslocados na calha do córrego Tapera.

I-c, Modelado com ondulações suaves, situado em vertente de declives 
acentuados; contorna bloco tectonicamente soerguido, com grau de 
macividade médio, influênciado pelo sistema de fratura e clivagem da rocha.

II, Modelado plano configurando chapadas, remanescentes de acumulações 
coluviais, com trechos desnudados, expondo pavimentos detríticos e/ou 
litologias do Grupo Paranoá.

VII, Depressão preenchida por materiais finos, alinhada estruturalmente ao 
sistema de falhamento do córrego Taperinha.

Escala 1: 45.000

Projeção Universal Transversa de Mercator

Meridiano Central: 45° W

Datum Horizontal: SAD-69

Metros450 4500 900 1350

V-a, Terraços e planícies aluviais seccionados por drenagem com grande 
influência estrutural.

Hidrografia

Estradas e Trilhas

Limite da Reserva

Limite da Bacia do Taquara

Convenções

Area Antropizada

Edificações

VI, Áreas de inundações periódicas, evoluídas por processos de exsudação 
de lençol freático.
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e orgânico, depositados ao longo dos vales. A natureza desse material está 
associada ao regime hidrológico e a um clima particular. Os terraços estão 
relacionados com os depósitos subatuais com intercalações de camadas de 
argilas e argilas turfosas, depositadas sobre o embasamento rochoso, constituído 
de metapelito ardosiano.

Vb - Correspondem às áreas de inundações periódicas, relacionadas com as 
estruturas subsidentes. 

VI - Representam as áreas úmidas evoluídas por processos de exsudação do 
lençol freático.

VII - Correspondem a uma área deprimida, plana, de forma alongada, 
pontilhada por microformas de relevo “murundus”, constituindo uma bacia 
de recepção de sedimentos, inundada no período chuvoso. Contém material 
fino, argiloso, remobilizado dos topos dos interflúvios, com volume suficiente 
para a colmatagem dessa área. Trata-se de um divisor rebaixado, dispersor da 
drenagem de 1ª ordem da bacia do córrego Taquara e da bacia do ribeirão Gama, 
alinhado estruturalmente ao sistema de falhamento do córrego Taperinha. 
O posicionamento da depressão, no contexto geral do relevo, mostra certa 
retilineidade. Considerando que o interflúvio localizado entre esta depressão e o 
ribeirão Gama corresponde a um bloco tectonicamente soerguido e com a mesma 
direção N40-50E da drenagem de 2ª ordem, será possível correlacionar com 
os fatos e admitir a possibilidade de interferência tectônica, na formação desta 
depressão.

Observando em conjunto, a bacia hidrográfica do córrego Taquara apresenta 
vários tipos de feições condicionadas por fatores geológicos e outras que não 
apresentam traços estruturais, impostas ao modelado:

• as relacionadas com o Grupo Paranoá, influenciadas pela litologia, 
dobramentos, fraturamentos e falhamentos;

• as relacionadas com os materiais alúvio-coluviais que recobrem o substrato 
rochoso, resultando em modelado plano; e

• a disposição dos vales, configurando padrão retangular (HOWARD, 1967), 
denotando controle estrutural.

sisTEmAs moRfogEnéTicos

As análises das variáveis geomorfológicas e seus indicadores possibilitaram 
a reconstituição dos eventos que permitiram a identificação dos sistemas 
geomorfológicos e suas particularidades, as quais foram definidas e 
caracterizadas como subsistemas, tratados em ordem decrescente.

Esplanadas Conservadas - Conjunto de relevos de topo tabular 
bastante elevado (1 000 a 1 200 m), identificado como superfície de cimeira 
desdobrada com cobertura e/ou parcialmente exumada situada no Terciário 
(Eoceno-Oligoceno). As Esplanadas unem-se ao Patamar Marginal através 
de rampas inumadas por colúvios remanejados dos níveis superiores, 
regularizando as rampas que formam a borda da bacia (Foto 1).

Patamar Marginal - As retomadas erosivas que se sucederam exumaram 
bancadas de concreções e de detritos da base do material dos colúvios, 
originando solos Plintossolos Pétricos.

Sistemas de Rampas Interiores - Relacionados à evolução dos processos 
de pedimentação quaternária, retomada sucessivamente. A presença de 
material detrítico mal calibrado e de formato variado sobre planos de 
degradação são vestígios desses processos. Na área da Fundação Cristo 
Redentor, esses fatos tornam-se mais evidentes. No resto da bacia, esses 
planos estão recobertos por espessa camada de colúvios remanejados que se 
prolonga até a planície fluvial.

Leque de Espraiamento - Feições planas resultantes de fluxos torrenciais 
em várias fases de escoamento, atestados por perfis polifásicos das formações 
superficiais.

Planícies e Terraços Fluviais - Áreas de acumulação fluvial atual 
e subatual localizadas ao longo dos córregos. As planícies apresentam 
particularidades em função da hidrodinâmica e da sedimentação. Os terraços 
têm topografia plana e levemente inclinada, livre das inundações periódicas.

Áreas de Exsudação - Situadas principalmente nas vertentes com 
declives variados de 1 a 17%. São áreas úmidas de surgência do lençol 
freático, classificadas, segundo o grau de umidade, como pouco úmida, 
úmida e muito úmida. Contêm sedimentos argilosos recentes e material 
orgânico (Foto 2).

Depressão Localizada - Área de acumulação com detritos 
argilopelitizados, inundável no período chuvoso, pontilhada por murundus. 
Constitui um estágio avançado das áreas de abatimento, por fuga 
subsuperficial do material coluvial.
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FOTO 2  Áreas de exsudação no córrego Taquara.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 1  Esplanada conservada.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 3  Vertentes e blocos dissecados do Cristo Redentor.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

Vertentes e Blocos Dissecados do Cristo Redentor - Encostas 
dissecadas e conservadas, blocos residuais e lombas localizadas nos 
interflúvios dos córregos Tapera e Taperinha. O conjunto compreende 
um relevo irregular, com modelados de pouca intensidade de dissecação 
e pendentes, geralmente mais acentuados. Nas encostas, observa-se a 
existência de um segundo nível topográfico, formado por um patamar 
resultante de ações erosivas pretéritas (Foto 3).

A dissecação das vertentes é resultado de retomadas erosivas recentes. 
As incisões lineares refletem bem a adaptação aos lineamentos estruturais, 
apresentam diferentes graus de aprofundamento e sua densidade é baixa. 
Os blocos residuais, ressaltados na paisagem, guardam no seu topo vestígios 
da superfície de cimeira. Esse conjunto de formas está recoberto por um 
pavimento detrítico superficial, de calibre variado, predominando os de 
granulação grosseira; localmente ocorre couraça. A caracterização dos 
modelados em cada sistema geomorfológico está detalhado no Quadro 1 do 
Capítulo 6 sobre Geossistemas. Essas informações serviram de base para a 
análise da intensidade da morfodinâmica, apresentada a seguir.
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Fonte: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental 
da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: 
iBge, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; 
Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - dF. 
Rio de Janeiro: iBge, 2005; e iBge, Centro de Estudos 
Ambientais do Cerrado. Com adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - 
Serviço de Fotogrametria do IBGE, a partir de restituição 
fotogramétrica de fotos aéreas escala 1: 8.000 tomadas 
em 1991. Atualização elaborada pela Divisão de 
Geociências do Centro-Oeste. 
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MAPA 2
Avaliação da intensidade morfodinâmica na bacia do córrego Taquara -1989-1991 A v A l i A ç ã o  d A  i n T E n s i d A d E  d A  m o R f o d i n â m i c A

Esta avaliação teve como objetivo hierarquizar a intensidade dos processos 
atuais em cada unidade geomorfológica. Por ser um trabalho em escala de 
detalhe, as unidades identificadas tiveram como base as propriedades das 
formações superficiais. A partir dessa identificação, foram analisados os tipos e 
a intensidade dos processos atuantes, bem como sua dependência em relação ao 
clima, à topografia e ao material rochoso. 

Cada unidade de mapeamento de solo foi analisada e confrontada com 
as manifestações morfodinâmicas, fornecendo as classes da intensidade e/ou 
predisposição à erosão, espacializadas no Mapa 2 e detalhadas no Quadro 1.

Intensidade muito fraca - Não se identifica perda de materiais. A 
contribuição de sedimentos da corrente fluvial ou das encostas é pouco 
significativa.

Intensidade fraca - Perda de materiais finos pela ação do escoamento 
subsuperficial, provocando empobrecimento dos solos, localmente ablação 
resultante do escoamento superficial difuso.

Intensidade moderada - Evidenciada pela ação generalizada do 
escoamento superficial difuso e localmente semiconcentrado, com ablação 
parcial da camada superior dos solos e início de erosão linear.

Intensidade moderada a forte - Evidenciada pela ação generalizada 
do escoamento superficial difuso e localmente semiconcentrado, revelada 
pela ablação parcial da camada superior dos solos, favorecida pelo seu 
posicionamento na paisagem (vertentes e cabeceiras de drenagem).

Intensidade forte - Identificada pela ação generalizada do escoamento 
superficial difuso, semiconcentrado e concentrado. A influência determinante 
da morfogênese impede a formação de solos. A ablação do material fino, total 
ou parcial, deixa na superfície um pavimento de detritos rochosos.

Intensidade muito forte - Caracteriza-se pela ação generalizada do 
escoamento superficial concentrado e localmente por escorregamento e 
desmoronamento com formações de ravinas e voçorocas.

Intensidade Morfodinâmica

MFa, Intensidade muito fraca - não se identifica perda de materiais e a contribuição de sedimentos da 
corrente fluvial ou das encostas é pouco significativa.

Fa, Intensidade fraca - identifica-se pela ação do escoamento sub-superficial com perda de materias em 
superfície, provocando empobrecimento dos solos; localmente a ablação difusa é identificada em setores 
pouco extensos e limitados.

Mo, Intensidade moderada - evidenciada pela ação generalizada do escoamento superficial difuso e localmente 
semi-concentrado, revelada pela ablação parcial da camada superior dos solos e por sulcos.

MoFo, Intensidade moderada a forte - evidenciada pela ação generalizada do escoamento superficial difuso e 
localmente semi-concentrado, revelada pela ablação parcial da camada superior dos solos, favorecida pelo 
posicionamento na paisagem (cabeceiras  e vertente).

Fo, Intensidade forte - identificada pela ação generalizada do escoamento superficial difuso, semi-concentrado 
e concentrado, revelada pela ablação parcial ou total da camada superior dos solos, sulcos e canaletas.

MFo, Intensidade muito forte - caracteriza-se pela ação generalizada do escoamento superficial concentrado 
e localmente por escorregamento e desmoronamento com formação de voçorocas.

Hidrografia

Estradas e trilhas

Limite da Reserva

Limite da bacia do Taquara

Convenções

Area antropizada

Edificações
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oãçadarga ed sonalP1aFsadavresnoc sadanalpsE1aF
soçarret soxiaB2aFsadaicaba etnemevel sadavresnoc sadanalpsE 2aF

Fa3 Depressão rasa 1
1 onalp odnuf ed aerÁ1oM2 asar oãsserpeD4aF

sanalp satsocnEaFaderevoelaP5aF
Mo2 Encostas planas desnudadas

2 onalp odnuf ed aerÁ3oMsodacoter sonalP1oM
Fa Esplanada desnudada conservada

siaivuloc sapmaR1aFsodacnurt sodadunsed sonalP2oM
Fa2 Encostas conservadas

1 sudnurum moc sadavresnoc satsocnE1oModadunsed onalp oveleR 1aF
Fa3 Planos retocados

sodadunsed sonalP2oMsadavresnoc sadazixevnoc satsocnE1oM
sadanoivuloc satsocnE4aFsodaepmar sonalP2oM

1 atsocne axiab ed sapmaR5aFsudnurum moc sacitírted setnetreV1oF
2 atsocne axiab ed sapmaR6aFsacitírted sadacesssid setnetrev e sabmoL2oF

2 sudnurum moc sadavresnoc satsocnE3oMsudnurum moc siaivuloc sapmaR1oFoM
1 sacitírted setnetreVoFsetnegrevnoc siaivuloc sapmaR2oFoM
2 sacitírted setnetreV4oMsacitírted satsocnE3oFoM

MFo Calha preenchida
Fa1 Planos marginais 1

2 sianigram sonalP2aFsiaudiser seõçavelE 1aF
sacitírted sadaxiaB3aFsadazixevnoc sadacessid satsocnE2oF

Fa4 Rampas coluviais
Fo1 Encostas planas detríticas

1 siaicnerrot soxulf ed sonalP1aFsacitírted sadacessid satsocnE2oF
2 siaicnerrot soxulf ed sonalP2aFsodadunsed sonalP3oF

Fa3 Encostas planas 1
odihcneerp elaV4aFsanalp satsocnEoF

2 sanalp satsocnE5aFosar elaV1oM
Mo2 Lomba

MFo1 Terraços fluviais 1
2 siaivulf soçarreT2oFMsacitírted sadacessid sapmaRoF

Fa Baixos terraços 
MoFo Encostas conservadas

adagala etnenamrep laivulf eicínalPoFsadacessid satsocnEoF
Mo1 Planície fluvial periodicamente inundável

1 oãçatnaced ed eicínalP1aFsiaivuloc sodanilcni sonalP1aF
2 oãçatnaced ed eicínalP2aFsetnegrevnoc sonalP2aF

sianigram seuqiD2oMsodaepmar sonalP3aF
MoFo Planos rampeados com murundus

1iA - oãçadnuni ed aerÁaFsodaepmar siaivuloc sonalP4aF
MFa1 Área de inundação - Ai2

3iA - oãçadnuni ed aerÁ2aFMsanalp satsocnE1oM
Mo2 Planos desnudos

1iA - oãçadnuni ed aerÁoMsacitírted setnetreVaF
2iA - oãçadnuni ed aerÁ1aFsodanilcni sonalp e sadadunsed sabmoL3oM
3iA - oãçadnuni ed aerÁ2aFsudnurum moc sodanilcni sonalP4oM

1iA - oãçadnuni ed aerÁaFsodadunsed sonalP1oM
2iA - oãçadnuni ed aerÁoMsodacoter sonalP2oM

Avaliação da intensidade morfodinâmica nos sistemas morfogenéticos na bacia do córrego Taquara - período 1989-1991

acimânidofrom edadisnetni ad oãçailavAacimânidofrom edadisnetni ad oãçailavA

sociténegofrom sametsiSsociténegofrom sametsiS

1ª região

Superfície aplanada etchplanada

5ª região

Planos rampeados de Cristo Redentor

Rampas de média vertente

Superfície aplanada desnudada

Sistemas de rampas interiores

Esplanada desnudada detrítica

Blocos dissecados do Cristo Redentor - 2º nível

6ª região

Leque de espraiamento

Vão interblocos

Rampas dissecadas

Vertentes do córrego Taperinha
Planícies fluviais

3ª região

Planos rampeados superiores

Áreas de inundação de várzeas

2ª região

Vertentes dissecadas do córrego Tapera

Baixadas marginais
Blocos dissecados do Cristo Redentor - 1º nível

8ª região

Áreas de exsudação

7ª região

Terraços fluviais

QUADRO 1 

5ª região
Planos rampeados de Cristo Redentor

9ª região
Depressão localizada

Fonte: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; e Zoneamento ambiental da 
bacia do córrego Taquara - DF. Rio de Janeiro: IBGE, 2005.
Nota: As classes de intensidade morfodinâmica são representadas com as letras-símbolo: MFa - Muito fraca; Fa  - Fraca; Mo - Moderada; MoFo - Moderada a forte; Fo - Forte; MFo - Muito forte.

4ª região

Patamar marginal
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Convenções

Hidrografia

Estradas e Trilhas

Limite da Reserva

Area Antropizada

Edificações

Limite da Bacia do Taquara

Ecodinâmica

E, Ambientes estáveis - meios com predominância dos processos pedogenéticos 
sobre os morfogenéticos.

Tp, Ambientes de transição - meios com interferência simultânea dos processos 
pedogenéticos, com favorecimento de pedogênese.

Tm, Ambientes de transição - meios com interferência recíproca da pedogênese e 
morfogênese, com favorecimento da morfogênese.

I, Ambientes instáveis - meios estritamente subordinados a morfogênese.

E c o d i n â m i c A

De acordo com Tricart (1977), a dinâmica do meio ambiente é tão 
importante para a conservação e desenvolvimento dos recursos ecológicos 
quanto a dinâmica da biocenose. Esta definição está relacionada com o 
grau de sensibilidade do ambiente, permitindo identificar as modificações e 
consequências quando de sua utilização. Em função desta premissa, foram 
distinguidas três grandes categorias de meios geodinâmicos, apoiadas 
nos critérios propostos por Tricart (1977): Meios Estáveis (E), Meios de 
Transição (Tp e Tm) ou intergrades e meios instáveis (I). 

Meios Estáveis - Correspondem às áreas de fraca atividade 
geodinâmica interna e fraca intensidade dos processos morfogenéticos. O 
balanço morfogênese/pedogênese favorece a pedogênese. Em função do 
detalhamento que a escala exige, foi necessário individualizar unidades 
estáveis, especificadas de acordo com suas características, posicionamento 
e evolução.

Meios de Transição ou Intergrades - São áreas com interferências 
simultâneas da morfogênese e pedogênese. Foram analisados os processos 
de ablação resultantes do escoamento e reptação e dos processos que agem 
internamente ao longo do perfil dos solos. Em função desse balanço, 
distinguiram-se duas subcategorias de transição: uma favorecendo a 
pedogênese (Tp), tendendo para estabilidade; e a outra favorecendo a 
morfogênese (Tm), tendendo para instabilidade.

Meios Instáveis - Áreas com domínio dos processos morfogenéticos 
sobre os pedogenéticos. A dinâmica atual dificulta o desenvolvimento 
dos solos e a erosão processada pelo escoamento superficial dificulta o seu 
espessamento. O pavimento detrítico superficial que recobre parte das áreas 
das bacias dos córregos Tapera e Taperinha impõe resistência à intensidade 
dos processos morfogenéticos, dificultando a incisão linear. Nas áreas onde 
a dinâmica é comandada pelos processos hidrodinâmicos, a intensidade é 
variável em função da capacidade do escoamento pluvial, determinado pelo 
regime hidrológico. 

Os resultados foram espacializados no Mapa 3 e sua análise encontra-se 
detalhada no Quadro 2.

MAPA 3
Categorias ecodinâmicas na bacia do córrego Taquara - 1989-1991

Fonte: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. 
Goiânia: iBge, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia do 
córrego Taquara - dF. Rio de Janeiro: iBge, 2005; e iBge, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado. 
Com adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - Serviço de Fotogrametria do IBGE, a partir de 
restituição fotogramétrica de fotos aéreas escala 1:8.000 tomadas em 1991. Atualização elaborada 
pela Divisão de Geo  ciências do Centro-Oeste.
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E1 – O modelo evolui lentamente, quase imperceptível. Os processos mecânicos atuam pouco e de modo lento. A pedogênese se desenvolve 
livremente sem ser afetada pelos processos morfogenéticos. A área é formada por um meio geodinâmico estável desde longo tempo, quando 
foram pedogeneizados os materiais de cobertura da superfície de erosão (Terciário Médio). A estabilidade é proporcionada também pela proteção 
de cobertura vegetal do Cerrado e Cerradão; o estrato herbáceo (na área do Cerrado); e a camada espessa de serrapilheira (na área do Cerradão) 
têm efeito estabilizador dos impactos das gotas de chuvas e do escoamento superficial.

Manter a cobertura vegetal visando à proteção ambiental. As áreas destinadas às 
pesquisas devem ser limitadas e criteriosamente escolhidas, afastadas dos limites 
das unidades e das comunidades vegetais, visando à conservação e à proteção do 
terreno, contribuindo também na manutenção da diversidade biológica.

E2 – Localmente, os modelados sofreram modificações sucessivas, visto que as paleoformas estão relacionadas aos períodos de instabilidade. A 
evolução conduziu ao remanejamento de material do topo para as depressões que dão origem aos solos. Essas áreas de acumulação receberam 
materiais já pedogeneizados em fases anteriores; atualmente sofrem transformações em função de novas condições de biostasia.

A manutenção da cobertura vegetal é essencial. As queimadas ocorrem anualmente, 
principalmente nas áreas próximas à rodovia; na área de solo de textura média, 
localizada no Jardim Botânico, dependem de medidas de controle no sentido de 
sustar incêndios descontrolados.

E3 – Estabilidade realizada antes do Holoceno. Os modelados planos das encostas sofreram modificações sucessivas e remanejamento dos 
materiais nos períodos de instabilidade precedentes. As formações superficiais remanejadas foram pedogeneizadas em função das condições 
recentes de estabilidade. Não se nota perda de material na periferia dessas áreas. Nas áreas que foram antropizadas, a cobertura vegetal foi 
regenerada quando cessaram as ações antrópicas, como consequência, houve um condicionamento de melhoria do solo propiciando o equilíbrio 
dos fatores pedogenéticos.

A cobertura vegetal constitui um fator de estabilidade crescente. A reconstituição 
natural da vegetação deve ser reforçada.

E4 – Estabilidade recente, precedida por fases de instabilidade, com fluxos torrenciais, embutimento e coluvionamento sobre a planície fluvial. 
São áreas de acumulação, com elementos oriundos dos períodos de instabilidade. Na fase de estabilidade atual, nos materiais das formações 
superficiais que sofreram pedogênese antes do transporte e os sedimentos do leque, a pedogênese está se processando com a incorporação da 
matéria orgânica. A extensão de gramíneas e herbáceas e a expansão da floresta sobre as encostas com grande acumulação de detritos vegetais 
favoreceram a fitoestabilidade, diminuindo a intensidade das ações morfogenéticas.

Manutenção da cobertura vegetal. A conservação da cobertura vegetal de Floresta 
nos vales e nas Baixadas Marginais é essencial. Nas áreas antropizadas, a 
reconstituição da vegetação natural deve ser reforçada.

E5 – Estabilidade relativa ao período atual, em áreas de acumulação constituídas por bacias de decantação, onde as novas contribuições de 
sedimentos são pouco significativas. A pedogenêse é embrionária e as ações morfogenéticas muito fracas.

Evitar qualquer processo de intervenção. Proteger os terrenos das encostas, 
visando manter a estabilização das áreas de acumulação, impedindo o 
assoreamento.

TP1 – Vale Raso - Modelado esculpido em vale preenchido, por materiais oriundos dos Blocos Residuais de Arenito. O escoamento hipodérmico 
moderadamente rápido a rápido favorece a disponibilidade de água, regulariza o regime hídrico do canal e diminui o escoamento superficial, 
resultando em uma ablação lenta de camada do solo em profundidade, constituindo um meio de transição tendendo a estabilidade. No canal de 
drenagem, não se percebe trânsito de elementos sólidos na corrente, como também não se percebem camadas sedimentares novas.

Manter em equilíbrio os terrenos circunvizinhos, de modo a evitar processos de 
degradação, devido à grande quantidade de elementos móveis, produtos de 
meteorização, existente nas encostas dos Blocos Residuais, localizados 
lateralmente ao vale. Do contrário, poderá acarretar violento processo de 
degradação com entulhamento do vale.

TP2 – Planos Rampeados - Morfogênese e pedogênese atuais se realizam simultaneamente com interferências recíprocas. A pedogênese 
ultrapassa um pouco a morfogênese, tendendo à estabilidade; a atuação dos processos morfogenéticos, pelicular sobre os solos, é pouco 
expressiva.

A proteção da cobertura vegetal é indispensável para manutenção do equilíbrio do 
ecossistema.

TP3 – Vertentes Detrítica (Bancada Ferruginosa) - O balanço pedogênese-morfogênese, mais favorável à pedogênese, é identificado pelo 
desenvolvimento do solo que ocorre entre os grandes blocos de canga. Apesar dos declives acentuados, que localmente chegam a 25%, a 
cobertura vegetal de floresta e a espessa camada de serrapilheira funcionam como agente de proteção dos processos de erosão pluvial, 
escoamento superficial e de rastejamento. A área se aproxima da estabilização.

Manutenção da cobertura vegetal como medida de proteção ao ecossistema dos 
vales. Do contrário, poderá acarretar degradação com graves consequências.

TP4 – Planos de Agradação - O balanço morfogênese-pedogênese favorece a pedogênese, aproximando da estabilidade. A dinâmica superficial não 
é intensa em função da posição topográfica da área de agradação. Os aportes de materiais finos, provenientes das áreas mais elevadas, são 
acumulados nesses setores. A intervenção da morfogênese é pouco significativa, favorecida também pela cobertura contínua e densa da 
vegetação herbácea do Campo Limpo (biostasia). Por outro lado, a camada subsuperficial do solo com acumulação de ferro constitui um horizonte 
plíntico, de escoamento hipodérmico lento, favorecendo a morfogênese. Contudo, o conjunto do perfil pedológico não é muito afetado e a 
pedogênese prossegue.

A conservação da cobertura vegetal é essencial.

TP5 – Rampas Coluviais - O balanço morfogênese-pedogênese é mais favorável à pedogênese, aproximando da estabilidade. A fitoestabilidade 
decorre do estrato herbáceo contínuo e denso. A deposição sucessiva das camadas de colúvio tem diferenças específicas dentro do perfil do solo 
(densidade, porosidade, friabilidade, permeabilidade) e reagem diferentemente em cada camada, as quais sofrem transformações em função das 
novas condições. A dinâmica superficial é pouco intensa e o balanço se estabelece em favor da pedogênese.

A conservação da cobertura vegetal é essencial.

TP6 – Rampas de Baixa Encosta - Morfogênese e pedogênese atuais se realizam simultaneamente com interferências recíprocas. A pedogênese 
ultrapassa a morfogênese, tendendo à estabilidade. A cobertura vegetal de floresta e a espessa camada de detritos vegetais protegem os solos 
dos impactos das chuvas e do escoamento superficial, inibindo a dinâmica superficial.

A conservação da cobertura vegetal de floresta é primordial para proteção do 
ecossistema dos vales.

QUADRO 2

Meios de Transição - Balanço Morfogênese-Pedogênese, favorecendo a pedogênese (TP)

(continua)
Dinâmica do ambiente da bacia do córrego Taquara - período 1989-1991

Importância para a utilização e conservação

Meios Estáveis (E)

Balanço ecodinâmico
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TM1 – Planos Denudados - Evolução superficial com morfogênese lenta, a perda de material fino é significativa, expondo localmente o assoalho 
detrítico, documentando uma fase pretérita de grande atividade dos agentes mecânicos. Por outro lado há compensação da pedogênese.

As condições do meio exigem proteção, no sentido de evitar a retirada de material 
detrítico superficial que protege a superfície.

TM2 – Planos Rampeados, Encostas Detríticas - Dinâmica superficial em função do posicionamento, no terço superior da encosta e em cabeceira 
da drenagem de 1ª ordem, com interferência visível da morfogênese sobre a pedogênese; contudo, não chega a caracterizar um ambiente 
instável, em condições naturais.

Manutenção da cobertura vegetal com medida de proteção.

TM3 – Encostas Convexizadas Conservadas - A camada detrítica constituída de elementos grosseiros, que recobre a vertente, indica uma situação 
de intensa atividade dos processos morfodinâmicos. Na fase atual, esse pavimento detrítico superficial funciona como uma camada resistente à 
erosão, apesar da eficiência do escoamento difuso, com exportação de material fino para o vale do Tapera. A alteração química se desenvolve pela 
penetração da água nos intervalos dos detritos, favorecendo o desenvolvimento dos horizontes do solo (pedogênese embrionária). A pedogênese 
se desenvolve mesmo não acompanhando a eficiência da morfogênese, constituindo um meio de transição, tendendo para um ambiente 
moderadamente instável. Nas encostas conservadas do córrego Taperinha, o escoamento superficial, a erosão pluvial e a reptação favorecem a 
intensidade da dinâmica superficial, resultando em solos rasos, pouco evoluídos. A camada de elementos grosseiros que pavimenta a encosta 
funciona como camada estabilizadora, ocorrendo o desenvolvimento em profundidade da pedogênese.

As condições do meio exigem proteção, devido aos riscos de degradação, se ocorrer 
a retirada do material detrítico que recobre as vertentes.

TM4 – Planos Rampeados com Murundus - Interferência sensível da morfogênese sobre a pedogênese. A dinâmica superficial é conduzida pela 
ablação lenta das formações superficiais, resultando em uma camada de solos pouco espessa. A presença de microformas de relevo “murundus” 
indica uma fase precedente da dinâmica superficial mais intensa, que provocou a erosão dos perfis de solos nos espaços entre os “murundus”.

As condições do meio exigem proteção, devido aos riscos de degradação, se ocorrer 
a retirada do material detrítico que recobre as vertentes. 

TM5 – Encostas Conservadas, Lombas e Encostas Desnudadas - Interferência sensível da morfogênese sobre a pedogênese, favorecida pelo 
posicionamento na encosta; no local de maior inclinação e/ou em áreas de topo, dispersoras de sedimentos. A dinâmica superficial intensa 
provocou a ablação dos horizontes dos solos em função da eficácia do escoamento superficial e da erosão pluvial, propiciado também pela 
cobertura vegetal de Campo Cerrado. A presença de canga e de detritos grosseiros resiste mais às alterações e favorece a denudação. Pelas 
condições ambientais atuais, pode-se inferir que a mofogênese não atingirá elevados graus de evolução, e o desenvolvimento dos solos 
prossegue.

As condições do meio exigem proteção, devido aos riscos de degradação, se ocorrer 
a retirada do material detrítico que recobre as vertentes.

TM6 – Planos Inclinados com “Murundus” - Balanço morfogênese-pedogênese favorece a morfogênese. Localizados na média encosta, em uma 
área de trânsito de material que provém dos topos, as perdas são muito significativas e os solos são afetados por rastejamento e sulcos, 
conferindo uma dinâmica intensa.

Manutenção da cobertura vegetal e remanejamento ambiental adequado quando a 
área for utilizada para pesquisa. A retirada da vegetação tenderá à intensificação do 
escoamento superficial com multiplicação de sulcos.

TM7 – Planos Desnudados e Retocados - O balanço morfogênese-pedogênese, favorece a morfogênese de modo sensível. A dinâmica superficial 
promove a remoção pelicular dos elementos finos e concentração dos grosseiros, localmente expõe bancada ferruginosa, com manutenção do 
relevo. A fase atual foi precedida de um período de instabilidade relacionada aos processos de pedimentação.

A proteção da cobertura vegetal é essencial. Quando as áreas forem utilizadas, deve-
se atentar para os riscos de erosão e assoreamento dos vales. Evitar o uso de 
máquinas pesadas para abertura de acervos. Manejo ambiental adequado, no 
sentido de manter o equilíbrio da unidade em questão e da planície.

TM8 – Áreas de Fundo Plano - Maior eficiência da morfogênese sobre a pedogênese. A dinâmica superficial provoca o remanejamento do material 
transportado dos topos, através da erosão pluvial e escoamento superficial semiconcentrado, expondo localmente bancadas ferruginosas.

As condições do meio exigem proteção.

TM9 – Encostas Planas - O balanço morfogênese-pedogênese favorece a morfogênese. Localizadas na área de trânsito de material que provém 
dos topos, as perdas são significativas. O material pedogeneizado e transportado sofre transformações em função de novas condições. A camada 
de acumulação Fe2O3, existente localmente nas encostas, forma uma camada de impedimento de drenagem, propiciando o escoamento 
hipodérmico lento e favorecendo a dinâmica superficial.

A proteção e manejo ambiental adequado são essenciais e favoráveis à evolução, no 
sentido da estabilidade.

TM10 – Encostas Conservadas - O balanço morfogênese-pedogênese é mais favorável à morfogênese. A fitoestabilidade decorre da cobertura 
vegetal contínua e densa do Campo Limpo. As encostas recebem materiais já pedogeneizados, liberados da superfície de topo. A deposição 
sucessiva de camadas sofre transformações, apresentando diferenças específicas de densidade, porosidade, friabilidade, consistência dentro do 
perfil do solo; e cada camada reage diferentemente, em função das condições atuais, com desempenho muito sensível da pedogênese. Por outro 
lado, a morfogênese pelicular se desenvolve, localmente por escorregamento de material por solifluxão laminar, favorecido pelo excesso de água.

Manter a cobertura vegetal para evitar stress  hídrico e degradação do terreno.

Meio de Transição - Balanço Morfogênese-Pedogênese favorecendo a morfogênese (TM)

(continuação)

QUADRO 2
Dinâmica do ambiente da bacia do córrego Taquara - período 1989-1991

Balanço ecodinâmico Importância para a utilização e conservação
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TM11 – Encostas Conservadas com “Murundus” - Balanço morfogênese-pedogênese a favor da morfogênese. A dinâmica superficial é favorecida 
pelo impedimento da drenagem e consequentemente pela saturação da camada superior do solo. Nessas condições, o escoamento superficial se 
intensifica e o material fino que recobre a superfície intermurundus é erodido, afetando o perfil pedológico e expondo o horizonte endurecido, 
formado a partir da acumulação do ferro. Na superfície dos “murundus”, a dinâmica é menos intensa, devido à fitoestabilidade.

A proteção da cobertura vegetal é essencial e favorável a uma estabilidade 
crescente.

TM12 – Planos Retocados - Balanço morfogênese-pedogênese a favor da morfogênese, de modo muito sensível. A dinâmica superficial 
desenvolvida nos setores mais declivosos da encosta afetam os solos e provocam sulcamento. Os materiais liberados das partes mais elevadas, 
já pedogeneizados, sofrem transformações em função das condições atuais.

A utilização deve levar em consideração as condições do meio, de modo que não 
intensifique a ablação pelicular ou o favorecimento de ravinamentos.

I1 – Planos Desnudados Truncados - Meios subordinados à morfogênese. As ações antrópicas influenciaram nos processos de remobilização de 
blocos rochosos, degradação e erosão dos solos. Dinâmica extremamente intensa pela ação das águas pluviais, responsável pela remoção dos 
detritos, favorecendo a exumação das camadas rochosas.

Os meios exigem proteção. As medidas de proteção deverão ser estimuladas no 
sentido de recuperação das áreas degradadas, neutralizando os processos 
morfogenéticos, e restauração da cobertura vegetal.

I2 – Vertentes Detríticas com “Murundus”, Lombas, Encostas Dissecadas. Convexizadas, Encostas Planas Detríticas - Forte influência da 
morfogênese sobre a pedogênese. A dinâmica atual dificulta o desenvolvimento dos solos, favorecida também pelas condições climáticas da 
região. A erosão processada pelo escoamento superficial dificulta o espessamento dos solos, com espraiamento superficial de materiais 
detríticos. O pavimento detrítico superficial impõe resistência à intensidade dos processos morfogenéticos, dificultando a incisão linear.

O conjunto formado por esta categoria é constituído de meios de alta sensibilidade, 
com características particulares que merecem atenções especiais. A utilização deve 
ser rigorosamente regulamentada. O uso de máquinas pesadas (trator) para 
abertura de aceiros não será permitido.

I3 – Rampas com ”Murundus” - Meios complexos devido às irregularidades temporal e espacial dos processos morfogenético e pedogenético. 
Influência sensível da morfogênese, pelo seu posicionamento, entre as áreas de topo e as áreas dissecadas de declives acentuados; constituem 
setores de transição de materiais detríticos com migrações para os setores mais rebaixados.

Meios com características particulares, que merecerão atenção especial no sentido 
da conservação.

I4 – Calha Preenchida - Meios submetidos à morfogênese, motivados pela instabilidade de blocos rochosos e o encaixamento da drenagem. 
Dinâmica intensa por ação dos processos de escoamento favorecendo a migração de material fino para o vale, e resultando em solos pouco 
desenvolvidos. No leito fluvial, a dinâmica intensa resulta no solapamento e desbarrancamento das margens.

Meios de alta sensibilidade, o que justifica uma preservação especial. As 
intervenções deverão ser no sentido da conservação.

I5 – Elevações Residuais, Plano Desnudado - Meios estreitamente subordinados à morfogênese. Área exposta às ações das intempéries, em 
função do seu posicionamento. A erosividade incide diretamente sobre a rocha e/ou solos embrionários, constituindo uma área de exportação de 
sedimentos, onde a pedogênese não se completa.

Meios com características particulares, que merecerão atenção especial. As 
intervenções deverão ser no sentido da conservação.

I6 – Vertentes Detríticas – Meios com influência sensível da morfogênese. Dinâmica intensa em função de escoamento superficial, favorecendo a 
ocorrência de solos pouco desenvolvidos. Os impactos da erosão pluvial são diminuídos, devido à cobertura vegetal de floresta, apesar disso, não 
se percebe regeneração da vegetação nesse setor.

Meios que devem ser conservados devido a sua sensibilidade e que não devem 
sofrer nenhum tipo de alteração.

I7 – Terraços Fluviais - Meios estreitamente subordinados à morfogênese. Os efeitos da ação antrópica pelo devastamento da floresta geraram 
graves desequilíbrios no meio ambiente; a natureza do material dos terraços é decisiva sobre a morfogênese. Dinâmica muito intensa em função 
do escoamento concentrado provocando incisões profundas, com formação de voçorocas.

Meios de alta sensibilidade, com graves problemas de desequilíbrios devido ao 
desmatamento da cobertura florestal. A área exige medidas de recuperação.

I8 – Planícies Fluviais permanentemente alagadas e periodicamente inundáveis e baixos Terraços - Meios complexos com alternância de períodos 
de instabilidade e de estabilidade. Interferência sensível da morfogênese sobre a pedogênese. Dinâmica fluvial de intensidade variável, de acordo 
com a capacidade do escoamento fluvial, com peculiaridade em cada setor da planície. O trânsito livre de aportes aluviais de granulação fina, 
dentro do leito normal (ou leito aparente), se deposita quando as águas das cheias transbordam e perdem velocidade; no canal fluvial, a erosão 
provoca o desbarrancamento das margens.

Meios que deverão ser conservados sem o mínimo de intervenção.

QUADRO 2

Fonte: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; e Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - DF. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. 

Dinâmica do ambiente da bacia do córrego Taquara - período 1989-1991
(conclusão)

Meio de Transição - Balanço Morfogênese-Pedogênese favorecendo a morfogênese (TM  )

Meios Instáveis (I)

Balanço ecodinâmico Importância para a utilização e conservação
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E v o l u ç ã o  d A  P A i s A g E m 
g E o m o R f o l ó g i c A 

No Planalto Central do Brasil

A evolução geomorfológica está 
condicionada a eventos geológicos muito 
antigos. Vários autores se reportaram ao 
Pré-Cambriano para entender a paisagem 
atual. Considera-se que a crosta terrestre 
apresentava elevações intercaladas por 
vastas depressões, que foram preenchidas 
por sedimentos. Regionalmente, os 
sedimentos posicionados na borda do 
Cráton tiveram sensíveis modificações 
estruturais (dobramentos e falhamentos) 
à medida que o mar Araxá avançava sobre 
o Cráton de São Francisco, originando 
através de falhas de empurrão as faixas 
geossinclinais Uruaçuana e Brasiliana, 
resultado do arrasto dos sedimentos 
do fundo da bacia sobre a borda do 
cráton, formando um conjunto de relevo 
topograficamente elevado.

Os sedimentos constituídos por 
rochas dos Grupos Paranoá, Araí 
(borda de mar raso, dobrado), Bambuí 
(borda de mar raso, horizontal) e Araxá 
(fundo de mar) que formaram relevos 
topograficamente elevados, posicionados 
em cotas superiores a 1 000 m, indicando 
inversão topográfica em relação às 
suas posições originais. Esse conjunto 
morfoestrutural serviu de barreira 
geográfica para expansão dos sedimentos 
cretácicos da bacia Sanfranciscana de um 
lado e as da bacia cretácica Paranaica do 

outro lado. Estes fatos mostram que na 
Era Mesozoica essas áreas receptoras de 
sedimentos cretácicos se encontravam 
topograficamente mais baixas, como 
vários autores já referiram. Os traços 
geomorfológicos atuais foram impressos 
nesse quadro geológico e resultaram de 
uma evolução que teve início na Era 
Mesozoica e se estendeu ao Terciário e 
Quaternário, quando foram esculpidas 
as feições de relevo identificadas por 
Mauro e outros (1982) e Mamede e 
outros (1983) quando do mapeamento 
geomorfológico da Folha SD.23 Brasília 
e Folha SE.22 Goiânia, respectivamente, 
do Projeto Radambrasil. 

Pena e outros (1975) e Schobbenhaus 
Filho e outros na Carta geológica do 
Brasil ao milionésimo: folha Goiânia 
(1975) referiram-se à interferência do 
soerguimento imposto pela área positiva 
de dois arqueamentos na região do 
Planalto Central Goiano, onde se insere 
o Planalto do Distrito Federal. Para os 
referidos autores, após a sedimentação 
juracretácica (Formação Botucatu), esses 
arqueamentos sofreram reativações, 
juntamente com as expressivas falhas 
normais existentes na região.

As áreas bastante erodidas, marginais 
ao Planalto Central Goiano, foram 
recobertas por derrames basálticos da 
Formação Serra Geral, ainda juracretácea. 
Após esta fase, iniciou-se um ciclo erosivo 
que truncou litologias indiferenciadas, 
inclusive o basalto, formando uma 
superfície pediplanada que Almeida 
(1959 apud MAMEDE et al., 1983) 
denominou de “Superfície de Pratinha”, 
considerada atualmente como anterior 

ao Cretáceo Médio, pelo fato de que os 
sedimentos da formação basal do Grupo 
Bauru tiveram sua deposição neste 
período, e constatando-se discordância 
erosiva nessas camadas geológicas.

As pesquisas efetuadas confirmaram 
que depois da inumação da “Superfície 
de Pratinha”, o relevo regional 
foi alterado em função de novos 
soerguimentos e fases erosivas que 
se processaram a partir do Terciário. 
Os depósitos correlativos dessas 
fases erosivas estão registrados nas 
superfícies de cimeira inumadas 
ou não por depósitos cenozoicos, 
cartografados nos mapas geológicos 
do Projeto Radambrasil como 
“coberturas detrítico-lateríticas”. No 
estudo de geoquímica apresentado 
com o título Les “laterites” nickeliferes 
du Brésil, Melfi, Trescases e Oliveira 
(1980 apud MAURO; DANTAS; 
ROSO, 1982) relacionam as couraças 
ferruginosas com os diferentes 
processos morfogenéticos que originam 
superfícies de aplanamento; em muitos 
casos, deformadas por movimentos 
estruturais cenozoicos; posto isso, 
pode-se aventar a hipótese de que as 
bancadas ferruginosas concrecionadas 
do Planalto do Distrito Federal 
(MAMEDE et al., 1983) devem ter 
sido também afetadas por movimentos 
tectônicos cenozoicos. Estes fatos, tanto 
estruturais como paleogeográficos estão 
bastante claros, e já foram citados em 
estudos geológicos e geomorfológicos 
realizados a partir de 1947. Dentro 
do elenco de pesquisadores, podemos 
citar Pimentel (1947) que observa o 

divisor de águas (Planalto Central) 
como uma ramificação que, partindo 
da Cordilheira Central do Espinhaço, 
em Minas Gerais, caminha em direção 
muito pouco regular para o ocidente, 
sob a forma de altos maciços, cuja 
elevação diminui à proporção que estes 
se afastam do ponto inicial.

Hussak (1947 apud MAMEDE 
et al., 1983) observou na serra dos 
Pireneus uma alternância de micaxisto e 
itacolomito com inclinação para o norte. 
Acrescenta que onde há itacolomito “a 
serra é fendilhada, acidentada e pobre 
de vegetação”, e na área de micaxisto, 
o relevo forma um platô com espesso 
manto vegetal.

Coube ao geógrafo Ruellan 
(1947) referir-se pela primeira vez a 
bombeamento transversal, orientado 
de SO para NE, afetando o Planalto 
Central a partir do Cretáceo. Para Braun 
(1971), os eventos tectônicos no Brasil 
Central ocorreram em fases sucessivas 
do Cretáceo ao Terciário. Tricart e Silva 
(1961) observaram que o Planalto do 
Divisor São Francisco-Tocantins foi 
afetado por movimentos tectônicos de 
levantamento cenozoico.

A evolução dos conhecimentos 
coligidos por Mamede e outros (1983) 
e Mauro, Dantas e Roso (1982), e 
referidos neste trabalho, aborda os 
efeitos da estrutura sobre a morfologia, 
relativa principalmente à região do 
Planalto Central Goiano, em estudos 
relacionados a fases paleoclimáticas. 
Desse modo, King (1956) identificou 
quatro ciclos de erosão: Gondwano, 
Pós-Gondwano, Sul-Americano e 
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Velhas, identificados em alguns trechos 
nessa região. Muitos geólogos adotam 
as ideias desse autor, extrapolando-as 
para diversas áreas, onde se registram 
esses “ciclos de aplanamentos”. De 
acordo com Mauro, Dantas e Roso 
(1982), as pesquisas geomorfológicas no 
Brasil têm permitido que outros autores 
abordem as superfícies de aplanamento, 
variando em relação ao enfoque 
original. No Centro-Oeste, as propostas 
para o assunto baseiam-se na altimetria, 
cronologia e gênese; são os casos de 
Ab’Sáber (1972); Penteado (1976); 
Mamede, Nascimento e Franco (1981); 
Mamede, Ross e Santos (1981); Mauro, 
Dantas e Roso (1982); e Mamede e 
outros (1983).

Ab’Sáber (1972), em síntese 
geomorfológica do Planalto 
Brasileiro, discorreu sobre episódios 
paleogeográficos ocorridos desde o 
Cretáceo Superior até o Quaternário. 
Na fase erosiva pós-cretácica, registra, 
entre outras, a degradação lenta 
e o rebaixamento das superfícies 
anteriormente formadas, uma 
epirogênese moderada, formação 
de depósitos correlativos extensos, 
a formação de crostas lateríticas, 
num clima semiárido ou de savana. 
Acrescenta que as superfícies aplanadas 
desse meio tempo ocupam hoje posição 
de cimeira, em situação de serem 
confundidas com as superfícies cretáceas. 
Exemplifica com a “Superfície Goiano-
Mato-Grossense”, capeada por canga, 
a uma altitude de 1 100 a 1 300 m, 
atribuindo-lhe idade eoceno-oligocênica 
ou oligocênica.

Em seguida, registra uma fase de 
circundenudação, com longa época de 
denudação marginal e interdenudação 
estimulada pela mais forte e rápida fase 
ascensional do Planalto Brasileiro. No 
término dessa fase de circundenudação, 
menciona um aplanamento generalizado 
nos compartimentos embrionários criados, 
e um retorno do clima seco moderado.

Posteriormente, refere-se a uma 
fase erosiva de degradação lenta em 
clima subúmido. Cita a Formação 
Barreiras como o grande documento 
de alto grau de aprofundamento 
territorial dessa fase de aplanamento, 
constituindo, por si só, o mais notável 
depósito correlativo do Cenozoico 
brasileiro cuja datação clássica se refere 
ao Plioceno. O autor dá como exemplo 
de superfícies contemporâneas ao 
fecho da sedimentação da Formação 
Barreiras, a Superfície Sul-Americana 
de King e as de caráter intermontano 
ou interplanáltico existentes desde o 
Nordeste até o Rio Grande do Sul e 
Centro-Oeste. Após essa fase, refere-
se à instalação da rede de drenagem 
atual em climas úmidos ou subúmidos, 
com destruição dos compartimentos 
endorreicos locais, durante o Pleistoceno 
Inferior e Médio.

Penteado (1976), em seu estudo sobre 
os tipos de concreções ferruginosas no 
Planalto de Brasília, ratifica o histórico 
paleogeográfico de Ab’Sáber (1972) 
e reconhece que existe uma estreita 
correlação entre as bancadas ferruginosas 
pedogenéticas autóctones e as superfícies 
de cimeira terciárias desdobradas, 
esculpidas em clima que varia do tropical 

ao semiárido ou “tropical áspero”, desde 
o pós-cretáceo até o final do Terciário. 
Refere-se à forma circular e aspecto 
dômico do planalto, e complementa 
que as características morfológicas da 
estrutura dômica evoluída deram origem 
às superfícies pediplanadas situadas 
no Distrito Federal e posteriormente 
mantidas por depósitos ferrugionosos 
e pavimentos detríticos correlativos. 
Quando da interpretação da gênese e 
evolução dos depósitos ferruginosos, 
Penteado (1976) identificou dois 
níveis de aplanamento que foram 
ratificados posteriormente por Mamede, 
Nascimento e Franco (1981) e Mamede 
e outros (1983), quando do mapeamento 
sistemático do Projeto Radambrasil.

Como evento relacionado ao 
Quaternário, Penteado (1976) cita 
dois episódios relacionados com as 
fases climáticas mais secas, nas quais se 
desenvolveram níveis de pedimentação. 
Durante essas fases de pedimentação, 
detritos rudáceos foram remanejados sobre 
as encostas e constituíram pavimentos. 

Na bacia do córrego Taquara

Na bacia do córrego Taquara, a 
superfície mais antiga corresponde ao 
Eoceno-Oligoceno, que constitui um 
desdobramento da superfície terciária de 
cimeira (Pediplano Terciário Inferior). 
O Pediplano Terciário Médio (Eoceno-
Oligoceno) atinge nesse setor altimetria 
de 1 162 a 1 196 m, sendo o mesmo que 
foi responsável pelo aplanamento da 
superfície da cidade de Brasília, chamada 

por muitos autores de Pediplano de 
Brasília. Essa superfície deixou um 
extenso pavimento detrítico, cuja origem 
está ligada a processos de pedimentação 
em ambiente climático de semiaridez, 
em regime de chuvas torrenciais, 
responsável pelo transporte e deposição 
dos detritos.

Em fase posterior, ocorreu sobre 
esta superfície uma coluviação 
extensiva, uniformizando as chapadas. 
As características geomorfológicas 
indicam que esta fase parece ter-se 
processado sob certa estabilidade 
tectônica, que teria permitido a 
expansão de forma contínua desse 
material, por toda a região do Centro-
Oeste. De acordo com a sequência 
dos eventos, seguiu-se um período de 
clima tropical com estação definida 
semelhante ao atual, favorecendo 
a pedogeneização dos colúvios e 
formando os Latossolos.

Após a sedimentação neogênica 
na passagem Terciário-Quaternário, 
iniciaram-se as fases de pediplanação 
quaternárias que se sucederam 
de forma contínua e localmente 
descontínua, correlacionáveis com 
as oscilações climáticas no período. 
Essas superfícies, não só na região 
Centro-Oeste como em outras regiões, 
sofreram interferências da instabilidade 
tectônica generalizada, a partir do final 
do Terciário, em decorrência do ápice 
da orogenia Andina, que provocou a 
reativação de falhamentos antigos do 
substrato. Na área da bacia do córrego 
Taquara, há evidências de que, nesse 
período, ocorreu um soerguimento, 
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que favoreceu o exorreísmo da bacia 
hidrográfica, propiciando a formação 
dos vales e das carapaças ferruginosas 
na borda da depressão.

Durante o mapeamento 
sistemático do Projeto Radambrasil, 
Mamede, Nascimento e Franco 
(1981), Mamede, Ross e Santos 
(1981), e Mamede e outros 
(1983) identificaram, no final 
do Quaternário, fases erosivas, 
relacionadas com o Neopleistocênico. 
Essas fases atuaram no vale do 
córrego Taquara, elaborando 
pedimentos e originando 
pavimentação detrítica, bem como 
definindo o quadro atual do relevo.

Em seguida, novos reflexos da 
neotectônica acompanharam a incisão 
dos vales e favoreceram a dissecação 
da área da Fundação Cristo Redentor. 
Esse período foi contemplado com a 
coluviação generalizada das rampas 
provenientes dos níveis superiores, 
sob ambiente climático tropical com 
duas estações definidas.

Nesse mesmo tempo, ocorria, 
na superfície de topo, abatimento 
dos sedimentos inconsolidados de 
cobertura, relacionados com a fuga 
de materiais finos transportados 
subterraneamente, dando origem a 
depressões rasas, algumas posicionadas 
em cabeceiras de drenagem, ligadas 
ao sistema hidrológico superficial, ou 
posicionadas nas áreas de recargas, sem 

ligação com a drenagem superficial 
organizada. As depressões de cabeceiras 
alguns autores chamam de “dale”.

A evolução morfogenética das 
planícies está relacionada com os 
eventos paleoclimáticos ocorridos 
durante o Holoceno, distribuídos em 
quatro fases, ratificando o esquema 
sugerido por Penteado-Orellana 
(1980) para a evolução morfogenética 
dos vales do Brasil Central. A 
sequência de eventos geomorfológicos 
das planícies, a seguir, sintetiza os 
fatos evolutivos identificados:

1ª fase: caracteriza-se pelo 
alargamento dos vales; escoamento 
fluvial temporário; depósitos de 
materiais detríticos grosseiros; clima 
mais seco que o atual; e retração do 
Cerrado;

2ª fase: iniciada aos 7 220 + 70 
AP, caracteriza-se pela retenção de 
material e represamento do vale 
pela soleira a jusante da confluência 
dos canais de drenagem Taquara-
Gama; preenchimento dos vales por 
materiais orgânico e mineral fino; 
oscilação úmida; e instalação da 
floresta de galeria, adensamento do 
Cerrado. Os produtos originários são 
as aluviões com materiais orgânicos 
e coluviões remanejadas, de natureza 
argilosa predominantemente e 
alteritos que recobrem os modelados;

3ª fase: caracteriza-se pelo 
clima seco entre 4 500-2 500 anos; 
embutimento e alargamento dos 
vales; coluviação sobre as planícies 
aluviais; formação do leque de 
espraiamento; fluxos torrenciais e 
pavimentação detrítica; e rarefação do 
Cerrado e expansão sobre rampas de 
colúvios; e

4ª fase: com idade sugerida a 
partir de 2 500 anos até o presente, 
corresponde à fase de clima 
Tropical atual; caracteriza-se pela 
incisão dos talvegues; retomada 
erosiva; entalhamento das rampas 
coluviais, salientando os murundus, 
escoamento concentrado e difuso; 
clima tropical; floresta de galeria 
em expansão sobre buritis; e 
adensamento do Cerrado.

Apesar do conhecimento 
sequencial das modificações 
climáticas ocorridas ao longo dos 
anos, datações para esses eventos 
tornam-se imprescindíveis. Mamede 
(1999, 2003), em pesquisas 
posteriores e baseadas em datações 
realizadas por outros autores, 
posicionou temporalmente as fases 
pretéritas e atuais da geomorfogênese 
da bacia hidrográfica do córrego 
Taquara, conforme o Quadro 3 
apresentado a seguir. 
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4ª fase: Incisão talvegues; 
retomada erosiva; 
entalhamento das rampas 
coluviais salientando os 
murundus

Escoamento fluvial 
permanente e localmente 
temporário

Aluviões argilosas com 
materiais orgânicos

Clima tropical floresta de 
galeria em expansão sobre 
buritis; adensamento do 
cerrado

2 540 AP anos até o 
presente

3ª fase: Embutimento e 
alargamento de vales; 
coluviação sobre as planícies 
aluviais; formação do leque de 
espraiamento

Fluxos torrenciais, 
pavimentação detrítica e 
coluviação

Coluviões argilosas; 
intercalações de materiais 
grosseiros no leque de 
espraiamento

Clima seco - rarefação do 
cerrado e expansão sobre 
rampas de colúvios

Reflexos da Neotectônica 4 500? - 2 540 AP

2ª fase: Retenção de material 
e represamento do vale pela 
soleira a montante da 
confluência dos córregos 
Taquara-Gama; preenchimento 
dos vales por material 
orgânico e mineral fino

Coluviação generalizada

Aluviões com materiais 
orgânicos e coluviões 
remanejadas e alteritos 
sobre as encostas

Oscilação úmida - instalação 
da floresta de galeria; 
adensamento do cerrado

7 220 + 70 AP - 4 500 anos?

Evolução depressões fechadas 
nos topos, resultantes de 
abatimentos da cobertura 
inconsolidada, relacionadas à 
fuga de materiais finos 
transportados 
subterraneamente

Escoamento subsuperficial - - -

1a fase: Alargamento dos vales
Escoamento fluvial 
temporário

Depósitos de materiais 
detríticos grosseiros

Clima mais seco do que o 
atual - retração do Cerrado

Pavimentação detrítica 
originando solos cascalhentos

Escoamento superficial 

Dissecação da área do Cristo 
Redentor

Erosão mecânica - 
pedimentação. Retoques da 
superfície de aplanamento

Pavimentação detrítica. 
Escoamentos temporários - 
fluxos torrenciais

Depósitos rudáceos Clima quente e seco

Organização da drenagem Escoamento fluvial

Escoamento propiciando a 
formação de carapaça nas 
cabeceiras de drenagem

QUADRO 3

Ambientes morfoclimáticos
Depósitos

correlativos
Processos  morfogenéticos/

Depósitos de cobertura
Eventos geomorfológicos

Resumo da geomorfogênese da bacia do córrego Taquara - período 1989-1991
(continua)

Idade relativa dos eventosMovimentação tectônicaFase  geomorfológica

Evolução morfogenética
da planície e 
coluvionamento 
generalizado das rampas
interiores

Neopleistoceno/Holoceno 21 
450 + 100 AP - 7 220 + 50

Elaboração de pedimentos -

QUADRO 3
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Enriquecimento e precipitação 
de Ferro na borda das 
depressões

Início das estruturas de 
abatimento

Escoamento superficial 
meteorização, 
desmantelamento das 
couraças aprofundamento 
da frente de intemperismo

Cobertura muito argilosa e 
argilosa

Clima quente e úmido

Pedogeneização dos colúvios 
formando os Latossolos

Ecthplanação

Consecução do 
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superfície de cimeira

Pediplanação - 1 000-1 200 m

Ablação - escoamento 
temporário. Endurecimento 
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Pavimento detrítico

Clima mais seco do que o 
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Arqueamento do continente
Final do Eoceno até 
Oligoceno Superior

QUADRO 3
Resumo da geomorfogênese da bacia do córrego Taquara - período 1989-1991

(conclusão)

Fase  geomorfológica Eventos geomorfológicos
Processos  morfogenéticos/

Depósitos de cobertura
Depósitos

correlativos
Ambientes morfoclimáticos Movimentação tectônica Idade relativa dos eventos

-

Fonte: Mamede, L. Análise e interpretação geomorfológica da bacia do córrego Taquara - DF. São Paulo, 1999; e Mamede, L. Síntese da paisagem geomorfológica de uma sub-bacia representativa do planalto do Distrito Federal. Recife, 2003.

Intemperismo químico
Final do Oligoceno ao 
Mioceno Médio - Inferior

QUADRO 3
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i n T R o d u ç ã o

As informações apresentadas neste capítulo estão baseadas no levantamento detalhado 
da vegetação elaborado por Pereira e Furtado (1995), como parte dos estudos para 
o Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - DF (2005), que visou fornecer 
subsídios ao Plano de Manejo da Reserva Ecológica do IBGE – Recor, inserida nessa 
bacia hidrográfica. Os estudos de campo foram realizados entre 1989 e 1991, com 
mapeamento temático elaborado na escala de 1:10 000.

A bacia do córrego Taquara está situada no centro-sul do Distrito Federal, 
entre 15°40’00” / 15°59’00” S e 47°55’30” / 47°51’00” WGr., a uma distância de 
aproximadamente 26 km do centro (Rodoviária) de Brasília. O córrego Taquara é uma 
linha de drenagem de 4a ordem, pertencente à bacia Platina. Contribui para a formação 
do lago Paranoá, situado em Brasília, e é formado por oito córregos: Roncador, Monjolo, 
Pitoco, Escondido, Tapera, Taperinha, da Onça e o córrego Sem Nome (PEREIRA et 
al., 1989; ZONEAMENTO..., 2005).

Com uma superfície estimada em 4 420,4 ha e altitudes entre 1 040 e 1 196 m 
acima do nível do mar, a bacia do córrego Taquara compreende toda a área da Recor 
(1 396,36 ha), a faixa leste da Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília 
– FAL/UnB, a faixa oeste da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília – 
EEJBB e parte de um antigo campo de treinamento da Aeronáutica (RESERVA..., 
2004). Por força de leis distritais de 1986 e 1994, essa bacia atualmente está incluída 
na Área de Proteção Ambiental do Gama e Cabeça de Veado e da Reserva da Biosfera 
do Cerrado – Fase I (VEGETAÇÃO..., 2002).

A busca de conhecimentos sobre a vegetação da bacia do córrego Taquara teve início 
na década de 1970, através das observações de Valverde (1978a, 1978b) na Recor e dos 
levantamentos de Ratter (1980) na FAL/UnB. Os resultados revelaram considerável 
riqueza e variação na vegetação, com destaque para a das margens dos córregos Taquara 
e da Onça. Estudos de comunidade posteriores (FURLEY, 1985; MOREIRA; 
DIAS, 1986; HERINGER; PAULA, 1989; SILVA, 1991; WALTER, 1995; SILVA; 
NOGUEIRA, 1999; SILVA JÚNIOR, 1999, 2004, 2005; ANDRADE; FELFILI; 
VIOLATTI, 2002; MUNHOZ; FELFILI, 2005; SANTIAGO; SILVA JÚNIOR; 
LIMA, 2005; PARCA, 2007) revelaram detalhes sobre a composição, a estrutura, a 
dinâmica e as relações com o ambiente dessas e de outras matas, e de alguns outros tipos 
de vegetação nessa bacia.

O presente trabalho contém os resultados de um conjunto de atividades que teve 
como meta a identificação, classificação, mapeamento e caracterização dos tipos de 
cobertura vegetal (naturais e de origem antrópica) da bacia do córrego Taquara, e, como 
objetivos, o fornecimento de subsídios ao zoneamento ambiental e o atendimento das 
atuais e futuras demandas dos estudiosos de comunidades bióticas nessa bacia. 
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As atividades desenvolvidas foram as seguintes:
• levantamento bibliográfico, para conhecimento dos resultados dos levantamentos e 

estudos realizados na área;
• interpretação de fotografias aéreas na escala 1:8 000, para identificação, delimitação 

e mapeamento dos tipos de cobertura;
• excursões ao campo para reconhecimento in loco das características das coberturas e 

dos seus ambientes e para avaliação da situação daquelas que foram alteradas pelo homem; 
• levantamentos rápidos em alguns tipos de vegetação, para obter dados 

complementares sobre composição florística;
• interação com os responsáveis pelos estudos do meio físico e do histórico da área, 

para obter subsídios adicionais necessários à compreensão das variações nas coberturas; e
• discussões para definição do esquema a ser adotado na classificação da vegetação, 

bem como da nomenclatura a ser empregada, tendo em vista a escala de mapeamento e 
os objetivos do trabalho.

Devido à ocorrência de dois incêndios fortuitos que atingiram grande parte da 
bacia (em 1994 e 2005) e à execução de um projeto de estudos de impacto de fogo em 
vegetação de cerrado, que previu queimas controladas na Recor (ver Capítulo 21), 
novas excursões ao campo foram realizadas nos últimos cinco anos, para avaliar as 
modificações apresentadas pela vegetação nas áreas queimadas.

As atividades levaram à delimitação de 17 unidades de mapeamento na escala 
de 1:10 000, sendo 12 correspondentes a tipos e formas de vegetação natural e cinco 
referentes a coberturas originárias de atividades antrópicas. A localização, a extensão, 
a representatividade e a conformação dessas unidades estão indicadas no Mapa 1, e 
os seus aspectos ambientais, fisionômicos, florísticos e históricos estão descritos nos 
próximos tópicos deste capítulo.

O número de unidades de vegetação natural se coaduna com a heterogeneidade 
ambiental da bacia do córrego Taquara. Os estudos do meio físico, apresentados nos 
capítulos anteriores, indicaram que essa bacia contém terrenos do Pré-Cambriano, 
Terciário e Quaternário, conta com oito diferentes unidades de relevo, possui oito 
drenagens perenes e uma intermitente, além de comportar 13 classes de solos.

Os tipos de cobertura decorrentes da ação do homem são consistentes 
com o histórico de ocupação dessa bacia hidrográfica. Segundo esse histórico 
(ZONEAMENTO..., 2005), até a década de 1960 as terras da bacia do córrego Taquara 
eram ocupadas por agricultores que nelas realizaram desmatamentos para construir 
moradias e formar lavouras e pastagens. Nos últimos 40 anos, os seus atuais ocupantes 
construíram prédios, estradas, cercas e aceiros e implantaram povoamentos de essências 
florestais, ampliando as alterações na vegetação, criando novos tipos de cobertura vegetal 
ou denudando o solo em algumas áreas.

As atividades desenvolvidas também levaram ao registro de substantivas variações 
nos tipos naturais de cobertura vegetal. No tipo genericamente denominado Cerrado, 
por exemplo, foram encontradas variações fisionômicas, estrutural e florísticas que estão 
claramente relacionadas a diferenciações nas propriedades físico-químicas do solo, 
que, por sua vez, estão ligadas a diferenciações no material de origem e no relevo. As 
variações encontradas neste e nos demais tipos naturais de cobertura receberam atenção 
especial neste capítulo.

c l A s s i f i c A ç ã o  E  c A R A c T E R i z A ç ã o  
d A  v E g E T A ç ã o  n A T u R A l

Os resultados aqui apresentados indicam que a vegetação da bacia do 
córrego Taquara apresenta grande variação fisionômica, compreendendo 
desde florestas densas até campos dominados por ervas, passando por 
savanas com maior ou menor densidade de elementos arbóreos ou 
arborescentes. As maiores variações foram constatadas na vegetação das 
baixas vertentes e das planícies das linhas de drenagem (Mapa 1), que, 
conforme a compilação do IBGE (ZONEAMENTO..., 2005), são as 
superfícies que apresentam as maiores variações de ordem geológica, 
geomorfológica e edáfica.

As 12 unidades de vegetação natural encontradas na bacia do córrego 
Taquara foram classificadas segundo o esquema proposto por Ribeiro e 
Walter (2008) para classificar a vegetação do bioma Cerrado. A partir dos 
conceitos desse esquema, foi possível concluir que duas dessas unidades 
são formas do tipo de mata (floresta) denominado Mata-Galeria ou Mata 
de Galeria (Mata-Galeria Paludícola ou Mata de Galeria Paludícola, e 
Mata-Galeria Seca ou Mata de Galeria Seca); três são formas do tipo 
de savana chamado Cerrado Sentido Restrito (Cerrado Denso, Cerrado 
Típico e Cerrado Ralo); uma é um tipo particular de savana (Vereda); e seis 
são formas dos tipos de vegetação campestres denominados Campo Sujo 
(Campo Sujo com Murundus e Campo Sujo sem Murundus) e Campo 
Limpo (Campo Limpo Seco com Murundus, Campo Limpo Seco sem 
Murundus, Campo Limpo Úmido com Murundus e Campo Limpo Úmido 
sem Murundus). 

Esses tipos e formas de vegetação estão relacionados com o 
Quadro 1, juntamente com os nomes que podem ser considerados os 
seus equivalentes no esquema de classificação da vegetação brasileira 
desenvolvido durante a execução do Projeto Radambrasil (VELOSO; 
GÓES FILHO, 1982; VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991) 
e atualmente adotado pelo IBGE (MANUAL..., 1991). A opção pela 
nomenclatura adotada por Ribeiro e Walter (2008) veio da constatação 
de que o esquema desses autores, por ter sido elaborado para a vegetação 
do Cerrado, visando a estudos nas escalas de comunidades e ecossistemas, 
permite uma melhor acomodação dos tipos e variantes de vegetação 
encontrados na bacia do córrego Taquara. Além disso, considerou-se 
que por ser composta por termos regionais consagrados na literatura 
sobre Cerrado, essa nomenclatura ajudaria a tornar o trabalho mais 
compreensível para a gama de usuários de literatura sobre vegetação em 
unidades de conservação.

Embora este trabalho incorpore informações de cunho florístico, o 
leitor interessado em maiores detalhes sobre a composição florística da 
Recor deverá recorrer ao Capítulo 15 da presente obra. 
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Vegetação florestal (Matas)

O único tipo de vegetação florestal na bacia do córrego Taquara é a Mata-Galeria, 
que ocupa as margens dos cursos d’água e que é também conhecida pelos nomes 
de Mata Ciliar, Mata Ribeirinha, Mata Marginal, Mata Ripária e Mata Ripícola 
(CATHARINO, 1989; MANTOVANI, 1989; RIBEIRO; WALTER, 2008). Esse 
tipo de vegetação é composto por elementos florísticos que requerem umidade edáfica 
constante e que por esta razão se estabelecem nessas margens.

Devido a influências do relevo e do material de origem dos solos, as superfícies das 
margens dos córregos da bacia do córrego Taquara apresentam-se como um mosaico, 
onde áreas de solos encharcados ou mesmo pantanosos frequentemente se intercalam 
com áreas de solos que não se encharcam e podem ser considerados bem-drenados. 
Essas diferenciações no regime hídrico dos solos imprimem grandes diferenciações na 
vegetação e permitem distinguir disjunções de duas formas de Mata-Galeria: Mata-
Galeria Paludícola e Mata-Galeria Seca. 

Essas matas são perenifólias e dominadas por micro e mesofanerófitos que fazem 
parte de um conjunto de espécies que estão amplamente distribuídas no Brasil Central e 
que foram consideradas por Oliveira Filho e Ratter (1995) como pertencentes às floras 
da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica ou da Bacia do Paraná. Tais matas perfazem 
uma área de apenas 161,2 ha da área da bacia do córrego Taquara (3,6% da área), e 
105 ha da área da Recor (7,55% da área). Mesmo assim, são muito importantes, pois 
estão integradas aos mananciais de água, possuem uma rica flora e representam hábitat 
e fonte de alimento de uma diversificada fauna. Cerca de 39% das fanerógamas nativas 
registradas na Recor foram encontradas nessas matas (ver Capítulo 15).

Mata-Galeria Paludícola1

É a forma de Mata-Galeria que se situa nas áreas onde o solo permanece saturado 
de água durante todo o (ou a maior parte do) ano. A saturação do solo é maior e 
mais prolongada nas áreas onde o vale é amplo e plano, o lençol freático é superficial 
e a linha de drenagem ainda não possui um canal de escoamento bem-definido, 
capaz de drenar com rapidez a água que entra no sistema na estação chuvosa. Nessas 
áreas, o excesso de umidade só deixa de existir quando a estação seca se prolonga 
além do normal (4-5 meses), o que não é comum no Distrito Federal (NIMER; 
BRANDÃO, 1989).

Essa forma de Mata-Galeria está representada na bacia do córrego Taquara por 
um conjunto de disjunções em forma de faixas que se fazem presentes ao longo de 
quase todos os córregos (Mapa 1) e que coincidem com parte da área de distribuição 
de Organossolos, Gleissolos e Aluviossolos2 (ZONEAMENTO..., 2005). Essas faixas 
ocupam uma superfície estimada em 111,6 hectares (69,3% do total de Mata-Galeria 
nessa bacia hidrográfica) e apresentam vegetação bem-conservada, apesar de uma 
parte ter sido atingida pelos incêndios de 1994 e 2005.

1   Também denominada Mata Alagada (RATTER, 1980), Mata de Brejo ou Mata Brejosa (CATHARINO, 1989; MANTOVANI, 1989) e 
Mata de Galeria Inundável (RIBEIRO; WALTER, 2008).
2   Nomenclatura das classes de solos atualizada, segundo a emBraPa, na mais recente edição do Sistema brasileiro de 
classificação de solos (2006).

Região fitoecológica/
formação pioneira

Formações/
subformações

1. Vegetação florestal (Matas)

1.1. Mata de Galeria Paludícola Floresta-galeria

1.2. Mata de Galeria Seca Floresta-galeria

2. Vegetação savânica (Cerrados
e Vereda)

Savana (Cerrado)

2.1 Cerrado Sentido Restrito

2.1.1. Cerrado Denso Savana arborizada
(Cerrado propriamente dito)

2.1.2. Cerrado Típico Savana arborizada
(Campo Cerrado)

2.1.3. Cerrado Ralo Savana parque
(Campo Sujo de Cerrado)

2.1.4. Vereda Vegetação com influência fluvial Herbácea com palmeiras 
(Buritizal)

3. Vegetação campestre (Campos) Savana (Cerrado)

3.1. Campo Sujo 
Savana gramíneo-lenhosa
(Campo Sujo)

3.1.1. Campo Sujo com 
Murundus

3.1.2. Campo Sujo sem 
Murundus

3.2. Campo Limpo
Savana gramíneo-lenhosa
(Campo Limpo)

3.2.1. Campo Limpo Seco
com Murundus

3.2.2. Campo Limpo Seco
sem Murundus

3.2.3. Campo Limpo Úmido
com Murundus

Herbácea sem palmeiras

3.2.4. Campo Limpo Úmido
sem Murundus

Herbácea sem palmeiras

QUADRO 1

Fonte: Os Autores (2009).

Classificação da vegetação natural encontrada na bacia do córrego Taquara (RIBEIRO; 

Equivalência em Veloso, Rangel e Lima (1991)
Classificação da vegetação

natural encontrada na
bacia do córrego Taquara
(RIBEIRO; WALTER, 2008)

Vegetação com influência fluvial

WALTER, 2008) e sua equivalência em Veloso, Rangel e Lima (1991)

QUADRO 1
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MAPA 1
Mapa de vegetação da REcoR - 1978-1991 

Fonte: Pereira, B. A. S.; Furtado, P. P. Vegetação. In: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de Geociências do Centro-
Oeste, 1995. v. 2; Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara - DF. Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado. Com adaptações de layout.   

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - Serviço deFotogrametria do IBGE, a partir de restituição fotogramétrica de fotosaéreas  escala 1: 8.000 tomadas em 1991.

3    As autorias dos binômios científicos citados a partir deste ponto 
estão disponíveis no Apêndice deste volume (Listas de Espécies da recor 
– Quadros 1.1, 1.2 e 1.3). 
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A Mata-Galeria Paludícola tem tido a 
sua origem atribuída à ocupação de veredas 
por espécies arbóreas e arbustivas adaptadas 
a solos encharcados. Observações de longa 
duração realizadas na Recor têm indicado que 
a sua formação se inicia com o surgimento de 
agrupamentos de árvores e arbustos junto aos 
buritizeiros (Mauritia flexuosa L. f.3) das veredas, 
os quais com o tempo coalescem e assumem 
fisionomia e estrutura de floresta. É comum 
encontrarem-se buritizeiros de grande porte na 
Mata-Galeria Paludícola, sem indivíduos jovens 
nas proximidades, o que pode ser considerado 
um fato que corrobora os resultados dessas 
observações.

A feição da Mata-Galeria Paludícola na bacia 
do córrego Taquara é determinada, basicamente, 
por Xylopia emarginata, Virola urbaniana, Richeria 
grandis, Magnolia ovata e Calophyllum brasiliense, 
que são sempre abundantes e chegam a medir 
mais de 50 cm de DAP e em torno de 18 m de 
altura (Foto 1). As espécies mais abundantes na 
camada de árvores que se situa abaixo do dossel 
são Tapirira guianensis, Protium spruceanum e 
Hyeronima alchorneoides, cujos indivíduos se situam 
na faixa de 15-25 cm de DAP e 8-10 m de altura. 
Uma camada de árvores na faixa de 5-15 cm de 
DAP e 3-6 m de altura, dominada por Ilex affinis, 
Hediosmum brasiliense, Clusia criuva, Psychotria 
carthagenensis, Miconia carthacea e Croton 
urucurana, completa a estrutura da comunidade 
arbórea. A estrutura dessa forma de Mata-Galeria 
é complementada por um conjunto de elementos 
arbustivos ou arborescentes que inclui Siparuna 
cujabana, Cyathea villosa e diversas espécies de 
Miconia, Leandra, Lavoisiera e Piper, e por uma 
camada rarefeita de ervas composta por espécies de 
Olyra, Eleocharis, Rhynchospora, Scleria, Adiantum, 
Blechnum e Polypodium, entre outros gêneros.
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Base cartográfica elaborada pelo DECAR / DIMAP - Serviço deFotogrametria do IBGE, a partir de restituição fotogramétrica de fotosaéreas  
escala 1: 8.000 tomadas em 1991.
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A borda da Mata-Galeria Paludícola geralmente é de difícil acesso, devido à 
densidade de trepadeiras, arbustos e árvores baixas, muito esgalhadas. Muitas espécies 
da borda ocorrem também no interior dessa mata, mas Byrsonima umbellata, Gordonia 
fruticosa, Ferdinandusa speciosa e Lamanonia brasiliensis podem ser consideradas 
preferenciais da orla. 

O interior da Mata-Galeria Paludícola normalmente é mais aberto, mas o terreno 
é mais encharcado ou completamente alagado e muitas árvores têm sapopemas e raízes 
espessas e superficiais, o que dificulta a locomoção do transeunte. As raízes dos indivíduos 
de maior porte de Magnolia ovata e Richeria grandis são longas e apresentam dobras 
(“joelhos”) que se elevam acima da serapilheira, caracterizando pneumatóforos. Em outras 
espécies típicas dessa vegetação, como Xylopia emarginata, Clusia criuva e Euterpe edulis, 
ocorrem raízes adventícias que provavelmente também têm função respiratória. O piso da 
mata está sempre coberto por uma espessa e heterogênea camada de serapilheira.

As árvores da Mata-Galeria Paludícola, com raras exceções, têm casca lisa ou pouco 
fendilhada e servem de substrato para uma considerável variedade de criptógamas (ver 
Capítulos 8 e 9). Algumas epífitas das famílias Orchidaceae, Bromeliaceae, Piperaceae 
e Cactaceae, e certas hemiparasitas do gênero Phoradendron (Santalaceae) também se 
hospedam nessas árvores, sem serem frequentes e nem abundantes. Trepadeiras, por outro 
lado, são frequentes, mas só são abundantes nas clareiras e pertencem, basicamente, aos 
gêneros Mikania (Asteraceae), Smilax (Smilacaceae) e Doliocarpus (Dilleniaceae).

Algumas disjunções de Mata-Galeria Paludícola na bacia do córrego Taquara 
tiveram a composição florística e alguns parâmetros fitossociológicos analisados por 
Ratter (1980) e Silva (1991), e também através de um levantamento rápido realizado 
pelo primeiro autor deste capítulo. O estudo de Ratter (1980) foi realizado na Mata-
Galeria do córrego da Onça, em transectos estabelecidos em uma área que classificou 
como Mata Alagada e em uma área que chamou de Mata Brejosa. O autor encontrou 
56 espécies lenhosas, sendo 29 comuns às duas faixas, 14 exclusivas da área alagada e 13 
exclusivas da área brejosa. O índice de similaridade de Sørensen estimado para os dois 
transectos foi de 0,68, situando-se na faixa considerada alta. O autor verificou também 
que a densidade das espécies variou marcadamente entre as áreas e que algumas espécies 
foram raras, enquanto outras foram abundantes nas áreas. A espécie mais abundante nas 
amostras foi Calophyllum brasiliense, conhecida como landi, fato que levou o autor a dar 
o nome “landizal” à mata.

O estudo de Silva (1991) foi consumado em duas disjunções de Mata-Galeria 
(uma em “solo sujeito à inundação no período chuvoso”, no córrego Taquara, e outra 
em “solo permanentemente alagado”, no córrego da Onça), utilizando o método do 
“Ponto Quadrante”. O número de espécies na disjunção do córrego Taquara foi menor 
do que o da disjunção do córrego da Onça, mas a densidade de indivíduos nesta 
última foi inferior. O índice de similaridade de Sørensen entre as duas disjunções foi 
de apenas 0,16. As espécies mais importantes na disjunção do córrego da Onça foram 
Pseudolmedia laevigata, Protium spruceanum, Tapirira guianensis e Ocotea sp., as quais 

detiveram 70% do IVI (Índice de Valor de Importância) da amostra; enquanto na 
disjunção do córrego Taquara foram Calophyllum brasiliense, Tapirira guianensis, Richeria 
grandis, Protium spruceanum e Magnolia ovata que também detiveram 70% desse índice.

O levantamento rápido foi realizado em uma parcela de 1 000 m2 que foi demarcada 
na disjunção do córrego Roncador que fica a jusante da Ponte do Corujão, na Recor. 
A parcela teve os seus indivíduos com DAP ≥ 5 cm identificados e contados. Foram 
encontrados 407 indivíduos vivos de 22 espécies, 21 gêneros e 20 famílias na parcela, 
com Rubiaceae sendo a única família a conter mais de um gênero e com Ilex sendo 
o único gênero a conter mais de uma espécie. Os níveis de abundância das espécies 
na parcela foram extremamente distintos, com apenas 8 das 22 espécies (Xylopia 
emarginata, Richeria grandis, Protium spruceanum, Myrsine coriacea, Clusia criuva, 
Calophyllum brasiliense, Ilex affinis e Magnolia ovata) contendo cerca de 74% dos 
indivíduos encontrados. A lista de espécies dos estudos de Ratter (1980) e Silva (1991) e 
desse levantamento está no Quadro 2.

As avaliações até agora realizadas indicam que as disjunções de Mata-Galeria 
Paludícola da bacia do córrego Taquara variam em composição e estrutura. As variações 
podem ser atribuídas a diferenciações no relevo, nas propriedades físico-químicas dos 
solos e no histórico da comunidade vegetal. Merece menção especial o fato de somente 
duas espécies da família Fabaceae – Copaifera langsdorffi e Inga alba – terem sido 
encontradas nessa forma de Mata-Galeria na bacia do córrego Taquara, ambas com 
apenas um indivíduo.

FOTO 1  Aspecto de um trecho da Mata-Galeria Paludícola do córrego Roncador, na recor, com um agrupamento de Xylopia 
emarginata em destaque, à esquerda.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 15.04.2002.
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Espécies
Córrego

da Onça (1) 
Córrego da Onça

e Taquara (2)
Córrego

Roncador (3)
Espécies

Córrego
da Onça (1) 

Córrego da Onça
e Taquara (2)

Córrego
Roncador (3)

Astronium fraxinifolium – + – Melastomataceae M. nervosa + – –

Tapirira guianensis + + + Cedrela odorata – + –

Guatteria sellowiana + + – Guarea macrophylla + + +

Xylopia emarginata + + + Mollinedia oligantha + – –

Ilex affinis – – + Siparuna guianensis + – –

I. theezans + + + S. cujabana + – –

Schefflera calva – – + Ficus  sp. + + –

S.  morototonii + + – Pseudolmedia laevigata + + –

Dendropanax cuneatus + + – Sorocea bonplandii + + –

Euterpe edulis + + – Virola sebifera – + –

Geonoma brevispatha + – – V. urbaniana + + +

Mauritia flexuosa + – + Myrsine coriacea – – +

Handroanthus umbellatus + + + Cybianthus glaber + – –

Handroanthus sp. + + – Gomidesia lindeniana – + –

Protium heptaphyllum – + – Myrcia cf. deflexa + – –

P. spruceanum + + + M. cf. gardneriana + – –

Choloranthaceae Hediosmum brasiliense + + + M. laroutteana – – +

Hirtella glandulosa – + – M. cf. subrugosa + – –

Licania apetala – + – M. tomentosa + – –

Calophyllum brasiliense + + + Myrcia sp. + + –

Clusia criuva + + + Myrceugenia sp. – + –

Rheedia  sp. + – – Goiabinha + – –

Lamanonia brasiliensis – + + Murta + – –

L. ternata + + – Nyctaginaceae Guapira sp. – + –

Cyateaceae Cyathea villosa + + + Onagraceae Ludwigia brachyphylla + – –

Erythroxylum engleri – – + Hyeronima alchorneoides – + +

E. vacciniifolium + – – Richeria grandis + + +

Alchornea glandulosa + – – Piperaceae Piper arboreum + – –

Maprounea guianensis + – – Proteaceae Euplassa inaequalis + + +

Copaifera langsdorffii + + – Rosaceae Prunus sp. – + –

Inga alba – + – Cordiera macrophylla + + –

Licaria sp. + – – Ferdinandusa speciosa + + +

Itauba + – – Guettarda viburnoides + – –

Louro branco + – – Malanea macrophylla + – –

Louro precioso + – – Psychotria cartagenensis – – +

Ocotea  sp. – + – Solanaceae Cestrum calycinum + – –

Magnoliaceae Magnolia ovata + + + Styracaceae Styrax camporum + + –

Malpighiaceae Byrsonima umbellata + – – Symplocaceae Symplocos nitens + + +

Miconia chamissois + – – Theaceae Gordonia fruticosa + – +

M. chartacea + + – Urticaceae Cecropia pachystachya + – +

M. hirtella – – + Vochysiaceae Vochysia pyramidalis + + –

Moraceae

Myristicaceae

Myrsinaceae

Famílias

Lista de espécies registradas em Matas de Galeria Paludícola
na bacia do córrego Taquara, por áreas

Arecaceae

Araliaceae

Aquifoliaceae

Meliaceae

Monimiaceae

Fontes: Ratter, J. A. Notes on the vegetation of Fazenda Água Limpa (Brasília, DF, Brasil). Edinburgh: Royal Botanic Garden Edinburgh, 1980; e Silva, P. E. N. da. Estado nutricional de comunidades arbóreas em quatro matas de galeria da região dos cerrados 
Brasil Central. Brasília, DF, 1991.
Nota: Sinais convencionais utilizados:
            +  Espécie presente na área.
            –  Espécie ausente na área.
(1) Ratter (1980). (2) Silva (1991). (3) Levantamento rápido realizado por Benedito Alísio da Silva Pereira, em 1992 (dados não publicados).

Phyllanthaceae

Rubiaceae

Melastomataceae

Cunoniaceae

Burseraceae

Annonaceae

Anacardiaceae

Clusiaceae

Chrysobalaceae Myrtaceae

Bignoniaceae

Lauraceae

Fabaceae

Euphorbiaceae

Erythroxylaceae

QUADRO 2

Famílias

Lista de espécies registradas em Matas de Galeria Paludícola
na bacia do córrego Taquara, por áreas

Lista de espécies registradas em Matas de Galeria Paludícola na bacia do córrego Taquara, por áreas, segundo as famílias - período 1980/1992
QUADRO 2
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Mata-Galeria Seca4

Essa forma de Mata-Galeria ocorre em 
áreas onde os solos são bem-drenados, 
mostrando sinais de saturação de 
umidade de forma apenas eventual e por 
curtos períodos. Essas áreas são alongadas 
e constituem disjunções que estão ligadas 
às dos trechos de linhas de drenagem 
que já possuem um canal de escoamento 
bem-definido, capaz de drenar o excesso 
de água subsuperficial.

A Mata-Galeria Seca está presente 
nos vales de todos os cursos d’água da 
bacia do córrego Taquara, mas as suas 
maiores disjunções estão ao longo dos 
córregos Taquara, Roncador, Pitoco e 
Escondido, intercaladas com Mata-
Galeria Paludícola, Campo Limpo 
Úmido e Vereda (Mapa 1). As suas 
disjunções totalizaram 49,5 ha (30,7% 
da área de Mata-Galeria na bacia do 
córrego Taquara) e estão alteradas em 
várias partes, devido aos desmatamentos 
praticados pelos antigos moradores 
(Foto 2). 

Os solos nas disjunções de Mata-
Galeria Seca são bastante diversificados, 
constando de Latossolo Vermelho-
Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distroférrico, Nitossolo Vermelho-
Amarelo, Cambissolo e Plintossolo. 
Algumas disjunções contêm inclusões 
de Aluviossolo, Organossolo e Gleissolo, 
o que concorre para o aumento da 
heterogeneidade do ambiente e da 
vegetação (ver Capítulo 2). Mesmo no 
pico do período de estiagem na região 
(julho-agosto), os solos nessas disjunções 
retêm umidade suficiente para suprir 
uma vegetação que pode ser considerada 
luxuriante e perenifólia.

A comunidade arbórea da Mata-
Galeria Seca pode ser considerada 

dividida em três camadas. O dossel é 
descontínuo e constituído, principalmente, 
por exemplares de Hymenaea courbaril, 
Terminalia phaerocarpa, Qualea dichotoma, 
Copaifera langsdorfii e Aspidosperma 
discolor, que atingem 60-100 cm de 
DAP e 15-20 m altura. A camada 
intermediária é composta por espécies 
como Cryptocaria aeschersoniana, Pouteria 
torta subesp. glabra, Micropholis venulosa 
e Licania apetala, com indivíduos na 
faixa de 20-40 cm de DAP e 10-15 m 
de altura. A camada inferior é formada 
por árvores que se situam na faixa de 
5-10 cm de DAP e 3-8 m de altura, 
sendo Cheiloclinium cognatum, Cordiera 
macrophylla e Tapura amazonica as mais 
abundantes. 

A comunidade de elementos 
arbustivo-herbáceos é irregular em 
densidade, devido a variações no 
índice de cobertura das árvores. Os 
arbustos e subarbustos mais abundantes 
são dos gêneros Miconia, Psychotria, 
Palicourea, Piper e Siparuna; e as ervas 
mais conspícuas são dos gêneros Olyra, 
Ichnanthus, Rhynchospora, Scleria, 
Adiantum e Polypodium. O elemento 
bambusoide Lasiacis sorghoidea também se 
destaca nessa comunidade, misturando-se 
com trepadeiras dos gêneros Dioscorea, 
Mikania e Smilax.

A maior parte das árvores de Mata-
Galeria Seca é de pequeno diâmetro. 
Silva Júnior (1999, 2004, 2005) constatou, 
através de estudos feitos na Recor, 
que 92% das árvores apresentam DAP 
≤ 30 cm. Por outro lado, as espécies 
exibem grandes variações na espessura e 
morfologia da casca. Em Cheiloclinium 
cognatum, Coussarea hydrangeifolia e 
Micropholis venulosa, por exemplo, a 
casca é estreita e lisa, enquanto em 

Qualea dichotoma, Lamanonia ternata 
e Maprounea guianensis ela é espessa 
e apresenta diferentes padrões de 
fendilhamento.

As árvores dessa forma de Mata-
Galeria, como as que ocorrem na forma 
paludícola, hospedam vários grupos 
e espécies de criptógamas. Epífitas 
autotróficas e hemiparasitas das famílias 
citadas no tópico anterior também 
estão presentes, embora com menor 
frequência. Além de hospedar esses 
elementos, as árvores servem de suporte 
para trepadeiras lenhosas de grande 
porte, como Dioclea glabra, Arrabidaea 
florida, Distictella elongata, Banisteriopsis 

adenopoda e Serjania caracasana, que 
atingem 10-15 cm de diâmetro na base 
e frequentemente tornam-se abundantes 
nas bordas e nas áreas alteradas.

Silva Júnior (1999, 2004, 2005) 
avaliou a composição e estimou 
os parâmetros fitossociológicos da 
comunidade arbórea de disjunções de 
Mata-Galeria Seca situadas nos córregos 
Taquara, Monjolo e Pitoco, na Recor, 
também aplicando o método do “Ponto 
Quadrante”. O autor encontrou 139 
espécies de árvores de 56 famílias de 
angiospermas nas três disjunções. A lista 
desses táxons e os totais de espécies nas 
disjunções estão expostos no Quadro 35,6.

FOTO 2  Aspecto de um trecho de Mata-Galeria Seca do córrego Roncador, na recor. No primeiro plano, uma faixa desmatada 
pelos antigos moradores.  Foto: Marina de Lourdes Fonseca, 03.06.2009.

4   Também chamada Mata de Galeria Não Inundável (RIBEIRO; WALTER, 2008). Poderia ser chamada Mata-Galeria Mesofítica, para congruir com o adjetivo paludícola e com o fato de se tratar de uma vegetação ligada a solos que apresentam níveis intermediários de umidade.
5   Devido ao desmembramento de algumas famílias pelo sistema APG II (2003), o total de famílias listadas está maior do que o divulgado pelo autor dos estudos.
6   Posição dos gêneros e nomes científicos atualizados, segundo o sistema APG II (2003) e revisões taxonômicas recentes.
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Lista das espécies arbóreas registradas por Silva Júnior (1999, 2004, 2005) na bacia do córrego Taquara, em disjunções de Mata de Galeria Seca

(continua)

Taquara Monjolo Pitoco Taquara Monjolo Pitoco

110 80 99 Dalbergia foliolosa + – +

Astronium fraxinifolium – – + Dimorphandra mollis – – +

Tapirira guianensis + + + Hymenaea courbaril + + +

Cardiopetalum calophyllum + – + Inga alba + + +

Guatteria sellowiana   + + + Machaerium aculeatum – + –

Xylopia emarginata + – + M. acutifolium + + +

X. sericea + + + Ormosia stipularis – – +

Aspidosperma cylindrocarpon    – + + Piptadenia gonoacantha + + –

A. discolor + – – Platypodium elegans + – +

A. spruceanum + – – Tachigali aurea – + –

A. subincanum + + + Tachigali rubiginosa + + +

Aquifoliaceae Ilex integrifolia – – + Humiriaceae Sacoglottis guianensis + + +

Araliaceae Schefflera morototoni + + + Hypericaceae Vismia glaziovii + + –

Asteraceae Piptocarpha macropoda + + + Icacinaceae Emmotum nitens + + +

Handroanthus impetiginosus + – – Lacistemaceae Lacistema hasslerianum – – +

H. serratifolius + + – Lamiaceae Aegiphila sellowiana – + –

H. umbellatus + – – Aniba heringerii – – +

Jacaranda puberula + + + Cryptocarya aschersoniana + + +

Cordia sellowiana + + + Nectandra cissiflora + + –

C. trichotoma + – – N. mollis – + –

Protium spruceanum – + + Ocotea aciphylla + + +

Tetragastris balsamifera + – – O. corymbosa + + +

Cheiloclinium cognatum + + + O. spixiana + – +

Maytenus salicifolia + – – O. pomaderroides – – +

Salacia elliptica – + + Lythraceae Lafoensia pacari + – +

Chloranthaceae Hedyosmum brasiliense + – – Byrsonima laxiflora + + +

Hirtella glandulosa + + + Eriotheca gracilipes + – –

H. gracilipes + – – E. pubescens + – +

Licania apetala + + + Luehea grandiflora + – –

Calophyllum brasiliense + – + Pseudobombax longiflorum + – –

Kielmeyera coriacea + – + P. tomentosum + – –

Terminalia argentea – + – Miconia chartacea + + +

T. glabrescens + + + M. cuspidata + + +

Cunoniaceae Lamanonia ternata + + + M. pepericarpa – – +

Dichapetalaceae Tapura amazonica + + + M. sellowiana – + +

Ebenaceae Diospyros hispida + + + Mouriri glazioviana – + +

Elaeocarpaceae Sloanea guianensis + – – Tibouchina candolleana – – +

Erythroxylaceae Erythroxylum sp. + – + Monimiaceae Mollinedia oligantha + – +

Alchornea glandulosa – + – Ficus citrifolia + + +

Maprounea guianensis + + + Pseudolmedia guaranitica + + +

Anadenanthera colubrina + – – Sorocea guilleminiana + + +

Andira vermifuga – + + Virola sebifera + + +

Apuleia leiocarpa – + – V. urbaniana + – +

Bauhinia rufa + – + Cybianthus gardnerii + + +

Copaifera langsdorffii + + + Myrsine coriacea + + +

QUADRO 3
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Lista das espécies arbóreas registradas por Silva Júnior (1999, 2004, 2005) na bacia do córrego Taquara, em disjunções de Mata de Galeria Seca

(conclusão)

Taquara Monjolo Pitoco Taquara Monjolo Pitoco

Myrsinaceae M. umbellata + – + Ferdinandusa speciosa – – +

Blepharocalyx salicifolius + + – Guettarda viburnioides + – +

Eugenia uruguaiensis – – + Ixora brevifolia + – –

Gomidesia brunea – + – Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium + – –

G. lindeniana + – + Casearia grandiflora + – –

Myrcia rostrata + + + C. sylvestris – + +

M. tomentosa + + + Cupania vernalis + + +

Myrciaria glanduliflora + – – Guarea guidonia + – +

Psidium myrtoides – – + Matayba guianensis + + +

Siphoneugena densiflora + + + Sapotaceae

Nyctaginaceae Guapira graciliflora + + + Micropholis rigida + + +

Ochnaceae Ouratea castaneifolia + + + Pouteria ramiflora + + +

Peraceae Pera glabrata + – + Simaroubaceae Simarouba amara + + +

Hieronyma ferruginea + – + Siparunaceae Siparuna guianensis + + +

Margaritaria nobilis + – – Styracaceae Styrax guianensis + + +

Richeria grandis + – + Symplocos mosenii + + +

Euplassa inaequalis + – + S. nitens – – +

Roupala brasiliensis + + – Theaceae Gordonia fruticosa + + +

Rosaceae Prunus brasiliensis + + – Cecropia lyratiloba + + +

Alibertia edulis + – – C. pachystachya + – +

Amaioua guianensis – + + Verbenaceae Vitex polygama + + +

Chomelia pohliana + – – Callisthene major + – +

Cordiera macrophylla + + + Qualea dichotoma + + +

Coussarea hydrangeifolia + – + Q. multiflora + + +

Faramea cyanea + + + Vochysia tucanorum + – +

Vochysiaceae 

Urticaceae

QUADRO 3

Fonte: Silva Júnior, M. C. da. Composição florística, fitossociologia e estrutura diamétrica na mata de galeria do Monjolo, Reserva Ecológica do IBGE (Recor, DF). Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer, Brasília, DF: Jardim Botânico de Brasília, v. 4,
1999; Silva Júnior, M. C. da. Fitossociologia e estrutura diamétrica da mata de galeria do Taquara, na Reserva Ecológica do IBGE, DF. Revista Árvore, Viçosa: Sociedade de Investigações Florestais - SIF, v. 28, n. 3, p. 419-428, 2004; e Silva Júnior, M. C. 
Fitossociologia e estrutura diamétrica na mata de galeria do Pitoco, na Reserva Ecológica do IBGE, DF. Cerne, Lavras: Centro de Estudos em Recursos Naturais Renováveis - CERNE, v. 11, n. 2, p. 147-158, abr./jun. 2005. 
Nota: Sinais convencionais utilizados:
            +  Espécie presente na área.
            –  Espécie ausente na área.
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Esses dados revelam um excepcional aumento no número de espécies de Fabaceae, 
em comparação com o número registrado nas disjunções de Mata-Galeria Paludícola, e 
mostram que a disjunção mais rica em espécies arbóreas foi a do córrego Taquara com 110 
espécies, seguida pela do Pitoco com 99 e pela do Monjolo com 88 espécies. Por meio de 
comparações com resultados de outros estudos, Silva Júnior (2004) concluiu que o número 
de espécies encontradas na disjunção do córrego Taquara representava 29,1% das espécies 
até então registradas em matas-galerias no Distrito Federal. 

Os resultados das estimativas de densidade, área basal e índice de diversidade de 
Shannon dos estudos de Silva Júnior (1999, 2004, 2005) estão expostos na Tabela 1. 
Com base nesses resultados e nos dados das demais estimativas dos seus estudos, o autor 
considerou que as três disjunções de Mata-Galeria Seca apresentam expressiva riqueza 
de espécies, elevada diversidade florística e baixa similaridade com a maioria das suas 
congêneres no Distrito Federal. O autor considerou, ainda, que a riqueza e a diversidade 
de espécies dessas disjunções as colocam como unidades de relevante interesse para 
conservação da biodiversidade nessa Unidade da Federação.

Uma parte das espécies registradas nessas disjunções de Mata-Galeria Seca ocorre 
também em Mata-Galeria Paludícola (Hediosmum brasiliense, Calophyllum brasiliens, 
Virola urbaniana), Floresta Estacional (Anadenanthera colubrina, Handroanthus 
impetiginosus, H. serratifolius) e Cerrado Sentido Restrito (Eriotheca pubescens, Kielmeyera 
coriacea, Lafoensia pacari). A presença dessas espécies corrobora observações anteriores 
que levaram as matas-galerias do Brasil Central a serem interpretadas como mosaicos de 
microssítios que se diferenciam pelo relevo, pelo teor de umidade e de nutrientes no solo 
e pelos níveis de radiação solar no sub-bosque (RATTER, 1980; SILVA, 1991).

A Mata-Galeria Seca foi o tipo de vegetação mais afetado pela ação do homem 
na bacia do córrego Taquara. Pelo fato de estarem ligadas a cursos d’água e a solos 
relativamente bons para produção de alimentos, algumas partes das suas disjunções foram 
convertidas em lavouras, pastagens e locais para moradia. Atualmente, devido a diferenças 
nos seus históricos de utilização e de incêndios, essas áreas estão em estágios bastante 
díspares de regeneração, compondo um mosaico de estágios sucessionais. Os incêndios 
de 1994 e 2005 assolaram algumas das áreas em regeneração e provocaram recuos e 
mudanças no processo de recomposição da vegetação. 

Vegetação savânica (Cerrados e Vereda)

Os tipos e formas dessa vegetação caracterizam-se por constarem de uma camada 
contínua de ervas e subarbustos e de uma camada descontínua de árvores e arbustos, 
ou somente de palmeiras arborescentes. Considera-se, atualmente (RIBEIRO; 
WALTER, 2008), que os tipos de vegetação que se enquadram nesse conceito são o 
Cerrado Sentido Restrito, a Vereda, o Parque de Cerrado e o Palmeiral. Somente os dois 
primeiros tipos foram encontrados na bacia do córrego Taquara.

O Cerrado Sentido Restrito, como mencionado anteriormente, está representado 
nessa bacia hidrográfica pelas formas fisionômicas denominadas Cerrado Denso, 
Cerrado Típico e Cerrado Ralo. Essas formas de vegetação savânica são semidecíduas e 
possuem alta diversidade de espécies e de formas de vida (ver Capítulo 15). As árvores 
e arbustos, geralmente são tortuosos, possuem casa espessa e fendilhada, têm sistema 
radicular desenvolvido e florescem na estação seca. Na camada rasteira, predominam 
hemicriptótifas cespitosas e geófitas dotadas de órgãos subterrâneos lenhosos e espessos, 
que florescem na estação chuvosa ou após incêndios.

As formas de Cerrado Sentido Restrito estão representadas por disjunções que se 
acham distribuídas nas superfícies que se estendem da orla das planícies fluviais ao topo 
das vertentes da bacia e que correspondem a áreas de ocorrência de Latossolo Vermelho, 
Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo Distroférrico, Cambissolo 
e Plintossolo (ZONEAMENTO..., 2005). 

A Vereda é uma vegetação savânica própria do bioma Cerrado e muito singular, por 
estar vinculada a solos encharcados e, na sua forma mais típica, apresentar uma estrutura 
que consta apenas de uma camada contínua dominada por ervas gramino-graminóides 
e de uma camada descontínua composta apenas pelo buritizeiro (Mauritia flexuosa). 
É, portanto, uma vegetação que está associada às linhas de drenagem e que ora ocupa 
totalmente as planícies fluviais, ora forma faixas paralelas às Matas-Galerias Paludícolas, 
ora está restrita às nascentes.

A Vegetação Savânica ocupa uma área estimada em 2 593,9 ha (58,7% da bacia do 
córrego Taquara), ou 818,58 ha (58,6% da área da Recor). Essa vegetação apresenta 
grande suscetibilidade a queimadas, sendo que na estação seca até mesmo as áreas mais 
encharcadas das Veredas podem ser assoladas por incêndios. O histórico de incêndios na 
vegetação savânica da bacia do córrego Taquara ainda não foi traçado, mas sabe-se que 
difere de uma disjunção para outra e que, nos últimos 35 anos, as disjunções da Recor 
sofreram menos incêndios do que as das áreas vizinhas.

Cerrado Denso
O Cerrado Denso foi definido por Ribeiro e Walter (2008) como uma forma de 
Cerrado Sentido Restrito em que a copa das árvores cobre de 50% a 70% da superfície 
do terreno e apresenta altura média na faixa de 5-8 m. Devido a esse índice de 
cobertura, a sua camada de ervas e subarbustos geralmente é mais rarefeita do que a 
das outras formas desse tipo de savana. Por causa do seu porte e densidade, alguns o 
consideram como uma transição de Cerrado Típico para Cerradão.

Foram identificadas e delimitadas cinco disjunções de Cerrado Denso na bacia do 
córrego Taquara, sendo uma na FAL/UnB e as demais nas áreas da Recor e da EEJBB, 

Densidade

(indivíduos/ha-1)

Área basal

(m2/ha)

Índice de Shannon

(nats/indivíduos-1)

Médias  1 755 40,7 -
Taquara 1 573 38,5 4,25
Monjolo 1 720 44,8 3,83
Pitoco 1 971 38,8 3,86

Fonte: Silva Júnior, M. C. da. Composição florística, fitossociologia e estrutura diamétrica na mata de galeria do Monjolo, 
Reserva Ecológica do IBGE (Recor, DF). Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer, Brasília, DF: Jardim Botânico de Brasília, v. 
4, 1999; Silva Júnior, M. C. da. Fitossociologia e estrutura diamétrica da mata de galeria do Taquara, na Reserva Ecológica do 
IBGE, DF. Revista Árvore, Viçosa: Sociedade de Investigações Florestais - SIF, v. 28, n. 3, p. 419-428, 2004; e Silva Júnior, M. C. 
Fitossociologia e estrutura diamétrica na mata de galeria do Pitoco, na Reserva Ecológica do IBGE, DF. Cerne, Lavras: Centro de 
Estudos em Recursos Naturais Renováveis - CERNE, v. 11, n. 2, p. 147-158, abr./jun. 2005.

TABELA 1
Estimativas da densidade, área basal e índice de Shannon em disjunções de

Estimativas

Córregos

Mata de Galeria Seca, segundo os córregos - período 1999/2005

TABELA 1
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em altitudes ao redor de 1 150 m acima do nível do mar (Mapa 1). Essas disjunções 
totalizaram 32,3 ha, correspondendo a apenas 1,3% da área de Cerrado Sentido Restrito 
e sendo a forma de vegetação primária menos representada nessa bacia.

A disjunção da FAL/UnB está situada no cume da vertente da margem esquerda 
do córrego Taquara, em uma superfície quase plana que teve o solo classificado como 
Latossolo Vermelho e conceituado como profundo, acentuado a fortemente drenado 
e com baixíssima fertilidade natural (ver Capítulo 2). A vegetação no local sempre 
esteve exposta a incêndios, que vêm se tornando menos frequentes, devido a medidas 
preventivas adotadas pela administração dessa fazenda.

A comunidade arbórea dessa disjunção de Cerrado Denso apresenta um dossel 
descontínuo onde despontam indivíduos de espécies típicas de Cerrado Sentido Restrito, 
como Bowdichia virgilioides, Qualea grandiflora e Vochysia, que atingem 40-60 cm de DAP 
e 8-12 m de altura. Fazem ainda parte desse conjunto diversas espécies que são mais 
comuns em Mata-Galeria e Cerradão, como Copaifera langsdorffii, Ocotea spixiana, 
Siphoneugena densiflora, Virola sebifera e Emmotum nitens, o que reforça a concepção de 
que se trata de uma vegetação transicional (Foto 3).

A camada de elementos lenhosos de menor porte (1-3 m) também é descontínua e 
se compõe de uma mistura de arbustos e arvoretas típicos de Cerrado Sentido Restrito 
(Erythroxylum suberosum, Brosimum gaudichaudii, Rourea induta, Connarus suberosus, 
Ouratea hexasperma, Miconia ferruginata), com arbustos de Mata-Galeria e Cerradão 
(Alibertia cf. concolor, Gochnatia pulcra) e palmeiras estipitadas (Syagrus comosa e 
S. flexuosa). Fazem, ainda, parte dessa camada alguns elementos escandentes que 
crescem apoiados nos arbustos e arvoretas ou prostrados, sendo a maioria da família 
Malpighiaceae.

A camada rasteira, igualmente descontínua, é dominada por gramíneas e 
contém também algumas ciperáceas e muitos subarbustos típicos dessa camada, 
principalmente de gêneros como Chamaecrista, Mimosa e Myrcia. Touceiras de 
Bromelia glaziovii e Cyrtopodium cf. brandonianum também ocorrem e imprimem um 
aspecto diferenciado à superfície do terreno (Foto 4).

As disjunções de Cerrado Denso da Recor e da EEJBB estão na mesma altitude 
da área anterior, a 1,0-1,5 km da cabeceira do córrego Roncador, e perfazem uma área 
que é pouco superior à da disjunção da FAL/UnB. O relevo na área é plano, e o solo 
foi classificado como Latossolo Vermelho, conceituado como o dessa outra disjunção 
(ver Capítulo 2).

Em 1989, uma parte dessas disjunções foi incluída na área amostral de um 
projeto de estudos de impactos de fogo em Cerrado Sentido Restrito e submetida a 
queimas planejadas durante vários anos (ver Capítulo 8). Existem indicativos de que 
as queimas eliminaram arbustos e árvores, reduziram o tamanho das copas e, desta 
forma, diminuíram a densidade e o índice de cobertura do conjunto de elementos 
lenhosos.

As partes que não foram submetidas a queimas apresentam um dossel descontínuo 
que consta de uma mistura de elementos relativamente grandes (até 50 cm de DAP 
e 8-12 m de altura), típicos de Cerrado Sentido Restrito, como Pterodon pubescens, 
Bowdichia virgilioides, Vochysia thyrsoidea e Dalbergia miscolobium; com elementos 
que ocorrem em Mata-Galeria e Cerradão, como Copaifera langsdorffii, Nectandra cf. 
gardneri, Emmotum nitens e Blepharocalix salicifolius.

Essas partes apresentam também uma camada de árvores relativamente densa, na 
faixa de 4-6 m de altura e 5-15 cm de DAP, onde predominam espécies comuns no 
Cerrado Sentido Restrito, como Tachigali velutina, Eriotheca pubescens e Enterolobium 
gummiferum. Apresenta, ainda, uma camada de arvoretas, onde Eremanthus glomerulatus, 
Guapira graciliflora, Ouratea hexasperma, Roupala montana e Miconia ferruginata são as 
espécies mais abundantes.

Andrade, Felfili e Violati (2002) analisaram a comunidade arbórea de uma das 
disjunções de Cerrado Denso da Recor, tomando cinco parcelas de 1 000 m2 como 
amostra e inventariando os indivíduos com diâmetro ≥ 5 cm a 30 cm do chão. O 
estudo foi realizado antes das queimas, e os autores relataram que: 1) amostraram 982 
indivíduos de 63 espécies e 34 famílias; 2) 47% das famílias estiveram representadas 

FOTO 3  Vegetação da disjunção de Cerrado Denso da FAL/UnB. As grandes árvores são de Ocotea spixiana (à esquerda) e de 
Vochysia thyrsoidea (à direita).  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 22.10.1990.

FOTO 4  Touceira de Cyrtopodium cf. brandonianum  e aspecto da camada rasteira da disjunção de Cerrado Denso da FAL/
UnB.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 22.10.1990.
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por apenas uma espécie; 3) apenas 16 espécies foram 
comuns a todas as parcelas; 4) a diversidade da 
amostra (H’=3,53) e a similaridade entre as parcelas 
(índice de Sørensen) foram altas; 5) as estimativas de 
densidade e de área basal foram de 1 964 indiv./ha-1 e 
13,28m2/ha-1; 6) 10 espécies responderam por 55,6% 
da área basal da comunidade; e 7) a diversidade 
florística foi equivalente à de outras áreas de Cerrado 
Sentido Restrito na região, mas a densidade e a 
área basal foram mais elevadas. A Tabela 2 contém 
os resultados das estimativas dos parâmetros 
fitossociológicos das espécies que apresentaram os 
dez maiores IVIs (índices de valor de importância) 
na amostra.

A camada de arbustos e arvoretas nas disjunções 
de Cerrado Denso da Recor e da EEJBB é formada, 
basicamente, pelos mesmos elementos da disjunção 
da FAL/UnB e é mais densa nos pontos onde as 
árvores são mais distanciadas. Sob as árvores de 
copa baixa e fechada, os elementos lenhosos que 

normalmente dominam são plântulas ou indivíduos 
juvenis de Emmotum nitens, Symplocos revoluta e de 
algumas outras que não são exclusivas de Cerrado 
Sentido Restrito. Elementos escandentes iguais 
aos citados para essa outra disjunção também estão 
presentes nessa camada.

A camada rasteira também se assemelha com a 
da disjunção da FAL/UnB. Visualmente, ela difere 
apenas por uma menor abundância de Bromelia 
glaziovii e de Cyrtopodium brandonianum, e por exibir 
maior número de indivíduos da palmeira acaule 
Allagoptera campestris. 

Um fenômeno que está ocorrendo em uma parte 
da disjunção de Cerrado Típico, que se situa no sul 
da Recor pode ser citado para justificar a visão do 
Cerrado Denso como uma transição de Cerrado 
Típico para Cerradão. No final da década de 1970, 
surgiram indivíduos jovens de espécies florestais, 
como Copaifera langsdorffii, Siphoneugenia densiflora, 
Matayba guianensis e Cordiera macrophylla, ao longo 

de uma antiga estrada de tropeiros que atravessa 
essa disjunção. Esses indivíduos logo cresceram e 
começaram a produzir sementes que germinaram 
nos arredores e aumentaram consideravelmente a 
densidade e a riqueza da comunidade de árvores. 
Aparentemente, os fatores que estão possibilitando 
essa transformação são solo profundo e argiloso, 
exclusão de fogo (área há pelo menos 35 anos sem 
queimar) e presença de fauna dispersora de sementes.

Cerrado Típico
Conforme definido por Ribeiro e Walter (2008), 
Cerrado Típico é uma forma de Cerrado Sentido 
Restrito predominantemente arbóreo-arbustiva, que 
apresenta cobertura arbórea entre 20% e 50%, com 
a altura das árvores situando-se na faixa de 3-6 m. 
Trata-se, fisionômica e estruturalmente falando, de 
uma forma intermediária entre o Cerrado Denso e o 
Cerrado Ralo.

Absoluto
Relativo

(%)
Absoluto

Relativo
(%)

Absoluto
Relativo

(%)

Sclerolobium paniculatum 16,41 84 4,28 100 2,53 1,28 9,61

Eremanthus glomerulatus 16,25 176 8,96 100 2,53 0,63 4,76

Schefflera macrocarpa 14,63 152 7,74 100 2,53 0,58 4,37

Ouratea hexasperma 13,43 136 6,92 100 2,53 0,53 3,98

Vochysia thyrsoidea 13,22 62 3,16 100 2,53 1,00 7,54

Guapira noxia 12,68 98 4,99 100 2,53 0,69 5,17

Caryocar brasiliensis 11,09 68 3,46 80 2,02 0,74 5,61

Vellozia squamata 10,80 112 5,70 100 2,53 0,34 2,57

Qualea grandiflora 10,31 58 2,95 80 2,02 0,71 5,33

Emmotum nitens 10,25 52 2,65 40 1,01 0,88 6,59

Espécies

Fonte: Andrade, L. A. Z.; Felfili, J. M.; Violatti, L. Fitossociologia de uma área de cerrado denso na RECOR-IBGE, Brasília-DF. Acta Botanica Brasilica, Brasília, DF: Sociedade Botânica do 
Brasil, v. 16, n. 2, p. 225-240, 2002.
Nota: Comunidade arbórea analisada por Andrade, Felfili e Violatti (2002) na Reserva Ecológica do IBGE, bacia do córrego Taquara.

TABELA 2

Índices
de valor de

importância
IVIs

Estimativas dos parâmetros fitossociológicos para as 10 espécies com maior índice de valor de importância - IVI

Estimativas dos parâmetros fitossociológicos para as 10 espécies com maior índice de valor de importância - IVI 
na comunidade árbórea em uma disjunção de Cerrado Denso, segundo as espécies - período 1989-1991

Densidade
(n/ha) 

Frequência
Área basal

(m2/ha)

TABELA 2



P a i s a g e n s  n a t u r a i s   Vege taç ã o   da   bacia   do   c ó r r ego   Taqua ra:    
c ober tu ras   natu ra i s   e   a ntr ó pi cas

1 0 0  i  1 0 1

FOTO 5  Aspecto da vegetação de uma disjunção de Cerrado Típico da área da FAL/UnB. No centro, um grupo de indivíduos de Vochysia thyrsoidea.  Foto: 
Benedito Alísio da Silva Pereira, 22.10.1990.

Essa forma de Cerrado Sentido Restrito ocorre 
em disjunções que predominam nas superfícies mais 
elevadas da bacia do córrego Taquara, mas que estão 
presentes também nas médias e baixas vertentes 
(Mapa 1). A área total dessas disjunções foi estimada 
em 1 728,1 ha, o que equivale a 68,0% da área de 
Cerrado Sentido Restrito e coloca o Cerrado Típico 
como o mais abrangente tipo de cobertura vegetal 
nessa bacia.

O relevo nessas disjunções varia de plano 
a plano inclinado. Os solos são diversos e 
constam de fasciações de Latossolo Vermelho, 
Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo 
Amarelo e Plintossolo. Os dois primeiros solos 
predominam nas altas vertentes e são idênticos 
aos das disjunções de Cerrado Denso, enquanto os 
Plintossolos ocorrem nas médias e baixas vertentes 
e, além de ácidos e distróficos, são rasos e muitas 
vezes possuem alta proporção de concreções 
ferruginosas (ver Capítulo 2).

As disjunções de Cerrado Típico na bacia do 
córrego Taquara têm como componente de maior 
destaque uma comunidade arbórea relativamente 
rarefeita que é dominada por árvores de 4-6 m de 
altura, mas que frequentemente contém exemplares 
de até 10 m, principalmente de Vochysia thyrsoidea, 
que ocorrem isolados ou em grupos (Foto 5).  
No plano intermediário, existe uma camada 
lenhosa mais densa, composta por arbustos, 
palmeiras estipitadas, indivíduos jovens de 
espécies arbóreas e algumas plantas escandentes. 
Como cobertura rasteira, as disjunções 
apresentam uma camada contínua formada por 
gramíneas; ervas graminoides; subarbustos; 
plantas reptantes, como Centrosema bracteosum; 
e a palmeira acaule Allagoptera campestris, dentre 
vários outros elementos.

A flora fanerogâmica do Cerrado Típico 
foi avaliada em apenas uma parte da bacia do 
córrego Taquara (RATTER, 1980), mas pode ser 

considerada mais rica do que a das duas outras formas 
de Cerrado Sentido Restrito, constando de diversas 
centenas de espécies de mono e dicotiledôneas. As 
dicotiledôneas predominam na camada lenhosa, em 
número de espécies e de indivíduos, e têm nas famílias 
Fabaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Malpighiaceae 
e Vochysiaceae os seus principais representantes. 
As monocotiledôneas predominam na camada 
herbácea e incluem gramíneas, ciperáceas, iridáceas, 
bromeliáceas e orquideáceas, entre outras. As únicas 
monocotiledôneas presentes no componente arbóreo-
arbustivo são Vellozia squamata, Butia archeri, B. 
leiospatha, Syagrus comosa, S. flexuosa e S. petraea.

Algumas espécies do Cerrado Típico da bacia do 
córrego Taquara revelam preferência por condições 
específicas de solo. Dois exemplos: 1) Hancornia 
speciosa mostra-se escassa nas disjunções situadas 
em Latossolo, mas se apresenta como elemento 
abundante nas disjunções ligadas a Plintossolo; 2) 
Plathymenia reticulata só foi encontrada nas disjunções 
relacionadas com as fases de textura mais grosseira de 
Plintossolo. As tendências observadas nessas espécies 
sugerem que elas possuem ecótipos adaptados a 
diversas condições edáficas, pois em outras áreas do 
Cerrado elas são mais abundantes em Latossolo.

O Cerrado Típico da bacia do córrego Taquara 
teve a sua flora arbóreo-arbustiva inventariada por 
Ratter (1980), através de transectos em disjunções 
que se situam em Latossolo e em Plintossolo na 
FAL/UnB. O autor registrou 146 espécies de 84 
gêneros e 38 famílias em três disjunções. A menor 
similaridade florística foi entre as disjunções ligadas 
a Latossolo e a disjunção situada em Plintossolo.

Os dados de Ratter (1980) foram 
complementados por meio de um levantamento 
florístico em uma disjunção do sudeste da Recor. 
O levantamento foi realizado em quatro parcelas de 
20 x 50 m e constou da identificação e contagem dos 
indivíduos arbóreos que apresentavam diâmetro ≥ 5 
cm a 30 cm da superfície do solo. O trabalho levou ao 
registro das 34 famílias e 77 espécies que estão listadas 
no Quadro 4.
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A densidade de árvores na comunidade foi de 1 860 indiv./ha-1. As espécies que 
se destacaram pela abundância foram Ouratea hexasperma (135 indiv./ha-1), Qualea 
parviflora (99), Dalbergia miscolobium (68), Aspidosperma tomentosum (65) e Pterodon 
pubescens (65).

As prolongadas observações de campo levaram à constatação de que a maior parte 
das espécies da lista acima apresentada ocorre em todas as disjunções de Cerrado Típico 
na bacia do córrego Taquara. Ficou evidente a necessidade de se realizarem estudos 
quantitativos nessas disjunções, para avaliar os parâmetros fitossociológicos e estimar os 
índices de diversidade e de similaridade da vegetação.

Cerrado Ralo
Essa forma de Cerrado Sentido Restrito é definida por Ribeiro e Walter (2008) como 
uma vegetação baixa e aberta, onde as árvores atingem em média 2-3 m de altura e 
cobrem de 5 a 20% da superfície do terreno. Apesar de ocasionalmente apresentar 
árvores de porte considerável, essa vegetação tem na camada arbustivo-herbácea o seu 
componente estrutural de maior destaque.

O Cerrado Ralo se faz presente na bacia do córrego Taquara por um conjunto 
de disjunções que, pelas estimativas realizadas, totalizam 778,7 ha e correspondem a 
30,7% da área de Cerrado Sentido Restrito nessa bacia hidrográfica. A maior parte 
dessas disjunções está situada nas médias vertentes (Mapa 1), onde predominam 
superfícies plano-inclinadas e solos que correspondem às fases mais arenosas e 
rasas de Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo e 
Plintossolo (ver Capítulo 2).

A camada arbustivo-herbácea do Cerrado Ralo é floristicamente similar à do 
Cerrado Típico, mas geralmente é mais densa, fato que pode ser atribuído ao maior 
espaçamento e ao pequeno porte das árvores. Mesmo nas áreas onde incêndios são 
frequentes, a densidade dessa camada é alta. Todavia, a riqueza de espécies nessas 
áreas parece ser sempre mais baixa do que as que passam mais tempo sem queimar. 
Tem sido observado que em áreas repetidamente queimadas ocorre supressão de 
algumas espécies e aumento de outras, como Cissampelos ovalifolia, Smilax campestris e 
Echinolaena inflexa.

Pelas informações até agora coligidas, praticamente todas as espécies da camada 
arbustivo-herbácea do Cerrado Ralo apresentam algum tipo de estrutura adaptativa ao fogo, 
à seca sazonal ou à deficência de nutrientes no solo. Túberas, xilopódio e raízes geminíferas 
são as estruturas mais comuns. As espécies dotadas de raízes geminíferas formam touceiras 
que podem ocupar dezenas de metros quadrados. As mais notáveis quanto a esse aspecto são 
Andira humilis, Parinari obtusifolia e Spiranthera odoratissima (Foto 6).

Famílias Espécies Famílias Espécies

Annona coriacea Lamiaceae Hypitdendron canum

A . crassiflora Nectandra lanceolata

Aspidosperma  macrocarpon Ocotea spixiana

A . tomentosum Loganiaceae Strychnos pseudoquina

Hancornia speciosa Lythraceae Lafoensia pacari

Araliaceae Schefflera macrocarpa Banisteriopsis latifolia

Butia brevispatha Byrsonima coccolobifolia

Syagrus comosa B . crassa

S . flexuosa B . verbascifolia

Eremanthus glomerulatus Malvaceae Eriotheca pubescens

Piptocarpha rotundifolia Miconia burchelli

Handroanthus aureus M . ferruginata

H . ochraceus M . rubiginosa

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Myrsinaceae Myrsine guianensis

Austroplenckia populnea Blepharocalyx salicifolius

Salacia crassifólia Myrcia tomentosa

Chrysobalanaceae Couepia grandiflora Psidium cf. Rufum

Kielmeyera coriacea P. myrsinoides

K . speciosa Guapira graciliflora

Connarus suberosus G . noxia

Rourea induta Neea theifera

Dilleniaceae Davilla elliptica Ochnaceae Ouratea hexasperma

Ebenaceae Dyospiros burchellii Proteaceae Roupala montana

Euphorbiaceae Maprounea guianensis Alibertia edulis

Acosmium dasycarpum Ferdinandusa elliptica

Bowdichia virgilioides Palicourea rígida

Copaifera langsdorffii Tocoyena formosa

Dalbergia miscolobium Pouteria ramiflora

Dimorphandra mollis P . torta

Enterolobium gummiferum Styracaceae Styrax ferrugineus

Hymenaea stigomocarpa Symplocos revoluta

Machaerium opacum S. rhamnifolia

Plathymenia reticulata Qualea grandiflora

Pterodon pubescens Q . multiflora

Stryphnodendron adstringens Q . parviflora

Tachigali paniculata Vochysia elliptica

Vatairea macrocarpa V . rufa

Icacinaceae Emmotum nitens V . thirsoidea

Lamiaceae Aegiphylla thostkyana V. tucanorum

da bacia do córrego Taquara, segundo as famílias - 1988

Lista das espécies arbóreas registradas em quatro parcelas de 20 x 50 m

Melastomataceae

Myrtaceae

demarcadas na disjunção de Cerrado Típico, localizada no sudeste 

Nyctaginaceae

Apocynaceae

Annonaceae

Lauraceae

Malpighiaceae

Connaraceae

Clusiaceae

Arecaceae

QUADRO 4

Fonte: Os Autores (2009).

Fabaceae

Celastraceae

Bignoniaceae

Asteraceae

Sapotaceae

Symplocaceae

Vochysiaceae

Rubiaceae

QUADRO 4
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O Cerrado Ralo é também a vegetação na qual as espécies reptantes de Cerrado 
Sentido Restrito alcançam maior abundância e se tornam mais evidentes. Centrosema 
bracteosum e Melancium campestre são exemplos de espécies que se alastram entre as 
plantas de porte ereto da camada arbustivo-herbácea. Uma espécie que às vezes se 
destaca nessa vegetação é a trepadeira parasita Cassytha filiformis, de ramos amarelos, 
áfilos e sementes ornitocóricas.

A camada de árvores das disjunções de Cerrado Ralo, apesar de mais baixa e aberta 
do que a das disjunções de Cerrado Típico, tem composição muito parecida com a 
dessa outra forma de Cerrado Sentido Restrito. Pterodon pubescens, Caryocar brasiliense 
e Pouteria ramiflora são algumas das poucas espécies arbóreas abundantes no Cerrado 
Típico, mas pouco encontradas nas disjunções de Cerrado Ralo da bacia do córrego 
Taquara. Em contrapartida, algumas espécies, como Myrsine guianensis, Kielmeyera 
speciosa, Roupala montana, Guapira noxia e Ouratea hexasperma, mostram-se mais 
abundantes no Cerrado Ralo, embora com menor porte.

Um levantamento realizado pelo Método do Caminhamento (FILGUEIRAS et al., 
1994) revelou que as espécies mais comuns em uma disjunção de Cerrado Ralo no sul 
da bacia do córrego Taquara (sem considerar as gramíneas) são as que estão listadas no 
Quadro 5. 

O Cerrado Ralo é uma das formas de Cerrado Sentido Restrito que ainda não 
foram objeto de atenção dos estudiosos de vegetação na bacia do córrego Taquara. 
Sugere-se que estudos como os preconizados para o Cerrado Típico sejam realizados 
nas suas disjunções.

FOTO 6  Touceiras de Spiranthera odoratissima (de flores brancas) em uma disjunção de Cerrado Ralo da área da EEJBB.  Foto: 
Benedito Alísio da Silva Pereira, 14.01.1997.

Hábitos de
crescimento

Espécies
Hábitos de

crescimento
Espécies

Aspidosperma macrocarpon Vellozia squamata

A . tomentosum Zeyheria montana

Austraplenckia populnea Achyrocline saturoides

Byrsonima coccolobifolia Alagoptera campestris

B . crassa Anacardium humile

B . verbascifolia Andira humilis

Connarus suberosus Aspilia foliacea

Dalbergia miscolobium Banisteriopsis campestris

Eremanthus glomerulatus Bauhinia pulchella

Guapira noxia Byrsonima basiloba

Handroanthus aureus Bulbostylis paradoxa

Handroanthus ochraceus Calea lantanoides

Kielmeyera coriacea Chresta sphaerocephala

Lafoensia pacari Cissampelos ovalifolia

Miconia ferruginata Croton antissiphyliticus

Myrsine guianensis C . goyazensis

Ouratea hexasperma Eriosema defoliatum

Piptocarpha rotundifolia E. glabrum

Pouteria ramiflora Erythroxylum campestre

Psidium myrsinoides Esenbeckia pumila

Qualea grandiflora Heteropterys campestris

Q . multiflora Hyptis hilarii

Q . parviflora Jacaranda caroba

Roupala montana Jacaranda rufa

Schefflera macrocarpa J . ulei

Sthryphnodendron adstringens Maprounea brasiliensis

Styrax ferrugineus Miconia fallax

Tachigali paniculata Myrcia linearifolia

Vochysia elliptica Palicourea coriacea

V . thyrsoidea Parinari obtusifolia

Bauhinia rufa Peixotoa goyana

Brosimum gaudichaudii Pseudobrickielia brasiliensis

Butia leiospatha Pterandra pyroidea

Byrsonima basiloba Ruellia gemminiflora

Davilla elliptica Smilax campestris

Erythroxylum suberosum Spyranthera odorayissima

E . tortuosum Syphocampylus nítida

Miconia albicans Vernonia fruticulosa

Mimosa claissenii Centrosema bracteosum

Palicourea rigida Melancium campestre

Rourea induta Cassytha filiformis

Salacia crassiflora Psittacanthus robustus

Syagrus comosa Pthirusa ovata

S . flexuosa Strutanthus flexicaulis

QUADRO 5
Lista das espécies mais comuns em uma disjunção de Cerrado Ralo situada no sudoeste 
da Reserva Ecológica do IBGE, segundo os  hábitos de crescimento - 1988

Fonte: Os Autores (2009). 
Nota: Exclusive as poáceas.

Arbustos

Árvores

Arbustos

Parasitas 
e 

hemiparasitas

Reptantes

Subarbustos/
ervas

QUADRO 5
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FOTO 7  Vereda na confluência dos córregos Roncador e Taquara, na recor, tendo ao fundo um trecho de Mata-Galeria Paludícola 
e no primeiro plano uma faixa de Campo Limpo Úmido sem Murundus.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 05.03.1991.

Vereda
A Vereda é um tipo de savana que está estritamente ligada às áreas de solos 
encharcados das linhas de drenagem e que na sua forma típica apresenta uma 
estrutura bastante simples, composta apenas por um relvado predominantemente 
graminoide, de 30-80 cm de altura, e uma camada de buritizeiros esparsos, muitas 
vezes com mais de 20 m de altura. Com esses atributos, a Vereda se configura como 
um dos tipos de vegetação mais peculiares e admiráveis do Cerrado (Foto 7).

Essa vegetação está presente na maior parte dos cursos d’água da bacia do 
córrego Taquara, ocorrendo como disjunções em forma de faixas nas planícies deste 
córrego e dos córregos Roncador e Escondido, e de áreas circulares nas cabeceiras 
dos córregos Monjolo e Pitoco. Contudo, segundo as estimativas, as suas disjunções 
totalizam apenas 54,8 ha, o que a coloca como a fitofisionomia de menor 
abrangência nessa bacia, depois do Cerrado Denso.

As mais extensas disjunções de Vereda estão situadas em superfícies planas, 
muito similares às da Mata-Galeria Paludícola e do Campo Limpo Úmido, 
descrito mais adiante. Os solos nessas superfícies são encharcados, álicos e constam 
de Organossolos, Gleisssolos, Plintossolos, com presença de turfeiras em alguns 
locais (ver Capítulo 2).

A camada herbácea da Vereda é dominada por gramíneas cespitosas, com os 
gêneros Arthropogon, Andropogon, Hyparrhenia, Paspalum e Panicum contendo as 
espécies mais abundantes, além de alguns elementos considerados endêmicos, 
raros e em perigo de extinção no Distrito Federal (ver Capítulo 11). A família 
Cyperaceae também é importante nessa camada, principalmente através dos 
gêneros Eleocharis, Fimbristylis, Lagenocarpus e Bulbostylis, todos com hábito similar 
ao das gramíneas. Outras famílias graminóides importantes são Xyridaceae, com o 

gênero Xyris, e Eriocaulaceae, com os gêneros Paepalanthus e Syngonanthus, ambos 
com espécies providas de inflorescências vistosas. 

Espécies de pequeno porte de pteridófitas dos gêneros Polypodium, 
Blechnum e Lycopodiella, e de Cambessedesia, Microlicia, Siphanthera e Pterolepsis 
(Melastomataceae), Schultesia (Gentianaceae), Habenaria (Orchidaceae), Sauvagesia 
(Ochnaceae) e Cuphea (Lythraceae), entre outros gêneros, permeiam os elementos 
graminóides e conferem riqueza à vegetação. As únicas plantas insetívoras da 
região, dos gêneros Drosera (Droseraceae) e Utricularia (Lentibulariaceae), também 
aparecem entre esses elementos. Herbáceas de porte mais elevado do que as 
desse conjunto, como Echinodorus gradiflorus (Alismataceae), Ludwigia octovalis 
(Onagraceae) e Philodendron uliginosum (Araceae), também estão presentes na 
Vereda, elevando a riqueza da sua flora.

Existem evidências de que o buritizeiro permanece como monodominante na 
camada superior somente até certo tempo após a formação da Vereda. Observações 
de campo realizadas por este autor a partir de 1984 na Vereda do córrego 
Roncador, na Recor, levaram à constatação de que ocorre um gradativo ingresso de 
espécies de árvores e arbustos nessa vegetação, as quais primeiro se estabelecem ao 
redor dos buritizeiros e depois vão avançando sobre o relvado, até conformar uma 
vegetação florestal paludícola. Na Vereda em questão, o ingresso dessas espécies 
aumentou claramente após os incêndios de 1994 e 2005, mas devem existir muitos 
outros fatores envolvidos nas mudanças ocorridas.

Uma lista das espécies vasculares registradas nas veredas da bacia do córrego 
Taquara, através de levantamentos expeditos, é apresentada no Quadro 6. Nessa 
lista, as espécies lenhosas encontradas na Vereda do córrego Roncador estão 
assinaladas, com um asterisco, para indicar os elementos que ingressaram durante o 
período de observação.

Embora obtidos de maneira empírica, os resultados das observações no córrego 
Roncador ajudam a reforçar a teoria de que a Vereda é uma das fases de um 
processo de sucessão ecológica que aparentemente se inicia com o surgimento 
de um Campo Limpo Úmido e termina com a formação de uma Mata-Galeria 
Seca, após passar pela fase de Mata-Galeria Paludícola. Essa teoria está embasada 
em trabalhos que trataram da evolução do relevo no Brasil Central (BRAUN, 
1971; AB’SÁBER, 1981); em descrições e análises florísticas de veredas 
(MAGALHÃES, 1966; BRANDÃO; CARVALHO; BARUQUI, 1991; ARAÚJO 
et al., 2002); e em estudos paleontológicos (SALGADO-LABOURIAU et al., 
1997; BARBIERI; SALGADO-LABOURIAU; SUGUIO, 2000). Estes últimos 
autores analisaram pólen fossilizado provindo de veredas de Goiás e do Distrito 
Federal, e concluíram que elas teriam se formado a partir de ± 7 000 anos A.P. e 
que, nos 18 000-19 000 anos anteriores, a vegetação nas mesmas teria se alternado 
entre florestal e campestre, devido a mudanças climáticas de longa duração que 
alteraram o regime de umidade do solo.

A Vereda está entre os tipos de vegetação menos alterados pelo homem na 
bacia do córrego Taquara. As populações de buritizeiros, exceto as das áreas que 
sofreram seguidos incêndios ou que já possuem alta proporção de espécies lenhosas, 
mostram sinais de equilíbrio, apresentando indivíduos em todas as faixas de altura, 
com os adultos frutificando quase todos os anos.
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Vegetação Campestre (Campos)

Essa vegetação compreende, no bioma Cerrado, os tipos e formas de 
cobertura vegetal natural que constam de uma camada de ervas e subarbustos 
preponderantemente graminoides que pode se apresentar entremeada ou não 
por uma quantidade significativa de arbustos, indivíduos raquíticos de espécies 
arbóreas e palmeiras de pequeno porte. Árvores também podem ocorrer, mas de 
forma bastante esparsa ou em agrupamentos restritos, ligados a algum fator de 
exceção no solo.

Como exposto anteriormente, a Vegetação Campestre está representada na 
bacia do córrego Taquara por seis formas fisionômicas, sendo duas do tipo de 
vegetação denominado Campo Sujo (Campo Sujo com Murundus e Campo 
Sujo sem Murundus) e quatro do tipo chamado Campo Limpo (Campo Limpo 
Seco com Murundus, Campo Limpo Seco sem Murundus, Campo Limpo 
Úmido com Murundus e Campo Limpo Úmido sem Murundus). 

Essas seis formas fisionômicas ocupam uma área estimada em 1 393,6 ha 
(equivalente a 31,5,% da superfície da bacia do córrego Taquara) ou 424,3 ha  
(30,4 % da área da Recor). Além disso, essas formas correspondem à metade 
do total de unidades de vegetação natural mapeadas nessa bacia e fazem da 
Vegetação Campestre o tipo de vegetação mais diversificado nessa área. As 
descrições, a seguir apresentadas, indicam que a diversidade dessa vegetação está 
fortemente ligada a variações no relevo e nos solos.

A Vegetação Campestre apresenta grande facilidade para propagação de 
incêndios na estação seca. No Cerrado, até mesmo as áreas de campos úmidos 
são periodicamente assoladas por fogo, nessa estação. O histórico de fogo 
nos campos da bacia do córrego Taquara difere de uma área para outra. Nos 
últimos 35 anos, as áreas campestres mais assoladas foram as da FAL/UnB, 
da EEJBB e da Aeronáutica. As espécies são adaptadas ao fogo e comumente 
brotam e florescem após os incêndios.

Campo Sujo
O Campo Sujo é uma vegetação formada por uma camada de ervas dominada 
por poáceas que se apresenta entremeada por subarbustos e por uma expressiva 
quantidade de arbustos, palmeiras de pequeno porte e indivíduos nanicos de 
espécies arbóreas do Cerrado Sentido Restrito, árvores grandes destas espécies às 
vezes ocorrem, mas em densidade muito baixa.

Essa vegetação está representada na bacia do córrego Taquara por um 
conjunto de disjunções que se acham distribuídas por toda a área e que são melhor 
observadas nas médias vertentes desse córrego e dos córregos que se situam na 
Recor (Mapa 1). Segundo as estimativas, essas disjunções totalizam 487,4 ha na 
bacia do córrego Taquara (o que equivale a 35,0% da área de Vegetação Campestre 
nessa unidade de drenagem), ou 185,22 ha na Recor (46,2 % da Vegetação 
Campestre da unidade de conservação).

da bacia do córrego Taquara, segundo as famílias - 1988

Famílias Famílias

Alismataceae Echinodorus longipetalus Lycopodiella carolinianum

Anacardiaceae Tapirira guianensis  (1) L. cernua

Adianthaceae Adiantum gracile Cuphea carthagenensis

Apiaceae Eryngium pandanifolium Diplusodon virgatus  (1)

Apocynaceae Tassadia propinqua Malpighiaceae Byrsonima umbellata  (1)

Aquifoliaceae Ilex affinis  (1) Desmoscelis villosa

Araceae Philodendron  uliginosum Cambessedesia sp.

Arecaceae Mauritia flexuosa  (1) Lavoisiera bergii  (1)

Achyrocline satureioides Leandra lacunosa  (1)

Erigeron tweediei Macairea radula  (1)

Mikania acuminata Miconia  chamissois  (1)

Raulinoreitzia leptophelebia  (1) M. cinerascens  (1)

Vernonanthura beyrichii  (1) Microlicia euphorbioides
V.mariana  (1) M. fasciculata
Blechnum asplenioides Perolepsis glaziovii
B . brasiliensis Ossaea congestiflora  (1)

Centropogon cornatus Rhynchanthera rostrata  (1)

Lobelia brasiliensis Siphanthera cordata

Chloranthaceae Hedyosmum brasiliense  (1) Tibouchina barbigera

Clusiaceae Clusia criuva  (1) Trembleya parvilfora  (1)

Cyatheaceae Cyathea villosa T . phlogiformis  (1)

Bulbostylis  sp. Meliaceae Matayba guianensis  (1)

Cyperus laetus Ochnaceae Sauvagesia linearifolia
Eleocharis filiculmis Ludwigia nervosa  (1)

Fimbristylis capillacea L. octovalis
Fuirena umbellata Cyrtopodium sp.

Lagenocarpus rigidus Epistephium sp.

Rhynchospora globosa Habenaria sp.

Scleria globosa Phyllanthaceae Richeria grandis  (1)

Websteria confervoides Piperaceae Piper spp  (1)

Droseraceae Drosera montana Andropogon bicornis

Ericaceae Gaylussacia brasiliensis Axonopus  sp.

Eriocaulon dictyophyllum Aristida sp.

Paepalanthus elongatus Arthropogon sp.

Syngonanthus goyazensis Hyparrhenia bracteata
S. nitens Imperata brasiliensis
Irlbachia alata Paspalum sp.

Schultesia gracilis Panicum subtiramulosum

Gleicheniaceae Dicronopteris flexuosa Saccharum sp.

Cipura paludosa Polypodiaceae Polypodium hirsutissimum
Sisyrinchium luzula Siparunaceae Siparuna cujabana  (1)

Juncaceae Juncus densiflorus Xyris laxifolia

Lentibulariaceae Utricularia cf.  neottioides X. sororia 

QUADRO 6
Lista das espécies vasculares registradas em levantamentos expeditos nas veredas

Orchidaceae

Poaceae

Cyperaceae

Asteraceae

Blechnaceae

Campanulaceae

Espécies Espécies

Lycopodiaceae

Lythraceae

Melastomaceae

Onagraceae

Fonte: Os Autores (2009).
(1) Espécies lenhosas registradas na vereda do córrego Roncador.

Eriocaulaceae

Gentianaceae

Iridaceae

Xyridaceae

QUADRO 6
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Conforme mencionado no tópico 
anterior, foram identificadas duas 
formas dessa vegetação na bacia do 
córrego Taquara: o Campo Sujo com 
Murundus e o Campo Sujo sem 
Murundus. Os solos nessas duas formas 
fisionômicas são ácidos e distróficos, 
mas apresentam acentuadas variações 
em textura, profundidade e altura do 
lençol freático (ZONEAMENTO..., 
2005). Essas variações têm sido 
consideradas responsáveis pelas 
diferenciações que ocorrem no grau de 
umidade do solo, na microtopografia e, 
consequentemente, na vegetação.

Campo Sujo com Murundus
Essa forma de Campo Sujo ocorre 
em áreas levemente inclinadas que se 
notabilizam por conter microrrelevos 
mais ou menos circulares, com 50-
100 cm2 de extensão e 30-40 cm de 
altura, que são conhecidos pelo nome 
de murundu (ou murundum). Essas 
áreas são ocupadas por Cambissolos 
e totalizam 67,0 ha (correspondendo 
a 13,7% da área de Campo Sujo na 
bacia do córrego Taquara), ou 19,6 ha 
(correspondendo a 11,8% da área da 
Recor). As maiores disjunções dessa 
vegetação estão localizadas nas vertentes 
da margem esquerda do córrego 
Taquara e da margem direita do córrego 
Roncador; as demais estão situadas nas 
proximidades das nascentes de uma 
parte dos outros córregos (Mapa 1).

Os microrrelevos dessa vegetação 
possuem similares em todo o domínio 
do Cerrado e têm sido considerados 

originários de processos que envolvem 
fatores biótico e abiótico, como 
presença de cupins de montículo 
(Isoptera, Termitidae), elevação do 
lençol freático no período chuvoso 
e erosão do solo (PENTEADO-
ORELLANA, 1980; ARAÚJO 
NETO et al., 1986; FURLEY, 
1986; OLIVEIRA FILHO, 1992). 
Foi observado, durante as inspeções 
de campo, que o lençol freático nas 
suas áreas de ocorrência na bacia do 
córrego Taquara se eleva no período 
de maior pluviosidade, tornando o solo 
encharcado, e que devido à inclinação 
do terreno, a água superficial escoa 
com considerável velocidade entre os 
murundus. 

Apesar de serem pequenas, as 
diferenças de nível entre o topo dos 
murundus e a superfície das planícies 
que os circundam são suficientes 
para constituir um sistema que é 
caracterizado por uma alternância 
de áreas bem-drenadas com áreas 
úmidas durante uma parte do ano. 
Esse mosaico edáfico conduz a um 
mosaico de vegetação, com os murundus 
apresentando-se cobertos por espécies 
próprias de Cerrado Sentido Restrito 
e as suas planícies circunjacentes sendo 
dominadas por espécies higrófitas. 

A vegetação dos murundus contém 
várias espécies de porte herbáceo, 
subarbustivo e arbustivo típicas de 
Cerrado Sentido Restrito, mas é 
dominada por poáceas hemicriptofíticas 
e por indivíduos raquíticos de espécies 
arbóreas como Roupala montana, 

Myrsine guianensis, Connarus suberosus 
e Ouratea hexasperma, que geralmente 
medem menos de 1,5 m de altura 
(Foto 8). A vegetação das planícies 
também contém alguns elementos 
herbáceos e subarbustivos de terrenos 
secos, mas é dominada por poáceas, 
ciperáceas, xiridáceas, eriocauláceas 
e melastomatáceas próprias de solos 
úmidos, tendo algumas asteráceas como 
elementos acessórios.

O Campo Sujo com Murundus 
possui também algumas espécies 

que parecem ser indiferentes às 
diferenças no grau de umidade do solo 
determinadas pela microtopografia do 
terreno. Achyrocline satureoides, Imperata 
brasiliensis, Ditassa cordata e Ossaea 
congestiflora, por exemplo, ocorrem tanto 
nos murundus quanto nas superfícies 
que os circundam. Essas espécies são 
encontradas também em faixas de 
transição de Cerrado Sentido Restrito 
para Mata-Galeria Paludícola e para 
Campo Limpo Úmido, com ou sem 
presença de murundus.

FOTO 8  Detalhe da vegetação de uma disjunção de Campo Sujo com Murundus na área da recor.  Foto: Marina de Lourdes 
Fonseca, 03.06.2009.
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FOTO 9  Aspecto da vegetação de uma disjunção de Campo Sujo sem Murundus na área da EEJBB, tendo uma fundo uma faixa 
de Cerrado Ralo e outra de Cerrado Típico.   Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 28.02.1991.

FOTO 10  Aspecto da vegetação de uma disjunção de Campo Sujo sem Murundus na área da FAL/UnB, com um grupo de 
indivíduos de Vochysia thyrsoidea e vários indivíduos floridos de Calea lantanoides.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 
15.06.1991.

Campo Sujo sem Murundus
O Campo Sujo sem Murundus ocorre 
em um conjunto de áreas planas a plano-
inclinadas que se situam nas médias e 
altas vertentes (Mapa 1) e que não são 
diretamente influenciadas por elevações 
do lençol freático no período de chuvas. 
A sua presença é mais marcante tanto na 
Recor (onde as suas disjunções totalizam 
165,6 ha), como na bacia do córrego 
Taquara, onde ocupam 420,4 ha (sendo 
equivalentes a 86,3% da área de Campo 
Sujo naquela bacia de drenagem).

Os solos predominantes nas 
disjunções dessa vegetação são latossolos 
e plintossolos de textura mais grosseira do 
que a daqueles que predominam na bacia 
como um todo. Cambissolos também 
servem de suporte e substrato para essa 
vegetação, mas em pequena proporção 
(ZONEAMENTO..., 2005).

O Campo Sujo sem Murundus 
consta de uma camada rasteira contínua, 
formada por ervas, subarbustos e alguns 
elementos reptantes, sobre a qual desponta 
uma camada descontínua composta por 
arbustos e indivíduos raquíticos de espécies 
arbóreas de Cerrado S.R., com 0,8-1,5 m 
de altura (Foto 9). Árvores relativamente 
grandes, de espécies como Vochysia 
thyrsoidea, por exemplo, ocorrem em 
alguns pontos, isoladas ou em pequenos e 
esparsos agrupamentos.

A densidade da camada lenhosa do 
Campo Sujo sem Murundus é maior do 
que a do seu similar com Murundus e, 
dependendo do histórico de incêndios, 
pode ser maior ou menor do que a do 
Cerrado Ralo e a do Cerrado Típico. Tem 
sido observado que incêndios frequentes 
afetam a densidade dessa camada, 
reduzindo ou aumentando o número 
de indivíduos de algumas espécies. O 
conjunto de espécies que tendem a 
se tornar dominantes após repetidos 

incêndios nessa vegetação é idêntico 
ao que surge nas áreas repetidamente 
queimadas de Cerrado Ralo e Cerrado 
Típico, constando, basicamente, de 
Smilax campestris, Cissampelos ovalifolia, 
Croton goyazensis e Echinolaena inflexa.

A flora do Campo Sujo sem 
Murundus se assemelha à das camadas 
herbáceo-subarbustiva e arbustiva do 
Cerrado Ralo e do Cerrado Típico. A 
família mais rica em espécies é Poaceae 
(Gramineae) que, principalmente 
através dos gêneros Aristida, Axonopus, 
Ichnanthus, Panicum, Paspalum, 
Trachypogon e Tristachya, torna-se 
abundante na camada de ervas e 
subarbustos. A família Asteraceae, com os 
gêneros Baccharis, Calea, Dimerostemma, 
Lessingianthus, Chresta e Vernonanthura, 
é a que mais rivaliza com Poaceae, 
apresentando espécies tanto nessa camada 
quanto na camada arbustiva. Uma das 
espécies de Calea, C. lantanoides, prolifera 
em terrenos cascalhentos e se torna 
bastante notável no período de floração, 
devido ao amarelo intenso dos seus 
capítulos (Foto 10).

Outras famílias numerosas e com 
espécies nas duas camadas do Campo 
Sujo sem Murundus são Fabaceae, 
com os gêneros Chamaecrista, Mimosa, 
Eriosema, Centrosema, Bauhinia, 
Stylosanthes, Galactia, Periandra e 
Andira; Myrtaceae, com Myrcia, Psidium, 
Eugenia e Campomanesia; Malpighiaceae, 
com Banisteriopsis, Byrsonima, Peixotoa, 
Pterandra e Tetrapterys. As famílias 
Lamiaceae, Verbenaceae e Cyperaceae 
também se fazem presentes através de 
várias espécies, mas somente contribuem 
para a constituição da camada herbáceo-
arbustiva. Algumas outras famílias 
são pouco numerosas, mas se tornam 
importantes pela elevada frequência, ou 
mesmo dominância, das suas espécies na 
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camada arbustiva. É o caso, por exemplo, das famílias 
Dilleniaceae, com Davilla ellipitica; Proteaceae, 
com Roupala montana; e Velloziacecae, com Vellozia 
squamata.

Além de um considerável número de táxons 
nos níveis de gênero e espécie, o Campo Sujo sem 
Murundus apresenta uma elevada diversidade de 
formas de vida. Além de numerosas nanofanerófitas 
e poáceas hemicritofíticas, a vegetação apresenta uma 
grande variedade de geófitas, diversas trepadeiras 
reptantes e algumas outras formas que são encontradas 
também no Cerrado Ralo e no Cerrado Típico.

Até agora, essa vegetação foi objeto de apenas dois 
estudos na bacia do córrego Taquara, sendo ambos 
sobre fenologia. Em um dos estudos, Moreira e Dias 
(1986) analisaram o comportamento fenológico de uma 
disjunção que se situa na Recor e, no outro, Munhoz 
e Felfili (2005) avaliaram as influências das mudanças 
sazonais do clima na fenologia das espécies da camada 
herbáceo-arbustiva de uma disjunção que se localiza 
na FAL/UnB. Os autores constataram, em ambos os 
estudos, que as fenofases vegetativas e reprodutivas das 
espécies mostraram-se dependentes da pluviosidade.

Campo Limpo
O Campo Limpo é uma vegetação formada por 
uma camada de ervas dominada por poáceas que 
se apresenta entremeada por subarbustos e que é 
desprovida (ou apresenta uma ínfima quantidade) de 
arbustos e de outras formas de vida desse porte. Pode, 
eventualmente, conter árvores muito esparsas, de um 
reduzido número de espécies.

Essa vegetação está amplamente distribuída na 
bacia do córrego Taquara, mas predomina nas vertentes 
do baixo curso do córrego que leva este nome. As 
suas maiores disjunções estão em terras da FAL/
UnB e da EEJBB, e se estendem da orla das planícies 
fluviais ao topo das vertentes (Figura 1). A soma das 
suas disjunções totalizou 906,2 ha (correspondendo a 
65,0% da área de Vegetação Campestre nessa bacia), 
ou 239,1 ha (aproximadamente 56,4% da área de 
Vegetação Campestre da Recor).

O relevo nas áreas de ocorrência de Campo 
Limpo varia de plano-inclinado a inclinado. Os 
solos são tipos muito diferenciados, compreendendo 
desde Cambissolos de textura muito grosseira 
e acentuadamente drenados até Organossolos e 
Gleissolos de textura argilosa e encharcados, passando 
por solos intermediários quanto a essas propriedades 
(ver Capítulo 2). Em algumas áreas ocorrem 
microrrelevos similares aos do Campo Sujo com 
Murundus, os quais contribuem para a ampliação da 
heterogeneidade da área de ocorrência desse tipo de 
vegetação campestre.

Essa diversidade de relevo e solos fazem do Campo 
Limpo um dos tipos de vegetação mais diversos da 
bacia do córrego Taquara e permitem a sua subdivisão 
em várias formas fisionômicas. Os estudos levaram 
à identificação e mapeamento de quatro formas, 
que receberam as seguintes denominações: Campo 
Limpo Seco com Murundus, Campo Limpo Seco sem 
Murundus, Campo Limpo Úmido com Murundus e 
Campo Limpo Úmido sem Murundus.

Apesar da sua alta representatividade e 
complexidade, o Campo Limpo ainda não foi objeto 
de estudo na bacia Taquara. A caracterização aqui 
apresentada está calcada nos trabalhos compilados pelo 
IBGE (ZONEAMENTO..., 2005) e nos subsídios 
obtidos através das observações de campo.

Campo Limpo Seco com Murundus
Essa forma de Campo Limpo ocorre em várias partes 
da bacia do córrego Taquara e tem as suas maiores 
disjunções nas vertentes dos córregos Taquara, 
Roncador e Tapera, em terras da Recor e da EEJBB 
(Mapa 1). Segundo as estimativas, essas disjunções 
totalizam 99,7 ha (equivalem a 11,0% da área total de 
Campo Limpo nessa bacia) ou 35,4 hectares (14,8% da 
área total de Campo Limpo da Recor).

Os solos nas áreas de ocorrência dessa forma de 
Campo Limpo são de textura arenosa e pertencem às 
classes denominadas Cambissolo, Plintossolo e Latossolo 
Amarelo (ver Capítulo 2). Os murundus, aparentemente, 
correspondem a ruínas de antigos termiteiros e 
geralmente são mais esparsos e disformes do que os 

do Campo Sujo com Murundus. As superfícies que os 
circundam só excepcionalmente se encharcam.

 A vegetação do Campo Limpo Seco com 
Murundus é dominada por poáceas dos gêneros 
Axonopus, Panicum, Paspalum, Mesosetum, 
Schizachyrium e Imperata, entre outros. Em algumas 
partes, a única espécie de Imperata (I. brasiliensis) se 
torna dominante e bastante notável, devido às suas 
grandes e plumosas panículas de cor branca.

Outras famílias com elementos herbáceos 
importantes na composição dessa vegetação são 
Cyperaceae, Eriocaulaceae, Gentianaceae, Orchidaceae, 
Asteraceae e Melastomataceae. Estas duas últimas 
famílias participam também da composição da camada 
de subarbustos. As espécies de maior destaque da 
família Asteraceae são dos gêneros Vernonanthura e 
Lessingianthus, enquanto as de Melastomataceae são 
dos gêneros Ossaea, Macairea, Trembleya e Leandra. 

Floristicamente, a cobertura dos murundus pouco 
difere da cobertura das superfícies que os circundam. 
Normalmente, as diferenças se resumem a uma 
discreta presença de subarbustos e arbustos nanicos de 
espécies de Cerrado Sentido Restrito nos murundus.

Campo Limpo Seco sem Murundus
Essa outra forma de Campo Limpo está representada 
na bacia do córrego Taquara por um conjunto de 
disjunções que se acham distribuídas ao longo de 
ambas as vertentes do córrego Taquara e que variam 
grandemente em tamanho. A maior disjunção, com 
mais de 300 ha, está situada na vertente da margem 
direita desse córrego, em terras da EEJBB e da Recor 
(Mapa 1). As disjunções totalizaram 578,8 ha, um 
montante que equivale a 63,9% da área de Campo 
Limpo e que é superada apenas pelas áreas de Cerrado 
Típico e de Cerrado Ralo.  Na área da Recor, essas 
disjunções totalizaram 108,5 ha (correspondendo 
a 45,2% da área de Campo Limpo), sendo inferior 
apenas às áreas de Cerrado Típico, Cerrado Ralo e 
Campo Sujo sem Murundus.

Essas disjunções ocupam superfícies que variam 
de planas a inclinadas e que, quando são de grande 
extensão, se estendem das baixas às altas vertentes 
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do córrego Taquara. Essa situação está bastante evidente 
na grande disjunção que se estende das proximidades 
do córrego Roncador, na Recor, às margens do córrego 
Tapera, na EEJBB (Foto 11).

Os solos nas disjunções de Campo Limpo Seco sem 
Murunduns são bem drenados e constam, principalmente, 
de cambissolos e plintossolos. Os cambissolos predominam 
nas médias e altas vertentes, são rasos, de textura 
grosseira e apresentam calhaus em algumas áreas. Os 
plintossolos ocupam maior área nas baixas vertentes, 
são relativamente profundos e de textura areno-argilosa 
(ZONEAMENTO..., 2005).

A vegetação do Campo Limpo Seco sem Murundus, 
como a do seu similar acima descrito, é dominada por 
poáceas dos gêneros Axonopus, Panicum, Paspalum, 
Mesosetum e Tristachya, mas a sua composição como 
um todo e alguns aspectos da sua fisionomia mudam 
consideravelmente em função de variações no relevo e nos 
solos. Nas áreas mais planas das baixas e médias vertentes, 
onde o solo é mais profundo e de textura mais fina, a 
dominância de poáceas é quase total e se dá principalmente 
através de Tristachya leiostachya, cujas touceiras chegam a 
atingir 1,5 m de altura. No meio desse capinzal, a única 
espécie lenhosa que se destaca é Roupala montana, que 
ocorre como pequeno arbusto, enquanto no Cerrado 
Sentido Restrito aparece como arvoreta.

Ao contrário do esperado, nas áreas mais declivosas 
das médias e altas vertentes, onde os solos são mais rasos 
e chegam a ser pedregosos, a dominância e o porte das 
poáceas são claramente menores e alguns elementos não 
herbáceos, como Kielmeyera rosea, Merremia tomentosa, 
Aegiphila lanata, Vochysia pumila, Stenodon suberosus, 
Chamaecrista brachyrachys, Lychnophora ericoides e Vellozia 
cf. variabilis, passam a se destacar ou mesmo a dominar 
(Foto 12).

As cinco últimas espécies conferem importância 
extremamente alta aos campos limpos secos sem murundus 
da bacia do córrego Taquara, pois são consideradas 
exclusivas dessa forma de Campo Limpo e, diante do 
avanço das atividades antrópicas, estão com as suas 
populações sob risco de extinção. A situação de Lychnophora 
ericoides tem sido considerada particularmente crítica em 
todo o Cerrado, pelo fato de ser uma espécie medicinal que 
é explorada de forma rudimentar pelo homem.

FOTO 12  Detalhe de um Campo Limpo Seco sem Murundus em área declivosa na alta vertente da Bacia do 
Taquara, com presença marcante de Vellozia cf. variabilis.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 11.02.1991.

FOTO 11  Aspecto da área de dominância de Campo Limpo Seco sem Murundus na cabeceira do 
córrego Taperinha, na área da EEJBB.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 11.02.1991.
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Campo Limpo Úmido com Murundus
Ocorre no mosaico de áreas paludosas ou sazonalmente encharcadas, 
em forma de faixas, das planícies e das partes mais baixas das vertentes 
dos cursos d’água. As suas principais disjunções estão posicionadas ao 
longo dos córregos Taquara e Roncador, em terras da Recor e da EEJBB 
(Mapa 1). Segundo as estimativas, as suas disjunções totalizam 113,5 ha 
(equivalentes a 12,5% da área total de Campo Limpo na bacia do córrego 
Taquara) ou 65,1 ha (correspondendo a 27,2% da área total de Campo 
Limpo da Recor).

Os solos nas disjunções dessa vegetação campestre são álicos, úmidos, 
geralmente se tornam saturados de água no período chuvoso e constam de 
organossolos, gleisssolos e plintossolos (ZONEAMENTO..., 2005). Os 
murundus, segundo as observações de campo, correspondem a termiteiros 
menos arruinados e de tamanho menor do que os dos outros campos com 
murundus descritos neste trabalho.

A vegetação do Campo Limpo Úmido com Murundus é dominada 
por poáceas que formam touceiras robustas, com os gêneros Andropogon, 
Arthropogon, Paspalum, Hyparrehenia e Imperata contendo as espécies mais 
abundantes. A família Cyperaceae rivaliza com Poaceae nessa vegetação, 
dominando parcialmente através de espécies de Eleocharis, Fimbristylis, 
Lagenocarpus, Bulbostylis e alguns outros gêneros. Outras famílias com 
espécies graminoides abundantes são Xyridaceae, com algumas espécies 
de Xyris, e Eriocaulaceae, com espécies de Paepalanthus e Syngonanthus.

O componente herbáceo do Campo Limpo Úmido com 
Murundus contém também espécies de Orchidaceae, Gentianaceae, 
Melastomataceae, Asteraceae e de algumas outras famílias de mono e 
dicotiledôneas, além de pteridófitas. As famílias Droseraceae, com o 
gênero Drosera, e Lentibularaciaceae, com o gênero Utricularia, também 
estão presentes na vegetação. O componente herbáceo como um todo é 
muito semelhante ao da Vereda.

O componente subarbustivo dessa forma de Campo Limpo Úmido 
pode ser considerado pouco expressivo e, basicamente, é composto 
por espécies de Vernonanthura e Raulinoreitzia, da família Asteraceae, 
e de Microlicia, Rynchanthera, Leandra, Lavoisiera e Ossaea, da família 
Melastomataceae.

Como no caso do Campo Limpo Seco sem Murundus, a cobertura 
dos murundus pouco difere da cobertura das superfícies que os circundam. 
A única diferença considerável é uma ligeira concentração de subarbustos 
nos murundus.

FOTO 13  Aspecto de uma faixa de Campo Limpo Úmido sem Murundus no córrego Taquara, logo após um incêndio, e tendo ao 
fundo uma Mata-Galeria Paludícola com buritizeiros.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 12.05.1986.

Campo Limpo Úmido sem Murundus
Essa forma de Campo Limpo Úmido ocorre no mesmo mosaico de áreas paludosas ou 
sazonalmente encharcadas que contém as disjunções de Campo Limpo Úmido com 
Murundus. As suas disjunções predominam nas partes mais encharcadas desse mosaico 
e totalizaram 114,3 ha (correspondendo a 12,6% da área total de Campo Limpo na 
bacia de drenagem) ou 30,1 ha (equivalente a 12,6% da área total de Campo Limpo 
da Recor). Devido ao grau de encharcamento do terreno, essa vegetação é também 
denominada Brejo.

Os solos no Campo Limpo Úmido sem Murundus são os mesmos do seu similar 
com murundus, constando de um mosaico de faixas de organossolos, gleisssolos e 
plintossolos. Existe uma notória predominância de solos das duas primeiras classes 
(ZONEAMENTO..., 2005). 

A vegetação do Campo Limpo Úmido sem Murundus é muito parecida com a da 
camada rasteira da Vereda, tanto do ponto de vista fisionômico quanto do florístico (Foto 
13). Pode-se dizer também que ela muito se assemelha com a do Campo Limpo Úmido 
com Murundus, apesar da discrepância fisionômica que lhe imprimem os murundus.

A flora dessa forma de Campo Limpo Úmido guarda grande similaridade com 
a da Vereda e com a do seu congenérico com murundus, contendo a maior parte das 
espécies dominantes nessas duas fisionomias. Contudo, devido à existência de faixas 
que permanecem alagadas durante todo o ano, algumas dessas espécies desaparecem e 
em seus lugares surgem elementos como Echinodorus grandiflorus, Sagittaria rhombifolia, 
Gaylussacia brasiliensis, Lobelia cf. brasiliensis e Lwdvigia cf. nervosa, que aparentemente 
são preferenciais de áreas permanentemente alagadas. Geralmente, esses elementos se 
tornam mais conspícuos no contato com a Vereda e com a Mata-Galeria Paludícola.
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c A R A c T E R i z A ç ã o  d A s  c o B E R T u R A s  
d E  o R i g E m  A n T R ó P i c A

Várias áreas da bacia do córrego Taquara tiveram a cobertura vegetal removida 
pelo homem, estando atualmente ocupadas por vegetação secundária (capoeira), 
reflorestamentos, pomares e obras civis, como prédios e estradas. Essas áreas foram aqui 
consideradas como ocupadas por coberturas de origem antrópica e, pelas estimativas 
realizadas, totalizaram 271,8 ha (6,2% da área dessa bacia de drenagem). Na Recor, as 
áreas antropizadas ocupam 48,39 ha (3,5% de sua área). 

Pelo histórico de ocupação da bacia do córrego Taquara (ZONEAMENTO..., 2005), 
as primeiras coberturas de origem antrópica surgiram no meado do século XIX, quando 
fazendeiros realizaram desmatamentos em matas-galerias para construir moradias, criar 
gado e produzir alimentos. Mesmo após a transferência das glebas para as instituições 
governamentais que hoje são detentoras das terras, as intervenções do homem na 
vegetação dessa bacia continuaram. As principais alterações ocorreram na Recor, onde, 
nas décadas de 1960 e 1970, uma cerca de arame farpado e um largo aceiro foram 
construídos ao longo do perímetro; estradas, prédios e gramados foram implantados; 
áreas foram desnudadas para extração de cascalho e terra; e bosques e viveiros de mudas 
foram estabelecidos. No início da década de 1980, algumas partes do Cerrado Sentido 
Restrito da FAL/UnB foram convertidas em povoamentos de Pinus e Eucalyptus, 
transformando radicalmente uma significativa parte da paisagem local.

As coberturas de origem antrópica consideradas no presente trabalho receberam 
os nomes de Capoeira, Cascalheira, Reflorestamento, Pomar e Área Urbanizada. Essas 
coberturas são descritas, a seguir, com base em observações de campo e no histórico de 
ocupação acima citado. 

Capoeira

Receberam esse nome as coberturas vegetais encontradas nas áreas que foram 
desmatadas, utilizadas pelo homem e depois abandonadas, ficando entregues ao processo 
de regeneração natural. Como essas práticas ocorreram em diferentes épocas, foram 
encontradas capoeiras em todos os estágios sucessionais e, consequentemente, com 
diferenças marcantes na estrutura e composição.

As capoeiras encontradas na bacia do córrego Taquara estão situadas nas faixas 
de Mata Galeria Seca dos córregos Taquara, Roncador, Monjolo, Tapera e da Onça, 
compondo um conjunto de áreas que totalizaram 52 ha na bacia do córrego Taquara 
(1,2% da área) ou 6,6 ha na Recor (0,47% da área). Segundo o histórico de ocupação 
dessa bacia (ZONEAMENTO..., 2005),  os desmatamentos que deram origem a essas 
coberturas foram realizados em períodos anteriores à década de 1960 e se destinaram 
à formação de lavouras de subsistência e de pastagens. Sabe-se que o fogo foi um 
instrumento repetidamente utilizado na limpeza dos terrenos e na renovação dos pastos, 
o que provavelmente veio a interferir nas propriedades dos solos e no processo de 
regeneração da vegetação. 

A maior capoeira dessa bacia está situada no córrego Tapera, ocupando ambas as 
suas margens e indo até a sua confluência com o córrego Taquara (Foto 14). O vale no 
médio e alto curso do Tapera é em “V”, com encosta íngreme, mas no baixo curso é 
aberto e constitui uma superfície quase plana, em forma de leque. O solo predominante 
na área declivosa é um Cambissolo areno-argiloso, enquanto na área plana 
predominam organossolos e aluviossolos caracterizados como argilosos e profundos 
(ZONEAMENTO..., 2005). Como a cobertura vegetal atualmente existente nessas 
duas partes do vale também são diferentes, a capoeira será aqui descrita por partes.

A área declivosa foi utilizada como lavoura por um curto período e depois como 
pastagem, por um período muito maior. Existem sinais de incêndios nos tocos de 
árvores e nas árvores remanescentes. A vegetação é dominada por arbustos e indivíduos 
jovens de espécies arbóreas. A espécie arbustiva mais abundante é Gochnatia pulchra 
(Asteraceae), que, com sua folhagem acizentada, imprime uma coloração diferenciada 
à comunidade. As espécies arbóreas que mais se destacam são Tibouchina candolleana, 
Cecropia pachystachya e Trema micrantha, consideradas pioneiras típicas; e Matayba 
guianensis, Virola sebifera, Cupania vernalis e Myrcia rostrata, consideradas secundárias 
iniciais. Trepadeiras dos gêneros Mikania (Asteraceae), Ipomoea (Convonvulaceae) e 
Serjania (Sapindaceae) ocorrem sobre as árvores e arbustos, formando um verdadeiro 
emaranhado. No meio desse conjunto, existem muitas ervas invasoras ubiquitárias, 
com Pteridium arachnoideum (=P. aquilinum) e Melinis minutiflora predominando 
amplamente. Apesar da presença dessas espécies, a vegetação existente pode ser 
interpretada como a de uma capoeira que já ultrapassou o estágio inicial de sucessão.

FOTO 14  Aspecto da capoeira do vale e da foz do córrego Tapera, na área da EEJBB.  Foto: Benedito Alísio da Silva Pereira, 
15.03.1991.
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 A área plana não possui indivíduos arbóreos da época do desmatamento, mas 
contém alguns tocos de grande diâmetro, carbonizados. A vegetação está em um estágio 
sucessional que pode ser considerado inicial, tendo em vista que ainda se encontra 
dominada por P. arachnoideum e Melinis minutiflora, espécies consideradas típicas 
desse estágio. Outras invasoras ubiquitárias e competitivas, como Imperata brasiliensis, 
Chromolaena odorata, Clibadium armanii, Triumfetta semitriloba e Mikania spp. também 
estão presentes. Indivíduos jovens de elementos arbóreos pioneiros ou da vegetação 
primitiva ainda são raros. O pouco espaço livre na cobertura rasteira praticamente só 
permite o estabelecimento de algumas espécies arbustivas dos gêneros Lessingianthus 
e Vernonanthura (Asteraceae), que anualmente lançam grande quantidade de matéria 
orgânica na superfície do solo.

Outra capoeira de destaque é uma que está situada na margem direita do 
córrego da Onça. Essa capoeira está em uma superfície plana, onde predominam 
organossolos e aparentemente existem intrusões de outros solos. A área foi 
utilizada para culturas temporárias e atualmente a vegetação encontra-se em um 
estágio que pode ser considerado entre intermediário e avançado do processo 
sucessional. Além de ervas, trepadeiras e arbustos oportunistas e ubiquitários como 
os supracitados, a capoeira apresenta um expressivo número de espécies arbóreas 
características dos estágios iniciais e intermediários de sucessão em matas-galerias 
no Brasil Central, sendo Cecropia pachystachya, Trema micrantha, Piptocarpa 
macropoda, Aegiphila integrifolia, Tibouchina candolleana, Miconia cuspidata, 
Matayba guianensis, Cupania vernalis, Myrcia rostrata, Pera glabrata, Simarouba 
versicolor, Erythroxylum vaccinifolium, Jacaranda caroba e Siparuna guianensis as 
que apresentam maior densidade. Espécies comuns em matas-galerias maduras, 
como Copaifera langsdorff ii, Andira vermifuga, Cordia sellowiana, Tapura amazonica, 
Lamanonia ternata e Tabebuia impetiginosa também estão presentes, com indivíduos 
na faixa de 4-6 m de altura. Trepadeiras lenhosas ou semilenhosas dos gêneros 
Banisteriopsis, Serjania, Arrabidaea e Smilax, e o arbusto escandente Dasyphyllum 
brasiliense, também são encontrados na comunidade.

As principais capoeiras da bacia do córrego Taquara fazem limites com Cerrado 
Sentido Restrito e Campo Limpo (Seco e Úmido), apresentam considerável acúmulo de 
matéria morta na superfície e estão em áreas precariamente protegidas contra incêndios. 
Algumas foram atingidas pelos incêndios de 1994 e 2005, o que certamente veio a 
causar alterações no processo sucessional.

Cascalheira

Receberam essa denominação duas áreas da Recor que eram recobertas por 
Cerrado Sentido Restrito e que na década de 1970 foram desnudadas para 
extração de cascalho e terra para uso na construção dos prédios dessa unidade de 
conservação e da sua via de acesso. Uma dessas áreas está localizada nas margens 
dessa via, próximo à sede da Recor, e a outra está situada nos arredores da Estação 
Meteorológica do IBGE, no centro dessa Reserva. As áreas têm dimensões quase 
iguais e totalizaram 4,2 ha, equivalentes a 0,10% da área da bacia do córrego 
Taquara e 0,30% da área da Recor, respectivamente.

A cobertura vegetal que hoje existe nessas antigas cascalheiras começou a se formar 
com o estabelecimento de espécies ruderais persistentes, como Melinis minutiflora, 
Urochloa decumbens, Andropogon gayanus e Hyptis suaveolens, logo após o desnudamento. 
Na cascalheira da margem da via de acesso, foram realizados plantios de espécies exóticas 
de rápido crescimento [mangueira (Mangifera indica), piteira (Fourcraea gigantea) e 
grevílea-de-jardim (Grevillea forsteri)] e adições de restos vegetais, visando promover o 
recobrimento da área. Na outra cascalheira, somente essas adições foram realizadas.

Atualmente, a cobertura vegetal da primeira cascalheira está composta por uma 
mistura de espécies nativas e exóticas, de vários hábitos de crescimento, que foram 
plantadas pelo homem ou que surgiram espontaneamente no decorrer do tempo (Foto 15). 
Nesse conjunto, há um significativo número de espécies arbustivas e arbóreas que são da 
vegetação circundante e que se estabeleceram por meio de sementes ou de brotação de 
raízes. Emmotum nitens, Byrsonima laxiflora e Baccharis cf. salzmannii são as espécies que 
apresentam indivíduos mais desenvolvidos nessa cascalheira. Essas espécies podem ser 
tomadas como indicativo de que após mais algumas décadas a cobertura vegetal deverá 
estar semelhante à que existia antes da desnudação.

A cobertura da outra cascalheira ainda está em um estágio que pode ser considerado 
inicial no processo de sucessão natural. O terreno ainda apresenta espaços descobertos 
e o número de espécies nativas na área ainda é baixo, destacando-se apenas os arbustos 
Baccharis cf. salzmanni e Solanum lycocarpum e algumas poáceas cespitosas, como o 
capim-flechinha (Echinolaena inflexa). O contraste entre as coberturas das duas áreas 
pode ser atribuído a diferenças nos tratamentos dados pelo homem, nas características 
do substrato e na localização das áreas.

FOTO 15  Aspecto da cobertura vegetal da cascalheira da margem da via de acesso à sede da recor.  Foto: Marina de Lourdes 
Fonseca, 04.06.2009.
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Reflorestamento

Algumas áreas de Cerrado Sentido Restrito da bacia do córrego Taquara tiveram parte 
da vegetação substituída por povoamentos de essências florestais. Tais povoamentos 
estão aqui sendo chamados de reflorestamento, embora o termo florestamento possa 
ser considerado mais apropriado, pelo fato de representarem tentativas de formação de 
florestas em áreas de savana.

Existem nove povoamentos com essas essências na bacia do córrego Taquara (sete 
na FAL/UnB e dois na Recor), cujas áreas totalizaram 189,1 ha (4,3% da área da bacia 
do córrego Taquara) e 11,2 ha (0,80% da área da Recor). Cerca de 85% deste montante 
corresponde à área de reflorestamentos da FAL/UnB.

Os reflorestamentos da FAL/UnB são monoespecíficos, de Pinus ou Eucalyptus, e 
foram implantados na década de 1980, com objetivos não especificados. Dois desses 
reflorestamentos estão próximos a cabeceiras de córregos e um terceiro está nas margens 
de um Campo Limpo Úmido. Os outros estão em áreas menos críticas, sob o ponto 
de vista da sustentabilidade dos mananciais. Em alguns talhões, as árvores já foram 
derrubadas e estão em fase de brotação (Foto 16).

Esses reflorestamentos sofreram alguns incêndios, cujos efeitos, aparentemente, 
prejudicaram o desenvolvimento das árvores em alguns talhões e levaram outros a uma 
precoce decadência. Em um povoamento de Pinus, situado na cabeceira do córrego 
Taquara, a mortalidade de árvores foi alta e os seus espaços já começaram a ser ocupados 
por espécies pioneiras da flora local.

Os reflorestamentos da Recor são de espécies nativas e foram implantados nas 
décadas de 1970 e 1980, com o objetivo de “aumentar a área de matas na Reserva”. 
Ambos estão situados no vale do córrego Roncador, sendo um na cabeceira e o outro no 
médio curso, na margem esquerda.

O reflorestamento da cabeceira ocupa uma área de aproximadamente 25 ha, que 
inclui também uma alameda e dois pequenos bosques de espécies exóticas. A densidade 
desse reflorestamento é variável e nele já existem muitos indivíduos bem-desenvolvidos 
de espécies florestais do Cerrado, como Anadenanthera colubrina, Hymenaea courbaril, 
Inga marginata, Copaifera langsdorffii e Myracrodruon urendeuva, que apenas em uma 
ocasião foram atingidos por incêndio. O outro reflorestamento é bem menor e foi 
formado com mudas de espécies de várias partes do Brasil que ou não apresentaram 
grande desenvolvimento ou não resistiram aos incêndios que ocorreram na área. Por 
estas razões, esse povoamento já está quase todo tomado pela vegetação primitiva.

Apesar de não existirem estudos que sirvam de respaldo, pode-se afirmar que a 
conversão de áreas de vegetação natural em povoamentos arbóreos monoespecíficos 
reduziu a área útil para preservação da biota na bacia do córrego Taquara e diminuiu 
a oferta de alimentos para a fauna. Pode-se também afirmar que essa substituição 
provocou erosão nos solos, assoreamento, descaracterização nas paisagens e 
desequilíbrios hidrológicos nas microbacias.

Pomar

Estão incluídas nesse tipo de cobertura de origem antrópica as áreas que eram os 
quintais das casas de alguns dos antigos moradores da bacia do córrego Taquara.  
A denominação deriva do fato de que as plantas de maior destaque nessas áreas são 
remanescentes das fruteiras arbóreas plantadas por esses moradores.

Foram mapeados como pomares quatro antigos quintais que se situam na Recor 
e perfazem uma área estimada em 6,7 ha (equivalentes a 0,15% da área da bacia do 
córrego Taquara e a 0,48% da área da Recor, respectivamente). Esses remanescentes de 
pomares estão localizados em áreas de Mata-Galeria, sendo um na cabeceira do córrego 
Roncador, outro na margem esquerda desse mesmo córrego e os outros na margem 
direita do córrego Monjolo.

FOTO 16  Talhões de Eucalyptus em fase de brotação (embaixo) e em fase de crescimento (acima) em um dos reflorestamentos 
da FAL/UnB.  Foto: Marina de Lourdes Fonseca, 04.06.2009.
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Os pomares foram formados por volta de 1950 e abandonados pelos 
moradores após a desapropriação das terras pela União, em 1960 (LUCARELLI, 
1992). Porém, mesmo após a criação da Reserva Ecológica, os pomares 
continuaram a ser manejados e explorados. Cultivos de alimentos foram realizados 
em alguns deles, até 1986, mas a partir desse ano passou a prevalecer a ideia de 
que essas atividades deveriam ser paralisadas.

Além de fruteiras, esses pomares continham plantas ornamentais, medicinais e 
condimentares. Cerca de 10 anos após a paralisação das atividades antrópicas, a maior 
parte das espécies exóticas de pequeno porte já havia desaparecido e muitas árvores 
frutíferas já haviam sido afetadas pela competição das espécies nativas que aos poucos 
se estabeleceram. Atualmente, a única fruteira abundante é a mangueira (Mangifera 
indica), que também tende a desaparecer, devido à ausência de manejo (Foto 17).

Os antigos pomares são circundados por matas ricas em espécies vegetais e em 
animais dispersores de sementes, principalmente aves (NEGRET, 1983). Tapirira 
guianensis, Aegiphila integrifolia, Copaifera langsdorffii, Piper spp. e Miconia 
spp. são exemplos de espécies ornitocóricas que atualmente competem com as 
fruteiras. Espécies anemocóricas como Aspidosperma discolor, Cordia trichotoma 
e Anadenanthera colubrina também estão presentes. Apesar dos incêndios que 
atingiram parte das matas-galerias da Recor, a tendência geral desses pomares é 
darem lugar, de forma natural e completa, à vegetação nativa.

Área urbanizada

Foram classificadas como tal as áreas que atualmente concentram as obras 
realizadas com o objetivo de servir de infraestrutura para serviços administrativos 
e atividades científicas na bacia do córrego Taquara. Além de edifícios, essas 
áreas possuem calçamento, gramados, jardins e arboretos, o que lhes confere 
características de áreas urbanizadas no meio rural.

Apenas duas áreas foram consideradas urbanizadas nessa bacia; ambas 
estão situadas na Recor e, juntas, ocupam uma superfície estimada em 19,6 ha 
(equivalentes a 0,44% da área da bacia do córrego Taquara e a 1,41% da área da 
Recor, respectivamente). A principal área urbanizada corresponde ao espaço onde 
está localizada a sede do Centro de Estudos Ambientais do Cerrado – CEAC/DF, 
localizado dentro da área da Recor. A urbanização dessa área ocorreu em 1975, ano 
em que foram construídos os galpões, as vias de circulação e os gramados que hoje 
nela existem. Posteriormente, um arboreto com algumas dezenas de espécies arbóreas 
e alguns pequenos jardins com ervas e arbustos foram nela implantados (Foto 18).

A outra área urbanizada está situada na cabeceira do córrego Roncador e 
corresponde ao local onde estão situados os alojamentos para pesquisadores na 
Recor. A urbanização dessa área teve início no começo da década de 1970, com 
a construção de casas de madeira para servir de apoio ao antigo Departamento de 
Levantamento Geodésico do IBGE. Mais tarde, as casas foram transformadas em 
alojamentos para pesquisadores e mais um alojamento foi construído. Ao redor 
dessas edificações, existem gramados e arboretos de espécies exóticas, formados na 
época da construção das casas.FOTO 18  Prédio (ao fundo) e arboreto implantados na sede da recor, na bacia do Taquara.  Foto: Marina de Lourdes Fonseca, 03.06.2009.

FOTO 17  Mangueiras e árvores jovens de espécies de Mata-Galeria no antigo pomar da cabeceira do córrego Roncador, na recor.  Foto: Marina de 
Lourdes Fonseca, 03.06.2009.
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i n T R o d u ç ã o

As informações apresentadas neste capítulo estão baseadas na classificação dos 
sistemas naturais elaborada por Mamede (1995), como parte dos estudos para o 
Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF (2005), que visou fornecer 
subsídios ao Plano de Manejo da Reserva Ecológica do IBGE – Recor, inserida nessa 
bacia hidrográfica. Os estudos de campo foram realizados entre 1989 e 1991, com 
mapeamento temático elaborado na escala de 1:10 000. A metodologia adotada na 
identificação e caracterização dos geossistemas  teve como base a Teoria dos Sistemas, 
que foi desenvolvida na década de 1950 pelo biólogo Karl Ludwig von Bertalanffy 
e que posteriormente foi utilizada por  ecólogos para  aperfeiçoar o conceito de 
ecossistema formulado por Tansley (1935). Por auxiliarem os pesquisadores a 
entenderem as paisagens como um conjunto de partes interativas e interdependentes, 
os fundamentos dessa teoria passaram, posteriormente, a ser aplicados também em 
análise de paisagens (TRICART, 1977, 1982).

Esse enfoque sistêmico propõe o estudo das interações entre elementos 
(processos) em um determinado espaço geográfico, cujo padrão espacial resultante é a 
estruturação das paisagens em geossistemas. Os geossistemas são unidades dinâmicas 
de organização do meio ambiente, homogêneas e relacionadas com o território 
(SOTCHAVA, 1977; CHRISTOFOLETTI, 1983 apud SILVA, 1993), que, por sua 
vez, contêm unidades de menores ordens de grandeza, definidas como geofácies. 

As etapas do trabalho seguiram a proposta metodológica de Silva (1985, 1986a) 
e o roteiro dos estudos de natureza semelhante realizados no âmbito do Projeto 
Radambrasil e da Diretoria de Geociências do IBGE (SILVA, 1986b, 1993). Esse 
procedimento permitiu uma análise integrada dos estudos temáticos apresentados 
nos capítulos anteriores (geologia, pedologia, hidrografia, geomorfologia, vegetação e 
ocupação e uso da terra), com grau consideravelmente baixo de subjetividade.

Os pontos dos estudos temáticos levados em consideração para se chegar ao 
produto ora apresentado foram os seguintes: 

• caracterização geológica e compartimentação litoestrutural segundo os 
parâmetros: constituição litológica, considerando as suas propriedades em face das 
manifestações da dinâmica externa; e orientação, direcionamento das lineações 

estruturais e deformações tectônicas atuais e subatuais que comandam as disposições 
do quadro morfoestrutural;

• classificação dos solos segundo as características físicas, químicas, morfológicas 
e mineralógicas, objetivando a delimitação das unidades ambientais. Análise do 
potencial dos solos, de acordo com os fatores favoráveis ou limitantes à utilização. 
Análise dos indicadores de susceptibilidade à erosão e capacidade de infiltração das 
águas. Cálculo e análise do balanço hídrico nas unidades edáficas mapeadas;

• caracterização das condições hídricas e térmicas, baseada na análise dos 
parâmetros climáticos e identificação do potencial hídrico de superfície;

• classificação dos tipos de modelados de acordo com as características das formas 
de relevo e suas relações com os condicionantes estruturais e climáticos. Foram 
considerados: modelados, declividade das encostas, morfometria, aprofundamento e 
densidade da rede de drenagem, padrões de drenagem, evolução das formas de relevo, 
morfogênese/paleoclimas, processos atuantes e manifestações morfodinâmicas, tipos 
de formações superficiais;

• identificação e classificação da vegetação no nível da escala selecionada de 
acordo com o sistema proposto pelo Manual técnico da vegetação brasileira (1991) e por 
Ribeiro e Walter (2008). Caracterização das fitofisionomias através da consideração 
da sua estrutura, composição florística e características do ambiente. Avaliação da 
importância sociológica das espécies mediante levantamentos em parcelas amostrais 
estabelecidas em diferentes fisionomias;

• avaliação da diversidade florística através de coletas de material botânico em 
toda a área, em diferentes épocas do ano. Análise da evolução da cobertura vegetal e 
suas relações com os condicionantes ecológicos e influências antrópicas. Avaliação do 
estado de conservação da vegetação. Identificação, classificação e caracterização da 
cobertura de origem antrópica; e

• análise do histórico de ocupação e uso das terras da bacia hidrográfica.

Os geossistemas foram definidos a partir das correlações entre as variáveis 
ecológicas, morfoestruturais, morfofitopedológicas e os efeitos do uso da terra e das 
águas. Estes, por sua vez, exibem aspectos peculiares representados pelas geofácies, 
que correspondem aos fatores dinâmicos da paisagem refletidos pelo suporte abiótico 
e o antropismo. 
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FOTO 1  Vista parcial do geossistema Chapada da Bacia, a partir de um trecho da baixa vertente da margem direita do córrego 
Taquara . Em primeiro plano, encosta com 4 a 6% de declividade, com vegetação de Campo Úmido Limpo Úmido com Murundus. 
Ao fundo, topografia plana com vegetação de Cerrado Ralo e Cerrado Sentido Restrito.  Foto: Lindinalva Mamede, 1991.

o s  g E o s s i s T E m A s 

Foram identificados 12 geossistemas na bacia do córrego Taquara, os quais foram 
denominados de acordo com as feições do relevo, posicionamento e grau de evolução 
em relação à bacia e à rede de drenagem. Esses geossistemas foram identificados 
por algarismos romanos (Mapa 1), e as suas geofácies foram designadas por letras 
minúsculas (Quadro 1). 

Na caracterização dos geossistemas estão mencionadas as potencialidades dos 
sistemas naturais relacionados com os fatores geológicos, pedológicos, paleoclimáticos, 
ecodinâmicos, vegetacionais e às limitações edáficas e hídricas. Através da correlação dos 
elementos existentes nas unidades identificadas (geossistemas e geofácies), foi realizada a 
espacialização (Mapa 2), e uma síntese (Quadro 1) das potencialidades de cada unidade.

Geossistema I –  Chapada da Bacia

Este geossistema localiza-se na superfície de topo e contorna toda a bacia hidrográfica 
do córrego Taquara 24 109 km2, sendo correspondente a 55,37% da superfície da bacia.

O relevo nesse geossistema é plano, refletindo a homogeneidade litológica e a 
horizontalidade da superfície. Os níveis altimétricos variam de 1 000 a 1 196 m acima 
do nível do mar. O caimento gradual para o interior da bacia se faz de modo muito 
suave e os contatos com as unidades vizinhas são definidos por diferenciação edáfica 
e por modelados. Esse relevo foi modelado em sedimentos detríticos da cobertura 
terciária, que capeiam os níveis topográficos remanescentes que configuram as chapadas 
(Foto 1). Relevos desse tipo são submetidos às influências do escoamento difuso e 
escoamento hipodérmico moderado rápido e rápido. 

As coberturas nesse geossistema são constituídas por elúvios de espessura variável, 
que pedogeneizados originaram solos muito evoluídos, profundos, da classe dos 
Latossolos, predominantemente. Os Latossolos Vermelhos Ácricos posicionados nos 
planos mais elevados apresentam teores de Fe2O3 entre 8 e 18%, contendo argilas 
cauliníticas, principalmente. Em posições topográficas inferiores, seja em depressões 
rasas ou planas que contornam as partes mais elevadas, têm-se solos da classe Latossolo 
Vermelho-Amarelo, com teores de Fe2O3 entre 7 e 11%, com predomínio de gibbsitas 
e ocorrência local de caulinita. A gibbsita é um produto de dessilicatização da caulinita; 
em decorrência, entende-se que os solos que apresentam predominância de gibbsita 
estão em um estágio mais avançado de intemperização.

A montante da cabeceira do córrego Taquara e nas depressões rasas situadas em 
áreas de recarga do lençol freático que alimenta a drenagem da margem esquerda do 
córrego Taquara, registra-se o Latossolo Amarelo Acriférrico. Este solo, apesar dos 
elevados teores de ferro, apresenta cor amarelada mais clara que os anteriores, explicada 
pelo ambiente hidromórfico das áreas de recarga, mapeadas como depressões rasas.

São solos profundos, com teores de argila entre 62 e 73%, e predominância de 
gibbsita, demonstrando o grau evoluído de intemperização. Nas depressões, esses solos 
estão associados a microformas de relevo do tipo murundu, que foram ressaltadas pelo 
escoamento superficial difuso.

Como resultado da compartimentação geomorfológica e das propriedades dos 
materiais superficiais, a vegetação se mostra bastante diversificada, comportando as 

seguintes fitofisionomias: Cerrado Sentido Restrito (Savana Arborizada), Cerrado 
Denso (Savana Florestada), Cerrado Ralo (Savana Arborizada), Campo Sujo (Savana 
Gramíneo-Lenhosa), Campo Limpo (Savana Gramíneo-Lenhosa) e Campo Úmido 
com Murundus. Essas fitofionomias estão descritas no Capítulo 5 deste volume.

Esse quadro fitoecológico resulta de condições climáticas de fortes contrastes sazonais, 
com intensa concentração de chuvas no período de seis meses, de outubro a março, 
perfazendo uma média de 1 428 mm/ano, conforme a série histórica de dados da Estação 
Agroclimatológica da Recor.; a evapotranspiração anual real corresponde a 869,70 mm. 
O balanço hídrico indicou uma deficiência hídrica de 84 mm durante 4,5 a 5 meses, com 
período de utilização na segunda quinzena de abril e de reposição a partir de outubro.

Os Latossolos com plintita e os Latossolos Amarelos Acriférricos apresentam 
deficiência hídrica nos horizontes superiores, o que não acontece nas camadas inferiores. 
Como a maioria das espécies do cerrado tem sistema radicular profundo, o déficit 
contabilizado parece não constituir de fato um déficit para a vegetação desse ecossistema.

As interações e os arranjos espaciais desses elementos físico-bióticos revelaram 
estrutura e dinâmica de paisagens que, de acordo com os fatores dinâmicos, resultaram 
em ambientes: estáveis de vulnerabilidade baixa (geofácies Ia, Ib, Ic, Id, If,); estáveis 
de vulnerabilidade moderada (Ie, Il, Ig); de transição vulneráveis (Ih); de transição de 
vulnerabilidade baixa (Ii); e instável muito vulnerável (Ij).

O geossistema Chapada da Bacia abrange áreas da Recor, da Fazenda Água Limpa 
da Universidade de Brasília – FAL/UnB, e da Estação Ecológica do Jardim Botânico 
de Brasília – EEJBB. As atividades antrópicas permanentes nesse geossistema estão 
restritas à área da FAL/UnB, onde alguns povoamentos de essências exóticas foram 
implantados. No restante do geossistema, as atividades atualmente desenvolvidas têm 
como objetivo o apoio à pesquisa, com modificações pouco significativas no ambiente.
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Fonte: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental 
da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: 
IBGE, Divisão de Geociências do Centro-Oeste, 1995; 
Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de Estudos 
Ambientais do Cerrado. Com adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - 
Serviço de Fotogrametria do IBGE, a partir derestituição 
fotogramétrica de fotos aéreas escala 1:8.000 tomadas 
em 1991. Atualização elaborada pela Divisão de 
Geociências do Centro-Oeste.
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Geossistemas da bacia do córrego Taquara - Distrito Federal - 1989-1991
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Fonte: Mamede, L. (Coord.). Zoneamento ambiental da bacia 
do córrego Taquara - Distrito Federal. Goiânia: IBGE, Divisão de 
Geociências do Centro-Oeste, 1995; Zoneamento ambiental da bacia 
do córrego Taquara – DF. Rio de Janeiro: IBGE, 2005; e IBGE, Centro de 
Estudos Ambientais do Cerrado. Com adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo decar / dimaP - Serviço de 
Fotogrametria do IBGE, a partir de restituição fotogramétrica de fotos 
aéreas escala 1:8.000 tomadas em 1991. Atualização elaborada pela 
Divisão de Geociências do Centro-Oeste.
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FOTO 2  Aspecto do relevo, solo e vegetação na parte mais elevada do geossistema Divisor Taquara-Gama.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

Geossistema II – Divisor Taquara-Gama

O geossistema assim denominado fica no noroeste da bacia do córrego Taquara, 
compreendendo duas superfícies elevadas por tectônica moderna, posicionadas em 
altitudes de 1 069 a 1 083 m acima do nível do mar. A sua área total foi estimada em 
0,220 km2, correspondendo a 0,50% da superfície da bacia. 

Esse geossistema se diferencia da unidade anterior por seu estágio evolutivo. Ele é 
composto por planos desnudados exumados por processos erosivos que remanejaram os 
sedimentos da cobertura detrítica para as áreas mais baixas, regularizando a topografia 
do terreno. A exumação expôs um assoalho detrítico constituído de mais de 70% de 
materiais rudáceos, malcalibrados ao longo do perfil, que correspondem a fragmentos 
de couraças e de rochas. Os estudos mostraram que nesse material desenvolveram-se 
Plintossolos Pétricos Concrecionários, cascalhentos, pouco profundos, de textura muito 
argilosa, com deficiência de fertilidade. O balanço hídrico revelou uma deficiência de 84 mm 
de água durante 4,5 meses nesses solos. 

As fitofisionomias denominadas Campo Limpo Seco e Campo Sujo sem Murundus 
constituem a cobertura vegetal do geossistema (Foto 2). Essa cobertura tem sido 
frequentemente assolada por incêndios acidentais.

Geossistema III – Elevações e Vertentes do Cristo Redentor

Compõe-se de blocos residuais e vertentes de declives acentuados (30 a 35%) que se 
encontram posicionados entre 1 043 e 1 135 m de altitude e perfazem uma superfície 
estimada em 1 071 km2 (2,46% da área da bacia). O geossistema é resultante de processos 
morfogenéticos que ocorreram no quaternário. Os blocos residuais situados nos topos são 
remanescentes de uma superfície antiga, desnudada e degradada, esculpida em rochas do 
Proterozoico Médio, pertencentes ao Grupo Paranoá, e denominados no estudo geológico 
dessa bacia como Formação Cristo Redentor (ZONEAMENTO..., 2005). Compreende 
litologias areníticas de granulação fina síltico-arcosianas muito diaclasadas e dobradas. 
As direções estruturais orientaram a rede de drenagem, escavando os vales e os sulcos 
que descem as vertentes.

Esses vales e sulcos estão parcialmente recobertos por materiais rochosos grosseiros, 
resultantes de processos mecânicos relacionados com as fases climáticas mais secas e aliados 
às propriedades das rochas. Esse quadro morfoestrutural favoreceu o desenvolvimento de 
Cambissolos pouco profundos, de textura média, com teores de argila entre 25 e 31% e de 
silte entre 16 e 49%, com deficiência de fertilidade e impedimento à lavoura mecanizada. 
Nas encostas de declives de 4 a 6% e até mesmo nas mais inclinadas, que chegam até 35%, 
as características pedogenéticas são similares. Nas encostas dissecadas com declives de 
15 a 35%, que descem para o vale do córrego Taperinha, os processos morfogenéticos e 
pedogenéticos se assemelham. Contudo, na geofácie IIIf, a textura argilosa, com teores de 
argila entre 50 e 60% e de silte inferiores 40%, está relacionada com a litologia do substrato, 
de natureza síltico-arcosiana. Além do pavimento rochoso superficial, ocorrem agregados 
nodulares de limonita em arranjos concêntricos.
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As fitofisionomias denominadas Campo Limpo Seco e Campo Sujo sem Murundus 
recobrem totalmente a unidade (Foto 3). O sistema é instável, extremamente vulnerável 
a muito vulnerável e, localmente (geofácie III), é de transição, tendendo a instável muito 
vulnerável. 

A abertura de aceiros para proteção contraincêndios nesse geossistema expôs o solo 
à erosão, canalizou a água das chuvas e acarretou danos ambientais aos geossistemas 
posicionados nas partes mais rebaixadas, que passaram a receber as cargas detríticas 
arrastadas pelas enxurradas.

Geossistema IV – Bacia do Córrego Tapera

Abrange uma área de 1 191 km2 (aproximadamente 2,73% da área da bacia do 
Taquara), em altitudes que variam de 1 040 a 1 160 m. O geossistema compreende 
um conjunto de relevos dissecados e rampeados desenvolvidos em litologias do 
Grupo Paranoá (Proterozoico Médio), denominadas de Formação Cristo Redentor 
e Formação Gama no estudo geológico (ZONEAMENTO..., 2005). Conforme esse 
estudo,  no conjunto de rochas predominam os metassiltitos e metarritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano, com grau de massividade médio a baixo devido 
a fraturamento, clivagem ardosiana e alternância de camadas argilo-filitosas e leitos 
síltico-arenosos. 

No vale do córrego Tapera, o leito se aprofundou nas falhas e fraturas até atingir 
o metapelito ardosiano, onde se percebem blocos deslocados por efeitos da tectônica 
(Foto 4). O córrego Tapera apresenta vazão baixa, e seus afluentes são intermitentes 
no período seco, com exceção do afluente da margem direita. Apresenta vales e sulcos 
encaixados por imposição da estrutura geológica. Eventualmente ocorrem segmentos 
de canais rasos, preenchidos por colúvios provenientes das vertentes dos blocos 
topograficamente elevados. Nesse mesmo canal de drenagem, afluente da margem 
esquerda do córrego Tapera, a abertura de aceiros ocasionou a obstrução do vale, 
provocada pelo carreamento de detritos através dos aceiros construídos nas encostas de 
declives acentuados.

O conjunto sistêmico é caracterizado por relevos de topografia irregular formados 
por lombas, vertentes de declives acentuados e planos rampeados convergentes para os 
vales. Os planos rampeados apresentam microformas de relevo murundus. Essas formas 
de relevo estão cobertas por um pavimento detrítico superficial, constituído de materiais 
grosseiros de rocha e de couraça, resultando solos rasos e cascalhentos da classe dos 
Cambissolos, predominantemente.

Os Cambissolos Háplicos dominam as geofácies (IVd, IVe, IVf, IVg, IVh, IVi e IVl) 
com encostas de declividades variando de 3 a 40%. Fornecem alterações incipientes, 
originando formações superficiais de texturas média, argilosa e muito argilosa. 
Localmente ocorre Neossolo Litólico de textura média, associado ao Gleissolo devido 
ao seu posicionamento em área de exsudação do lençol freático.

Próximo a essa área de exsudação, verifica-se acumulação de material latossólico 
remobilizado da superfície superior. Nas vertentes que acompanham a margem 
direita do córrego Tapera, ocorrem Plintossolos Pétricos Concrecionários de textura 
muito argilosa.

FOTO 3  Aspecto do relevo e vegetação no geossistema Elevações e Vertentes do Cristo Redentor, na parte mais elevada da 
paisagem.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 4  Visão geral do geossistema Bacia do Córrego Tapera, mostrando o leito encaixado ao longo de falhas e fraturas.  A parte 
mais baixa da paisagem, à direita da foto, corresponde ao fundo do vale do córrego Taquara, nas proximidades da sua confluência 
com o ribeirão Gama.  Foto: Lindinalva Mamede, 1991.
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As propriedades físicas dos solos associadas à baixa fertilidade natural identificaram 
este geossistema como uma unidade de ambiente instável, muito vulnerável a 
extremamente vulnerável, localmente de transição tendendo à instabilidade ambiental e 
vulnerável à erosão.

Essas características aliadas aos condicionantes climáticos refletem-se na 
fitofisionomia de Campo Limpo Seco, Campo Sujo com e sem Murundus e, localmente, 
Cerrado Ralo. As coberturas vegetais chamadas Capoeira e Vereda ocorrem na unidade 
denominada de Calha preenchida do córrego Tapera, em área muito restrita.

A baixa densidade de biomassa favorece a ação dos processos erosivos devido a sua 
pouca proteção. Por outro lado, a presença do pavimento detrítico superficial funciona 
como um manto protetor de erosões mais profundas. A abertura de aceiros contribuiu 
para desproteger ainda mais os solos, desencadeando processos erosivos de grande 
amplitude, atingindo também as áreas posicionadas a jusante desses relevos.

Geossistema V – Borda da Alta Bacia

É constituído por planos inclinados, posicionados em cota altimétrica entre 1 044 e  
1 142 m, nos cursos superiores dos vales e/ou separando a superfície de topo do patamar 
concrecionado. Ocupa aproximadamente 3,664 km2, correspondendo a 8,42% da área 
da bacia do Taquara. O sistema está representado por planos inclinados, de topografia 
suave, direcionados para o centro da bacia do córrego Taquara. Sobre o terreno foram 
desenvolvidos materiais da cobertura autóctone e pedogeneizados, posteriormente 
remanejados. As vertentes, ainda bastante conservadas e de declives fracos (2 a 8%), 
mantêm solos muito desenvolvidos da classe dos Latossolos de textura muito argilosa.

Em certos setores do sistema, há predominância da argila gibbsita sobre a caulinita, 
demonstrando o grau mais avançado de intemperização. Essa predominância ocorre nos 
setores onde existe ocorrência de Latossolos Vermelho-Amarelos Ácricos, com teores de 
ferro (Fe2O3) entre 7 e 11%. Em posição topográfica divergente ocorrem os Latossolos 
Vermelhos, recobrindo as áreas mais rebaixadas e regularizando a topografia, também 
de alteração ferralítica, com teores de ferro (Fe2O3) entre 8 e 18%. São solos profundos 
originados de sedimentos remanejados dos níveis superiores, com fertilidade natural 
muito baixa e textura muito argilosa.

Esse geossistema é formado por geofácies desenvolvidas em fitofisionomias de 
Cerrado Denso (Savana Arborizada), Cerrado Sentido Restrito e Campo Sujo com e 
sem Murundus, sob condições climáticas caracterizadas por um período seco e outro 
chuvoso (Foto 5). Nessas condições de origens semelhantes, o ambiente apresenta 
desigualdade com relação à regeneração da fitofisionomia do Cerrado.  
A área recoberta por Cerrado Denso corresponde à parte central de uma paleotopografia 
irregular, preenchida pelos sedimentos detríticos que recobriam relevos circunvizinhos, 
tectonicamente soerguidos. Partindo do pressuposto de que o escoamento hipodérmico 
é favorecido pela paleotopografia para onde convergem as águas subsuperficiais e a 
conservação de mais umidade, criaram-se condições propícias para o desenvolvimento 
dessa vegetação. Esse pressuposto leva a admitir que se nas vizinhanças de mesma 
origem e condições climáticas e solo não existirem as mesmas condições de regeneração, 
deve-se então aventar a hipótese ao fato de se atingir o déficit hídrico mais rapidamente. 

Do ponto de vista de estabilidade, o ambiente se caracteriza como estável e pouco 
vulnerável. Os planos rampeados recobertos por Latossolos Petroplínticos se 
caracterizam como áreas de transição vulneráveis.

Em torno das cabeceiras da drenagem, os planos rampeados convergem para os 
vales e são recobertos por Latossolos Plínticos moderadamente drenados e Latossolos 
Amarelos Acriférricos, que compreendem uma variação de Latossolo com teores 
de ferro similares aos dos Latossolos Vermelhos, mas de coloração amarelada mais 
clara, devido à hidratação do ferro. Nesses setores, apesar da estabilidade ambiental, a 
vulnerabilidade é moderada.

Nos planos inclinados com murundus, desenvolvem-se Cambissolos Plínticos e 
Petroplínticos, de textura argilosa. Com o escoamento superficial, as microformas de 
relevo dos murundus foram ressaltadas, criando uma diversidade de ambiente que 
funciona numa mesma unidade ambiental. A vegetação de Campo Limpo recobre as 
áreas intermurundus, enquanto sobre estes ocorrem dicotiledôneas lenhosas das formas 
fisionômicas de Cerrado. Todas essas características levam a considerar o ambiente como 
de transição, com predisposição à erosão moderada.

De um modo geral, a área do geossistema está bastante conservada. Esse estado 
constitui um fator de manutenção das atuais condições de equilíbrio.

FOTO 5  Aspecto do relevo e da vegetação em uma parte do geossistema Borda Alta da Bacia.  Foto: Luciano de Lima 
Guimarães, 2010.
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 Geossistema VI – Patamar Marginal

Esse geossistema ocupa 3 044 km2 (6,99% da superfíce da bacia do Taquara), e 
encontra-se posicionado entre os Planos Rampeados Superiores e os Sistemas de 
Rampas Interiores, em níveis altimétricos de 1 060 a 1 110 m.

A superfície é constituída de planos e lombas compostos por couraças ferruginosas, 
correlacionáveis com níveis de erosão mais antigos, desenvolvidos em condições 
climáticas muito severas. A camada de detritos grosseiros de couraça que ocorrem 
superficialmente apresenta espessura variável e pode-se encontrar reagregada ou não por 
cimento limonítico. O conjunto forma um patamar que contorna os planos coluvionados 
inferiores, marcando o limite de duas fases temporalmente distintas. Sua divisão em 
várias subunidades ambientais decorre de sua origem e evolução.

O patamar representa, portanto, as partes terminais da superfície de erosão mais 
elevada da bacia, anteriormente recobertas por materiais finos, argilosos, e atualmente 
exumadas dessa cobertura por processos erosivos mais recentes. Nesses planos 
desnudados, desenvolveram-se Plintossolos Pétricos Concrecionários e Cambissolos 
Petroplínticos, pouco profundos, de textura argilosa e de baixa fertilidade natural (VIb).

Áreas de encostas com ou sem murundus (VIa,VIe) formam planos inclinados com 
declividade variando entre 2 e 12%, com Plintossolos Pétricos Concrecionários pouco 
profundos, de moderada predisposição à erosão. Esses ambientes caracterizam-se como 
de transição, de vulnerabilidade moderada.

As vertentes e lombas de declives acentuados desenvolveram-se em bancadas de couraças 
reajuntadas por cimento limonítico constituído de fragmentos de rochas não orientados, com 
blocos de forma subangulosa, angulosa e subarredondada. Nessa unidade também ocorrem 
carapaças desenvolvidas em alteritos das rochas metassedimentares da bacia; localmente, 
predomina o quartzo com cimento ferruginoso. Os processos de formação dessas couraças 
de alteritos e conglomerática estão associados a períodos de evolução diferentes daqueles dos 
patamares detríticos, portanto posteriores à superfície de topo.

Os solos são rasos, do grupo dos Plintossolos Pétricos Concrecionários, 
desenvolvidos sob Cerrado Ralo e, localmente, Cerrado Sentido Restrito, Campo Sujo 
com ou sem Murundus (Foto 6) e Campo Limpo Seco, compreendendo um ambiente 
de transição com vulnerabilidade moderada. Já as vertentes detríticas com declives 
acentuados sob a Floresta de Galeria formam um ambiente estável de vulnerabilidade 
baixa. A floresta, nessas áreas, ainda se encontra muito conservada e funciona como um 
fator de equilíbrio da unidade sistêmica.

Nesse geossistema ocorreram ações de diferentes graus de comprometimento 
ambiental, tais como: aceiros, queimadas não controladas e pastejo por gado bovino, 
em ambiente de transição tendendo à instabilidade, em função da maior eficácia 
dos processos morfogenéticos. A maior fragilidade encontra-se no ponto de maior 
declividade da vertente do “shoulder ao backslope”, onde os processos morfogenéticos 
superaram os pedogenéticos. Os aceiros abertos acarretaram desequilíbrios, atingindo 
também as áreas da baixa encosta.

Geossistema VII – Sistemas de Rampas Interiores

Localizados na parte interna da bacia do córrego Taquara, em altitudes que variam de 
1 030 a 1 135 m, esses sistemas ocupam uma área de 5,7365 km2 (13,17% da área dessa 
bacia) e caracterizam-se por apresentar topografia plana conservada, inclinada para os vales 
da bacia em estudo. As diferenciações das suas unidades são decorrentes dos períodos de 
evolução. De um modo geral, as suas superfícies estão inumadas por colúvios remanejados 
da superfície de topo, encontrando-se em grau de intemperização bastante adiantado; 

FOTO 6  Aspecto do relevo e da vegetação de uma parte do geossistema Patamar Marginal onde ocorrem murundus recobertos 
por Campo Sujo.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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em alguns setores apresentam-se recobertas por um pavimento detrítico, contendo 
grânulos e blocos de couraças e de rochas de calibre variado. Além dessas mudanças 
ocorridas lateralmente, as mudanças verticais locais que contribuíram no posicionamento 
topográfico da unidade foram influenciadas pela tectônica moderna do Quaternário.

A diversidade do sistema reflete a origem dos materiais. A área do Cristo Redentor 
compõe-se de planos desnudados e retocados (VIIa, b), elaborados por processos 
de pedimentação, recobertos por detritos rochosos superficiais e blocos de canga 
concrecionada. A ação do escoamento superficial está bastante evidenciada; ocorre aí o 
remanejamento dos materiais finos e a retenção dos grosseiros nas rampas.

As rochas constituídas por arenitos e metassiltitos produziram os materiais dos 
Cambissolos pouco profundos, cascalhentos e endocascalhentos, endopetroplínticos. 
Esses solos apresentam textura argilosa com elevados teores de silte, relacionados com a 
rocha de origem e o seu grau de intemperização. O grau de intemperização é ressaltado 
pelo resultado de difratograma, onde ainda aparece o mineral mica junto a esse material. 
A presença da gibbsita e da caulinita está relacionada com os materiais de superfície de 

FOTO 7  Aspecto do relevo, solo e vegetação em uma parte do geossistema Sistema de Rampas Inferiores, na margem esquerda 
do córrego Taquara.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

topo. Nessa subunidade ocorrem ainda Plintossolos Pétricos Concrecionários relacionados 
com concrecionamentos ocorridos em fases mais recentes, pleistocênicas. Esses solos 
apresentam fertilidade natural baixa e são recobertos por vegetação de Campo Limpo 
Seco, tendendo em algumas faixas para Campo Limpo Úmido. Esses Cambissolos 
desenvolveram-se também em alguns pontos das encostas conservadas, com microformas 
de relevo murundus, sob vegetação do tipo Campo Sujo com Murundus (VIIq).

Os planos de agradação com murundus e os baixos terraços (Vc, Vd) estão 
posicionados nas proximidades da planície do córrego Taquara. Por se localizarem em 
áreas de recepção de sedimentos, ao longo de seu perfil há registros paleoclimáticos 
das diferentes fases a que a área foi submetida. Esses sedimentos fornecem 
alterações incipientes, resultando em Cambissolos Plínticos e Petroplínticos (VIIc), 
moderadamente drenados e polifásicos (VIId), sob vegetação de Campo Limpo Úmido, 
muitas vezes com murundus.

Na área denominada de Cristo Redentor, as propriedades físicas dos solos e a 
deficiência de fertilidade natural conduzem a classificar e identificar as áreas como de 
transição, tendendo à instabilidade, moderadamente vulnerável e vulnerável à erosão, 
localmente (VIId) estável e moderadamente vulnerável. O seu posicionamento dentro 
do contexto da bacia aumenta a necessidade de precaução com relação às atividades 
antrópicas, pois apesar de ocorrer uma cobertura contínua e densa da vegetação 
campestre, favorável à manutenção do equilíbrio da área, estas devem ser conservadas. 
Por outro lado, sendo este tipo de vegetação muito vulnerável a incêndios, quando estes 
ocorrerem, no final da seca, deixarão o solo exposto à ação das gotas e enxurradas das 
primeiras chuvas.

As médias encostas, posicionadas entre a superfície de topo e as rampas interiores, 
apresentam-se parcialmente desnudadas pela ação do escoamento superficial difuso 
e semiconcentrado. A eficácia do escoamento expôs a couraça e esculpiu nas encostas 
áreas mais rebaixadas, de fundos planos e alongadas em direção aos vales. Estes 
condicionantes refletiram-se nos Plintossolos Pétricos Concrecionários de textura 
muito argilosa sobre o patamar de couraça e/ou de detritos de couraça, e localmente 
(VIIb) Latossolos denominados de Amarelos Acriférricos, plínticos e/ou petroplínticos 
ou cascalhentos, de textura muito argilosa. A hidratação dos materiais, em decorrência 
da maior disponibilidade hídrica, favorecida pela base concrecionada, faz com que 
esses solos apresentem-se com coloração amarelada clara. As microformas de relevos 
murundus foram realçadas pela erosão dos colúvios das áreas intermurundus pelo 
escoamento superficial concentrado e semiconcentrado. Esses solos estão recobertos 
por vegetação de Campo Limpo Seco, Campo Sujo com e sem Murundus e Cerrado 
Ralo (Foto 7). Os aspectos dinâmicos favorecidos pelo quadro natural identificam esses 
setores das médias vertentes como ambientes de transição tendendo à instabilidade, 
vulnerável à erosão. No subsistema VIIf, onde ocorre Latossolo Vermelho-Amarelo 
plíntico, de textura muito argilosa, o ambiente é instável e pouco vulnerável.
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As rampas (VIIi) localmente desdobradas, recobertas por colúvios remanejados, muito 
intemperizados, estão relacionadas com a evolução quaternária. As formações superficiais 
resultantes deram origem aos Latossolos Vermelhos, Latossolos Vermelho-Amarelos e 
Latossolos Amarelos Acriférricos. Sob condições de maior umidade, desenvolveram-se 
o Campo Limpo  Seco e o Campo Sujo sem Murundus e, nas áreas de menor índice 
hídrico, o Cerrado Ralo. A fitoestabilidade é conduzida pela cobertura densa e contínua 
da vegetação campestre, em ambiente de transição tendendo à estabilidade, com pouca 
vulnerabilidade à erosão.

Nas baixas encostas, geralmente acompanhando as áreas de acumulação (VIIj, VIIl), 
a paisagem se caracteriza por rampas pontilhadas por microformas de relevo (murundus) 
constituídas por colúvios muito argilosos. Os solos resultantes são Latossolos 
Vermelho-Amarelos distróficos, plínticos e Latossolos Amarelos Acriférricos plínticos, 
os quais variam de pouco profundos a profundos, e são de textura muito argilosa, 
com exposição ocasional da bancada de couraça. São oriundos de remanejamentos 
sucessivos relacionados provavelmente com o Holoceno. Sob processos morfogenéticos, 
pedogenéticos e condições climáticas variáveis, esses solos foram lixiviados e se tornaram 
deficientes em fertilidade. A vegetação natural é de Campo Limpo Úmido com 
Murundus e, localmente, Campo Sujo com Murundus. O potencial dos fatores naturais 
mantém o equilíbrio da subunidade e, por ser um ambiente de transição de moderada 
vulnerabilidade à erosão, requer cuidados de proteção.

As encostas retocadas e com murundus apresentam os mesmos tipos de vegetação 
de Campo Limpo e Campo Sujo, sobre Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos 

Amarelos Acriférricos. São solos pouco profundos de caráter endopetroplíntico e 
endocascalhento que, sob as condições climáticas vigentes, estão sujeitos a risco de erosão 
crescente em função de abertura de aceiros.

Nas rampas de baixa encosta, situadas nas cabeceiras dos córregos Pitoco, Monjolo, 
Onça, Sem Nome e Taquara, em função da hidrodinâmica existente junto a essas 
cabeceiras, com umidade suficiente durante o ano todo, criou-se um ambiente propício ao 
desenvolvimento de Floresta de Galeria.

Na margem esquerda do córrego Taquara, ocorre vertente detrítica com declives 
acentuados. Aí se formaram Cambissolos cascalhentos e petroplínticos, pouco 
profundos, de textura argilosa. Além do relevo, os solos apresentam fortes limitações de 
uso, por suas más propriedades físicas, deficiência hídrica de 4,5 a 5 meses/ano e baixa 
fertilidade natural.

Essas condições estão refletidas na cobertura vegetal que se apresenta sob a forma de 
um Campo Limpo Seco, bem mais rarefeito que aqueles que se encontram, principalmente, 
na subunidade VIIi. Em decorrência, a área apresenta um potencial natural muito baixo, 
correspondendo a um ambiente instável, extremamente vulnerável. Os aceiros abertos nessas 
vertentes provocaram desequilíbrios sérios e danos nas áreas conexas a jusante.

Sob essas mesmas condições edáficas e de relevo, e posição junto ao vale do córrego 
Taquara, desenvolveu-se a fitofisionomia florestal, em função do índice hídrico, com 
umidade suficiente durante o ano todo. O período atual de fitoestabilidade foi precedido 
por fases de instabilidade morfodinâmica correlativa à pedimentação detrítica que ocorreu 
no interior da bacia do córrego Taquara.

 Geossistema VIII – Baixadas Marginais

O geossistema composto por essas baixadas perfaz uma área de 0,70319 km2 (1,61% da 
área total), distribuída de forma descontínua ao longo das margens dos vales da bacia do 
córrego Taquara. Essa unidade geossistêmica é formada por rampas de declives suaves de 
2 a 7%, recobertas por formações superficiais holocênicas de origem colúvio-aluvial. Trata-
se de planos localizados na baixa vertente que, conectados às planícies aluviais, receberam 
esses colúvios já pedogeneizados, provenientes das superfícies de montante. Sua origem foi 
subsequente à formação dos vales e, portanto, relacionada com a evolução morfogenética das 
planícies alúvio-coluviais do bioma Cerrado da Região Centro-Oeste.

Esses materiais recentes, muito argilosos e bastante alterados, formaram Latossolos 
Amarelos Acriférricos distróficos e profundos, com inclusões de Gleissolos. Localmente, 
ocorre Plintossolo Pétrico Concrecionário, pouco profundo, de textura muito argilosa. Trata-
se de solo formado sobre pavimento superficial de detritos de couraça, relacionado com 
os processos pedimentares quaternários, sob cobertura vegetal florestada. Sob condições 
climáticas variadas, as sucessivas retomadas erosivas provocaram o remanejamento dos 
materiais, tornando os solos muito lixiviados e deficientes em fertilidade. Independentemente 
dessas condições, a floresta desenvolveu-se em função das condições de umidade durante todo 
o ano e de fases de oscilações úmidas que favoreceram a expansão florestal. Esses argumentos 
geomorfológicos baseiam-se na própria dinâmica da paisagem.

FOTO 8  Aspecto do relevo e da vegetação em uma geofácie do geossistema Baixadas Marginais, na margem esquerda do 
córrego Taquara.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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Margeando a planície aluvial do córrego 
Roncador ocorre um solo epieutrófico, 
profundo, de textura médio-argilosa. 
Esse solo apresenta baixo coeficiente de 
seleção com grânulos de forma angulosa, 
ausência de estrutura, com relação silte/
argila elevada na superfície, evidenciando 
que o material coluvial foi pedogeneizado 
no local, diferindo dos Latossolos citados 
anteriormente (VIIIa e VIIIc), que foram 
pedogeneizados em fase anterior ao 
remanejamento. Além disso, as propriedades 
químicas deste solo o colocam em 
posição anômala dentro do contexto do 
mapeamento.

Os teores elevados de cálcio e manganês 
nos horizontes superficiais favoreceram a 
alta fertilidade, contrapondo-se à deficiência 
de fertilidade dos outros solos da bacia. A 
possibilidade de calagem foi descartada, 
pela espessura de 45 cm do horizonte 
fértil; portanto, a presença do cálcio e do 
manganês no solo poderá estar associada às 
lentes de calcário e dolomito existente nas 
ardósias do Grupo Paranoá, que na área da 
bacia afloram em fundos de vales ou baixas 
vertentes. A floresta aí desenvolvida abriga 
espécies típicas de solos mais férteis, sendo 
muitas delas tipicamente caducifólias. Esses 
componentes que constituem o ambiente 
natural fazem parte de uma unidade 
geossistêmica de categoria estável e de pouca 
vulnerabilidade à erosão.

Nas rampas com murundus, 
desenvolveu-se o Latossolo Amarelo 
Acriférrico de textura muito argilosa, 
localmente associado ao Gleissolo. Esse solo 
foi recoberto por vegetação de gramíneas e 
ciperáceas em sua primeira fase, constituindo 
o Campo Limpo Úmido. Na sua evolução 
natural, foram sucessivamente incorporando 
espécies de Cerrado, passando a constituir 
a fitofisionomia denominada Campo Sujo 
com Murundus (Foto 8).

Geossistema IX –  
Rampas de Espraiamento

Esse geossistema perfaz uma área 
de 0,51771 km2, que corresponde a 
1,19% da área total da bacia e se situa 
entre 1 030 a 1 100 m acima do nível 
do mar. As rampas são caracterizadas 
por planos de fluxos torrenciais 
coalescentes, constituídos por depósitos 
atuais e subatuais, mal classificados, 
de granulação fina a grosseira, muito 
intemperizados (Foto 9). A espessura 
dessa camada sedimentar atingiu  
8,40 m em um dos pontos onde foram 
realizados tradagens profundas.

Em um ponto de amostragem de 
solo, atingiu-se o substrato rochoso 
constituído por metapelito ardosiano; 
na parte distal, esse pacote sedimentar 
se sobrepõe aos depósitos aluviais 
recentes da planície do córrego 
Taquara.

Ao recobrirem a planície, definem-
se como deposições mais recentes que 
os materiais que preencheram o vale. A 
dinâmica fluvial resulta de um regime 
intermitente (local), influenciado pela 
alta evaporação. Como exemplo, tem-
se o córrego Taperinha, cuja vazão é 
interrompida no período vespertino, 
enquanto no período matutino a vazão 
é normal. O escoamento superficial 
difuso é mais perceptível quando 
ocorrem as queimadas.

Esses sedimentos deram origem a 
Cambissolos latossólicos, plínticos, de 
textura argilosa, localmente de textura 
média. Em parte do vale do córrego 
Taperinha, o Cambissolo está associado 
a Organossolos e Gleissolos.

O ambiente desse geossistema 
apresenta uma dinâmica estável, de 
pouca vulnerabilidade à erosão.

Geossistema X – Planícies  
e Terraços

Compreendem as várzeas e terraços fluviais, 
distribuídos ao longo dos córregos da 
bacia hidrográfica. Têm forma alongada, 
acompanhando os vales com largura 
variável e sujeitos à sua dinâmica. Perfazem 
um total de 2,600 km2, representando 
5,97% da área total da bacia. Trata-se de 
planos resultantes de acumulação fluvial, 
contendo depósitos de várzeas atuais e 
subatuais, sujeitos ou não a inundações 
periódicas. O escoamento fluvial oscila 
de acordo com os índices pluviométricos 
distribuídos durante sete meses, 

registrando-se alagamento nas planícies e 
solapamento nas margens.

Os terraços do córrego Tapera (Xa) 
encerram sedimentos aluviais polifásicos, 
que deram origem a Gleissolos Háplicos 
neofluvissólicos, profundos, de textura 
argilosa, com fendas de retração atingindo 
até 3 cm de largura. Essas características 
fazem com que o ambiente apresente-se 
frágil, instável, com predisposição para 
erosão forte. A fitoestabilidade dada pela 
cobertura de floresta foi rompida quando 
houve o desmatamento das margens do 
córrego. A partir daí, desencadeou-se um 
processo erosivo violento e crescente, com 
formação de ravinas e voçorocas.

FOTO 9  Aspecto de parte do relevo e da vegetação do geossistema Rampas de Espraiamento, nas proximidades da confluência 
do córrego Taperinha com o córrego Taquara (faixa central da foto).  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.



r e s e r v a  e c o l ó g i c a  d o  i B g e B i o d i v e r s i d a d e   T e r r e s t r e

FOTO 10  Aspecto de uma parte da planície do córrego Taquara, mostrando a planície de decantação ocupada por vegetação de Campo Limpo Úmido e Vereda, e a margem do 
córrego revestida por Floresta-Galeria Paludosa.  Foto: Lindinalva Mamede, 1991.

Nos baixos terraços (Xb) dos córregos da Onça 
e Taquara, nos trechos onde os vales não têm 
encaixamentos pronunciados e os Gleissolos Háplicos 
neofluvissólicos não apresentam fendilhamentos, o 
ambiente é estável e possui baixa vulnerabilidade. Em 
função da hidrodinâmica, as planícies apresentam 
características especiais de relevo, solo e vegetação, que 
serão tratadas a seguir. 

A planície fluvial permanentemente alagada é 
constituída de materiais orgânicos, turfosos, que deram 
origem a Organossolos, que são cobertos por Floresta-
Galeria Paludosa. Em alguns setores existem cicatrizes de 
escoamentos relacionados com as correntes concentradas 
do período de cheia. Nesses setores, as raízes de algumas 
espécies arbóreas crescem até a superfície, buscando 
arejamento e ampliando a capacidade respiratória da 
planta. O conjunto desses fatores naturais torna o 
ambiente instável e vulnerável.

A planície fluvial periodicamente inundável reflete 
os efeitos do transbordamento dos córregos nas épocas 
chuvosas. Esta subunidade geossistêmica é constituída 
por sedimentos muito argilosos, orgânicos e turfosos, 
resultantes das diferentes fases da evolução holocênica 
da planície. Os solos são recentes, pertencendo ao grupo 
de solos Hidromórficos: Organossolos e Gleissolos 
Melânicos, desenvolvidos sob Vereda e Floresta-Galeria 
Seca, algumas vezes em estágio de “capoeira”. As 
inundações periódicas relacionadas com os períodos 
chuvosos ocasionam dinâmicas diferenciadas. Os 
solapamentos de margens e desbarrancamentos locais 
comprovam a intensidade dos processos. No período 
seco, a intensidade destes é diminuída.

A fragilidade dos componentes naturais faz com 
que o ambiente seja de transição com tendência à 
instabilidade, e a proteção florestal favorece o equilíbrio 
do sistema, mas de vulnerabilidade natural moderada.

As planícies de decantação localizam-se nas 
depressões marginais às planícies alagadas e 
periodicamente inundadas. São inundadas nos 
períodos chuvosos e formadas por materiais finos 
de transbordamentos dos córregos e resultantes 
de ambientes palustres. Nesses materiais foram 
desenvolvidos Organossolos e Gleissolos Melânicos, 
sob vegetação dos tipos Vereda e Campo Limpo Úmido 
(Foto 10). Como são áreas de ambiente transicional com 
solos recentes, carecem de medidas de proteção.

Os diques marginais são feições que fazem parte 
das planícies, relacionadas com os depósitos de 
transbordamentos marginais aos canais de drenagem, 
geralmente situados entre a bacia de decantação e o 
próprio vale. Apresentam Neossolos Flúvicos, de textura 
argilosa, sob Floresta-Galeria Seca em vários estágios 
sucessionais. As novas contribuições de sedimentos, 
pouco significativos, pedogênese embrionária e ações 
morfogéticas muito fracas constituíram um ambiente de 
transição moderadamente vulnerável.

As subunidades geossistêmicas Xh e Xi correspondem 
a planos relacionados com as antigas bacias de decantação, 
classificadas de acordo com o grau de saturação de água, 
como úmida e muito úmida. Esses planos inundados 
pelas águas das chuvas são constituídos por depósitos 
fluviais posicionados acima da várzea de inundação atual, 
entre a planície e as rampas coluviais. As intercalações de 
camadas, observadas na área mais úmida (Xi), indicam 
fases da evolução morfogenética holocênica. A inclinação 

topográfica na área Xh, localizada na margem direita 
no alto curso do córrego Roncador, sugere controle 
estrutural recente.

Essas áreas estão recobertas por vegetação de Campo 
Limpo Úmido e Vereda sobre Gleissolo de textura muito 
argilosa, localmente associado a Latossolo Amarelo 
Acriférrico, Plintossolo Pétrico Concrecionário, textura 
muito argilosa; Plintossolo Háplico, textura muito argilosa; 
e Organossolo, localmente drenado por ação antrópica.

A pedogênese embrionária e as ações morfogenéticas 
muito fracas fazem da área um ambiente de transição 
com vulnerabilidade baixa.

Exceto pela área dos terraços fluviais (Xa),  
o geossistema encontra-se pouco perturbado, 
merecendo ser preservado. As áreas situadas no baixo 
curso do córrego Taquara, próximo à confluência com 
o ribeirão Gama, foram utilizadas para plantio, no 
passado provocando modificações hídricas devido à 
drenagem artificial.
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Geossistema XI – Áreas de Exsudação

Estão localizadas em vertentes e depressões rasas recentes, perfazendo uma área de 
0,519 km2, ou 1,19% do total. Constituem áreas de extravasamento do lençol freático, 
formadas pelo direcionamento das áreas de recarga para o vale. Contêm materiais coluviais 
resultantes do escoamento superficial difuso e de processos de solifluxão. De acordo com o 
grau de umidade, foram classificadas como pouco úmida, úmida e muito úmida.

As áreas pouco úmidas são povoadas por vegetação que varia de Campo Limpo 
Úmido a Campo Limpo Seco, desenvolvida sobre Latossolo Amarelo Acriférrico, plíntico 
e petroplíntico, de textura muito argilosa; Cambissolo latossólico; Plintossolo Pétrico 
Concrecionário, de textura muito argilosa, cascalhenta; e Plintossolo Háplico, de textura 
muito argilosa. 

O ambiente dessa subunidade geossistêmica apresenta uma dinâmica de transição 
tendendo à instabilidade, evidenciada pelo remanejamento do material, comandados pela 
erosão pluvial e escoamento superficial semiconcentrado, expondo localmente bancadas 
ferruginosas (Foto 11).

As áreas de surgências classificadas como úmidas (XIb) comportam vegetação de 
Campo Limpo Úmido. São constituídas por solos pouco profundos e profundos, de textura 
muito argilosa e orgânica, correspondentes aos grupos Gleissolos, Plintossolos distróficos e 
localmente Plintossolo Pétrico Concrecionário.

As áreas muito úmidas apresentam lençol freático muito alto (em torno de 15 cm), 
mesmo no período de estiagem. Sob essas condições hídricas, desenvolvem-se espécies 
vegetais adaptadas a ambientes muito úmidos, como certas gramíneas, ciperáceas, 
xiridáceas e pteridófitas, Microlicia loricata, Trembleya parviflora e Ditassa propinqua, sobre 
Gleissolo de textura muito argilosa e Organossolos.

As subunidades geossistêmicas úmidas e muito úmidas constituem ambientes 
transicionais tendendo para estabilidade, evidenciada pelo desenvolvimento embrionário 
dos processos pedogenéticos e fracas ações morfogenéticas.

Geossistema XII – Depressão Localizada

Esse sistema é constituído por um divisor rebaixado dispersor de drenagem das bacias do 
córrego Taquara e ribeirão Gama. Abrange uma superfície de 0,1623 km2, perfazendo 0,37% 
do total da bacia em estudo.

O sistema corresponde a uma depressão pontilhada com microformas de relevo, 
inundável no período chuvoso. Sua gênese relaciona-se com condicionantes geológicos 
representados por sistemas de falhamentos, sendo evoluída por processos de fuga subterrânea 
de materiais de granulação fina. Apresenta-se preenchida por uma sequência argilosa 
detrítica pelitizada, com blocos de quartzo e concreções de até três centímetros de eixo maior, 
com uma camada de concreção (crosta embrionária), que funciona como impedimento 
de drenagem. A ação do escoamento superficial, difuso e semiconcentrado realçou as 
microformas de relevo murundus (Foto 12).

De acordo com o grau de umidade, a área foi subdividida em área inundável pouco úmida 
e área úmida. Nas áreas pouco úmidas, os colúvios pouco alterados resultaram em Cambissolos, 
distróficos, pouco profundos, plínticos e petroplínticos, de textura argilosa. Nas áreas úmidas 
ocorrem Plintossolo Pétrico Concrecionário e Plintossolo Háplico de textura muito argilosa. 
A ocupação natural da fitofisionomia de Campo Limpo Úmido se deve não só às condições 
edáficas, mas especialmente à presença de umidade excessiva em toda a depressão. Nos espaços 
intermurundus ocorrem espécies adaptadas a ambientes de maior umidade, como determinadas 
gramíneas, ciperáceas e xiridáceas, Microlicia loricata, Paepalanthus sp. e Drosera montana. Nos 
murundus, predominam formas de porte reduzido de espécies arbustivas e arbóreas de cerrado.

O sistema apresenta um ambiente de transição vulnerável, com dinâmica atuante 
evidenciada pelo remanejamento de material, comandado pela erosão pluvial e escoamento 
semiconcentrado (XIIb); e outro transicional, de vulnerabilidade moderada favorecida pelas 
fracas ações morfogenéticas, pedogênese embrionária e forte proteção da cobertura vegetal.

O geossistema encontra-se preservado, com exceção da área localizada na extremidade 
mais baixa, que foi seccionada por uma estrada, cujo entulho arrastado por maquinário 
obstruiu o leito do escoamento.

FOTO 11  Aspecto do relevo e da vegetação em uma área de exsudação na cabeceira do córrego Sem Nome, situado na margem 
esquerda do córrego Taquara.  Foto: Lindinalva Mamede, 1991.

FOTO 12  Aspecto do relevo e da vegetação no geossistema Depressão Localizada.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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Ia

Depósitos de cobertura, 
inconsolidados, de natureza argilo-
siltosa, de coloração vermelho-escuro 
e espessura variável, sobrepostos a 
litologias do Grupo Paranoá

Esplanadas conservadas com declives 
menores que 5%, posicionadas no topo 
dos interflúvios em nível altimétrico de 
1 100 a 1 195 m, esculpidas em 
material de natureza argilosa e muito 
argilosa, com espessuras superiores a 
5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e do escoamento 
hipodérmico moderado rápido e rápido

Latossolo Vermelho Ácrico/ Fertilidade 
natural baixa e deficiência hídrica

Tachigali subelutina, Pterodon 
pubescens, Ouratea hexasperma, 
Caryocar brasiliense, Dalbergia 
miscolobium, Qualea grandiflora, 
Blenpharocalyx salicifolius, 
gramíneas/Cerrado Denso

Ib

Depósitos de cobertura, 
inconsolidados de natureza argilo-
siltosa, de coloração vermelho-amarela 
e espessura variável, sobrepostos a 
litologias do Grupo Paranoá

Relevo plano com declives de 1 a 6%, 
posicionados entre os planos 
rampeados superiores e topo em nível 
altimétrico de 1 000 a 1 130 m, 
recobertos por colúvios de textura 
argilosa a muito argilosa, com 
espessura variável

Fraca ação de escoamento superficial 
difuso e escoamento hipodérmico 
moderado rápido e rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Ácrico/Fertilidade Natural baixa e 
deficiência hídrica

Ouratea hexasperma, Caryocar 
brasiliense, Dalbergia miscolobium, 
Qualea Parviflora, Blenpharocalyx 
salicifolius, Connarus suberosus, 
Rourea induta, Bauhnia sp./ Cerrado 
Sentido Restrito

Ic

Depósitos de cobertura, 
inconsolidados de natureza argilo-
siltosa, de coloração vermelho-escuro, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Esplanadas conservadas com declives 
inferiores a 3%, posicionadas no topo 
dos interflúvios em níveis altimétricos 
de 1 100 a 1 170 m, esculpidas em 
material muito argiloso, com espessura 
superior a 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e escoamento 
hipodérmico moderado/rápido e rápido

Latossolo Vermelho Ácrico/ Fertilidade 
Natural baixa e deficiência hídrica

Tachigali subvelutina, Pterodon 
pubescens, Ouratea hexasperma, 
Caryocar brasiliense Daltergia 
miscolobium, Qualea grandiflora, 
Blenpharocalyx salicifolius, Emmotum 
nitens, Ocotea spixiana, Bowdichia 
virgilioides,  gramíneas/ Cerrado Denso

Id

Depósitos de cobertura, 
inconsolidados de natureza areno-
argilosa de coloração vermelho-escuro, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Esplanadas conservadas levemente 
abaciadas com declives inferiores a 2%, 
em nível altimétrico de 1 130 a
1 160 m, recobertas por colúvios 
remanejados dos níveis superiores, 
com espessura de aproximadamente 5 
m; textura média

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso, favorecido pelo 
escoamento hipodérmico rápido

Latossolo Vermelho Ácrico/ Fertilidade 
Natural baixa e deficiência hídrica

Indivíduos de pequeno porte de 
Ouratea hexasperma, Caryocar 
brasiliense, Dalbergia miscolobium, 
Vochysia thyrsoidea, Roupala 
brasillensis, Qualea grandiflora, 
gramíneas, iridáceas, 
ciperáceas/Campo Sujo

Ie

Depósitos de cobertura, 
inconsolidados, de natureza argilosa 
de coloração vermelho-amarelo, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Depressão rasa com microformas de 
relevo “murunduns”, situadas em áreas 
de má drenagem, na superfície 
aplanada, com declives interiores a 4%, 
em nível altimétrico de 1 100 m, 
preenchida por colúvios remanejados 
muito argilosos, com espessura em 
torno de 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e escoamento 
hipodérmico moderado a moderado 
rápido nas camadas superiores do 
solo, na base escoamento lento

Latossolo Vermelho-Amarelo 
plíntico/Fertilidade Natural baixa e 
excesso hídrico no período chuvoso

Formas de tamanho reduzido de 
algumas das espécies que ocorrem nas 
esplanadas conservadas: Trembleya 
parviflora, Diplusodon virgatus, 
Achyrocline satureoides, Microlicia 
loricata, Paepalanthus claussenianus, 
gramíneas, ciperáceas, iridáceas e 
xiridáceas/Campo Sujo e Cerrado Ralo

If

Depósitos de cobertura, 
inconsolidados, areno-argilosa, de cor 
vermelho-amarelo, sobrepostos a 
litologias do Grupo Paranoá

Depressão rasa com microformas de 
“murundus”, situados em áreas de má 
drenagem, evoluída sobre superfície 
aplanada, com declives inferiores a 4%, 
em nível altimétrico de 1 130 m, 
preenchida por colúvios remanejados 
de textura média; espessura de 3 m e 
75 cm

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e escoamento 
hipodérmico rápido nas camadas 
superiores do solo, na base 
escoamento lento

Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico 
plíntico/Fertilidade Natural baixa e 
excesso hídrico no período chuvoso

Trembleya parviflora, Achyrocline 
satureoides, pteridófilas, gramíneas, 
ciperáceas, xiridáceas/Campo Limpo 
Úmido

Potencial geoambiental

Tipos de solos/limitações

QUADRO 1

(continua)

Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Potencial geoambiental dos geossistemas e geofácies da bacia do córrego Taquara - 1989-1991

Litoestrutura
Relevo

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação

QUADRO 1
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Ig

Depósitos de cobertura, 
inconsolidados, muito argilosos, de cor 
vermelho-amarelo, sobrepostos a 
litologias do Grupo Paranoá

Paleovereda, área moderadamente 
drenada evoluída a partir da fuga de 
materiais para a rede de drenagem, 
atualmente preenchida por colúvios 
muito argilosos, com declives 
inferiores a 5% em nível altimétrico de 
1 100 m; espessura em torno de 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e escoamento 
hipodérmico moderado a moderado 
rápido nas camadas superiores do 
solo, na base escoamento lento

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Ácrico/Fertilidade Natural baixa e 
excesso hídrico no período chuvoso

Roupala brasiliensis, Diospyros 
burchellii, Stryphnodendron 
adstringens, Myrgine guianensis, 
Eriotheca pubescens Ouratea 
hexasperma, Palicourea rígida, 
Eremanthus glomerulatus, 
gramíneas/Campo Sujo, Cerrado Ralo

Ih

Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios de textura argilosa, de cor 
vermelho-amarelo, sobre arenito fino 
síltico-arcoseano, localmente 
silicificado

Esplanada retocada, com declives 
inferiores a 6%, posicionados em nível 
altimétrico de 1 110 m, recoberta por 
material argiloso com espessura 
inferior a 3 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e escoamento 
hipodérmico moderado rápido a rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo 
podzólico/Fertilidade Natural baixa e 
deficiência hídrica

Formas de porte reduzido de Tachigali 
paniculata, Pterodon pubescens, 
Ouratea hexasperma, Caryocar 
brasiliense, Dalbergia miscolobium, 
Qualea grandiflora, Blepharocalyx 
salicifolius,  gramíneas/Campo Sujo, 
Campo Limpo, Cerrado Ralo

Ii

Arenitos finos síltico-arcoseanos, 
localmente silicificados. Sistema de 
falhamento dominante, direcionado 
para N15-25W; dobramentos abertos 
levemente assimétricos, podendo 
formar brassinclinal

Planos desnudados truncados sobre o 
arenito, com declives menores de 5% 
posicionados em nível altimétrico de
1 110 m, sem formações superficiais

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso, favorecida pelas 
propriedades litológicas

Afloramentos de rocha/Área sem 
formação superficial

Formas de porte reduzido de Tachigali 
paniculata, Pterodon pubescens, 
Ouralea hexasperma. Caryocar 
brasiliense, Dalbergia miscolobium, 
Qualea grandiflora, Blepharocalyx 
salicifolius,  gramíneas, Melinis 
minutiflora /Campo Sujo

Ij

Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados vermelho-
amarelo, sobrepostos a litologias do 
Grupo Paranoá

Planos convergentes com declives 
inferiores de 5%, posicionados a 
montante do córrego Taquara, na 
superfície aplanada, em nível 
altimétrico de 1 130 m, recobertos por 
material remanejado, muito 
intemperizado de textura muito 
argilosa, com espessura em torno
de 5 m

Fraca em função do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderado a moderado rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Ácrico/Fertilidade Natural baixa e 
deficiência hídrica

Roupala brasiliensis, Ouratea 
hexasperma, Stryphnodendron 
adstringens, Myrsine guianensis, 
Dalbergia violacea, Kielmeyera 
coriacea, Mimosa sp., 
gramíneas/Campo Sujo e Cerrado Ralo

IIa
Metapelito constituído por rocha 
argilosa com dois sistemas de 
clivagem ardosiana muito penetrativos

Planos desnudados recobertos por 
pavimentos detríticos, textura muito 
argilosa, espessura inferior a 2 m, com 
declives inferiores a 5%, posicionados 
sobre um bloco tectonicamente 
realçado, em nível altimétrico de
1 100 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderado

Plintossolo Pétrico 
Concrecionário/Fertilidade Natural 
baixa, deficiência hídrica, pouco 
profundo e pavimento detrítico 
superficial

Formas de tamanho reduzido de 
espécies arbustivas e arbóreas de 
Cerrado, gramíneas/Campo Limpo e 
Campo Sujo

IIIa

Arenitos finos síltico-arcoseanos, 
localmente silicificados. Sistema de 
falhamentos direcionado para N15-
25W; dobramentos abertos levemente 
assimétricos, podendo formar 
brassinclinal

Elevações Residuais de topos planos 
irregulares, degradados com declives 
inferiores a 5%, posicionados em nível 
altimétrico de 1 120 a 1 135 m, 
parcialmente recoberto por materiais 
de textura média contendo grânulos e 
calhaus de calibres variados; 
espessura do material quando ocorre é 
inferior a 30 cm

Forte pela eficácia do escoamento 
superficial difuso; desagregação e 
fragmentação da rocha, escoamento 
hipodérmico moderado lento e lento

Cambissolo muito 
cascalhento/Fertilidade Natural baixa 
pouco profundo e pavimento detrítico 
superficial

Formas de tamanho reduzido de 
espécies arbustivas e arbóreas de 
Cerrado, gramíneas/Campo Limpo e 
Campo Sujo

Litoestrutura
Relevo

QUADRO 1
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IIIb

Arenitos finos síltico-arcoseanos, 
localmente silicificados; sistema de 
falhamento dominante, direcionado 
para N15-25W

Encostas convexo-retilíneas 
dissecadas, entalhadas por sulcos 
condicionados à estrutura geológica, 
com declives de 40 a 45%, 
posicionados em nível altimétrico de
1 110 a 1 120 m, recobertas por 
materiais clásticos muito grosseiros e 
matriz de textura média com 
espessura inferior a 46 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado, 
concentrado e difuso; desagregação e 
fragmentação de rocha; escoamento 
hipodérmico moderado lento e lento

Cambissolo muito 
cascalhento/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e pavimento detrítico 
superficial

Formas de tamanho reduzido de 
espécies arbustivas e arbóreas de 
Cerrado, gramíneas e 
ciperáceas/Campo Limpo e Campo Sujo

IIIc

Metassiltitos, metaritmitos, com 
intercalações de metapelito ardosiano, 
localmente ocorre veios de silica, com 
cristais de quartzo e alternância de 
camadas argilo-filitosas e leitos síltico-
arenosos; sistema de falhamentos 
dominante, direcionados para N15-25H

Encostas alongadas dissecadas, com 
declives de 15 a 40%, posicionadas em 
nível altimétrico de 1 080 a
1 100 m, recobertas por materiais 
detríticos de calibres variados, em 
matriz de textura média, com 
espessura de 30 a 50 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado, 
concentrado e difuso; desagregação e 
fragmentação de rocha; escoamento 
hipodérmico moderado lento e lento

Cambissolo muito 
cascalhento/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e pavimento detrítico 
superficial

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas de 
Cerrado/Campo Limpo

IIId

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações  de metapelito ardosiano, 
localmente ocorre alternância de 
camadas argilo-filitosas e leitos síltico-
arenosos; sistema de falhamentos 
dominantes, direcionados de N15-25H

Plano desnudo, constituído por uma 
superfície irregular, com declives 
inferiores a 5%, posicionados em nível 
altimétrico de 1 100 m, recoberto por 
um pavimento detrítico superficial, em 
matriz de textura média, com 
espessura inferior a 50 cm

Forte por ação eficaz do escoamento 
superficial difuso; desagregação e 
fragmentação das rochas; hipodérmico 
moderado lento e lento

Cambissolo muito cascalhento e 
Plintossolo Pétrico 
Litoplíntico/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e pavimento detrítico 
superficial

Gramíneas, ciperáceas, Vellozia 
variabilis, Licnphora ericoides, 
Paepalanthus sp./Campo Limpo

IIIe

Metassiltitos, Metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano, 
localmente ocorre  alternância de 
camadas argilo-filitosas e leitos síltico-
arenosos, eventualmente aparece 
cristais de quartzo; sistema de 
falhamentos dominantes direcionados 
para N15-25H

Encostas conservadas com declives de 
4 a 15%, posicionadas em nível 
altimétrico de 1 100 a 1 110 m, 
recobertas por detritos grosseiros em 
matriz de textura média, com 
espessura inferior a 50 cm

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso; 
desagregação e fragmentação da 
rocha; escoamento hipodérmico 
moderado

Cambissolo muito 
cascalhento/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e pavimento detrítico 
superficial

Gramíneas, ciperáceas, Vellozia spp., 
Licnophora ericoides, Paepalanthus 
sp/Campo Limpo

IIIf

Metassiltitos, Metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano, 
localmente ocorre alternância de 
camadas argilo-filitosas e leitos síltico-
arenosos; sistema de falhamentos 
dominante, direcionado para N15-25H

Encostas dissecadas convexo-
retilíneas, com entalhes controlados 
por lineamentos secundários;  declives 
de 15 a 35%, em nível altimétrico de
1 075 a 1 115 m, recobertos por 
detritos grosseiros, em matriz de 
textura argilosa, com espessura 
inferior a 50 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado, 
concentrado e difuso; desagregação e 
fragmentação da rocha; escoamento 
hipodérmico moderadamente lento e 
lento

Cambissolo petroplíntico muito 
cascalhento/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e pavimento detrítico 
superficial

Gramíneas, ciperáceas, Vellozia  sp., 
Mimosa  sp., formas de tamanho 
reduzido de espécies arbustivas e 
arbóreas de Cerrado/Campo Limpo

IVa

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano, 
localmente ocorre alternância de 
camadas argilo-filitosas e leitos síltico-
arenosos; sistemas de falhamentos 
dominante, direcionada para N15-25H

Encostas convexizadas conservadas, 
com declives de 10 a 40%, 
posicionadas em nível altimétrico de
1 050 a 1 100 m, recoberto por uma 
camada de detritos grosseiros, 
disseminados em uma matriz muito 
argilosa e argilosa, com espessura de 
40 a 80 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso; desagregação e 
fragmentação da rocha; escoamento 
hipodérmico

Plintossolo Pétrico/Fertilidade Natural 
baixa, deficiência hídrica, pouco 
profundo e pavimento detrítico 
superficial

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas de 
Cerrado/Campo Limpo e Campo Sujo

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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IVb

Metassiltitos e metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano 
sob uma camada de colúvios pouco 
espessa

Planos rampeados com declives de 3 a 
6%, posicionados em nível altimétrico 
de 1 130 m, próximos as cabeceiras de 
drenagem, recobertos por material 
coluvial de textura muito argilosa, com 
espessura de 1 a 2 m

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso e 
semiconcentrado; escoamento 
hipodérmico moderado rápido a rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico/ Fertilidade Natural baixa, 
moderado excesso hídrico e pouco 
profundo

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas do 
Cerrado/Campo Sujo

IVc

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25H

Vertentes detríticas com “murundus” 
com declives de 12 a 15%, 
posicionadas em nível altimétrico de
1 100 m, em áreas de exsudação do 
lençol freático, recobertos por 
materiais de textura média, com 
espessura inferior a 50 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado e difuso, 
desagregação e fragmentação da 
rocha; escoamento hipodérmico 
moderado e muito lento

Neossolo  Litólico, localmente 
Gleissolo/ Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e excesso hídrico

Gramíneas, ciperáceas e raros 
indivíduos de porte reduzidos, de 
espécies de Cerrado/Campo Úmido

IVd

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25W

Lombas e vertentes dissecadas 
detríticas, com declives de 11 a 40%, 
posicionadas e nível altimétrico de
1 050 a 1 100 m, recobertas por 
materiais detríticos grosseiros, 
envolvidos em matriz de textura 
média, com espessura inferior a 50 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial concentrado, 
semiconcentrado e difuso, 
desagregação e fragmentação da 
rocha; escoamento hipodérmico 
moderado lento e lento

Cambissolo muito cascalhento/ 
Fertilidade Natural baixa, pouco 
profundo, deficiência hídrica e 
pavimento detrítico superficial

Gramíneas, ciperáceas e raros 
indivíduos de porte reduzidos de 
espécies de Cerrado/Campo Limpo e 
Campo Sujo

IVe

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25W

Rampas coluviais com “murundus” com 
declives de 6 a 8%, posicionados no 
terço superior de encosta, em nível 
altimétrico de 1 130 m, recobertas por 
colúvios de textura argilosa, com 
espessura de 1 m

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso e 
hipodérmico moderado e lento

Cambissolo/ Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica, pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas e raros 
indivíduos de porte reduzido de 
espécies de Cerrado/Campo Limpo

IVf

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25W

Encostas detríticas retilíneas, com 
declives de 4 a 6%, posicionadas no 
terço superior da encosta em nível 
altimétrico de 1 100 m, recobertas por 
detritos grosseiros, em matriz argilosa, 
com espessura inferior a 50 cm

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso eficaz, 
favorecido pela base encouraçada; 
escoamento hipodérmico moderado

Cambissolo muito cascalhento base de 
carga/ Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica, pouco profundo e 
pavimento detrítico superficial

Espécies arbustivas e arbóreas de 
Cerrado, a maioria de reduzido porte; 
gramíneas e ciperáceas/Campo Sujo e 
Cerrado Ralo

IVg
Metassiltitos ardosianos com sistema 
de clivagem muito penetrativo

Calhas preenchidas do córrego Tapera 
com declives de 20 a 45% e localmente 
10%, posicionadas em nível altimétrico 
de 1 090 a 1 110 m, contendo 
grânulos, calhaus e blocos deslocados 
de metapelito ardosiano, em matriz 
argilosa, com espessura de 110 cm

Muito forte por ação do escoamento 
superficial difuso e concentrado com 
solapamento e desbarrancamento; 
escoamento hipodérmico moderado 
lento

Cambissolo localmente Organossolo e 
Gleissolo/ Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica, pouco profundo e 
pavimento detrítico superficial

Virola sebifera, Gochnatia pulchra, 
Matayba guianensis e outras espécies 
pioneiras de mata/Capoeira e 
remanescente de Floresta-Galeria 
Paludosa

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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IVh

Metassiltitos e metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano 
sob uma camada de colúvios pouco 
espessa

Planos rampeados com declives de 3 a 
6%, posicionados em nível altimétrico 
de 1 130 m, próximos às cabeceiras de 
drenagem, recobertos por material 
coluvial de textura muito argilosa, com 
espessura de 1 a 2 m

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso e 
semiconcentrado; escoamento 
hipodérmico moderado rápido a rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico/Fertilidade Natural baixa, 
moderado excesso hídrico e pouco 
profundo

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas do 
Cerrado/Campo Sujo

IVi

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25H

Vertentes detríticas com “murundus” 
com declives de 12 a 15%, 
posicionadas em nível altimétrico de
1 100 m, em áreas de exsudação do 
lençol freático, recobertos por 
materiais de textura média, com 
espessura inferior a 50 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado e difuso, 
desagregação e fragmentação da 
rocha; escoamento hipodérmico 
moderado e muito lento

Neossolo  Litólico, localmente 
Gleissolo/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e excesso hídrico

Gramíneas, ciperáceas e raros 
indivíduos de porte reduzidos, de 
espécies de Cerrado/Campo Úmido

IVj

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25W

Lombas e vertentes dissecadas 
detríticas, com declives de 11 a 40%, 
posicionadas e nível altimétrico de
1 050 a 1 100 m, recobertas por 
materiais detríticos grosseiros, 
envolvidos em matriz de textura 
média, com espessura inferior a 50 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial concentrado, 
semiconcentrado e difuso, 
desagregação e fragmentação da 
rocha; escoamento hipodérmico 
moderado lento e lento

Cambissolo muito 
cascalhento/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo, deficiência hídrica e 
pavimento detrítico superficial

Gramíneas, ciperáceas e raros 
indivíduos de porte reduzidos de 
espécies de Cerrado/Campo Limpo e 
Campo Sujo

IVl

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25W

Rampas coluviais com “murundus” com 
declives de 6 a 8%, posicionados no 
terço superior de encosta, em nível 
altimétrico de 1 130 m, recobertas por 
colúvios de textura argilosa, com 
espessura de 1 m

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso e 
hipodérmico moderado e lento

Cambissolo/Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica, pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas e raros 
indivíduos de porte reduzido de 
espécies de Cerrado/Campo Limpo

Va

Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano; 
sistema de falhamentos dominante, 
direcionado para a N15-25W

Encostas detríticas retilíneas, com 
declives de 4 a 6%, posicionadas no 
terço superior da encosta em nível 
altimétrico de 1 100 m, recobertas por 
detritos grosseiros, em matriz argilosa, 
com espessura inferior a 50 cm

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso eficaz, 
favorecido pela base encouraçada; 
escoamento hipodérmico moderado

Cambissolo muito cascalhento base de 
carga/Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica, pouco profundo e 
pavimento detrítico superficial

Espécies arbustivas e arbóreas de 
Cerrado, a maioria de reduzido porte; 
gramíneas e ciperáceas/Campo Sujo e 
Cerrado Ralo

Vb
Metassiltitos ardosiano com sistema 
de clivagem muito penetrativo

Calhas preenchidas do córrego Tapera 
com declives de 20 a 45% e localmente 
10%, posicionadas em nível altimétrico 
de 1 090 a 1 110 m, contendo 
grânulos, calhaus e blocos deslocados 
de metapelito ardosiano, em matriz 
argilosa, com espessura de 110 cm

Muito forte por ação do escoamento 
superficial difuso e concentrado com 
solapamento e desbarrancamento; 
escoamento hipodérmico moderado 
lento

Cambissolo localmente, Organossolo e 
Gleissolo/ Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica, pouco profundo e 
pavimento detrítico superficial

Virola sebifera, Gochnatia pulchra, 
Matayba guianensis  e outras espécies 
pioneiras de mata/Capoeira e 
remanescente de Floresta-Galeria 
Paludosa

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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Vc

Cobertura detrítica constituída por 
depósitos coluviais remanejados, 
sobrepostos à litologias do Grupo 
Paranoá

Planos coluviais com declives 
inferiores a 5%, posicionados em nível 
altimétrico de 1 080 a 1 100 m, 
recobertos por colúvios remanejados 
muito intemperizados, de textura 
muito argilosa; espessura superior a
5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderadamente rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico

Roupala brasiliensis, Ouratea 
hexasperma, Stryphonodendron 
adstringens, Myrsine guianensis, 
Dalbergia miscolobium, Kielmeyera 
coriacea, Mimosa sp., 
gramíneas/Campo Sujo, Campo Limpo e 
Cerrado Ralo

Vd

Cobertura detrítica constituída por 
depósitos coluviais remanejados, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Planos inclinados com declives de 2 a 
5%, posicionados em nível altimétrico 
de 1 125m, recobertos por materiais 
remanejados; textura muito argilosa; 
espessura inferior a 3 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderado a moderadamente rápido

Cambissolo latossólico/ Fertilidade 
Natural baixa, deficiência hídrica

Roupala brasiliensis, Ouratea 
hexasperma, Stryphnodendron 
adstringens, Myrsine guianensis, 
Dalbergia violacea, Kielmeyera 
coriacea, Mimosa sp., 
gramíneas/Campo Sujo, Cerrado Ralo

Ve

Cobertura detrítica constituída por 
depósitos coluviais remanejados, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Planos coluviais rampeados, com 
declives de 2 a 8%, posicionados em 
nível altimétrico de 1 100 a 1 125 m 
recobertos por colúvios remanejados 
muito intemperizados, 
moderadamente drenados; textura 
muito argilosa; espessura inferior a 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderado a moderadamente rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo e 
Latossolo Amarelo Acriférrico/ 
Fertilidade Natural baixa e moderado 
excesso hídrico

Roupala brasiliensis, Ouratea 
hexasperma, Stryphnodendron 
adstringens, Myrsine guianensis, 
Dalbergia violacea, Kielmeyera 
coriacea, Mimosa  sp., 
gramíneas/Cerrado Ralo e Campo Sujo

Vf

Cobertura detrítica constituída por 
depósitos coluviais remanejados, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Planos convergentes para as 
cabeceiras de drenagem, com declives 
de 2 a 5%, posicionados em nível 
altimétrico de 1 100 a 1 120 m, 
recobertos por colúvios remanejados 
moderadamente drenados, textura 
muito argilosa; espessura inferior a 2 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderado e lento nas camadas 
inferiores

Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico  
plíntico/ Fertilidade Natural baixa, 
moderado, excesso hídrico e caráter 
plíntico

Roupala brasiliensis, Ouratea 
hexasperma, Stryphnodendron 
adstringens, Myrsine guianensis, 
Dalbergia violacea, Kielmeyera 
coriacea, Mimosa sp., 
gramíneas/Campo Sujo e Cerrado Ralo

Vg

Cobertura detrítica constituída por 
depósitos coluviais remanejados, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Planos rampeados com “murundus”, 
declives de 6 a 8%, posicionados em 
nível altimétrico de 1 100 a 1 110 m 
recobertos por colúvios remanejados 
sobrepostos a um pavimento detrítico; 
textura argilosa, espessura de 1 a 2 m

Moderada a forte por ação eficaz do 
escoamento superficial difuso e 
hipodérmico moderado e moderado 
lento

Cambissolo/Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica e camada detrítica 
superficial

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas de cerrado

Vh

Cobertura detrítica constituída por 
depósitos coluviais remanejados, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Planos inclinados coluvionados com 
declives de 2 a 7%, posicionados em 
nível altimétrico de 1 080 a 1 100 m, 
textura muito argilosa; espessura 
inferior a 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderadamente rápido a rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Ácrico/Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica

Roupala brasiliensis, Ouratea 
hexasperma, Stryphnodendron 
adstringens, Myrsine guianensis, 
Dalbergia violacea, Kielmeyera 
coriacea, Mimosa sp., 
gramíneas/Cerrado Ralo

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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Vi

Cobertura detrítica constituída por 
depósitos coluviais remanejados, 
sobrepostos a litologias do Grupo 
Paranoá

Planos conservados retocados por 
colúvios que preencheram as 
irregularidades topográficas com 
declives de 2 a 4%, posicionados em 
nível altimétrico de 1 075 m, textura 
muito argilosa; espessura inferior a 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e escoamento 
hipodérmico moderado rápido

Latossolo Vermelho Ácrico/ Fertilidade 
Natural baixa; deficiência hídrica

Roupala brasiliensis, Ouratea 
hexasperma, Stryphnodendron 
adstringens, Myrsine guianensis, 
Dalbergia miscolobium, Kielmeyera 
coriacea, Mimosa sp., 
gramíneas/Campo Sujo, Campo Limpo e 
Cerrado Ralo

VIa

Cobertura detrito-laterítica, constituída 
de fragmentos de concreções 
sobrepostas a litologias do Grupo 
Paranoá

Encostas conservadas com declives de 
7 a 12%, posicionadas em nível 
altimétrico de 1 060 a 1 080 m, 
mantidas por um pavimento detrítico 
de concreções disseminadas em 
matriz muito argilosa; espessura 
inferior a 50 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso e remoção 
progressiva das partículas por 
fenômeno gravitacional 
(rastejamento); escoamento 
hipodérmico moderado

Plintossolo Pétrico 
Concrecionário/Fertilidade Natural 
baixa, deficiência hídrica e pouco 
profunda

Vochysia thyrsoidea, Qualea 
grandiflora, Roupala brasiliensis, 
Kielmeyera coriacea, Vellozia 
flavicans, Mimosa  sp., 
gramíneas/Cerrado Ralo

VIb

Cobertura detrito-laterítica, constituída 
de fragmentos de concreções 
sobrepostas a litologias do Grupo 
Paranoá

Patamar desnudo com declives de 2 a 
10%, relacionado a bancadas 
constituídas de blocos e fragmentos de 
couraças, posicionados em nível 
altimétrico de 1 070 a 1 100 m; textura 
muito argilosa e argilosa; espessura de 
50 a 90 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso com remoção dos 
elementos finos e espraiamento dos 
grosseiros; escoamento hipodérmico 
moderado.

Plintossolo Pétrico Concrecionário 
associado a Cambissolo petroplíntico 
muito cascalhento/Fertilidade Natural 
baixa, deficiência hídrica e pouco 
profundo

Tachigali paniculata, Qualea parviflora, 
Qualea grandiflora, Qualea multiflora, 
Caryocar brasiliense, Pterodon 
pubescens, Guapira  noxia, Roupala 
brasiliensis, Dimorphandra mollis, 
Schefflera macrocarpa, Ptathymenia 
reticulata , gramíneas/Cerrado Ralo, 
subordinadamente Campo Sujo e 
Cerrado Sentido Restrito

VIc

Cobertura detrito-laterítica, constituída 
de fragmentos de concreções, 
sobrepostas a litologias do Grupo 
Paranoá

Vertentes detríticas marginais aos 
vales, formadas por couraças, com 
declives de 7 a 25%, posicionados em 
nível altimétrico de 1 075 a 1 100 m 
textura muito argilosa, espessura 
inferior a 1 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderado

Plintossolo Pétrico Concrecionário/ 
Fertilidade Natural baixa e pouco 
profundo

Lamanonia ternata, Astronium 
fraxinifolium, Vochysis thyrsoidea, 
Tachigali paniculata, Plathymenia 
reticulata, Cybistax antissyphilitica, 
Terminalia argentea, Tabebuia aurea, 
Diplusodon virgatus, Callisthene 
major, Myrcia rostrata, Pseudobombax 
tomentosum, Myrcia tomentosa , 
gramíneas/Floresta-Galeria, transição 
Cerrado Sentido Restrito/Floresta-
Galeria

VId

Cobertura detrito-laterítica, constituída 
de fragmentos de concreções, 
sobreposta a litologias do Grupo 
Paranoá

Lombas desnudadas e planos 
inclinados, mantidos por couraças 
formadas por pavimento detrítico 
cimentado em laterito, com declives de 
5 a 14%, localmente 40%, posicionados 
em nível altimétrico de 1 070 a 1 110 
m; textura argilosa, localmente sem 
formações superficiais, espessura 
inferior a 30 cm

Moderada por ação eficaz do 
escoamento superficial difuso, 
pavimentação de fragmentos de 
couraça; escoamento hipodérmico 
moderado

Plintossolo Pétrico Concrecionário 
associado a Cambissolo petroplíntico/ 
Fertilidade Natural baixa, deficiência 
hídrica e pouco profundo

Tachigali paniculata, Qualea parviflora, 
Qualea grandiflora. Qualea multiflora, 
C Caryocar brasiliense, Pterodon 
pubescens, Guapira noxia, Roupala 
brasiliensis, Dimorphandra mollis, 
Schefflera macrocarpa, Plathymenia 
reticulata,  gramíneas/Cerrado Ralo, 
localmente Cerrado Sentido Restrito e 
Campo Sujo

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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VIe

Cobertura detrito-laterítica, constituída 
de fragmentos de concreções, 
sobrepostas a litologias do Grupo 
Paranoá

Planos inclinados com “murundus”, 
com declives de 5 a 7%, posicionados 
em nível altimétrico de 1 060 a
1 080 m, recobertos por material 
grosseiro, disseminado em matriz 
muito argilosa; espessura inferior a
50 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso e semiconcentrado; 
escoamento hipodérmico moderado

Plintossolo Pétrico 
Concrecionário/Fertilidade Natural 
baixa, pouco profundo e pavimento 
detrítico superficial

Sobre os murundus: Aegiphila lanata, 
Sabicea brasiliensis, Miconia albicans, 
Rourea induta, Bromelia sp.; Roupala 
brasiliensis, Byrsonima  sp; 
Erythroxylum  spp.; nas áreas entre 
murundus: Tristachya leiostachya, 
Echinolaena inflexa, Ictiothere latifolia, 
Achyrocline satureoldes, Sallax 
campestris, Lessingianthus  sp.; 
gramíneas, formas anãs de espécies 
de cerrado/Campo Sujo com Murundus

VIIa

Metassiltitos, metarilmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano, 
localmente apresenta assoalho de 
couraça ferruginosa

Planos desnudados, com declives de 4 
a 8%, posicionados em nível 
altimétricos de 1 045 a 1 075 m, 
evoluídos por processos de 
pedimentação e recobertos por 
materiais grosseiros disseminados em 
matriz argilosa localmente média; 
espessura inferior a 50 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso, com remanejamento 
de material fino e espraiamento dos 
elementos grosseiros; escoamento 
bipodérmico moderado e 
moderadamente lento a lento

Cambissolo  petroplíntico muito 
cascalhento, localmente aflora a 
bancada concrecionada/ Fertilidade 
Natural baixa e pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas de 
cerrado/Campo Limpo

VIIb
Metassiltitos, metaritmitos com 
intercalações de metapelito ardosiano

Planos retocados com declives de 3 a 
5%, posicionados em nível altimétrico 
de 1 045 a 1 075 m, evoluídos por 
processos de pedimentação, recoberto 
por uma fina camada argilosa sobre um 
pavimento detrítico, disseminado em 
matriz argilosa; espessura de 75 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso com remanejamento 
de material fino; escoamento 
hipodérmico moderado e muito lento 
na base

Cambissolo/Fertilidade Natural baixa e 
pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas de 
cerrado/Campo Limpo

VIIc
Depósitos inconsolidados grosseiros 
sobre uma camada coluvial de 18 cm

Planos de agradação, com declives de 
5 a 7%, posicionados em nível 
altimétrico de 1 045 a 1 065 m, 
recobertos por uma camada fina de 
colúvio sobreposta a um pavimento 
detrítico espesso, disseminado em 
matriz argilosa; espessura inferior a
3 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso; escoamento 
hipodérmico moderado e lento na base

Cambissolo plíntico e petroplíntico 
localmente latossólico 
plíntico/Fertilidade Natural baixa e 
pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzidos de espécies 
arbustivas e arbóreas de 
cerrado/Campo Limpo

VIId
Depósitos aluvio-coluvial argilosos e 
níveis de cascalho na base

Baixos terraços, com declives de 3 a 
4%, posicionado em nível altimétrico de 
1 035 m, formado por alúvio e colúvios, 
sobrepostos a uma camada de material 
rudáceo, moderadamente drenado; 
textura agilosa, com horizonte superior 
vértico; espessura superior a 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e hipodérmico 
moderado e lento na base

Cambissolo/Fertilidade Natural baixa, 
caravértico e plíntico e pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas, formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas de 
cerrado/Campo Limpo

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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VIIe
Cobertura detrítico - laterítica 
sobreposta a litologias do Grupo 
Paranoá

Área de fundo plano com “murundus”, 
declives de 3 a 6%, posicionada em 
nível altimétrico de 1 075 a 1 085 m, 
associada a bancadas ferruginosas, 
contendo material de textura argilosa 
recobrindo os “murundus” e nas 
superfícies intermurundus; espessura 
inferior a 40 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado e difuso 
eficaz, em decorrência da presença da 
bancada ferruginosa; escoamento 
hipodérmico moderado

Plintossolo Pétrico Concrecionário  com 
exposição local de couraça/Fertilidade 
Natural baixa, deficiência hídrica, 
caráter plíntico e pouco profundo

Formas de tamanho reduzido de 
espécies arbustivas e arbóreas de 
cerrado, gramíneas/Campo Limpo e 
Campo Sujo

VIIf
Depósitos inconsolidados remobizados 
dos níveis superiores, sobrepostos a 
camadas de fragmentos de couraça

Encostas planas, com declives de 3 a 
6%, posicionadas na média vertente 
em nível altimétrico de 1 075 a 
1 085 m, recobertos por colúvios de 
textura muito argilosa; espessura 
inferior a 3 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso; escoamento 
hipodérmico moderadamente rápido e 
lento na base

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
petroplíntico e localmente 
plíntico/Fertilidade Natural baixa, 
caráter plíntico e camada detrítica 
subsuperficial

Miconia albicans, Aegiphila lanata, 
Sabicea brasiliensis, Echinolaena 
inflexa, Nolaena inflexa, Tristachya 
letostachya, Roupala brasiliensis, 
Vellozia equamata, Stryphnodendron 
adstringens, Syagrus 
campestris /Campo Limpo, Campo Sujo 
e Cerrado Ralo

VIIg
Cobertura detrítico-laterita sobreposta 
a litologias do Grupo Paranoá

Encostas planas desnudadas, com 
declives de 2 a 6%, posicionadas na 
média vertente em nível altimétrico de 
1 075 a 1 085 m, contendo ao longo do 
perfil, fragmentos de couraça 
disseminados em matriz muito 
argilosa; espessura de 50 a 90 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso, espraiamento de 
material grosseiro; escoamento 
hipodérmico moderado

Plintossolo Pétrico Concrecionário,  
localmente cascalhento/Fertilidade 
Natural baixa, deficiência hídrica e 
pouco profundo

Formas de tamanho reduzido de 
espécies arbustivas e arbóreas de 
cerrado, gramíneas/Campo Limpo e 
Campo Sujo

VIIh

Depósitos inconsolidados, 
remobilizados dos níveis superiores 
sobrepostos a camadas de fragmentos 
de couraça

Área de fundo plano, com declives de 2 
a 6%, posicionada em nível altimétrico 
de 1 075 a 1 085 m, recoberta por 
colúvios de textura muito argilosa; 
espessura inferior a 3 m

Moderada por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado e difuso; 
escoamento hipodérmico moderado e 
lento na base

Latossolo Vermelho-Amarelo plíntico, 
localmente petroplíntico/Fertilidade 
Natural baixa, caráter plíntico, pouco 
profundo e camada detrítica 
subsuperficial

Tristachya leiostachya, Paepatanhus 
claussenianus, Achyrocline 
satureoides, Mimosa  sp, gramíneas, 
formas anãs de espécies de 
cerrado/Campo Limpo

VIIi
Depósitos inconsolidados, 
remanejados, muito intemperizados, 
conectados às planícies aluviais

Rampas coluviais desdobradas ou não, 
com declives de 2 a 7%, posicionados 
em nível altimétrico de 1 030 a 
1 100 m, geralmente conectados às 
áreas de acumulação, contendo 
materiais de textura muito argilosa; 
espessura inferior a 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e localmente 
semiconcentrado; escoamento 
hipodérmico moderadamente rápido a 
rápido

Latossolo Vermelho Ácrico/ Fertilidade 
Natural baixa e caráter plíntico

Tristachia leiostachya , arbustos e 
árvores pequenas/Campo Limpo, 
Campo Sujo e Cerrado Ralo

VIIj
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Encostas conservadas com declives de 
3 a 5%, posicionadas em nível 
altimétrico de 1 060 m, recobertas por 
colúvios remanejados muito 
intemperizados de textura argilosa; 
espessura inferior a 5 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso com remanejamento 
de material fino; escoamento 
hipodérmico moderado e lento na base

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
plíntico/Fertilidade Natural baixa, 
caráter plíntico

Tristachia leyostachya , formas de 
tamanho reduzido de espécies 
arbustivas e arbóreas de 
cerrado/Campo Limpo, Campo Sujo

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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VIIl
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Encostas conservadas com 
“murundus” de declives inferiores a 6%, 
posicionadas em nível altimétrico 
de 1 060m, recobertas por colúvios de 
textura muito argilosa; espessura 
inferior a 3 m; na área intermurundus, 
aflora lajedos de couraças

Moderada por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado; 
escoamento hipodérmico moderado e 
lento na base

Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico 
plíntico/Fertilidade Natural baixa, 
caráter plíntico

Formas de tamanho reduzido de 
espécies arbustivas e arbóreas de 
cerrado, Trembleya paviflora , 
gramíneas, ciperáceas/Campo Úmido

VIIm
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Planos retocados com declives de 3 a 
6%, posicionados em nível altimétrico 
de 1 050 a 1 075 m, recobertos por 
material coluvial de textura muito 
argilosa, sobreposto a um pavimento 
detrítico; espessura inferior a 3 m

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso e semiconcentrado 
com remanejamento de material fino; 
escoamento hipodérmico moderado e 
lento na base do perfil

Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico 
petroplíntico/Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica e camada detrítica 
subsuperficial

Qualea multiflora, Tabebuia aurea, 
Austroplenckia populnea, Trystachya 
leiostachya, Roupala brasiliensis, 
Kielmeyera coriacea, Qualea paviflora, 
Stryphnodendron adstringens, 
Diospyros burchelli, Vellozia flavicans, 
Davilla elliptica, Vothysia tryrsoidea, 
Rourea induta, Ouratea hexasperma, 
Styrax ferrugineus, Byrsonima  sp., 
palmeiras de Cerrado, 
gramíneas/Campo Limpo, Campo Sujo e 
Cerrado Típico

VIIn
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Encostas coluvionadas com 
“murundus”, com declives de 4 a 7%, 
posicionados em nível altimétrico de
1 070 m, recobertos por materiais 
remanejados de textura muito argilosa; 
espessura inferior a 2 m

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso com remanejamento 
de material fino; escoametno 
hipodérmico moderado e lento na base 
do perfil

Latossolo Vermelho-Amarelo Ácrico 
plíntico e petroplíntico/Fertilidade 
Natural baixa, pouco profundo e 
camada detrítico subsuperficial

Sobre os murundus: Miconia 
ferruginata, M. frallax, Protium 
ovatum, Mapronea brasiliensis, Lippi 
lacunosa, Eremauthus glomeralatus, 
E. sphaerocephalus, Rourea induta, 
Symplocos lanceolata, Styrax 
ferrugineus, Echinolaena inflexa . Na 
parte baixa: Microlicia euphorbioides, 
Paepalanthus clausseuniam, 
Lycopodium cernum, L. carolinianum, 
Xyris sp.; gramíneas e 
ciperáceas/Campo Limpo Úmido com 
Murundus

VIIo
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Rampas de encosta, com declives 
inferiores a 5%, posicionados em 
cabeceiras de drenagem, em nível 
altimétrico de 1 134 m, recobertas por 
colúvios remanejados de textura muito 
argilosa; espessura inferior a 5 m

Fraca por ação pouco eficaz do 
escoamento superficial; escoamento 
hipodérmico moderadamente rápido a 
rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Ácrico/Fertilidade Natural baixa e 
deficiência hídrica

Myrcia rostrata, Tachigali paniculata, 
Copaifera langsdorffii, Xylopia 
brasiliensis, Schefflera  morototoni, 
Bauhinia rufa, Pera glabrata, 
Emmotum nitens, Tapura amazonica, 
Protium spruceanum, Gomidesia 
lindeniana, Cheiloclinium cognatum, 
Qualea dichotoma / Floresta-Galeria 
Seca

VIIp
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Rampas de baixa encosta com declives 
de 4 a 6%, posicionadas na cabeceira 
do córrego Taquara, em nível 
altimétrico de 1 135 m, recobertas por 
colúvios de textura muito argilosa 
sobreposta a uma camada detrítica; 
espessura inferior a 3 m

Fraca por ação pouco eficaz do 
escoamento superficial; escoamento 
hipodérmico moderadamente rápido e 
moderadamente lento na base do perfil

Latossolo Vermelho-Amarelo 
Ácrico/Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica e camada detrítica 
subsuperficial

Myrcia rostrata, Tachigali paniculata, 
Copaifera langsdorfii, Xylopia 
brasiliensis, Schefflera morototoni; 
Bauhinia rufa, Pera glabrata, 
Emmolum nitens, Tapura amazonica, 
Protium spruceanum, Gomidesia 
lindenlana, Cheilocliniuim cognatum, 
Qualea dichotoma /Floresta-Galeria 
Seca

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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VIIq
Metapelito ardosiano com sistemas de 
clivagem muito penetrativos

Encostas conservadas com 
“murundus” com declives de 6 a 8%, 
posicionadas em nível altimétrico de
1 060 m, recobertas por colúvios de 
textura argilosa, sobrepostos e uma 
camada detrítica que repousa sobre a 
rocha; espessura de 1 m, descontínua

Moderada a forte por ação do 
escoamento superficial difuso, com 
remoção do material fino e 
espraiamento do grosseiro; 
escoamento hipodérmico moderado e 
lento na base do perfil

Cambissolo/Fertilidade Natural baixa, 
deficiência hídrica, camada detrítica 
subsuperficial e pouco profundo

Sabicea brasiliensis, Hyptis bilarii, 
Byrsonima  sp., Stryphnodendron 
adstringens, Eriosema glabrum, 
Guapira noxia, Merremia tomentosa, 
Calliandra virgata, Eremanthus 
sphacrocephalus, Tabebuia achracea, 
palmeiras anãs de Cerrado/Campo Sujo

VIIr
Metapelito ardosiano com sistemas de 
clivagem muito penetrativos

Vertentes detríticas, com declives de 
30 a 40%, posicionadas em nível 
altimétrico de 1 040 a 1 050 m, 
recobertas por um pavimento detrítico 
superficial, disseminado em matriz 
argilosa, espessura de 30 a 50 cm

Forte por ação do escoamento 
superficial semiconcentrado e 
concentrado; desagregação e 
fragmentação; escoamento 
hipodérmico moderadamente lento e 
lento na base do perfil

Cambissolo muito 
cascalhento/Fertilidade Natural baixa, 
pouco profundo e deficiência hídrica

Formas de tamanho reduzido de 
espécies arbustivas e arbóreas de 
cerrado, gramíneas/Campo Limpo

VIIs
Metapelito ardosiano com sistemas de 
clivagem muito penetrativos

Vertentes detríticas com declives de 
12 a 15%, conectadas às planícies 
aluviais, posicionadas em nível 
altimétrico de 1 030 a 1 040 m, 
recobertas por um pavimento detrítico 
superficial, disseminado em matriz 
argilosa; espessura de 30 a 50 cm

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso com remoção do 
material fino e espraiamento do 
grosseiro; escoamento hipodérmico 
moderado

Cambissolo petroplíntico/Fertilidade 
Natural baixa, pouco profundo e 
deficiência hídrica

Copaifera langsdorffii, Bauhinia rufa, 
Cordiera macrophylla, Guattarda 
pohliana, Campomanesia 
xanthocarpa, Hymensea courbaril, 
Algiphila sellowiana, Piptocarlha 
macropoda, Faramea cyanea, 
Machaerium acutifolium, Qualea 
dichotoma, Maylenus floribunda, 
Marantha sp., Guanira  sp., Maprounea 
guianensis /Floresta-Galeria Seca

VIIIa
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Planos marginais aos vales, com 
declives de 1 a 6%, posicionados em 
nível altimétrico de 1 100 m, 
conectados às planícies fluviais, 
constituídos por colúvios de textura 
argilosa; espessura inferior a 5 m

Fraca por ação pouco eficaz do 
escoamento superficial, escoamento 
hipodérmico moderadamente rápido a 
rápido

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
argissólico/Fertilidade Natural baixa e 
deficiência hídrica

Hymenaea courbaril, Copaifera 
langsdorffii, Matayba guianensis, 
Tachigali rubiginosa, Schefflera 
morototoni, Jacaranda sp, Lamanonia 
brasiliensis, Myrcia velutina, Myrcia 
tomentosa, Pseudobombax  
tomentosum ; Bauhinia rufa , 
Aspidosperma subincanum, 
Platypodium elegans /Floresta-Galeria 
Seca

VIIIb
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Planos coluviais de baixa vertente com 
declives de 1 a 6%, posicionados em 
nível altimétrico de 1 100 m, 
constituídos por colúvios de textura 
média sobre argilosa; espessura 
inferior a 5 m

Fraca por ação pouco eficaz do 
escoamento superficial; escoamento 
hipodérmico rápido e moderadamente 
lento na base

Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico 
argissólico/Fertilidade Natural média a 
alta, deficiência hídrica no período seco 
do ano

Hymenaea courbaril, Copaifera 
langsdorffii, Matayba guianensis, 
Maprounea guianensis, Tachigali 
rubiginosa, Schefflera morototoni, 
Jacaranda  sp., Lamononia 
brasiliensis, Myrcia velutina, M. 
tomentosa, Pseudobombax 
tomentosum, Bauhinia rufa, 
Aspidosperma subincanum, 
Plalypodium elegans /Floresta-Galeria 
Seca, Capoeira

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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VIIIc
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Planos marginais com declives de 4 a 
6%, conectados a planície, junto à 
confluência de córrego Monjolo com 
Roncador, posicionados em nível 
altimétrico de 1 060 m, constituídos 
por colúvios de textura muito argilosa; 
espessura inferior a 5 m

Fraca por ação pouco eficaz do 
escoamento superficial; escoamento 
hipodérmico moderado

Latossolo Vermelho-Amarelo associado 
a Gleissolo/Fertilidade Natural baixa 
imperfeitamente drenado

Hymenaea courbaril, Copaifera 
langsdorffii, Matayba guianensis, 
Tachigali rubiginosa, Schefflera 
morototoni, Jacaranda sp., 
Lamanonia brasiliensis, Myrcia 
velutina, M. tomentosa, 
Pseudobombax tomentosum, 
Bauhinia rufa, Aspidosperma 
subincanum, Platypodium elegans, 
Protium spruceanum, Euterpe  sp., 
Miconia carthacea /Floresta de Galeria 
Seca, Capoeira

VIIId
Depósitos rudáceos resultantes de 
transporte de torrentes

Baixadas detríticas com declives de 3 a 
5% posicionadas em nível altimétrico 
de 1 050 m; constitui-se em uma área 
de agradação de depósitos rudáceos, 
disseminada em matriz muito argilosa 
com espessura inferior a 1 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso com remoção de 
materiais finos e espraiamento dos 
grosseiros; escoamento hipodérmico 
moderado

Plintossolo  Pétrico 
Concrecionário/Fertilidade Natural 
baixa, pouco profundo

Hymenaea courbaril, Copaífera 
landsdorffii, Matayba guianensis, 
Haprounea guianensis, Tachigali 
paniculata, Didymopanax morototonii, 
Jacaranda  sp., Lamanonia 
brasiliense, Myrcia velulina, M. 
tomentosa, Pseudobombax 
tomentosum, Bauhinia rufa, 
Aspidosperma subincanum, 
Platypodium elegans, Vernonia spp., 
Pteridium aquilinum /Capoeira e 
fragmento de Floresta-Galeria Seca

VIIIe
Depósitos inconsolidados, constituídos 
por colúvios remanejados

Rampas coluviais de baixa encosta 
com “murundus”, com declives de 3 a 
5%, posicionadas em nível altimétrico 
de 1 030 m, recobertas por materiais 
de textura muito argilosa; espessura 
inferior a 5 m

Fraca por ação de escoamento 
superficial difuso; escoamento 
hipodérmico moderado e lento na base

Latossolo Vermelho-amarelo, plíntico, 
localmente associado a 
Gleissolo/Fertilidade Natural baixa e 
caráter plíntico

Gramíneas, ciperáceas e algumas 
dicotiledôneas de terrenos 
úmidos/Campo Sujo e Campo Limpo 
Úmido

IXa

Sequência detrítica argilo-areno-siltoso 
com lentes de cascalho e blocos de 
siltitos, quartzo e fragmentos de 
couraça

Planos de fluxos torrenciais, com 
declives inferiores a 2% constituídos 
por sedimentos mal classificados, 
textura argilosa, contendo na base 
uma camada de material grosseiro, 
sobreposta a litologia constituída de 
metapelito de clivagem ardosiana; 
espessura 7 m e 15 cm

Fraca por ação do escoamento 
superficial; escoamento hipodérmico 
moderado a moderadamente rápido, 
favorecido pela porosidade de material

Cambissolo  latossólico/Fertilidade 
natural baixa, deficiência hídrica

Gramíneas, principalmente Tristachya 
leiostachya , ciperáceas, 
Paepalanthus  sp., subarbustos de 
espécies de Cerrado; grupos isolados 
de árvores em alguns pontos/Campo 
Limpo

IXb

Sequência detrítica argilo-areno-siltosa 
com lentes de  cascalho e blocos de 
siltitos, quartzo e fragmentos de 
couraça

Planos de fluxos torrenciais, com 
declives inferiores a 5%, constituídos 
por sedimentos mal classificados de 
textura argilosa, formando leque de 
espraiamento, posicionados em nível 
altimétrico de 1 040 a 1 060 m, 
espessura superior a 7 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e concentrado no 
canal de drenagem do córrego 
Taperinha; escoamento hipodérmico 
moderado e lento na base

Cambissolo latossólico 
plíntico/Fertilidade Natural baixa, 
caráter plíntico

Gramíneas, principalmente Tristachya 
leiostachya , ciperáceas, 
Paepalanthus  sp., subarbustos de 
espécie de cerrado; grupos isolados de 
árvores em alguns pontos/Campo 
Limpo

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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IXc
Depósitos inconsolidados, 
remanejados dos topos

Encostas planas, com declives de 6 a 
10%, posicionadas no alto curso do 
Taperinha ou margeando a faixa de 
sedimentos aluviais; em nível 
altimétrico de 1 060 a 1 100 m, 
recobertas por colúvios de textura 
argilosa; espessura inferior a 3 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e semiconcentrado 
com remanejamento de material; 
escoamento hipodérmico moderado e 
lento na base

Cambissolo latossólico, 
plíntico/Fertilidade Natural baixa e 
caráter plíntico

Gramíneas, principalmente Tristachya 
leiostachya , ciperáceas, 
Paepalanthus  sp., subarbustos de 
espécies de cerrado; grupos isolados 
de árvores em alguns pontos/Campo 
Limpo

IXd
Depósitos inconsolidados colúvio-
aluviais

Vale preenchido por sedimentos 
colúvio-aluviais, de textura argilosa 
localmente orgânica, com declives de 6 
a 15% posicionado em nível altimétrico 
de 1 075 m; espessura superior a 7 m

Fraca por ação pouco eficaz do 
escoamento superficial difuso e 
concentrado no canal de drenagem; 
escoamento hipodérmico moderado a 
moderadamente rápido

Cambissolo associado a Organossolo e 
Gleissolo/Fertilidade Natural Baixa

Matayba guianensis, Myrcia 
tomentosa, Tibouchina candolleana, 
Qualea dichotoma, Tapura amazonica, 
Lippia lacunosa, Mauritia flexuosa, 
Tabebuia impetiginosa, Pera glabrata, 
Trixis sp., Banisteriopsis  sp., 
Pteridium aquilinum, Vernonia 
sp/Floresta-Galeria Seca com 
remanescentes de espécies 
paludicolas e Capoeira

IXe
Depósitos inconsolidados remanejados 
dos níveis superiores

Encostas planas com declives de 4 a 
5%, posicionadas em nível altimétrico 
de 1 075 m, recobertas por material de 
natureza arenosa; espessura inferior a 
3 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso; escoamento 
hipodérmico moderadamente rápido à 
rápido

Cambissolo álico/Fertilidade Natural 
baixa

Gramíneas, principalmente Tristachya 
leiostachya , ciperáceas, 
Paepalanthus  sp., subarbusto de 
espécies de cerrado; grupos isolados 
de árvores em alguns pontos/Campo 
Sujo

Xa
Aluviões subatuais, argilo-síltico-
arenosos com intercalações de 
camadas ricas em matéria orgânica

Terraços fluviais com declives de 1 a 
2%, posicionados em nível altimétrico 
de 1 020 a 1 030 m, constituídos por 
sedimentos fluviais, polifásicos, de  
textura em torno de 4 m

Muito forte por ação do escoamento 
superficial difuso e concentrado com 
escorregamento de material, 
favorecido pela fissura de 
ressecamento e intercalações de 
camadas; escoamento hipodérmico 
moderado a moderadamente rápido

Neossolo Flúvico vértico/Fertilidade 
Natural baixa

Lippia lacunosa, Rhynchantera 
rostrata, Trembleya parviflora, 
Raulinoreitzia leptophlebia, Macairea 
adenostemon , ciperáceas, 
gramíneas/Capoeira e Campo Úmido

Xb
Aluviões subatuais, argilo-síltico-
arenosos com intercalações de 
camadas ricas em matéria orgânica

Baixos terraços, relacionados a antigas 
planícies fluviais, com declividade de 3 
a 4%, posicionados em nível altimétrico 
de 1 055 a 1 040 m contendo material 
de textura muito argilosa; espessura 
inferior a 4 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso; escoamento 
hipodérmico moderadamente lento a 
moderado

Neossolo Flúvico/Fertilidade Natural 
baixa

Lippia lacunosa, Rhynchantera 
rostrata, Trembleya parviflora, 
Raulinoreitzia leptophlebia, Macairea 
adenostemon , ciperáceas, 
gramíneas/Campo Limpo Úmido

Xc Aluviões atuais argilo-síltico-arenosos

Planície fluvial permanentemente 
alagada, com declives inferiores a 2%, 
constituída de material orgânico, com 
espessura superior a 5 m, posicionada  
em nível altimétrico de 1 025 a 
1 090 m

Moderada por ação do escoamento 
superficial na área alagada e forte no 
canal de drenagem, decorrente do 
escoamento concentrado, localmente 
solapamento e desbarrancamento; 
escoamento hipodérmico lento

Organossolo/Fertilidade Natural  baixa 
e excesso hídrico permanente

Xylopia emarginata, Talauma ovata, 
Richeria grandis, Calophyllum 
brasiliense, Protium spruceanum, 
Tapirira guianensis, Mauritia flexuosa, 
Matayba guianensis, Ferdinandusa 
speciosa, Siparuna cujabana, Clusia 
criuva, Ilex affinis, Olyra taquara , 
pteridófitas/Floresta-Galeria Paludosa

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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Xd Aluviões atuais argilo-síltico-arenosos

Planície fluvial periodicamente 
inundável, com declives de 1 a 6%, 
posicionada em nível altimétrico de
1 025 a 1 090 m, contendo 
intercalações de camadas orgânicas e 
muito argilosas; espessura superior a
5 m

Fraca em decorrência de afogamentos 
temporários, ação do escoamento 
concentrado no canal fluvial pouco 
eficaz; escoamento hipodérmico lento 
e localmente muito lento

Organossolo e Gleissolo Distrófico, 
turfoso/Fertilidade Natural baixa, 
periodicamente alagado

Xylopia emarginata, Talauma ovata, 
Richeria grandis, Calophyllum 
brasiliense, Protium spruceanum, 
Tapirira guianensis, Mauritia flexuosa, 
Matayba guianensis, Ferdinandusa 
speciosa, Siparuna cujabana, Clusia 
criuva, Ilex affinis, Olyra taquara , 
pteridófitas/Capoeira, Floresta-Galeria 
Paludosa

Xe Aluviões atuais argilo-síltico-arenosos

Planície de decantação contendo 
materiais finos, húmico e turfoso; com 
textura muito argilosa; espessura 
superior a 5 m, posicionada em nível 
altimétrico de 1 040 a 1 050 m

Fraca em decorrência de afogamento 
temporários e colmatação; 
escoamento hipodérmico muito lento

Gleissolo Melânico/Fertilidade Natural 
baixa, periodicamente alagado

Gramíneas, ciperáceas, pteridófitas, 
xiridáceas, Mauritia flexuosa, 
Microlicia euphorbloides, M. loricata, 
Licopodium cernuum, Trembleya 
parviflora, Drosera montana /Campo 
Limpo Úmido e Vereda

Xf Aluviões atuais argilo-síltico-arenosos

Planície de decantação resultante de 
ambientes paludais, contendo material 
turfoso, relacionados a ambientes 
paludais, localmente apresenta 
camadas finas de material argiloso, 
posicionada em nível altimétrico de
1 030 a 1 040 m; espessura superior a 
5 m

Fraca em decorrência de afogamentos 
temporários e colmatação; 
escoamento hipodérmico lento

Organossolo/Fertilidade Natural baixa, 
periodicamente alagado

Gramíneas, ciperáceas, pteridófitas, 
xiridáceas, Mauritia flexuosa, 
Microlícia euphorbioides, M. loricata, 
Licopodium cernuum, Trembleya 
parviflora, Drosera montana /Campo 
Limpo Úmido e Vereda

Xg Aluviões atuais argilo-síltico-arenosos

Diques marginais resultantes de 
depósitos de transbordamentos, 
posicionados entre a bacia de 
decantação e o vale, em nível 
altimétrico de 1 025 a 1 035 m, 
constituído de material argiloso, 
polifásico, com declives de 2 a 4%; 
espessura em torno de 4 m

Fraca em função da ação pouco eficaz 
do escoamento superficial difuso; no 
canal escoamento concentrado; 
escoamento hipodérmico 
moderadamente lento a moderado

Neossolo Flúvico/Fertilidade Natural 
baixa

Xilopia emarginata, Talauma ovata, 
Richeria grandis, Calophyllum 
brasiliense, Protium spruceanum, 
Tapirira guianensis, Mauritia flexuosa, 
Matayba guianensis, Ferdinandusa 
speciosa, Siparuna cujabana, Clusia 
criuva, Ilex affinis, Olyra Taquara , 
pteridófitas/Floresta-Galeria Paludosa 
e Capoeira

Xh Aluviões atuais argilo-síltico-arenosos

Área de inundação com declives de 1 a 
5%, constituída pro depósitos fluviais e 
localmente coluviais de textura 
argilosa, muito argilosa e orgânica, 
posicionada acima da várzea de 
inundação atual, em nível altimétrico 
de 1 025 a 1 050 m, classificada 
segundo o grau de umidade como 
úmida; espessura em torno de 4 m

Muito fraca em função de afogamentos 
temporários e acumulação de 
sedimentos finos; escoamento 
hipodérmico muito lento

Gleissolo Melânico localmente 
associado a Latossolo Vermelho-
Amarelo; Plintossolo Pétrico 
Concrecionário/Fertilidade Natural 
baixa

Gramíneas, ciperáceas, pteridófitas, 
xiridáceas, Mauritia flexuosa, 
Microlicia euphorbioides, Microlicia 
loricata, Lycopodium cernuum, 
Trembleya parviflora, Drosera 
montana /Campo Limpo Úmido e 
Campo Úmido

Tipos de solos/limitações

Geossistemas
e

geofácies Flora/vegetação
Modelado/formações superficiais Predisposição à erosão/processos

Litoestrutura
Relevo

Potencial geoambiental
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Xi Aluviões atuais argilo-síltico-arenosos

Área de inundação com declives 
inferiores a 5%, resultante de antigas 
bacias de decantação, preenchida por 
material de textura argilosa, muito 
argilosa e orgânica, posicionada em 
nível altimétrico de 1 030 a 1 050 m 
classificada segundo o grau de 
umidade como muito úmida; espessura 
em torno de 4 m

Muito fraca em função de afogamentos 
temporários, colmatação; escoamento 
hipodérmico muito lento

Gleissolo; Plintossolo Háplico e 
Organossolo/Fertilidade Natural baixa e 
periodicamente alagado

Gramíneas, ciperáceas, pteridófitas, 
xiridáceas, Mauritia flexuosa, 
Microlicia euphorbioides, Microlicia 
loricata, Lycopodium cernuum, 
Trembleya parviflora, Drosera 
montana /Campo Limpo Úmido

XIa
Depósitos inconsolidados constituídos 
pro colúvios remanejados

Áreas pouco úmidas com declives de 1 
a 5%, posicionadas em nível altimétrico 
de 1 050 a 1 100 m, relacionadas a 
exsudação do lençol freático; 
classificadas segundo o grau de 
umidade como pouco úmida; 
recobertas por materiais de textura 
muito argilosa, localmente detrito 
grosseiro; espessura inferior a 3 m

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso com remanejamento 
de material fino, localmente 
semiconcentrado; escoamento 
hipodérmico moderado e lento na base

Latossolo Amarelo Acriférrico plíntico e 
petroplíntico, Cambissolo latossólico, 
plíntico; Plintossolo Pétrico 
Concrecionário e Plintossolo 
Háplico/Fertilidade Natural baixa, 
caráter plíntico e endopetroplíntico e 
pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas, xiridáceas, 
pteridófitas, Microlícia loricata, 
Trembleya parviflora, Ditassa 
propinqua /Campo Limpo Úmido

XIb

Depósitos inconsolidados argilosos 
localmente fragmentos de couraça, 
associados às áreas de exsudação do 
lençol freático

Áreas de surgência úmidas, com 
declives de 1 a 17%, relacionadas a 
exsudação do lençol freático, 
recobertas por material de textura 
muito argilosa e orgânica; posicionadas 
em nível altimétrico de
1 050 a 1 100 m; classificadas 
segundo o grau de umidade como 
úmida; espessura inferior a 3 m

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso e colmatação; 
escoamento hipodérmico muito lento

Gleissolo Melânico, Plintossolo Háplico  
Plintossolo e Plintossolo Pétrico 
Litoplíntico/Fertilidade Natural baixa, 
localmente pouco profundo, moderado 
excesso de água

Gramíneas, ciperáceas, xiridáceas, 
Pteridófitas; Microlicia loricata, 
Trembleya parviflora, Ditassa 
propinqua /Campo Limpo Úmido

XIIa
Sequência detrito-argila pelitizada 
vermelho-escuro

Depressão inundável, pouco úmida, 
alagada no período chuvoso, 
pontilhada com “murundus” e 
preenchida por colúvios de textura 
argilosa, com uma camada 
concrecionada “crosta em lençol”, 
decorrente da acumulação absoluta de 
Fe03; com espessura superior a 10 m; 
declives de 1 a 2% posicionada em 
nível altimétrico de 1 090 m; 
classificada segundo o grau de 
umidade como pouco úmida

Fraca por ação do escoamento 
superficial difuso a colmatação; 
escoamento hipodérmico moderado e 
lento na base

Cambissolo plíntico e 
petroplíntico/Fertilidade Natural baixa, 
caráter plíntico e endopetroplíntico e 
pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas, xiridáceas, 
Microlicia loricata, Paepalanthus sp., 
Drosera montana ; no topo dos 
murundus, formas de porte reduzido 
de espécies arbustivas e arbóreas de 
Cerrado/Campo Úmido com Murundus

XIIb
Sequência detrito-argilo pelitizada 
vermelho-escuro

Depressão inundável úmida, alagada 
no período chuvoso, pontilhada com 
“murundus”, preenchida por colúvios 
de textura muito argilosa, com uma 
camada fina de material grosseiro e 
crosta na profundidade de 44 cm, com 
declives suaves, inferiores a 2%; 
espessura superior a 10 m; 
posicionada em nível altimétrico de
1 085 a 1 090 m

Moderada por ação do escoamento 
superficial difuso e semiconcentrado; 
colmatação pouco significativa e 
escoamento hipodérmico muito lento

Plintossolo Pétrico Concrecionário e 
Plintossolo Háplico/Fertilidade Natural, 
caráter plíntico e pouco profundo

Gramíneas, ciperáceas, xiridáceas, 
Microlicia loricata, Paepalanthus  sp., 
Drosera montana ; no topo dos 
murundus, formas de porte reduzido 
de espécies arbustivas e arbóreas de 
Cerrado/Campo Úmido com murundus
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A Reserva Ecológica do IBGE - Recor é uma das reservas do Distrito Federal que, 
juntamente com a Fazenda Água Limpa, o Jardim Botânico de Brasília, o Parque Nacional 
de Brasília e Águas Emendadas, tem recebido a atenção de vários pesquisadores nos mais 
diferentes temas ecológicos, nas últimas três décadas. Tem atraído a atenção dos programas 
de pós-graduação, como da Universidade de Brasília - UnB e da Universidade Católica 
de Brasília - UCB, além de outras instituições no País e no exterior. Entretanto, mesmo 
considerando o grande número de pesquisas de curta e longa duração desenvolvidas ao longo 
dos últimos 35 anos, ainda existe uma necessidade de estabelecer as interações entres as 
diferentes formas de vegetação que ocorrem no interior da Recor.

Entre 1989 e 1991, o IBGE produziu estudos temáticos detalhados que nortearam o 
Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF, com vistas a fornecer subsídios 
ao Plano de Manejo da Recor, inserida naquela bacia hidrográfica (MAMEDE, 1995; 
ZONEAMENTO..., 2005). Naquele estudo, foram identificadas dezenas de unidades 
geomorfológicas, e a cobertura vegetal foi compreendida em 11 fitofisionomias, com seu 
zoneamento ambiental seguindo a linha metodológica do Projeto Radambrasil. Embora 
aquele trabalho tenha sido exaustivo, a configuração da análise integrada dos dados, que 
caracteriza os geossistemas, conforme apresentado no Capítulo 6 deste volume, é bastante 
complexa, dificultando a detecção de padrões gerais de correlação entre geologia, solos e 
fitofisionomias.

A paisagem do Planalto Central brasileiro é raramente composta por uma única forma 
fisionômica da vegetação. Ela é caracterizada por um mosaico de diferentes fitofisionomias, 
determinadas por variações no meio físico (EITEN, 1972; OLIVEIRA-FILHO; 
RATTER, 2002; GOTTSBERGER; SILBERBAUER-GOTTSBERGER, 2006). A 
geologia, a geomorfologia, o relevo e os solos alteram a fisionomia e a composição florística 
da vegetação nativa. O padrão de drenagem e as variações no regime hídrico, determinadas 
pela proximidade de lençol freático da superfície, são responsáveis por variações nas 
características do solo e da vegetação. Entretanto, as tentativas para correlacionar classes 
de solos com tipos de vegetação sofrem inevitavelmente de divergências na nomenclatura 
da vegetação e constantes alterações no sistema brasileiro de classificação de solos. 
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Por exemplo, a melhor fonte de informações sobre vegetação, solos, geologia e 
geomorfologia na escala regional são os levantamentos da Folha SD.23 – Brasília: 
geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra (1982), com 
classificação antiga de solos e da vegetação, pouco utilizada por pesquisadores em 
publicações mais recentes (COUTINHO, 2009; RIBEIRO; WALTER, 1998). 
As variações na vegetação, no solo e na geologia são analisadas separadamente 
em mapas temáticos da Folha SD.23 – Brasília: geologia, geomorfologia, pedologia, 
vegetação e uso potencial da terra (1982), ou ao longo de transectos ou catenas em única 
topossequência (LEPSCH; BUOL; DANIELS, 1977; MACEDO; BRYANT, 1987; 
MOTTA; CURI; FRANMEIER, 2002). Elucidação de correlações entre unidades 
de mapeamento de solos e da vegetação torna-se uma tarefa difícil por causa de 
complexidades na relação solo-planta na natureza e de diferenças na classificação 
hierárquica de solos e vegetação.

Entretanto, Ruggiero (2000), Ruggiero e Pivello (2005), e Ruggiero e outros (2002, 
2006) mostram que é possível estabelecer relações simples entre fitofisionomias da 
vegetação e solos, dentro de uma microbacia, com maiores índices de correlação, caso 
seja utilizada uma classificação menos detalhada e em uma escala maior. Moreno e 
Schiavini (2001) correlacionam, na região do Triângulo Mineiro, as propriedades dos 
solos e a disponibilidade de água com a distribuição da vegetação na região dos cerrados, 
sem muito detalhamento de classes de solos. 

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar, com base nos resultados de pesquisas 
realizadas no cerrado, os condicionantes da vegetação da Recor, usando os dados de 
Mamede (1995) e do estudo Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – Distrito 
Federal (2005), de forma simplificada, para que possa ser estabelecida uma relação direta 
entre os condicionantes das fitofisionomias do cerrado na Recor. Não houve a intenção 
de analisar a distribuição de espécies nativas ou a composição florística das diferentes 
fitofisionomias em função de fatores edáficos.

P R o T o c o l o  A m o s T R A l

Como apresentado anteriormente neste livro (Capítulos 3 e 4), a topografia da Recor 
é típica de franja de platô no Brasil Central. Sua variação altimétrica é de 100 m, 
variando de 1 149 m, ponto mais elevado, no seu limite sul, a 1 049 m, ponto mais 
baixo, no seu limite noroeste, abrangendo toda a sub-bacia do córrego Roncador e a 
porção leste do córrego Taquara, os dois principais córregos da Reserva. A sub-bacia do 
córrego Roncador tem sua porção norte mais escarpada. Cinco córregos drenam a bacia 
hidrográfica. Três córregos (Pitoco, Monjolo e Escondido) drenam o quadrante nordeste 
e deságuam no córrego Roncador, que corre de sudeste para noroeste no meio da bacia, 
e deságua no córrego principal Taquara, que corre ao longo da fronteira leste da Recor e 
cota mais baixa da bacia.

Analisamos a distribuição de fitofisionomias ao longo de quatro topossequências, 
relacionando a vegetação ao solo e à geologia. Os transectos foram escolhidos para 
englobar a maior parte das variações encontradas em diferentes gradientes topográficos 
da Recor. Devido à complexidade, foi necessário simplificar os mapas de vegetação, 
usar a classificação atualizada dos solos e reanalisar sua geologia, através de pesquisas 
bibliográficas e excursões ao campo. A simplificação da vegetação foi elaborada 
com a base de Mamede (1995), confrontando o trabalho de Ottmar e outros (2001) 
com a imagem de satélite LandSat de 6 de setembro de 2001, através do software 
ENVI, Versão 3.2, e com o software Google Earth Plus. No caso de solos, foi feita a 
comparação do sistema de classificação usado por Mamede (1995) e pela pesquisa 
Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF (2005) com o novo sistema 
brasileiro (SISTEMA..., 1999) e o sistema taxonômico do Soil Taxonomy (KEYS..., 
1994), na tentativa de obter uma melhor correlação entre solos e vegetação.

Na geologia, foram utilizados os mapas-base do Distrito Federal (FREITAS-
SILVA;  CAMPOS, 1998), mapa de coberturas de depósitos detríticos lateríticos 
(MAMEDE, 1995; ZONEAMENTO..., 2005) e perfis de tradagem (MAMEDE, 
1995; ZONEAMENTO...,2005). Através dos perfis de tradagem, também foi 
possível obter informações sobre o comportamento das águas subterrâneas na Recor. 
Foram feitas excursões com o objetivo de correlacionar e confrontar as diferentes 
informações obtidas através da geologia-solos e da vegetação. Para ilustrar as interações 
entre a geologia, a geomorfologia, os solos e a vegetação foram realizados quatro 
perfis de direção aproximada norte-sul e leste-oeste, de forma a seccionarem todas as 
fitofisionomias presentes na Recor (Figura 1).
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As rochas subjacentes às coberturas de solos residuais da Recor são representadas pela 
unidade metarritmito arenoso do Grupo Paranoá (Figuras 2 e 3), também denominada 
de Formação Cristo Redentor, por Mamede (1995) e pelo estudo Zoneamento ambiental 
da bacia do córrego Taquara – DF (2005). Compreende intercalações irregulares de 
camadas de quartzitos com alternância de camadas de metassiltitos, metalamitos 
e metassiltitos argilosos. Os quartzitos apresentam granulação fina e coloração 
esbranquiçada, enquanto os metassiltitos, metalamitos e metassiltitos argilosos 
apresentam coloração cinza-escura, quando frescos, a avermelhada, quando oxidados. 
O Grupo Paranoá corresponde a uma unidade psamo-pelito-carbonatada de idade 
Mesoproterozoica, interpretada como uma sequência de deposição plataformal, com 
variações na lâmina d’água no decorrer do tempo.

Na Recor afloramentos destas rochas são raros, devido à espessa cobertura de 
depósitos detrito-lateríticos que foram divididos, de acordo com a idade, em depósito 
detrito-laterítico terciário e depósito detrito-laterítico tércio-quaternário (Figura 3). 
Os depósitos detrito-lateríticos terciários representam a alteração da rocha fonte in 
situ, devido às constantes oscilações climáticas (períodos secos e períodos úmidos) que 
marcaram o Terciário. São representadas por Latossolo Vermelho-Escuro e Latossolo 
Vermelho-Amarelado, parcialmente laterizados, podendo ocorrer concreções na parte 
interna da topossequência. Os depósitos detrito-lateríticos tércio-quaternários são 
produtos do retrabalhamento da unidade terciária por processos erosivos, principalmente 
ravinamento com desenvolvimento da rede de drenagem. É constituído basicamente 
por material detrítico colúvio-eluvial, pouco retrabalhado, com formação de cascalhos 
e cangas. São representados pelos Cambissolos Latossólicos (nas partes mais elevadas) 
e Cambissolos aluviais nas partes mais baixas (Figura 3). Nesta unidade, também, são 
observadas, em pontos localizados (ver Figura 3), concreções lateríticas contínuas.

Correlacionando-se a geologia da Recor com a distribuição das águas subterrâneas, 
observa-se que as coberturas detrito-lateríticas são responsáveis pelo desenvolvimento 
de aquíferos rasos, livres e suspensos, onde a água fica armazenada nos espaços 
intergranulares (poros). A profundidade do lençol freático varia de acordo com a 
espessura da cobertura, o relevo, o solo, o manto de intemperismo, entre outros fatores. 
Nos furos de tradagem realizados por Mamede (1995) e pelo Zoneamento ambiental 
da bacia do córrego Taquara – DF (2005), o nível do lençol freático apresentou-se 
variável, podendo em alguns casos ser encontrado quase que aflorante (menos de 1m de 
profundidade) ou com profundidade superior a 10 m (limite da tradagem).

Como as rochas do subsolo da Recor constituem uma alternância de camadas de 
quartzitos com camadas de metassiltitos, metargilitos e metalamitos, desenvolveram-
se solos mais arenosos, porosos e rasos sobre os quartzitos, e solos mais argilosos, 
encharcados e profundos sobre os metalamitos. Em geral, os solos mais arenosos estão 
associados a relevos menos desgastados, e os solos argilosos, a relevos mais rebaixados.

FIGURA 1
Localização dos quatro transectos analisados na REcoR, Brasília - DF (A. Córrego Taquara; B. 
Córrego Roncador; C. Córrego Pitoco; D. Córrego Monjolo; E. Córrego Escondido) 

Os Autores (2010). Adaptado de Google Earth.
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FIGURA 2
Sobreposição dos mapas originais (à esquerda) e simplificados (à direita) de geologia, solos, relevo, e vegetação da REcoR, Brasília - DF 

Os Autores (2010), adaptado do Google Earth. Com adaptações de layout
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FIGURA 3
Relação geologia-solo-vegetação ao longo de quatro transectos na REcoR 

Os Autores (2010)
Notas: 1. Ver localização das topossequências nas Figuras 1 e 2.

2. Ver fisionomias aqui representadas nas Fotos 1 a 4.
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Fotos: Jair Max Furtunato Maia, 2002.

FOTO 1  Cerrado FOTO 2  Campo Sujo

FOTO 3  Campo Sujo - Campo Limpo FOTO 4  Campo Limpo - Mata de Galeria
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As mais extensas fitofisionomias da Recor são de Cerrado Sentido Restrito (que 
conforme o Capítulo 5 deste volume representa o agrupamento das fisionomias 
Cerrado Denso, Cerrado Típico e Cerrado Ralo), Campo Sujo e Matas de Galeria 
(Figura 2). As fitofisionomias de Mata de Galeria, Campo Limpo, Campo 
Sujo, Cerrado Ralo, Cerrado Típico conferem em Mamede (1995), Zoneamento 
ambiental da bacia do córrego Taquara – DF (2005) e Ottmar e outros (2001). 
Todavia, há discordância entre os autores quando se trata da classificação sobre a 
área de Cerradão. Para Ottmar e outros (2001), esta área (localizada a nordeste da 
Recor – Figura 2) é, na verdade, uma área de Cerrado Denso. Essa mesma visão 
é compartilhada, neste livro, com a nova versão do mapa de vegetação (Capítulo 
5 deste volume). Portanto, incorporamos na fisionomia Cerrado, por não haver 
indícios de que se trate realmente de uma área de Cerradão.

Diferentemente do que ocorre nas bordas do platô, na região norte do Distrito 
Federal, ricas em matas decíduas ou semidecíduas, que caracterizam os afloramentos 
calcários e solos ricos em cálcio do Distrito Federal (LEVANTAMENTO..., 1978; 
LEVANTAMENTO..., 1983), na bacia que engloba a Recor, há apenas áreas de 
Cerrado e nenhuma indicação destes tipos de afloramento.

De um modo geral, a fitofisionomia do Cerrado está normalmente associada 
a Latossolos, confirmando a necessidade que esta fisionomia tem de solos bem-
drenados e profundos (HARIDASAN, 1994; LEVANTAMENTO..., 1983; 
EITEN, 1994). As chapadas com declividade menor que 8% e predominância 
de quartzitos e metassiltitos, no Distrito Federal, estão associadas aos Latossolos 
(HARIDASAN, 1994). Isso parece ser o caso da Recor, onde o Cerrado ocorre 
mesmo na borda da Chapada de Brasília e não no vale da sub-bacia do Taquara. 
Já nas áreas residuais de pediplanos e de idade pliopleistocênicas predominam os 
Cambissolos e, às vezes, os Podzólicos (HARIDASAN, 1994), como ocorre no vale 
da sub-bacia do córrego Taquara.

T o P o s s E q u ê n c i A s

Nas quatro topossequências (Figura 3), procurou-se associar a distribuição da 
vegetação com o relevo, os solos e a geologia, e ter em vista que a Recor possui 
as principais fisionomias do domínio do Cerrado: Cerrado Típico, Campo Sujo, 
Campo Limpo, Mata de Galeria e Veredas (ver Fotos 1 a 4). As duas primeiras 
topossequências estão delineadas nos sentidos sudoeste-nordeste e, as outras 
duas, no sentido noroeste-sudeste, procurando-se encontrar os determinantes das 
fisionomias mais importantes. Como foi salientado anteriormente, Cerrado Denso 
e Campo Cerrado foram agrupados, designando-se Cerrado Sentido Restrito. 

Unidades de mapeamento dos solos Fitofisionomias da Reserva Ecológica do IBGE

1.1 Latossolo Vermelho-Escuro

Grupo I sem descontinuidade litológica (Cobertura 
Sedimentar Terciária)

Cerradão, Cerrado, Campo Cerrado, Campo Sujo

1.2 Latossolo Vermelho-Amarelo

Grupo IIA (1 090-1 140 m) (Cobertura Sedimentar 
Terciária - Cobertura Detrito-Laterítica)

Campo Sujo, Campo Limpo, Mata de Galeria

Grupo IIB (1 080-1 140 m) (Superfície aplanada 
superior circundando cabeceiras) (Cobertura 
Sedimentar Terciária)

Cerrado, Campo Cerrado, Campo Sujo

Grupo II (<1 080 m) Campo Cerrado

1.3 Latossolo variação Una

Grupo I (>1 000 m) (Cabeceiras) Campo Cerrado, Campo Sujo

Grupo II (<1 000 m) Murundu

2. Podzólico Vermelho-Amarelo Mata de Galeria (Pomar)

3. Cambissolo

Grupo I (1 130-1 140 m) (Cobertura Sedimentar 
Terciária - Cobertura Detrito-Laterítica)

Campo Sujo

Grupo II arenitos, metassiltitos, metaritmitos, 
metapelitose (1 030-1 160 m)

Campo Limpo

Grupo III (1 030-1 060 m) Murundus

4. Solo petroplíntico (Solos concrecionários/Latossolos 
petroplínticos)

Campo Cerrado

5. Plintossolo Campo Úmido - murundus

6. Gleissolo Campo Úmido

7. Solo orgânico Vereda

da Reserva Ecológica do IBGE

QUADRO 1
Associação entre unidades de mapeamento dos solos e fitofisionomias 

Fonte: Os Autores (2009).
Nota: As informações sobre classificação de solos foram baseadas no  Sistema brasileiro de classificação de solos  (1999), da 
Embrapa, e as relativas à vegetação da RECOR, baseadas em Mamede (2005).

QUADRO 1

Solos Fitofisionomias da Reserva Ecológica do IBGE (1)

1. Latossolo

1.1 Latossolo Vermelho Cerrado, Campo Sujo

1.2 Latossolo Vermelho-Amarelo Cerrado, Campo Sujo, Murundus, Mata de Galeria

2. Cambissolo Campo Sujo, Campo Limpo, Murundus

3. Plintossolo Campo Limpo, Murundus

4. Gleissolo Campo Limpo

5. Organossolo Vereda, Mata de Galeria

QUADRO 2
Associação entre os solos e as fitofisionomias da Reserva Ecológica do IBGE

Fonte: Os Autores (2009).
Nota: As informações sobre classificação de solos foram baseadas no  Sistema brasileiro de classificação de solos  (1999), da 
Embrapa, e as relativas à vegetação da RECOR, baseadas em Mamede (2005).
(1) Classificações na escala maior.

QUADRO 2
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Todas as fisionomias designadas Brejos, Brejos com 
Murundus ou Campos Úmidos (assim designadas 
na parte referente ao levantamento de solos) foram 
agrupadas em Campo Limpo (Quadros 1 e 2), a 
fim de simplificar a correlação entre fisionomia de 
vegetação, classe de solos e formação geológica.

A primeira topossequência, com 3 400 m (em 
linha reta), mostra as principais fisionomias do bioma 
Cerrado (COUTINHO, 2009), variando de Campo 
Limpo (1 046 m), passando por Campo Sujo (1 090 e 
1 110 m), chegando a Cerrado (1 150 m de altitude). 
A Mata de Galeria ocorre nos fundos de vales de 
dissecção, geralmente incluídos no domínio do 
Cerrado, mas não no bioma Cerrado (COUTINHO, 
2009). Já a segunda topossequência (Figura 3) mostra, 
além das fisionomias do Cerrado, três Matas de 
Galeria, associadas aos córregos Pitoco, Monjolo e 
Escondido. Esta topossequência demonstra que nem 
sempre o córrego está associado integralmente a 
uma Mata (Figura 3), devido à falta de profundidade 
dos solos e à falta de drenagem livre, provocando 
encharcamento permanente do solo. Não se observa 
Mata de Galeria na topossequência 1 (Figura 3), tendo 
em vista que esta passa apenas ao lado e não por dentro 
do córrego Taquara.

Quase todas as fisionomias encontradas na 
Recor estão associadas à bacia de drenagem do 
córrego Taquara. Entretanto, existe uma diferença 
entre o solo do Cerrado, que se encontra na borda e 
na própria mesa do Planalto de Brasília, e os solos 
das fisionomias de Cerrado, Campo Sujo e Campo 
Limpo, que se encontram nos terrenos mais baixos 
e com maior declividade. Na parte superior do 
terreno, onde a densidade e a altura das árvores são 
maiores, o solo é mais profundo e bem-drenado, por 
percolação vertical na parte superficial do solo, e 
por percolação lateral nas camadas mais profundas 
do regolito. Por outro lado, na parte inferior do 
terreno, a diminuição da drenagem e a saturação do 
solo diminuem a densidade e a altura das espécies 

lenhosas, resultando em fisionomias do Campo Sujo 
e Campo Limpo.

Nas drenagens do córrego Taquara, encontram-se 
Cambissolos permeados por Latossolos Vermelho-
Amarelos petroplínticos. No caso dos córregos Roncador, 
Pitoco e Escondido, existe uma transição destes solos, 
onde ocorre o Campo Sujo, para Latossolos sem 
plintitas, onde predomina Campo Limpo.

Embora ocorram Latossolos Vermelho-
Amarelos em vários trechos e, em menor extensão, 
Cambissolos e Gleissolos (Quadros 1 e 2), os solos 
encontrados nas Matas de Galeria dos córregos são 
preponderantemente solos orgânicos na calha do 
córrego (Figura 3). Em todos eles, há a presença 
de buriti (Mauritia vinifera Mart.), sempre 
acompanhando as margens direitas de suas Matas 
de Galeria, principalmente nos córregos Taquara e 
Roncador.

Os Campos Limpos incluem algumas manchas 
permanentemente encharcadas, denominadas Brejos 
ou Campos Úmidos nos levantamentos do IBGE 
(Figura 2). A mancha de inundação do Campo Limpo 
que se observa imbricada no Cerrado, a  
1 144 m, está associada à profundidade do lençol 
freático nesse local. Ali, durante a estação chuvosa, 
o lençol freático quase aflora, por ser uma área de 
influência da nascente do córrego Taquara. A outra 
mancha de Campo Limpo, entre 1 090 e 1 100 m 
(em uma área plana), também está associada à baixa 
drenagem (MAMEDE, 1995), já que o terreno possui 
baixa declividade. Da mesma forma, a área de Campo 
Limpo na porção mais inferior da topossequência 
também possui as mesmas características, com a 
diferença de ser um Campo Limpo onde o lençol 
freático praticamente aflora quase todo o ano.

Todas as áreas de Campo Limpo encharcadas 
estão localizadas em vertentes e depressões rasas e 
são áreas de extravasamento do lençol freático, devido 
ao direcionamento das áreas de recarga do vale. São 
constituídas de solos pouco profundos (de uma forma 

geral), de textura muito argilosa e orgânica, ou então, o 
lençol freático está muito alto, cerca de 15 cm – mesmo 
no período de seca. Nessas condições, as espécies que 
se desenvolvem são adaptadas a ambientes muito 
úmidos, como Microlicia ioricata, Ditassa propinqua e 
Trembleya parviflora. Os solos predominantes aqui são 
os hidromórficos (Figura 3).

As áreas de Campo Limpo que não sofrem 
encharcamento estão associadas a solos rasos, porém 
bem-drenados. As áreas de Campo Sujo, por sua vez, 
estão normalmente associadas a solos bem-drenados, 
como os Latossolos com petroplintitas e Cambissolos 
(Figura 3).

Os transectos 3 e 4 (Figura 3) foram escolhidos 
por ter mesmo comprimento (2 450 m) e variação 
topográfica (de 1 050  a 1 148 m). Começam 
próximos ao córrego Taquara, passam pelo córrego 
Roncador e terminam na divisa da Recor com o 
Jardim Botânico de Brasília. Diferem dos demais pela 
ausência de Cerrado, pois não chegam a alcançar a 
mesa da Chapada de Brasília, ficando a parte bem-
drenada exclusivamente na bacia de drenagem do 
córrego Taquara.

A ocorrência de cerrado na topossequência 4 
está associada à presença de Latossolos, às vezes com 
petroplintitas, na sequência de declividade (Figura 3). 
Tal combinação promove solos suficientemente 
profundos, com uma boa drenagem, condição mínima 
para a ocorrência desta fisionomia.

Essas topossequências podem ser divididas em duas 
partes. Na primeira, que compõe a área entre o córrego 
Taquara e o Roncador, há presença de Campo Limpo e 
Campo Sujo, para a topossequência 3, e Campo Limpo, 
Campo Sujo e Cerrado, para a topossequência 4. As 
áreas de Campo Limpo estão associadas a declives, 
enquanto a de Campo Sujo está associada à área plana. 
Neste último, a elevação varia de 1 080  a 1 085 m.

Observa-se, também, que o vale de inundação 
do córrego Taquara, nesta área, é mais aberto que 
nos demais córregos da Recor. Isso explica porque 
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a maioria dos murundus encontrada na Recor está localizada nesse trecho do córrego 
(ARAÚJO-NETO et al., 1986). Conforme descrições nos levantamentos de Mamede 
(1995) e do estudo Zoneamento ambiental da bacia do córrego Taquara – DF (2005), essa 
área é um divisor rebaixado, dispersor de drenagem do córrego Taquara. É preenchida 
por sequências argilo-detríticas pelitizadas, com blocos de quartzo e concreções de até 
três centímetros de eixo maior, que funcionam como impedimento da drenagem. Assim, 
ocorre escoamento superficial difuso e semiconcentrado, realçando os murundus da área.

A segunda parte da topossequência, composta pelos 1 180 m restantes, que se inicia 
logo após o córrego Roncador, tem um aumento gradual na altitude, de 1 050 m, da calha 
do córrego Roncador, até os 1 148 m, na borda da Chapada de Brasília. Nesta parte, há a 
fisionomia de Campo Sujo. Na área de declive, há predominância de Latossolos, às vezes 
com presença de petroplintitas. A presença de concreções petroplintícas ocorre entre 800 m 
e 1 400 m (na topossequência), quando a topossequência fica plana, e a vegetação apresenta 
menor densidade de espécies lenhosas. Na metade da área plana abaixo, que vai até a borda 
da franja do platô, sem ocorrência das concreções, a densidade de espécies lenhosas é maior, 
e a área é designada Campo Cerrado, no levantamento anterior (Figura 6). Neste trecho, a 
variação na densidade de espécies lenhosas no Campo Sujo está associada à drenagem do 
solo, uma vez que os graus de declividades e classes de solo são semelhantes (Figura 3).

c o n c l u s ã o

Quase todas as fisionomias encontradas na Recor estão associadas à bacia de drenagem 
do córrego Taquara. O Cerrado ocorre no Latossolo-Vermelho, profundo e bem 
drenado por percolação, que se encontra na borda e na mesa do Planalto de Brasília. 
As fisionomias de Campo Sujo e Campo Limpo estão nos terrenos mais baixos e 
com maior declividade, associadas a Latossolo Vermelho-Amarelo, Cambissolo, 
Plintossolo e Gleissolo. O solo encontrado nas Matas de Galeria dos córregos são 
preponderantemente Organossolo, embora ocorra Latossolo Vermelho-Amarelo, 
Cambissolo e Gleisssolo, em vários trechos.
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I n t r o d u ç ã o

O fogo, juntamente com a sazonalidade das chuvas e com o solo pobre em nutrientes, 
é um dos determinantes da vegetação do Cerrado. Incêndios nesta região têm ocorrido 
desde 32 000 anos A.P. (SALGADO-LABOURIAU; FERRAZ-VICENTINI, 1994), 
sendo neste período de origem natural. Com a chegada do homem na região, há cerca 
de 12 000 anos A.P. (BARBOSA; RIBEIRO; SCHMITZ, 1994; SCHMITZ, 
1994), incêndios naturais, durante a estação das chuvas, e antrópicos, durante a estação 
seca, passaram a coexistir na região. Atualmente, queimadas ainda são comuns no 
Cerrado, com frequência variando entre 2 e 4 anos (COUTINHO, 1990; DIAS, 1992). 
Embora a literatura sobre os vários aspectos ecológicos do fogo no Cerrado seja extensa 
(COUTINHO, 1990;  MIRANDA et al., 2004, 2009), estudos de longa duração que 
investiguem os efeitos do fogo na estrutura e dinâmica das fitofisionomias do Cerrado 
são escassos, o que resulta em controvérsia sobre sua importância como agente ecológico 
nesse sistema. 

Visando obter subsídios científicos para avaliar técnicas de manejo que possam ser 
apropriadas para a vegetação do Cerrado e investigar os efeitos de diferentes regimes de 
queima (frequência e época de ocorrência) sobre a estrutura e dinâmica da vegetação e 
da fauna do Cerrado, foi iniciado em 1989, na Reserva Ecológica do IBGE - Recor, 
localizada a cerca de 26 km ao sul de Brasília, o projeto “Efeitos de diferentes regimes de 
queima sobre a estrutura das comunidades de Cerrado”, conhecido como Projeto Fogo. 
O projeto tem como objetivo conhecer a estrutura da vegetação e da fauna de áreas de 
Cerrado com históricos de queima contrastantes; o histórico e os aspectos culturais 
do uso do fogo no Cerrado; o comportamento do fogo (temperatura do ar e do solo 
durante queimadas, velocidade de propagação, etc.); as estratégias de escape da fauna 
e da flora e, também, os padrões e modelos de regeneração e sucessão que ocorrem no 
Cerrado, devido aos diferentes regimes de queima.



Fonte: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do 
Cerrado. Com adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo DEcar / 
DimaP - Serviço de Fotogrametria do IBGE, a partir 
de restituição fotogramétrica de fotos aéreas 
escala 1: 8.000 tomadas em 1991. Atualização 
elaborada pela Divisão de Geociências do 
Centro-Oeste. 

Mapa 1
Localização das parcelas do projeto Fogo na área da Reserva Ecológica do IBGE, onde: 1- sem queima; 2- queima bienal precoce; 3- queima 
bienal modal; 4- queima bienal tardia; e 5- queima quadrienal - 1989-2009
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d e l I n e a m e n t o 
e x p e r I m e n t a l

A área utilizada no projeto foi 
inicialmente selecionada em função de 
sua homogeneidade topográfica e edáfica 
(baixa declividade e tipologia edáfica 
de Latossolo, predominante no bioma 
Cerrado), por possuir um gradiente 
de vegetação com as fitofisionomias 
predominantes do Cerrado, com destaque 
para Cerrado Sentido Restrito (Cerrado 
Denso, Cerrado Típico e Cerrado 
Ralo) e Campo Sujo, e por conter áreas 
protegidas do fogo desde 1975. 

Duas áreas de 50 ha, sendo uma 
de Cerrado Típico e outra de Cerrado 
Denso e uma área de 20 ha de Campo 
Sujo foram selecionadas (Mapa 1). Cada 
área foi dividida em cinco parcelas de 
200 m x 500 m para Cerrado Denso e 
Cerrado Típico e de 200 m x 200 m para 
Campo Sujo. Cada parcela foi submetida 
a um tratamento experimental que 
simula diferentes épocas e frequências de 
ocorrência de queimadas no Cerrado. Os 
tratamentos são: Sem queima - (controle) 
é o regime proposto nos planos de 
manejo das Unidades de Conservação 
do Cerrado, do Ibama (UNIDADES..., 
1989) (Fotos 1A, 1B e 1C). 
Queima bienal precoce - (queimadas 
prescritas a cada dois anos no início 
da estação seca - final de junho) é 
um regime proposto para reduzir o 
combustível, evitando grandes incêndios 
acidentais e propiciando a rebrota da 
vegetação herbácea, disponibilizando 
alimento para a fauna durante a seca 
(Fotos 2A, 2B e 2C). Queima bienal 
modal - (queimadas prescritas a cada 
dois anos em meados da seca - início de 
agosto) é o regime de queima dominante 
no Cerrado (COUTINHO, 1990; 
DIAS, 1992) (Fotos 3A, 3B e 3C). 
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FOTO 1A Projeto Fogo - Área Controle: Campo Sujo. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. FOTO 1C Projeto Fogo - Área Controle: Cerrado Típico. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. FOTO 1B Projeto Fogo - Área Controle: Cerrado Denso. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. 

FOTO 2C Projeto Fogo - Bienal Precoce: Cerrado Denso. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.FOTO 2A Projeto Fogo -     Bienal Precoce: Campo Sujo. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. FOTO 2B Projeto Fogo - Bienal Precoce: Cerrado Típico. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 3A Projeto Fogo - Bienal Modal: Campo Sujo. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. FOTO 3B Projeto Fogo - Bienal Modal: Cerrado Típico. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. FOTO 3C Projeto Fogo - Bienal Modal: Cerrado Denso. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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FOTO 4A Projeto Fogo - Bienal Tardia: Campo Sujo. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 5A Projeto Fogo - Quadrienal Modal: Campo Sujo. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 4B Projeto Fogo - Bienal Tardia: Cerrado Denso. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 5B Projeto Fogo - Quadrienal Modal: Cerrado Denso. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

Queima bienal tardia - (queimadas 
prescritas a cada dois anos no final 
da seca - final de setembro) é, 
provavelmente, o regime de queima 
com maior impacto devido ao 
padrão fenológico da vegetação, que 
apresenta pico de renovação das copas 
e reprodução durante a primavera 
(OLIVEIRA, 2008) (Fotos 4A e 
4B). Queima quadrienal modal - 
(queimadas prescritas a cada quatro 
anos em meados da seca - início de 
agosto) o recrutamento de árvores 
seria favorecido, em função de um 
maior tempo para o crescimento de 
regenerantes entre queimadas sucessivas 
(Fotos 5A e 5B).
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FOTO 6A Projeto Fogo: estabelecimento das parcelas experimentais e primeiros 
levantamentos-1989. Foto: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.

FOTO 8A Projeto Fogo: Primeira queimada prescrita no regime bienal precoce.                    
Foto: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado, 1992.

FOTO 6B Projeto Fogo: Primeiros levantamentos nas parcelas experimentais-1989.     Foto: 
IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.

FOTO 8B Projeto Fogo: pesquisadores nacionais e estrangeiros de diferentes             
instituições de pesquisa começam os estudos nas áreas experimentais do Projeto Fogo.                                                      
Foto: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado, 1991.

FOTO 7A Projeto Fogo: Primeiras queimadas prescritas no regime quadrienal modal.          
Foto: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado, 1991.

FOTO 8C Projeto Fogo: primeiras pesquisas pós-queimadas. Foto: IBGE, Centro de 
Estudos Ambientais do Cerrado, 1992.

H I s t ó r I c o  d a s  p e s q u I s a s

Em 1989, teve início o estabelecimento das parcelas 
experimentais do Projeto Fogo. Para o estudo de 
mortalidade de lenhosas, foram demarcadas, em 
cada parcela, cinco sub-parcelas de 20 m x 50 m. 
Em 1990, foi realizado o inventário da vegetação 
lenhosa (Fotos 6A e 6B). Para isso, todos os 
indivíduos com diâmetro maior ou igual a 5 cm, 
a 30 cm da superfície do solo, foram identificados 
e mensurados quanto à altura e ao diâmetro. Em 
1991, foram realizadas as primeiras queimadas 
com regime quadrienal (Foto 7A), e pesquisadores 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Universidade de Brasília (UnB), Jardim 
Botânico de Brasília ( JBB), Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Embrapa Cerrados, Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), Universidade de São 
Paulo (USP), Serviço Florestal do Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA/FS) e 
Agência Espacial Americana (NASA) iniciaram os 
estudos nas diferentes parcelas. A partir de 1992, 
foram realizadas as queimadas com regime bienal 
(Foto 8A), e pesquisadores de várias instituições 
do exterior como Australia National University, 
University of Wollongong, CSIRO, Harvard 
University, Oregon State University, University 
of Edinburgh, Max Plank Institute, entre outras, 
também passaram a realizar pesquisas nas parcelas 
do projeto (Fotos 8B e 8C). Desde então, as 
pesquisas realizadas nas parcelas resultaram em 
31 artigos científicos, 13 capítulos de livros, 115 
resumos em congressos nacionais e internacionais, 
40 teses e dissertações e 52 relatórios técnicos. Todos 
os dados obtidos, na forma de suas publicações, estão 
arquivados na biblioteca da Recor. 

Neste capítulo, apresentamos alguns resultados 
que caracterizam as queimadas realizadas nas 
parcelas do Projeto Fogo, os efeitos do fogo na 
vegetação lenhosa e suas consequências para os 
fluxos de carbono e água. Resultados referentes aos 
impactos do fogo no solo, na vegetação do estrato 
rasteiro e na fauna são apresentados em outros 
capítulos desta publicação.
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c a r a c t e r I z a ç ã o  d a s  q u e I m a d a s 

Como em outras savanas, o fogo no Cerrado é de superfície, com a zona de chamas 
variando entre 1,2 e 2,9m (CASTRO; KAUFFMAN, 1998) (Foto 9). O principal 
combustível é a vegetação do estrato rasteiro, sendo classificado por Luke e McArthur 
(1978) como combustível fino, isto é, a biomassa aérea viva e morta com até 6,0 mm de 
diâmetro e até 2 m de altura. Durante o período das chuvas, há uma grande produção de 
biomassa, que morre no decorrer da estação seca, favorecendo a propagação da frente de 
fogo. Em agosto de 1992, antes da realização das primeiras queimadas prescritas, o total 
de combustível foi 7,2 mg/ha para Campo Sujo, 8,8 mg/ha para Cerrado Típico e 7,5 
mg/ha para Cerrado Denso. Naquela época, os 18 anos de proteção contra queimadas 
resultaram em uma composição diferenciada do combustível do estrato rasteiro para 
as três fitofisionomias. Os graminoides representavam 60% do total de combustível 
nas parcelas de Campo Sujo e apenas 22% nas de Cerrado Denso (Gráfico 1). Esta 
diferença na composição do combustível pode alterar a velocidade de propagação e a 
intensidade da frente de fogo, resultando em impactos diferentes na vegetação. 

Durante as queimadas, o consumo do combustível variou de 92% a 100% nas parcelas 
de Campo Sujo até 67% a 83% nas formas mais fechadas. Para estas fisionomias, a 
vegetação do estrato rasteiro contribuiu com a maior parcela do combustível disponível, 
uma vez que apenas uma pequena proporção (entre 13% e 60%) das folhas e ramos 
localizados até 2 m de altura é consumida (KAUFFMAN; CUMMINGS; WARD, 1994; 
CASTRO; KAUFFMAN, 1998; KRUG et al., 2002; MIRANDA; BUSTAMANTE; 
MIRANDA, 2002). Poucos dias após a passagem da frente de fogo, a abscisão das folhas 
que não foram consumidas durante a queimada, mas foram danificadas pela exposição à 
coluna de ar quente, pode ser observada (NARDOTO et al., 2006).  

FOTO 9 Projeto Fogo: altura das chamas durante queimada prescrita. Foto: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.

GRÁFICO 1
Composição do combustível fino do estrato rasteiro em áreas protegidas por 18 anos e após quatro queimadas bienais em meados de agosto, na Reserva Ecológica do IBGE, 
por fisionomias do Cerrado, segundo os componentes 

Campo Sujo Cerrado Típico Cerrado Denso

Fonte: Os Autores (2010).
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GRÁFICO 2
Temperaturas do ar medidas durante uma queimada prescrita em Cerrado Típico, em 
setembro de 2000, e em Cerrado Denso, em agosto de 1994, na Reserva Ecológica do 
IBGE, a diferentes alturas, segundo o tempo - 1994/2000
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Fonte: Os Autores (2010).
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Embora ocorra um alto consumo da 
biomassa do estrato rasteiro, alguns dias 
após a queima, observam-se rebrotas 
de graminoides e de dicotiledôneas. 
Nas parcelas de Campo Sujo, um ano 
depois de queimadas bienais realizadas 
no início, meados e final da estação seca 
(ANDRADE, 1998; NASCIMENTO 
NETO; ANDRADE; MIRANDA, 
1998) ou anuais em meados da estação 
seca (MEDEIROS, 2002), cerca 
de 70% do total da biomassa havia 
sido recuperado. Portanto, a rápida 
recuperação da biomassa do estrato 
rasteiro, associada à alta proporção de 
biomassa morta (≈65%) nove meses 
após a passagem do fogo, indica que essa 
fisionomia estará suscetível à queima 
quando as condições climáticas forem 
favoráveis, ou então, durante a ocorrência 
de veranicos (ANDRADE, 1998). 
Embora não tenham sido registradas 
diferenças significativas no total de 
combustível fino após quatro queimadas 
bienais em meados da estação seca (6,7 
mg/ha para Campo Sujo, 9,1 mg/ha para 
Cerrado Típico e 8,5 mg/ha para Cerrado 
Denso), houve alterações na composição 
do combustível fino do estrato rasteiro 
nas parcelas de Cerrado Típico e Cerrado 
Denso, com os graminoides passando 
a representar cerca de 50% do total 
(Gráfico 1), favorecendo a ocorrência de 
queimadas.

A velocidade da frente de fogo é 
geralmente da ordem de 0,2 a 0,5 m/s, 
podendo atingir valores maiores, dependendo 
da velocidade do vento. Associada ao 
alto consumo de combustível, estas 
velocidades resultam em intensidades 
da frente de fogo entre 1 256 kW/m e 
16 394 kW/m, nas formas fisionômicas 
mais abertas, 2 437 kW/m e 3 455 kW/m 
em Cerrado Típico e Cerrado Denso 
(KAUFFMAN; CUMMINGS; WARD, 

1994; MIRANDA; SILVA; MIRANDA, 
1996; CASTRO; KAUFFMAN, 1998). 

De forma geral, as queimadas no 
Cerrado são rápidas, com o pulso de altas 
temperaturas durando poucos minutos 
(Gráfico 2). As temperaturas máximas 
variam de 85oC a 884oC, refletindo a 
composição da biomassa do estrato 
rasteiro, o teor de água no combustível 
e as condições climáticas na hora da 
queimada. A duração do pulso de calor 
varia de 1 a 3 minutos e a duração da 
temperatura acima de 60oC é longa o 
suficiente para danificar folhas expostas 
ao fluxo de ar quente: 90 a 270 segundos 
a 1 cm de altura; 90 a 200 segundos a  
60 cm, e entre 20 e 70 segundos a 160 cm 
de altura (MIRANDA et al., 1993).

Embora temperaturas do ar superiores 
a 800oC sejam registradas durante 
queimadas de Cerrado, é pequeno o 
aumento na temperatura nos primeiros 
10 cm do solo. A elevação da temperatura 
no solo dependerá não só da quantidade 
e da composição da biomassa sendo 
consumida, do teor de umidade e da 
porosidade do solo, como também do 
tempo de residência da frente de fogo 
no local, que para queimadas de Cerrado 
Sentido Restrito é relativamente curto. As 
maiores alterações na temperatura do solo 
são registradas no primeiro centímetro de 
profundidade. Para queimadas realizadas 
nas parcelas experimentais do Projeto 
Fogo, as temperaturas máximas a 1 cm de 
profundidade se mantêm abaixo de 40oC, 
raramente excedendo 50oC (MIRANDA 
et al., 1993; DIAS, 1994; NEVES, 2000). 
A 5 cm e a 10 cm de profundidade, o 
efeito direto do fogo é muito pequeno, 
com acréscimo de 4oC a 5 cm e de 2oC a 
10 cm em relação às temperaturas medidas 
antes da queimada (Gráfico 3).  
Porém, o efeito indireto do fogo pode 
ser observado nas primeiras semanas 
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depois da queimada, pois o solo fica exposto ao sol e coberto por cinzas, resultando em 
temperaturas máximas mais altas do que aquelas medidas durante a queimada. Quando 
comparadas aos valores máximos das temperaturas registradas antes da queimada, 
as temperaturas pós-fogo são até 10oC mais altas a 1 cm de profundidade; 4oC mais 
altas a 5 cm e 2,5oC a 10 cm (DIAS, 1994; NEVES, 2000). Cerca de um mês após a 
queima, devido à remoção da camada de cinzas e da rápida recuperação da vegetação do 
estrato rasteiro, não se observa diferença significativa nas temperaturas máximas como 
verificado por Dias (1994) em uma área de Campo Limpo 27 dias após uma queimada.  

e f e I t o s  d o  f o g o  n a  v e g e t a ç ã o  l e n H o s a

Poucos estudos realizados nas parcelas 
do Projeto Fogo reportam a floração 
de espécies lenhosas após queimadas 
(Foto 10). Freitas (1998) registrou a 
floração de Erythroxylum suberosum, 
Stryphnodendron adstringens, Byrsonima 
coccolobifolia, Byrsonima verbascifolia 
e Palicourea rigida entre 14 e 94 dias 
depois de queimadas em áreas de 
Campo Sujo. O fogo parece não alterar a 
produção de flores de Kielmeyera coriacea, 
Roupala montana, Mimosa clausenii e 
Palicourea rigida (LANDIM; HAY, 
1996; HOFFMANN, 1998; RAMOS, 2004). Entretanto, para Miconia albicans, Hoffmann 
(1998) observou produção máxima de flores apenas ao final de um período de dois anos 
após a queima. Resposta positiva à ocorrência de queimadas foi observada apenas para 
Byrsonima crassa, que teria a produção de botões estimulada após um incêndio no final da 
estação seca (SILVA; MIRANDA, 1996), e para Piptocarpha rotundifolia, que produziu, 
no primeiro ano após a queima, número de capítulos significativamente maior do que em 
uma área sem queima (HOFFMANN, 1998).  
Os diferentes efeitos do fogo na produção de flores podem estar refletindo a fenofase da 
espécie no momento da queima, danos parciais resultando na diminuição no porte do 
indivíduo, ou investimento preferencial na produção de rebrotas, ao invés de em órgãos 
reprodutivos (HOFFMANN, 1998; MEDEIROS;  MIRANDA, 2008).

Algumas espécies apresentam frutos tolerantes às altas temperaturas durante a 
passagem da frente de fogo. Cirne e Miranda (2008) mostraram que os frutos de K. 
coriacea são eficientes na proteção das sementes durante queimadas. A temperatura 
máxima externa dos frutos atingiu valores entre 390oC e 730oC, dependendo da sua 
posição na copa, enquanto no interior do fruto a temperatura máxima foi da ordem 
de 62oC (Gráfico 4). A duração de temperaturas internas superiores a 60oC foi de 
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GRÁFICO 3
Temperaturas máxima durante as queimadas e máxima média na semana anterior as 
queimadas, com indicação da profundidade da medição no solo, segundo as formas 
fitofisionomias - junho de 1996/setembro de 1998
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FOTO 10 Projeto Fogo: Rebrota após queimada prescrita na 
rEcor. Foto: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.
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aproximadamente 100 s, e não afetaram 
a viabilidade das sementes. Os autores 
também registraram um aumento 
significativo na deiscência de frutos 
após a passagem do fogo, confirmando 
as observações de Coutinho (1977) 
de que o fogo promove a abertura de 
frutos de algumas espécies do cerrado. 
Estes resultados também confirmam as 
observações de Landim e Hay (1996), 
que relacionam os danos sofridos durante 
queimadas por frutos de K. coriacea com 
a sua posição na copa. Redução na taxa 
de germinação de sementes de Mimosa 
claussenii após uma queimada, em meados 
da estação seca, foi observada por Ramos 
(2004). Para frutos localizados acima de 
2 m, a taxa de germinação foi reduzida de 
87% para 52%, uma redução de 97% para 
30% foi registrada para aqueles localizados 
entre 1 e 2 m e nenhuma semente viável 
foi observada para os frutos localizados a 
alturas inferiores a 1 m. Hoffmann (1998) 
relatou que os frutos e as sementes de 
Miconia albicans, Myrsine guianensis, 

Roupala montana, Periandra mediterranea, 
Rourea induta e Piptocarpha rotundifolia 
foram danificados por uma queimada 
ocorrida no final da estação seca. 
Todas as espécies, exceto P. rotundifolia, 
apresentaram um declínio na produção 
de sementes como resposta à queimada. 
Embora o fogo afete negativamente a 
produção de sementes de M. albicans, 
Andrade (2002) mostrou que esta foi 
a única espécie lenhosa a formar um 
banco permanente de sementes no solo, 
indicando que mesmo que a produção de 
frutos seja interrompida ou diminuída no 
ano seguinte à queima, novos indivíduos 
podem se estabelecer na área, a partir das 
sementes já dispersas e protegidas do fogo 
pela camada superficial do solo.

Poucos estudos reportam o efeito 
do fogo na sobrevivência de plântulas e 
juvenis (Foto 11). Valores apresentados 
para mortalidade de plântulas variam 
de 0% para Palicourea rigida (MATOS, 
1994) a 100% para M. albicans 
(HOFFMANN, 1998).  

FOTO 11 Projeto Fogo: plântula sobrevivente à                                                    
queimada prescrita. Foto: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.

Fonte: Cirne, P.; Miranda, H. S. Effects of prescribed fires on the survival and release of seeds of Kielmeyera coriacea (Spr.) Mart. (Clusiaceae) in savannas of Central 
Brazil. Brazilian Journal of Plant Physiology, Londrina: Brazilian Society of Plant Physiology, v.  20, n. 3, p. 197-204, Jul./Sept. 2008. Com modificações.
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GRÁFICO 4
Temperaturas interna e externa, e detalhe da temperatura interna, em frutos de Kielmeyera coriacea, segundo o tempo, durante a queimada de Cerrado Típico na Reserva Ecológica 
do IBGE - agosto/1998
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Hoffmann (1996) investigou o efeito 
de diferentes regimes de queima 
no estabelecimento de plântulas 
de Brosimum gaudichaudii, Guapira 
noxia, Kielmeyera coriacea, Miconia 
albicans, Myrsine guianensis, Periandra 
mediterranea, Roupala montana, Rourea 
induta e Zeyheria montana. O autor 
mostrou que, para todas as espécies, o 
estabelecimento de plântulas foi menor 
em uma área queimada recentemente, 
do que em áreas sem fogo há dois e sete 
anos. Entretanto, para algumas espécies, 
o estabelecimento pode ser menor após 
a exclusão do fogo, como consequência 
do aumento do sombreamento. Uma vez 
estabelecidas, a taxa de mortalidade e a 
ocorrência de danos severos são reduzidas. 
Para Blepharocalyx salicifolius, Matos 
(1994) estimou em 90% a mortalidade 
de plântulas e em 50% a de indivíduos 
jovens. O efeito de duas queimadas anuais 
em indivíduos de pequeno porte, isto é, 
entre 20 e 100 cm de altura e diâmetro 
basal maior que 1,5 cm, foi investigado 
por Armando (1994) para nove espécies 
lenhosas em uma área de Cerrado Típico. 
As duas queimadas resultaram em uma 
redução da ordem de 10 cm na altura 
dos indivíduos, além da morte de 4% 
dos indivíduos estudados. Hoffmann 
e Solbrig (2003) reportam que o fogo 
aumenta a mortalidade de indivíduos de 
Periandra mediterranea, Miconia albicans, 
Rourea induta, Myrsine guianensis e 
Roupala montana, especialmente aqueles 
com diâmetro menor que 4 mm. Além 
de comprometer o estabelecimento e o 
desenvolvimento de plântulas, queimadas 
frequentes podem atrasar o crescimento 
dos indivíduos, retardando a passagem 
para o estádio reprodutivo.

Uma das características inerentes 
das plantas lenhosas do Cerrado é a 
presença da casca espessa, protegendo o 
tecido do câmbio das altas temperaturas 

durante a passagem da frente de fogo. 
Guedes (1993) e Silva e Miranda (1996) 
mostraram que a curta duração do pulso 
de calor e o bom efeito isolante de 
cascas espessas são fatores de proteção 
importantes, que resultam em pequeno 
aumento da temperatura do câmbio 
durante a passagem da frente de fogo 
(Gráfico 5). Considerando a diversidade 
de tipos de casca, os autores mostraram 
que cascas com espessura mínima entre 
6 e 8 mm oferecem uma proteção efetiva 
ao câmbio durante queimadas de cerrado. 
Estes resultados são semelhantes aos 
reportados por Hoffmann e Solbrig 
(2003) para queimadas de baixa 
intensidade. Entretanto, os autores 
reportam que, para altas intensidades, 
uma espessura de casca entre 9 e 13 mm 
oferece proteção mais efetiva. A espessura 
da casca está diretamente relacionada 
com o diâmetro do indivíduo, assim 
sendo, os indivíduos de maior porte 
estariam mais protegidos dos efeitos das 
altas temperaturas, enquanto os ramos 
mais baixos, os indivíduos jovens, e as 
rebrotas estariam sujeitos a sofrer danos 
letais (HOFFMANN; SOLBRIG, 2003; 
MEDEIROS; MIRANDA, 2005, 2008). 

Mortalidade de indivíduos lenhosos, 
após queimadas em áreas de Campo Sujo 
e Cerrado Típico, foi apresentada por 
Silva (1999), Sato (2003) e Medeiros 
e Miranda (2005). De forma geral, os 
indivíduos com menor porte foram 
aqueles que apresentaram maior taxa de 
mortalidade. Medeiros e Miranda (2005), 
estudando o efeito de queimadas anuais 
na vegetação lenhosa de Campo Sujo, 
mostraram que uma queimada realizada 
em 1998, após 23 anos de proteção contra 
queima, resultou na morte de 22,5% dos 
indivíduos lenhosos com diâmetro maior 
ou igual a 2 cm, a 30 cm da superfície 
do solo. Como consequência da segunda 
e da terceira queimadas, as taxas de 
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GRÁFICO 5
Temperatura do ar e do câmbio, e detalhe da temperatura do câmbio, em indivíduo 
de Qualea grandiflora, com espessura de casca de 13,4 mm, segundo o tempo, 
durante a queimada de Campo Sujo na Reserva Ecológica do IBGE - agosto de 1995

Fonte: Cirne, P.; Miranda, H. S. Effects of prescribed fires on the survival and release of seeds of Kielmeyera coriacea 
(Spr.) Mart. (Clusiaceae) in savannas of Central Brazil. Brazilian Journal of Plant Physiology, Londrina: Brazilian Society 
of Plant Physiology, v.  20, n. 3, p. 197-204, Jul./Sept. 2008. Com modificações.
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mortalidade foram 7,9% e 11,5%. As 
três queimadas reduziram o número de 
indivíduos lenhosos em cerca de 37%, 
afetando principalmente os indivíduos 
com altura entre 1 e 2 m e com diâmetro 
entre 2 e 3 cm. Silva (1999), estudando 
o efeito de queimadas em regime bienal 
e quadrienal na vegetação lenhosa de 
Campo Sujo, mostrou que três queimadas 
bienais e duas quadrienais reduziram 
o número de indivíduos lenhosos, com 
diâmetro maior ou igual a 5 cm, a 30 
cm da superfície do solo, em cerca de 
21%, sendo que os indivíduos com 
diâmetro entre 5,0 e 5,5 cm foram os 
mais afetados pelo fogo. A diferença 
entre os valores encontrados por Silva 
(1999) e por Medeiros e Miranda (2005) 
pode ser consequência do limite mínimo 
de diâmetro estabelecido pelos autores. 
Considerando apenas os indivíduos 
com diâmetro maior ou igual a 5 cm, 
a mortalidade acumulada após as três 
queimadas anuais em área de Campo 
Sujo é reduzida de 37% para 20%, 
semelhante àquela apresentada por 
Silva (1999) para queimadas bienais e 
quadrienais. Desta forma, Medeiros e 
Miranda (2005) sugerem o diâmetro 
mínimo de 5,0 cm, a 30 cm da superfície 
do solo, como o diâmetro mínimo para 
que os indivíduos lenhosos resistam aos 
efeitos das altas temperaturas durante a 
passagem da frente de fogo.

Sato (2003) investigou o efeito de 
cinco queimadas bienais na estrutura 
da vegetação lenhosa nas parcelas 
de Cerrado Típico do Projeto Fogo. 
Embora a mortalidade após a primeira 

queimada prescrita, realizada em 1992, 
tenha sido semelhante nas três áreas 
de estudo (≈12%), ao final de 10 anos, 
a mortalidade foi de cerca de 39% na 
parcela com regime de queima no início 
da estação seca e de 44% nas parcelas 
com queima em meados de agosto e 
em setembro. Ao considerar o total de 
fustes destruídos (mortos + morte da 
parte aérea com rebrotas basais e/ou 
subterrâneas), estes valores são alterados 
para 44%, 59% e 75% para as queimadas 
no início, meio e final da estação seca, 
respectivamente. Embora o número 
de fustes destruídos seja considerável, 
a autora mostra também que ao longo 
dos 10 anos de observação, 480, 148 
e 60 indivíduos por hectare atingiram 
o diâmetro mínimo de 5,0 cm nas 
respectivas parcelas experimentais. A 
adição destes indivíduos ao inventário 
altera a proporção de fustes destruídos 
para 22%, 52% e 72%, indicando que 
queimadas bienais nas diferentes épocas 
da estação seca alteram de forma 
diferenciada a estrutura da vegetação, 
com as queimadas no início da estação 
seca tendo um impacto menos severo.

Embora ocorra mortalidade de 
indivíduos lenhosos, poucos dias após 
a passagem do fogo ocorre a rebrota 
da vegetação, como consequência de 
adaptações como casca espessa e órgãos 
subterrâneos que armazenam nutrientes 
e águas, entre outros. A rebrota aérea 
ou de órgãos subterrâneos foi reportada 
por Ramos (1990), Cardinot (1998), 
Silva (1999), Sato (2003) e Medeiros 
e Miranda (2008). Embora possam ser 

observadas ocorrências simultâneas de 
rebrotas aéreas, basais e subterrâneas, as 
duas últimas ocorrem, principalmente, 
nos indivíduos que sofrem morte do 
fuste principal (SILVA, 1999; SATO, 
2003; MEDEIROS; MIRANDA, 
2008). Medeiros e Miranda (2008) 
registraram que, após três queimadas 
anuais, a proporção de rebrotas basais 
ou subterrâneas, com altura até 100 cm, 
variou de 90% após a primeira queimada 
a 100% após a terceira. Entretanto, apenas 
59% das rebrotas apresentavam diâmetro 
basal menor ou igual a 1,0 cm após a 
primeira queimada, reduzindo para 38% 
após a terceira queimada. De modo geral, 
poucas rebrotas apresentaram diâmetro 
basal maior do que 2,0 cm. As queimadas 
resultaram em grande mortalidade de 
rebrotas, principalmente entre aquelas 
com altura menor do que 100 cm e 
diâmetro basal menor do que 1,5 cm. 
Os autores observaram reduções nos 
números de rebrotas basais e subterrâneas 
produzidas após cada queimada, o que 
pode indicar que a vegetação lenhosa não 
está adaptada a esta frequência de queima. 
Ramos (1990) mostrou que depois de 
uma queimada em Cerrado protegido 
contra queima por 13 anos, o número de 
rebrotas basais e subterrâneas foi de 2,5 
por indivíduo, e que 2 anos após a queima 
este número foi reduzido para 1,6. 
Esta redução pode ser consequência de 
herbivoria ou da deficiência de nutrientes, 
como foi observado por Cardinot 
(1998) para K. coriacea e R. Montana, 
após queimadas bienais nas parcelas de 
Cerrado Típico do Projeto Fogo.

As alterações na estrutura da 
vegetação lenhosa resultam também 
em alterações na estrutura da vegetação 
do estrato rasteiro e na composição 
do banco de sementes do solo. Em 
estudo para quantificar o efeito de 
queimadas no banco de sementes do 
solo, Andrade (2002) mostrou que, para 
Cerrado Típico, a razão entre sementes 
viáveis de mono e dicotiledôneas varia 
de acordo com o regime de queima 
aplicado. Para uma área de Cerrado 
Típico submetida a quatro queimadas 
bienais em meados da estação seca, 
a razão mono:dicotiledôneas foi 16, 
enquanto para outra protegida contra 
o fogo por 25 anos, esta razão foi 
apenas 0,8. A autora conclui que a 
alta frequência de queima favorece a 
riqueza e a diversidade de sementes de 
monocotiledôneas em detrimento das de 
dicotiledôneas. O pequeno intervalo de 
tempo entre queimadas reduz as reservas 
das plantas, concentra o investimento 
em rebrotas e diminui o investimento 
em frutos e sementes de dicotiledôneas. 
Nestas condições, a reposição do banco 
deste tipo de sementes é comprometida 
a longo prazo. A autora mostra, 
portanto, que o regime bienal favorece 
o estabelecimento de gramíneas, não 
somente devido ao aumento das rebrotas, 
mas, também, ao maior número de 
sementes viáveis no banco do solo, 
capazes de formar indivíduos adultos. 
O favorecimento das gramíneas, por 
sua vez, contribui para o aumento do 
material combustível, o que pode resultar 
em queimadas ainda mais frequentes. 
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A redução na densidade de indivíduos lenhosos, com alterações significativas 
na estrutura do sistema, pode alterar o seu funcionamento. Quesada e outros 
(2004), estudando o impacto do fogo sobre o regime hídrico dos solos em área 
de Campo Sujo submetida a queimadas bienais, mostrou que as alterações logo 
após a queima, como a exposição do solo e a rápida recuperação da vegetação do 
estrato rasteiro, resultam em um incremento nas taxas de evaporação da ordem 
de 0,5 a 1,0 mm/dia, durante os sete meses seguintes à queima. Embora tenha 
ocorrido um incremento nas taxas de evaporação em curto prazo, a recuperação 
da cobertura vegetal e a consequente redução na proporção de folhas vivas, sete 
meses após a queima (ANDRADE, 1998), resultaram em valores similares entre a 
área estudada e outra que havia sido queimada um ano antes: 2,4 mm/dia durante 
a estação chuvosa e 1,6 mm/dia durante a estação seca. Entretanto, os diferentes 
históricos de queima nas duas áreas (quatro queimadas bienais e duas quadrienais) 
resultaram em uma diferença de 0,8 mm/dia nas taxas de evaporação no auge da 
estação seca. Esta diferença resulta da variação de 23% na proporção de indivíduos 
arbustivos vivos entre as áreas. Tal variação na estrutura da vegetação deve-se 
às maiores taxas de mortalidade após quatro queimadas bienais (SILVA, 1999), 
reduzindo a utilização da água profunda (>1 m) por parte da vegetação. Desta 
forma, a ocorrência de queimadas frequentes em áreas de Campo Sujo pode 
mudar as taxas de evaporação, com alterações de curto e longo prazo no balanço 
hídrico do ecossistema.

Assim como as queimadas alteraram as taxas de evaporação nas parcelas 
de Campo Sujo sob diferentes históricos de queima, o fluxo de carbono 
também sofreu alteração em curto prazo após queimadas. Santos e outros 
(2003) compararam os fluxos de carbono em áreas de Campo Sujo submetidas 
a queima em setembro com uma não queimada e observaram alterações 
significativas nos fluxos de carbono. Os autores estimaram que, no período de 
um ano, a área queimada acumulou 4,6 t C ha-1 e a não queimada 2,9 t C ha-1. 
A quantidade de carbono acumulado pela vegetação da área queimada é bastante 
alta quando comparado com Cerrado Ralo (1,5 t C ha-1) um ano depois de 
um incêndio acidental na Reserva Ecológica do IBGE (MAIA, 2003), ou com 
Cerrado Típico protegido contra queima por mais de 20 anos (2,0 t C ha-1 a 
2,6 t C ha-1) na Estação Ecológica de Águas Emendadas (MIRANDA et al., 
1997; BREYER, 2001). Santos e outros (2003) argumentam que a queimada 
bienal realizada em setembro de 1998 consumiu cerca de 97% da biomassa do 
estrato rasteiro (7,0 t ha-1, ou seja, ≈3,1 t C ha-1) presente na área. Desta forma, 
o carbono perdido do sistema durante a queimada seria recuperado no período 
de um ano com um ganho líquido de 1,5 t C ha-1, que poderia estar sendo 
alocado na biomassa subterrânea.

p e r s p e c t I v a s

Considerando os resultados apresentados neste capítulo e também os obtidos para os 
efeitos do fogo no solo, na vegetação do estrato rasteiro e na fauna, é necessário um 
trabalho de síntese que integre estes resultados, gerando subsídios para a proposição de 
planos de manejo de fogo em unidades de conservação, buscando, assim, a aplicabilidade 
efetiva dos mesmos em longo prazo. Estes resultados abrem a perspectiva para estudo 
sobre a exclusão do fogo nas parcelas do projeto, uma vez que se tem o histórico de 18 
anos de queimas nas parcelas do projeto, podendo assim mostrar, de forma precisa, a 
recuperação da estrutura das comunidades de cerrado decorrente da supressão do fogo.
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I n t r o d u ç ã o

O atual uso da terra no Cerrado leva a modificações extremas da sua cobertura vegetal, pois 
grandes extensões do ecossistema natural são transformadas em pastagens e culturas. A produção 
agrícola resultante de tais transformações é de extrema importância econômica para o Brasil, 
contudo há alterações tanto no funcionamento quanto na estrutura dos ecossistemas, afetando, 
por exemplo, o armazenamento de carbono e a manutenção da biodiversidade. Tais alterações 
funcionais são acompanhadas de modificações na estrutura dos ecossistemas, como fragmentação 
de habitats, introdução de espécies exóticas, e abundância dos grupos funcionais vegetais 
(KLINK; MACHADO, 2005). Estas alterações são potencializadas pelo aumento da ocorrência 
de queimadas. Embora o Cerrado seja um ecossistema “adaptado” ao fogo, as queimadas 
utilizadas para estimular a rebrota das pastagens e para abrir novas áreas agrícolas causam 
perda de nutrientes, compactação e erosão dos solos. A eliminação total do fogo pode também 
causar degradação da biota nativa, pois com o acúmulo de material combustível (biomassa 
vegetal seca) e a baixa umidade da época seca, uma eventual queimada nessas condições tende a 
gerar temperaturas extremamente altas, que são prejudiciais à flora e à fauna do solo (KLINK; 
MOREIRA, 2002).

Durante o desenvolvimento ecológico do Cerrado, é provável que as queimadas tenham sido 
um fator de seleção importante, dado o grande número de adaptações ao fogo apresentado pelas 
plantas desse bioma (COUTINHO, 1990) e sua elevada riqueza vegetal. O número de plantas 
vasculares é superior àquele encontrado na maioria das regiões do mundo: plantas herbáceas, 
arbustivas, arbóreas e cipós somam mais de 7 000 espécies (MENDONÇA et al., 1998), sendo 
44% da flora endêmica e poucas espécies comuns a muitas regiões do Cerrado (por exemplo, 
um inventário florístico revelou que das 914 espécies de árvores e arbustos registradas em 
315 localidades de Cerrado, somente 300 espécies ocorrem em mais do que oito localidades, 
e 614 espécies foram encontradas em apenas uma localidade (RATTER; BRIDGEWATER; 
RIBEIRO, 2003).

No Cerrado, o intervalo de ocorrência do fogo varia entre um e três anos (EITEN,  1972, 
1977), e considera-se que o fogo é um dos determinantes dos tipos fitofisionômicos do Cerrado, 
desde os “Campos” até o “Cerradão” (COUTINHO, 1990; RIBEIRO; WALTER, 2008). É 
também sabido que as distintas fitofisionomias são impactadas de maneira distinta pelo aumento 
da frequência de queimadas; porém, é consenso que a proteção contra o fogo aumenta a proporção 
de espécies lenhosas (MOREIRA, 2000; SATO; MIRANDA, 1996; HOFFMANN, 1996).

Quando as queimadas se tornam mais frequentes, pode aumentar a mortalidade do estrato 
lenhoso, tanto de indivíduos adultos como de plântulas, e aumentar a cobertura do estrato 
herbáceo. Para algumas espécies de gramíneas, o fogo pode aumentar a densidade de indivíduos 
tanto por reprodução vegetativa como por germinação das sementes (MIRANDA, 1997), ou seja, 
o fogo pode alterar a diversidade de espécies herbáceas, em especial as gramíneas.



Se o fogo modifica a produção de sementes e a reprodução sexual das gramíneas, 
podemos esperar mudanças na densidade de espécies e na estrutura populacional, já que 
o fogo pode ser considerado um distúrbio determinante da biodiversidade (KLINK;  
SOLBRIG, 1996). Neste sentido, o fogo estaria alterando a paisagem do Cerrado, 
tornando-o menos arbóreo e mais herbáceo e homogêneo.

Neste capítulo, faremos uma síntese dos estudos desenvolvidos na Recor sobre os 
efeitos do fogo na diversidade e na abundância de distintos grupos funcionais de plantas 
no Cerrado, comparando-se as gramíneas e as espécies lenhosas. Com o intuito de 
compreender melhor as respostas das comunidades de gramíneas e lenhosas do Cerrado 
frente ao fogo, nossos estudos objetivaram avaliar como o fogo altera a composição e 
a estrutura das comunidades vegetais de gramíneas e lenhosas. No caso das gramíneas, 
avaliamos as modificações ocorridas nas áreas de Campo Sujo submetidas a diferentes 
regimes de queima, tendo variado tanto a frequência de fogo (bienal, quadrienal e sem-
queima) como a época da queima (junho, agosto e setembro). 

No caso das espécies lenhosas, avaliamos as respostas das diferentes formas de vida 
ao fogo em quatro fitofisionomias de ocorrência comum no Cerrado (Cerrado Denso, 
Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Campo Sujo).

d e l I n e a m e n t o  e x p e r I m e n t a l

Os estudos foram desenvolvidos na área do Projeto Fogo da Reserva Ecológica do 
IBGE (ver Mapa 1, no Capítulo 8). Os experimentos com queimadas controladas 
na Recor se iniciaram em 1989 e incluem áreas que vão desde Cerrado Denso até 
Campo Sujo, ou seja, abrangem um gradiente de densidade de espécies lenhosas 
do Cerrado (ver Capítulo 8). Foram formuladas as seguintes perguntas balizadoras 
dos estudos: 

1. Existem diferenças na composição e na estrutura das gramíneas nos 
diferentes regimes de queima?

2. Se sim, quais espécies seriam beneficiadas? 
3. Tanto para as gramíneas quanto para as lenhosas, quais seriam as implicações 

estruturais para a comunidade advindas das mudanças na estrutura das espécies?

O efeito do fogo nas gramíneas foi estudado nas áreas de Campo Sujo do 
Projeto Fogo, que foram submetidas a distintos regimes de queimada para simular 
diferentes regimes de manejo: 

(a) Sem queima ou “controle”, área que se encontrava protegida por 26 anos na 
época do estudo; 

(b) Queima quadrienal modal, realizada na primeira quinzena de agosto; 
(c) Queima bienal precoce, realizada na segunda quinzena de junho; 

(d) Queima bienal modal, realizada na primeira quinzena de agosto; e
(e) Queima bienal tardia, realizada na segunda quinzena de setembro.

Foram realizados três levantamentos durante o período de chuvas, entre 8 e 
10 meses depois da ocorrência da queimada experimental, nas seguintes datas: no 
final da estação chuvosa (abril de 1999); no meio da estação chuvosa (dezembro 
de 1999); e no final da estação chuvosa (abril de 2001). Para as amostragens, foi 
levada em consideração também a fenologia das espécies de gramíneas, tomando 
por base os estudos de Almeida (1995).

Os levantamentos florísticos foram realizados em cinco parcelas de campo 
sujo do Projeto Fogo, utilizando-se o método de “linhas” (4 linhas de 50 m 
de comprimento, total de 200 m de amostragem). As linhas foram dispostas 
aleatoriamente e subdivididas em segmentos de um metro. As linhas não 
eram permanentes, para assegurar maior cobertura de área amostral. Em cada 
segmento das linhas, registrou-se a presença das espécies naquele segmento. Cada 
levantamento produziu uma matriz de espécies por segmento que permitiu calcular 
a frequência, a densidade das espécies por transecto e por área. Para cada linha, 
calculou-se o índice de diversidade de Shannon. Maiores detalhes da metodologia 
estão descritos em Miranda (2002).

Também para as gramíneas, foi avaliado o efeito do fogo na reprodução de três 
das espécies mais abundantes do Campo Sujo: Echinolaena inflexa, Schizachyrium 
tenerum e Trachypogon spicatus. Este estudo complementar foi realizado, pois 
diversos pesquisadores têm observado que o fogo estimula a reprodução de algumas 
plantas do Cerrado. Efetuou-se uma amostragem de plantas florescendo e do 
número de espiguetas (flores) por plantas nas áreas de controle e de queimada 
bienal modal. A contagem do número de indivíduos seguiu o mesmo método da 
linha (transectos): dois transectos de 100 m cada foram estabelecidos em cada área 
no final das chuvas de 1995. Todos os indivíduos de S. tenerum e T. polymorphus 
que tocavam o plano de projeção do transecto (perpendicular ao solo) foram 
contados a cada segmento de um metro. Procedeu-se a um teste de independência 
da frequência de plantas em flor e plantas sem flor nas duas áreas.

No caso de E. inflexa, 50 perfilhos foram marcados em cada área e a produção 
de inflorescências foi acompanhada durante o período chuvoso. Além disto, 50 
perfilhos reprodutivos das três espécies foram coletados, e o número de espiguetas 
foi contado. A significância das diferenças entre o número de espiguetas nas áreas 
de controle e de queimada foi testada pelo teste t.

Para o estudo com as espécies lenhosas, foi feita uma reanálise dos resultados 
obtidos por Moreira (1992, 2000), que estudou a estrutura de espécies lenhosas 
ao longo de um gradiente de densidade de espécies (do Cerrado Denso ao 
Campo Sujo), submetidos ou não às queimadas bienais nas áreas do Projeto Fogo 
adjacentes, entre a Recor e o Jardim Botânico de Brasília. As comparações foram 
feitas entre tipo de fitofisionomia, protegida ou não do fogo, tomando por base 
as distintas formas de vida das lenhosas. A significância das comparações foi feita 
pela análise de frequência.
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I m p a c t o s  d o  f o g o  s o b r e  a s  g r a m í n e a s

Considerando os três levantamentos realizados, foram amostradas 30 espécies na área 
de controle, 31 na quadrienal, 27 na bienal precoce, 27 na modal e 26 na tardia. No 
primeiro levantamento, foram amostrados 6 363 indivíduos, pertencentes a 16 gêneros e 
29 espécies, e a riqueza entre as áreas variou entre 16 e 22 espécies; os 6 891 indivíduos 
amostrados no segundo levantamento pertenciam a 19 gêneros e 32 espécies, e a riqueza 
variou de 19 a 21 espécies. No último levantamento, amostraram-se 6 670 indivíduos 
distribuídos em 16 gêneros e 27 espécies, e a riqueza variou entre 19 e 24 espécies 
(Tabela 1).

O gênero Paspalum foi o que apresentou a maior riqueza de espécies, mas as espécies 
mais abundantes em todos os levantamentos foram Echinolaena inflexa (Foto 1), 
Trachypogon spicatus, Schizachyrium tenerum e Paspalum gutatum. Notou-se a ausência 

de algumas espécies de acordo com o “tratamento” fogo. Paspalum amodes, por exemplo, 
não foi amostrado na área precoce, Schizachyrium microstachium não foi observado na 
modal, Melinis minultiflora (espécie exótica) não foi observado na quadrienal, na precoce 
ou na modal. As espécies classificadas como tardias apresentaram poucos indivíduos no 
primeiro e no segundo levantamentos. Mesosetum looliforme não foi registrado na área 
controle ou na quadrienal; Paspalum explendens foi registrado apenas em um dos três 
levantamentos da área controle e quadrienal, mas com frequência muito baixa.

A área de controle foi a que apresentou a menor frequência de indivíduos nos 
três levantamentos. No primeiro levantamento, a área tardia registrou uma média de 
7,8 indivíduos por metro, contra 7,2 na quadrienal, 6,4 na modal e 6,1 na precoce. 
O menor número de espécies e indivíduos foi observado na área de controle. No 
primeiro levantamento, o maior número de espécies se registrou nas áreas quadrienal e 
precoce, e o menor na modal e na tardia. A diversidade em geral foi maior na área de 
controle e menor na tardia.

FOTO 1 A gramínea Echinolaena inflexa. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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No segundo levantamento, o maior número de individuos foi observado 
na área tardia e o menor na área de controle. Contudo, observaram-se algumas 
alterações na sequência inicial dos valores de diversidade, ou seja, o maior 
número de espécies se observou nas áreas de controle e tardia, e o menor na 
quadrienal e modal. A diversidade de Shannon (e o número aparente de espécies 
muito abundantes, medianamente abundantes e abundantes, N1) foi máxima 
na área de controle e mínima na área de queima precoce. O número de espécies 
muito abundantes foi mínimo na área de controle.

No terceiro levantamento, o maior número de indivíduos se observou na 
área quadrienal e o menor na de controle. A maior riqueza foi registrada na área 
de controle e na quadrienal, e a menor na modal e tardia. Em geral, a maior 
diversidade foi observada na área de controle; o maior número de espécies muito 
abundantes foi observado na área de controle e o menor na tardia. De modo 
geral, as áreas de queima bienal sempre apresentaram os menores valores de 
diversidade e equidade.

Considerando o conjunto dos levantamentos, a diversidade de Shannon foi 
maior nas áreas quadrienal e de controle, e menor nas áreas precoce, modal e 
tardia (nesta ordem) (Tabela 2).

Nas parcelas queimadas bienalmente, aumenta a densidade populacional, mas 
se reduz a diversidade e a equidade. Ao se avaliar a diversidade por área e não 
por época de levantamento, calculando uma média dos índices de Shannon das 
12 linhas de 50 metros levantadas em cada parcela, observa-se que as queimas 
bianuais diminuem a diversidade, quando comparadas com as parcelas de 
controle e quadrienal. Encontraram-se diferenças altamente significativas entre 
os índices calculados para os diferentes regimes de queima (F= 9,99, df= 57, 
P<0,002).

As áreas que sofreram queimas bienais apresentaram valores de diversidade 
estatisticamente inferiores às quadrienais (H´= 1,85 vs H´ = 2,25, P<0,01) 
e controle (H´= 2,24, P<0,02). O índice de diversidade da área de queima 
quadrienal foi maior (H´= 2,25) que da área bienal modal (H´= 1,88; P<0,02) e 
da bienal tardía (H´= 1,75; P<0,001). Não houve diferenças entre a quadrienal e 
a bienal precoce (H´= 1,94; P<0,67). Entre os regimes de queima bienal, também 
não houve diferenças significativas (F=3,29, df =33, P<0,05). A diversidade da 
área de queima tardia foi estatisticamente diferente da precoce (H´= 1,75 vs 
H´=1,94; P<0,04). Comparando os índices de diversidade entre os meses após 
a ocorrência do fogo, o maior valor encontrado ocorreu no vigésimo mês, que 
corresponde à área quadrienal do terceiro levantamento (H´= 2,67). Com 32 
meses após a queima, o índice observado é comparável ao das áreas bienais. 

Como Echinolaena inflexa é uma espécie precoce (ALMEIDA, 1995), no 
mês de junho muitas sementes já estão presentes no pedúnculo floral (SILVA; 
KLINK, 2001), ou seja estariam vulneráveis ao fogo, o que explicaria a menor 
frequência de indivíduos estabelecidos e o menor número de propágulos no 
banco de sementes na área precoce (MIRANDA, 2002). As queimas bianuais 
parecem ter reduzido a frequência de Paspalum pectinatum, Axonopus marginatus, 
Leptocoriphium lanatum e Ichnanthus camporum; por outro lado, suas frequências 
aumentaram ou se mantiveram inalteradas na área de queima quadrienal.  

2001 2001

Abril Dezembro Abril Abril Dezembro Abril

N-   860  1 025   860  1 433  1 168  1 433

S 19 21 19 22 19 22

H 2,28 2,20 2,28 2,06 2,16 2,06

D´ 0,86 0,84 0,86 0,81 0,85 0,81

N1 9,82 9,00 9,82 7,81 8,71 7,81

N2 7,50 6,23 7,50 5,40 6,50 5,40

N+ 4,32 3,25 4,32 3,02 3,63 3,02

E 0,77 0,72 0,77 0,67 0,73 0,67

Controle Quadrienal

Diversidade e padrões de abundância de espécies de gramíneas nas áreas
de Campo Sujo do Projeto Fogo, por regimes de queima e levantamentos
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2001 2001 2001

Abril Dezembro Abril Abril Dezembro Abril Abril Dezembro Abril

N-  1 230  1 381  1 230  1 278  1 518  1 278 1562 1799 1562

S 21 20 21 16 19 16 18 21 18

H 1,96 1,88 1,96 1,83 1,98 1,83 1,72 1,9 1,72

D´ 0,8 0,81 0,8 0,78 0,82 0,78 0,75 0,79 0,75

N1 7,12 6,54 7,12 6,29 7,21 6,29 5,62 6,67 5,62

N2 5,23 5,05 5,23 4,72 5,53 4,72 4,11 4,7 4,11

N+ 3,14 3,53 3,14 3,12 4,04 3,12 3 3,28 3

E 0,65 0,63 0,65 0,66 0,67 0,66 0,6 0,62 0,6

E = equidade calculada a partir do índice de Shannon. 

S = riqueza de espécies; 

H = índice de Shannon calculado a partir da matriz de espécies x 200 segmentos;

D´= índice de Simpson calculado a partir da matriz de espécies x 200 segmentos; 

N1, N2 e N+  = número de Hill; e

Fonte: Os Autores (2009).
Notas: 1. Os dados se referem aos 200 m amostrados pelo método da linha, descrito por Miranda (2002).

  2. Sinais convencionais utilizados:

N- = número total de individuos nos 200 metros levantados; 

Índices
selecio-
nados
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Controle Quadrienal Precoce Modal Tardia

57,188,149,152,242,2H

Diversidade de Shannon de espécies de gramíneas nas áreas de Campo Sujo
TABELA 2

do Projeto Fogo, por regimes de queima - período abril de 1999/abril de 2001

Diversidade de espécies de gramíneas nas áreas
de Campo Sujo do Projeto Fogo, por regimes de queimaÍndice de Shannon

Fonte: Os Autores (2009).
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Para outras espécies, não se observou uma relação clara entre frequência e época 
de queima, o que indicaria que o fogo não é o único agente determinante da 
frequência destas espécies. O fogo, além de diminuir a densidade de lenhosas, 
estaria promovendo indiretamente uma reestruturação da comunidade de 
gramíneas por meio das respostas das espécies ao fogo. O aumento da frequência 
das queimas acentuou a desproporção entre as gramíneas dominantes e 
as de abundância intermediária, ou seja, seriam as espécies de abundância 
intermediária as que estariam sofrendo o efeito do fogo, já que as dominantes 
continuam sendo as mesmas em todos os tratamentos. 

As análises dos números de Hill mostraram que ocorrem mudanças nas áreas 
queimadas bienalmente e quando analisamos os índices de diversidade, observa-
se que as mudanças são evidentes pelas diferenças significativas encontradas 
entre as áreas de controle e quadrienal quando comparadas com a bienal tardia. 
A menor equidade nas parcelas bienais também aponta nesta direção; dentre os 
regimes bienais, o que apresentou o menor índice foi o bienal tardio.

O fato de que os menores índices de diversidade tenham sido observados 
nas áreas de queima bienal, e que os índices da área quadrienal não diferiram 
estatisticamente daqueles observados na área controle, permite-nos sugerir 
que: para o Campo Sujo de Cerrado, as queimas que ocorrem em intervalos de 
no mínimo quatro anos mantêm a diversidade da comunidade de gramíneas 
nos valores das áreas protegidas. As queimas bienais promovem uma redução 
da proporção de espécies intermediárias na área, diminuindo a diversidade e 
a equidade, quando comparada com a área de queima quadrienal e a área de 
controle, e são as queimas bienais que modificam os padrões de abundância das 
espécies de gramíneas. Por conseguinte, podemos sugerir que as queimas bienais 
reduzem a diversidade e a queima quadrienal seria uma alternativa de manejo 
para manter a diversidade.

e f e I t o  d o  f o g o  n a  r e p r o d u ç ã o  d a s  g r a m í n e a s

Verificou-se que o número de plantas reprodutivas não é independente do fogo, 
ou seja, houve mais plantas florescendo na área queimada que na área de controle 
(P<<0,001 tanto para S. tenerum quanto T. polymorphus (Tabela 3).

O fogo também altera a produção de inflorescências de E. inflexa, mas de 
modo oposto aos observados para as outras duas espécies (Gráfico 1). Durante 
as várias semanas de observação, o número de inflorescências da área controle 
foi sempre maior que na área queimada. Já o número de espiguetas por perfilho 
reprodutivo foi sempre maior na área controle que na queimada para E. inflexa e 
S. tenerum. Não houve diferença em T. polymorphus (Tabela 4). Apesar de haver 
um número menor de inflorescências de E. inflexa na área queimada, o número 
de espiguetas é maior que na área controle.
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GRÁFICO 1
Número de inflorescências produzidas durante a estação chuvosa, por tipo de área - 1995

Fonte: Os Autores (2009).

Número Erro padrão Número Erro padrão

E. inflexa 15,6 0,74 20,8 0,61 < 0,001

S. tenerum 13,1 1,08 29,3 1,64 < 0,05

T. polymorphus 36,3 0,99 33,9 1,06 (1)

TABELA 4
Número médio de espiguetas presentes em perfilhos reprodutivos, por regime de queima,
com indicação de erro padrão e teste de significância, segundo as espécies 

Número médio de espiguetas presentes em
perfilhos reprodutivos, por regime de queimaEspécies de gramíneas

nativas do Cerrado
Probabilidade

de gramíneas nativas do Cerrado - período abril de 1999-abril de 2001 

Fonte: Os Autores (2009).
(1) Não significativo.

Controle  Queimada 

Planilha1

Total Controle Queimada 

Schizachyrium tenerum 944 574 370

  Com flor 436 169 267

  Sem flor 508 405 103

Trachypogon polymorphus 685 209 476

  Com flor 399 66 333

  Sem flor 286 143 143

Fonte: Os Autores (2009).

TABELA 3

Frequencia de gramíneas, por regime de queimaEspécies selecionadas 
e respectivas classificações

Frequencia de gramíneas, por regime de queima, segundo as espécies
selecionadas e as fases reprodutivas - período abril de 1999-abril de 2001 

Página 1

TaBELa 3

E c o s s i s t E m a s  t E r r E s t r E s  E feito  do  f ogo  na  abu nd â n cia  e  r epr o du ç ã o  de  pla ntas   
   do  c er rado :  u ma  a n á l i s e  de  g r upo s  f u n ciona i s

1 8 2  i  1 8 3



r e s p o s t a s  d a s  f o r m a s  d e  v I d a  d a s  e s p é c I e s 
l e n H o s a s  a o  f o g o  e  à  e x c l u s ã o  d o  f o g o

A riqueza de espécies não diferiu significativamente entre as fitofisionomias 
protegidas e aquelas submetidas ao fogo bienal modal (Tabela 5). A composição 
florística foi muito similar, apresentando índices de similaridade altos. As 
fitofisionomias Cerrado Denso e Cerrado Típico tiveram as maiores riquezas 
de espécies. As duas fitofisionomias não diferiram significativamente quanto ao 
número total de indivíduos lenhosos.

De modo a detectar se as duas áreas diferiram quanto à diversidade funcional, 
todas as espécies foram classificadas de acordo com a forma de vida (MOREIRA, 
1992) (Fotos 2, 3, 4 e 5),  e a riqueza de espécies de cada forma de vida foi 
determinada para cada fitofisionomia e comparada estatisticamente (Tabela 6). 
Não houve diferença significativa na riqueza de espécies das formas de vida dentre 
todas as fitofisionomias das áreas queimada e protegida ( JBB e Recor). Porém, 
houve diferença altamente significativa quando se comparou a abundância de cada 
forma de vida entre as fitofisionomias queimadas e protegidas (Tabela 7).

FOTO 3 Grupo funcional “Arbusto”. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.FOTO 2 Grupo funcional “Árvore”. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

r E s E r v a  E c o l ó g i c a  D o  i B g E B i o d i v e r s i d a d e  T e r r e s t r e



Da comparação das Tabelas 7 e 8, é 
evidente que as árvores são mais abundantes 
na Recor que no JBB. Esta diferença é 
estatisticamente significativa, segundo 
o teste de independência “G”. Para cada 
árvore registrada no JBB, há 1,55 árvores na 
Recor; o mesmo padrão foi observado para 
os arbustos. Em contraste, os subarbustos 
são muito mais abundantes na área que foi 
queimada bienalmente.

Estes resultados mostram que os dois 
componentes da biodiversidade de lenhosas 
do Cerrado, riqueza de espécies e riqueza 
de espécies de formas de vida, não diferiram 
quando os dois regimes de fogo são 
comparados (queimada bienal e proteção de 
longa duração contra o fogo). A abundância 
de espécies lenhosas dentre as diferentes 
formas de vida foi significativamente distinta 
quando se comparou áreas queimadas e 
com proteção (exceto as palmeiras, que 
foram indiferentes). No JBB, as queimadas 
ocorriam a cada dois anos, enquanto na 
Recor, no período em que o estudo foi 
realizado, as fitofisionomias estavam 
protegidas do fogo por 20 anos. Estes 
resultados reforçam a ideia de que o fogo é 
um dos fatores determinantes da estrutura 
dos ecossistemas do Cerrado (SILVA, 1996; 
MOREIRA, 2000; SILVA et al., 2001).

FOTO 5 Grupo funcional “Palmeira”. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.    

FOTO 4 Grupo funcional “Subarbusto”. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.
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Planilha1

Jardim Botânico
de Brasília (1)

Reserva Ecológica
do IBGE (2)

Cerrado Denso 74 75 62 0,83

Cerrado Típico 69 63 47 0,71

Cerrado Ralo 54 68 43 0,7

Campo Sujo 54 58 42 0,75

TABELA 5

Fonte: Os Autores (2009).
(1) Área com queimada bienal. (2) Área protegida do fogo por 20 anos.

Fitofisionomias

Riqueza de espécies lenhosas, quantidade de espécies comuns e coeficiente 
de Sørensen, segundo as fitofisionomias do Cerrado - período 1992-2000

Coeficiente de 
Sørensen

Riqueza de espécies
lenhosas

Espécies
comuns
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Árvores Arbustos Subarbustos Palmeiras

Cerrado Denso
   Protegida 39 23 10 2

   Queimada 37 22 13 2

Cerrado Típico
   Protegida 33 16 12 2

   Queimada 28 15 21 2

Cerrado Ralo
   Protegida 33 24 10 1

   Queimada 22 14 14 4

Campo Sujo
   Protegida 24 17 13 4

   Queimada 19 14 17 4

TABELA 6
Riqueza de espécies, por forma de vida, segundo as fitofisionomias
do Cerrado e os regimes de queima - período 1992-2000

Fitofisionomias
do Cerrado

e tipos de área (1)

Riqueza de espécies, por forma de vida

Fonte: Os Autores (2009).
(1) A área protegida corresponde à Reserva Ecológica do IBGE e a área de queimada ao Jardim Botânico de Brasília.
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Árvores Arbustos Subarbustos Palmeiras

Cerrado Denso
   Protegida 521 252 60 15
   Queimada 483 218 105 14

Cerrado Típico
   Protegida 312 215 101 10
   Queimada 203 112 156 14

Cerrado Ralo
   Protegida 223 161 102 8
   Queimada 109 88 143 13

Campo Sujo
   Protegida 222 141 116 29
   Queimada 88 73 141 37

Fonte: Os Autores (2009).
(1) A área protegida corresponde à Reserva Ecológica do IBGE e a área de queimada ao Jardim Botânico de Brasília.

Abundância das formas de vida

TABELA 7
Abundância das formas de vida, segundo as fitofisionomias
do Cerrado e os regimes de queima - período 1992-2000

Fitofisionomias
do Cerrado e os

regimes de queima (1)

TaBELa 7

Jardim Botânico de Brasília
(Queimada)

Reserva Ecológica do IBGE
(Protegida)

Total               2519                3194

Árvores 1121                1732

Arbustos                 657                  958

Subarbustos                 663                  433

Palmeiras                  78                    71

Fonte: Os Autores (2009).

TABELA 8
Número de plantas, por regime de queima, segundo as formas

Número de plantas, por área do Cerrado

Formas de vida

de vida - período 1992-2000

TaBELa 8
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I n t r o d u ç ã o

Os estudos sobre mudanças temporais na flora herbáceo-subarbustiva são escassos no 
Cerrado (CÉSAR, 1980; ROSA, 1990; SILVA; NOGUEIRA, 1999; MUNHOZ;  
FELFILI, 2005; SILVA, 2005; MUNHOZ; FELFILI, 2006). Essa flora precisa ser 
mais investigada, considerando que, de modo geral, apresenta maior riqueza de espécies 
que as florestais (WALTER, 2006). Estudos têm revelado que a camada herbáceo-
arbustiva das formas fisionômicas do Cerrado, especialmente nas formações campestres, 
apresentam espécies desconhecidas da ciência, além de várias espécies endêmicas, raras 
e/ou de ciclo curto  (MUNHOZ; FELFILI, 2007). 

O trabalho realizado em área de Cerrado, no Estado de São Paulo, revelou que 
a proporção entre o número de espécies de plantas vasculares do estrato arbustivo-
herbáceo e o número de espécies do estrato arbóreo foi de 3:1 (MANTOVANI; 
MARTINS, 1993). Mendonça e outros (2008) registraram, para a flora do Cerrado, 
uma proporção entre o estrato herbáceo-arbustivo e o arbóreo de 5,5:1. Estudos 
desenvolvidos no IBGE encontraram para a flora da Reserva Ecológica do IBGE, 
Distrito Federal, a proporção entre o número de espécies nativas do estrato herbáceo-
subarbustivo e o estrato arbustivo-arbóreo de 3,2:1 (RESERVA..., 2004). Esses 
resultados confirmam a elevada riqueza do estrato arbustivo-herbáceo para a flora do 
Cerrado, corroborando a riqueza florística da camada rasteira para esse bioma. 

A flora herbáceo-subarbustiva do campo sujo pode colaborar com o equilíbrio 
desse ecossistema e de áreas contíguas de diferentes fitofisionomias, tendo em vista que 
a fauna (polinizadores) depende desses recursos e da própria estrutura da vegetação 
(BARBOSA;  SAZIMA, 2008). Porém, as formas de vegetação campestres têm sido 
pouco estudadas em nível de comunidades, provavelmente em função das dificuldades 
de identificação (WALTER, 2001). As gramíneas, na categoria taxonômica de família, 
são facilmente reconhecidas, havendo, entretanto, maior dificuldade na diferenciação 
das categorias de gênero e espécie, principalmente quando se trata de plantas no estádio 
inicial de desenvolvimento (TANAKA; RODELLA, 1999).

O fogo tem sido considerado como importante fator ambiental no Cerrado 
desde o final do Pleistoceno, 32 400AP (SALGADO-LABOURIAU; FERRAZ-
VICENTINI, 1994; MIRANDA; BUSTAMANTE; MIRANDA, 2002). Esse 
processo vem atuando sobre a evolução desses ecossistemas, selecionando plantas e 
animais com características típicas dessas regiões (PIVELLO, 2006). Entre os agentes 
que indicam as perturbações naturais que a vegetação do Cerrado sofre periodicamente, 
nenhum é mais importante do que o fogo (EITEN, 1972; COUTINHO, 1980). Após 
a queima, o aumento da produção primária é atribuído, em parte, à retirada da camada 
de serapilheira da cobertura vegetal viva que impede a insolação do solo; no entanto, 
isto varia conforme a época e a frequência da queimada, o tipo de solo, o clima da região 
(BATMANIAN, 1983) e as formações fitofisionômicas do Cerrado. 



O bioma Cerrado possui sazonalidade 
pluviométrica que, juntamente com o evento do fogo, 
influenciam a dinâmica e a estruturação do estrato 
herbáceo-subarbustivo (MUNHOZ;  FELFILI, 
2005, 2006). Estudos fenológicos têm apontado 
diferenças marcantes entre o comportamento desse 
estrato e do estrato arbóreo da vegetação desse bioma 
(OLIVEIRA, 2008). Enquanto os eventos fenológicos 
das plantas herbáceas estão associados às chuvas, outros 
estratos vegetais parecem ser mais independentes da 
sazonalidade, chegando algumas plantas a florescer em 
plena estação seca (SARMIENTO; MONASTERIO, 
1983). Também se pode observar em algumas árvores 
decíduas e semidecíduas a presença de folhagem nova 
nesse período. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
dinâmica de plantas herbáceo-subarbustivas pós-
fogo, comparada com a área controle, no Campo Sujo 
sem Murundus localizado na Reserva Ecológica do 
IBGE - Recor, Brasília, Distrito Federal. Partiu-
se da premissa de que áreas abertas, queimadas de 
dois em dois anos no final da estação seca, possuem 
maior riqueza e dinâmica de espécies desse estrato 
do que áreas sem queima por mais de 20 anos, pois a 
composição de uma comunidade vegetal é determinada 
pelas interações competitivas, a disponibilidade de 
recursos e a ocorrência de distúrbio (CAMPBELL; 
GRIME, 1992) como o fogo, sendo que esse distúrbio 
depende de fatores climáticos e principalmente 
antrópicos. O Campo Sujo sem Murundus estudado 
equivale ao Campo Sujo de Cerrado (EITEN, 1994), 
onde  predomina o estrato herbáceo-subarbustivo, com 
cobertura lenhosa de menos de 10%  com arbustos 
e árvores esparsas, cujas plantas são constituídas por 
indivíduos menos desenvolvidos das espécies arbóreas 
de Cerrado Típico (RIBEIRO; WALTER, 1998; 
RIBEIRO; WALTER,  2008).

d e l I n e a m e n t o  e x p e r I m e n t a l 

O estudo foi realizado na Reserva Ecológica do IBGE, 
localizada entre os paralelos 15º 55’ 06” e 15º 57’ 57” de 
latitude sul e entre os meridianos 47º51’22” e 47º54’07” 
de longitude oeste no Distrito Federal. A área de 
estudo foi um Campo Sujo sem Murundus submetido 
à queima bienal modal, mantendo uma área de Campo 
Sujo sem Murundus sem queima. Essa área está inserida 
na área de estudo do Projeto Fogo e sua localização 
foi mostrada no Mapa 1 do Capítulo 18 deste volume.  
O detalhamento das parcelas amostradas no presente 
estudo está apresentado na Figura 1. 

A coleta dos dados quantitativos e qualitativos do 
estrato herbáceo-subarbustivo se iniciou um mês após 
a queima, no período de 12 meses, a partir de setembro 
de 2000 a agosto de 2001. Em 1 hectare (100 m x 100 
m), foram instalados três transectos aleatórios, sendo 
cada um composto de parcelas fixas e sequenciais de 
1 m x 1 m, equidistantes 10 m entre si, totalizando 
cinco parcelas de 1 m2 em cada transecto, utilizando-
se a mesma metodologia para a área controle. Essa 
metodologia foi adaptada do Projeto Biogeografia do 
Bioma Cerrado (FILGUEIRAS, 1994).

 Foi calculada a densidade absoluta (m2) mensal 
(MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG, 1974; 
KENT; COKER, 1994) nas parcelas da área 
queimada e da área controle até completar um ano. 
A similaridade mensal foi avaliada durante o período 
de setembro de 2000 a agosto 2001. A avaliação da 
similaridade florística foi realizada para os dados 
qualitativos (presença e ausência de espécies), através 
do índice de similaridade de Sørensen, e para dados 
quantitativos (abundância das espécies), utilizou-se 
o índice de similaridade de Czekanowski (KENT; 
COKER, 1994). Os índices de similaridade de 
Sørensen e de Czekanowski foram utilizados para 
avaliar a similaridade florística entre as parcelas da área 
queimada e da área controle, e entre as parcelas de um 
transecto e as parcelas de outro transecto dentro de 
uma mesma área experimental.

Foram calculados os índices de diversidade de 
Shannon (H’), que expressa a riqueza florística da 
comunidade. Seu valor usualmente encontra-se entre 
1,5 e 3,5 nats/ind (FELFILI; REZENDE, 2003). 
Para expressar a abundância relativa das espécies 
dentro da comunidade, foram calculados os índices de 
equitabilidade de Pielou ( J’), segundo Pielou (1969). 
Esses índices foram calculados pelo MVPS (Multivariate 
Statistical Package) na base e nats.ind-1 (KOVACH, 
1993). O sistema de classificação dos gêneros foi de 
acordo com o APG II 2003 do Angiosperm Phylogeny 
Group II (SOUZA; LORENZI, 2008). A elaboração 
da lista quanto ao hábito das espécies foi realizada de 
acordo com Eiten (1994). A classificação das formas 
de vida, segundo Raunkiaer (1934) e adaptado por 
Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), das espécies 
que foi possível classificar de acordo com esse sistema, 
com base nos trabalhos de Batalha e Martins (2002), 
Tannus e Assis (2004), Mantovani e Martins (1993) e 
Gottsberger e Silberbauer-Gottsberger (2006).  

e s f o r ç o  a m o s t r a l

O Gráfico 1 mostra a curva cumulativa do número de 
espécies em confronto com o número de parcelas com 
queima bienal modal. Em apenas oito parcelas (P8), 
houve registro de 84,35% das 47 espécies presentes nas 
parcelas de P1 a P15 que foram consideradas suficientes 
para avaliar a composição florística da área queimada. 
Também foi registrado um total de 15 parcelas 
(P16-P30), na área controle (Gráfico 2), que atingiu 126 
espécies, que correspondem a 100% dessas espécies em 
14 parcelas. Pelo padrão apresentado pela curva espécie-
área, pode-se afirmar que o tratamento realizado foi 
suficiente para avaliar a composição florística do estrato 
herbáceo-subarbustivo nas áreas estudadas. 

r E s E r v a  E c o l ó g i c a  D o  i B g E B i o d i v e r s i d a d e  T e r r e s t r e
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GRÁFICO 1
Curva cumulativa espécie/área em 15 parcelas com 147 espécies amostradas para a 
comunidade do estrato subarbustivo-herbáceo do Campo Sujo sem Murundus, com 
queima bienal modal, na Reserva Ecológica do IBGE - período setembro de 2000-
agosto de 2001

Fonte: Os Autores (2010).
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GRÁFICO 2
Curva cumulativa espécie/área em 15 parcelas com 126 espécies amostradas para 
a comunidade do estrato subarbustivo-herbáceo do Campo Sujo sem Murundus, em 
área controle, na Reserva Ecológica do IBGE - período setembro de 2000-agosto de 
2001

Fonte: Os Autores (2010).
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IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado

Pontos de Coleta

Campo Sujo (Bienal/Modal)

Campo Sujo (Área Controle)

Projeto Fogo

FIGuRa 1 
Localização das parcelas de Campo Sujo sem Murundus estudadas na área do projeto Fogo na 
Reserva Ecológica do IBGE - Distrito Federal 



c o m p o s I ç ã o  f l o r í s t I c a

A riqueza de espécies por metro quadrado pode ser considerada muito alta, 
apresentando até 48 espécies do estrato herbáceo-subarbustivo na área com queima 
(Foto 1A), e o máximo de 40 espécies por parcela de 1 m2 na área controle. Foram 
registradas 180 espécies de plantas vasculares da camada rasteira para as duas 
comunidades de Campo Sujo sem Murundus, área queimada e área controle (Quadro 1). 
As espécies restritas à área controle totalizaram 20, que correspondem a 11,11% do total 
das espécies da comunidade herbáceo-subarbustiva, sendo 12 ervas e oito subarbustos. 
Foram registradas 54 espécies restritas à área queimada, que corresponderam a 30% 
do total das espécies, distribuídas em 17 ervas e 37 subarbustos. Foram registradas 106 
espécies comuns às duas áreas (queimada e controle), que corresponderam a 58,89% 
do total das espécies, com 41 ervas e 65 subarbustos. Assim, pode-se afirmar que a 
composição florística da camada rasteira mostrou-se muito diversificada.

Do total de 180 espécies registradas nas duas áreas de estudo, 41 famílias foram 
representadas por 117 gêneros (Quadro 1). Trinta famílias ocorreram tanto na área 
queimada como na área controle, o que correspondeu a 73,17% do total das famílias. 
Somente dez famílias foram registradas apenas na área queimada, que correspondeu 
a 24,39% do total das famílias, e todas monoespecíficas, como, por exemplo: Passiflora 
clathrata Mast. (Passifloraceae) (Foto 2C), a menor espécie Sapotaceae do Cerrado, 
Pradosia brevipes (Pierre) T. D. Penn. (Foto 2D). Apenas uma família estava presente 
somente na área controle, representada por Cassytha filiformis L. (Lauraceae), que é uma 

planta invasora e que correspondeu a 0,41% do total de todas as famílias registradas 
nesse trabalho. 

As famílias com maior riqueza de espécies do estrato herbáceo-subarbustivo para 
área queimada foram: Asteraceae (22); Poaceae (20); Fabaceae (19); Myrtaceae (13); e 
Euphorbiaceae e Lamiaceae (com sete cada). Essas seis famílias correspondem a 48,88% 
das espécies registradas na área queimada (Gráfico 3). Enquanto Silva e Nogueira (1999) 
registram para o Cerrado sensu stricto queimado, em uma área de 50 m2, na Recor, as 
seguintes famílias mais bem-representadas: Fabaceae (22); Asteraceae (17); e Poaceae 
(11), Myrtaceae e Rubiaceae (com 10 espécies cada). Também Ikeda e outros (2008), 
em Cerrado queimado no Distrito Federal, registrou riqueza de espécies para Rubiaceae 
e Asteraceae. Na área estudada, Rubiaceae apresenta seis espécies, mas Borreria tenella 
Cham. & Schltdl registrou a maior densidade absoluta, no período de dezembro a junho 
na área queimada, corroborando as informações de Munhoz e Felfili (2006) de que o 
fogo favoreceu essa espécie. A família Asteraceae registrou o maior número de gêneros, 
devido aos aquênios, que são dispersos facilmente pelo vento, com a queimada que 
deixou o solo exposto, podendo ter favorecido a riqueza dessa família. 

As famílias mais representativas para área controle foram: Poaceae (18), Asteraceae 
(14), Fabaceae (13), Myrtaceae (11), Euphorbiaceae (7) e Lamiaceae (com cinco 
espécies); estas seis famílias perfazem um total de 37,77% das espécies registradas na 
área sem fogo (Gráfico 4). Munhoz e Felfili (2006) registraram, num Campo Sujo no 
Distrito Federal, as seguintes principais famílias: Poaceae (25), Asteracae (22), Fabaceae 
(18) e Rubiaceae (com 11 espécies), em uma área de 400 x 400 m, usando o método de 
interseção de linhas.

Fonte: Os Autores (2010).
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GRÁFICO 3
Famílias com o maior número de espécies espécies do estrato herbáceo-arbustivo na 
área queimada de Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE - período 
setembro de 2000-agosto de 2001 
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GRÁFICO 4
Famílias com o maior número de espécies do estrato herbáceo-arbustivo, na área 
controle do Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE - período 
setembro de 2000-agosto de 2001

Fonte: Os Autores (2010).
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FOTO 1A  Aspecto da área de estudo no momento da queimada realizada em 
agosto. Foto: Maria Aparecida da Silva, 29.08.2006.  FOTO 1B Fruto e semente 
de Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld & J.F. Souza (Bignoniaceae) um mês 
após a queima. Foto: Maria Aparecida da Silva, 10.09.2004.  FOTO 1C Rebroto 
desenterrado de Pfaffia jubata Mart. (Amaranthaceae) cerca de 15 dias após a 
queima. Foto: Fernando Pinheiro, 13.09.2009.  FOTO 1D Aspecto da área de estudo 
seis meses após o fogo. Foto: Fernando Pinheiro, 07.03.2009. 

FOTO 2A  Ipomoea procurrens Meisn (Convolvulaceae). Foto: Fernando Pinheiro, 
30.11.2008. FOTO 2B Flores de Aspilia foliacea (Spreng.) Baker (Asteraceae). 
Foto: Fernando Pinheiro, 27.10.2008. FOTO 2C Passiflora clathrata Mast. 
(Passifloraceae). Foto: Fernando Pinheiro, 4.12.2008.  FOTO 2D Pradosia brevipes 
(Pierre) T. D. Penn. (=Chrysophyllum soboliferum Rizz.) (Sapotaceae). Foto: Fernando 
Pinheiro, 27.10.2008.

FOTO 1A FOTO 1B FOTO 1C

FOTO 1D FOTO 2A

FOTO 2B FOTO 2C FOTO2D
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1. Acanthaceae (01 gênero, 02 spp)

Ruellia eriocalyx  Glaziou ex Wassh.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva -  5 363

Ruellia incompta  (Nees) Lindau
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  2 685

2. Annonaceae (01 gênero, 02 spp)

Annona tomentosa R. E. Fries
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  6 089

Annona warmingiana Melo-Silva & Pirani [Annona pygmaea 
(Warm.) Warm.]

Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)   249

3. Apiaceae (01 gênero, 01 sp)

Eryngium juncifolium  (Urb.) Mathias & Constance
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (4)  5 066

4. Apocynaceae (04 gêneros, 04 spp)

Barjonia erecta  (Vell.) K. Schum.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 502

Mandevilla novacapitalis  Markgr.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  5 422

Oxypetalum erectum  Mart. & Zucc.
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  5 654

Prestonia erecta (Malme) J. F.Morales (Rhodocalyx 
rotundifolius  Müll. Arg.)

Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3) -

5. Arecaceae (02 gêneros, 02 spp)

Allagoptera campestris  (Mart.) Kuntze
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Geófito (3)  4 963

Syagrus petraea  (Mart.) Becc.
Ocorreram com padrões 
específicos

Espécies presentes nos
12 meses

Não queimada Semiarbusto Geófito (3)  4 507

6. Asteraceae (18 gêneros, 26 spp)

Aspilia foliacea  (Spreng.) Baker
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em ago./01 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 400

Aspilia aff. ovalifolia  (DC.) Baker
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 412

Aspilia platyphylla  (Baker) S. F. Blake
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes apenas 
em ago./01 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 664

Área queimada (com fogo) Área controle (sem fogo)

Grupo
Áreas Hábitos (1)

QUADRO 1

Formas de vida (2)
Número

do
coletor

Famílias/espécies

Registro de 180 espécies herbáceo-subarbustivas amostradas em 30 parcelas de 1 m2 em Campo Sujo sem Murundus, sendo 15 parcelas
em área queimada e 15 parcelas em área não queimada - período setembro de 2000/agosto de 2001

(continua)

QuaDRO 1
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6. Asteraceae (18 gêneros, 26 spp)

Baccharis multisulcata  Baker
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva -  5 675

Baccharis sudentata  A.DC.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  4 820

Bidens graveolens  Mart.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (5)  4 764

Calea hymenolepis Baker 
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 491

Campuloclinium megacephalum (Mart. ex Baker) R. M. King & 
H. Rob.

Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  4 714

Chapatalia integerrima  (Vell.) Burkart
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo 
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Terófito (3)  4 746

Chresta sphaerocephala  DC. 
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo 
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (4)  5 052

Chromolaena leucocephala  Gardner
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 031

Chromolaena squalida  (DC.) R. M. King & H. Rob.
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 023

Chromolaena stachyophylla  (Spreng.)
R. M. King & H. Rob.

Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  6 120

Dimerostemma asperatum S. F. Blake
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 707

Elephantopus elongatus  Gardner
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Espécies ausentes apenas 
em ago./01 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 803

Eremanthus glomerulatus Less.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Arbusto Fanerófito (3)  5 077

Eremanthus mollis  Sch. Bip. [E. pannosus
Baker; Vernonia pannosa  (Baker) MacLeich]

Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto -  5 029

Ichthyothere integrifolia  (DC.) Baker
Ocorreram com padrões 
específicos

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 362

Lessingianthus argyrophyllus  (Less.) H. Rob.
Ocorreram com padrões 
específicos

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 787

Lessingianthus bardanoides  (Less.) H. Hob.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  4 932
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6. Asteraceae (18 gêneros, 26 spp)

Lessingianthus pulverulentus (Baker) H. Rob.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  4 781

Porophyllum angustissimum  Gardner
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Terófito (3)  5 002

Pseudobrickellia brasiliensis  (Spreng.) R. M. King & H. Rob.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 512

Spilanthes nervosa  Chodat
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Erva Hemicriptófito (3)  6 113

Stevia heptachaeta  DC. 
Ocorreram a partir do 
terceiro e quarto mês após 
o fogo até mai./2001

Espécies presentes nos 
12 meses

Queimada, não queimada Erva -  4 935

Wedelia bishopii  H. Rob.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva -  5 611

7. Bignoniaceae (02 gêneros, 03 spp)

Anemopaegma arvense  (Vell.) Stellf. ex de Souza
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 394

Anemopaegma glaucum  Mart. ex DC.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  6 002

Jacaranda ulei  Bureau & K. Schum.
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo 
até ago./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Fanerófito (6) 4 237

8. Boraginaceae (01 gênero, 01 sp)

Cordia truncata  Fresen.
Ocorreram a partir do 
terceiro e quarto mês após 
o fogo até mai./2001

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Semi-arbusto Xylohemicriptófito (6)  5 609

9. Burceraceae (01 gênero, 01 sp)

Protium ovatum Engl.
Ocorreram a partir do 
terceiro (nov./00) mês 
após o fogo até jul./ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Fanerófito (3)   824

10. Chrysobalanaceae (01 gêneros, 01 spp)

Parinari obtusifolium  Hook. f.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 503

11. Convolvulaceae (02 gêneros, 03 spp)

Ipomoea aff. campestris  Meisn.
Ocorreram a partir do 
terceiro (nov./00) mês 
após o fogo até jul./ago./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 740
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11. Convolvulaceae (02 gêneros, 03 spp)

Ipomoea procurrens Meisn.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Trepadeira Liana (3)  5 606

Merremia contorquens (Choisy) Halleir f.
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Não queimada Trepadeira Liana (3)  5 460

12. Cyperaceae (03 gêneros, 06 spp)

Bulbostylis junciformis (Kunth)
C. B. Clarke

Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 690

Bulbostylis paradoxa  (Spreng.) Lindm.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 684

Bulbostylis truncata (Nees) M.T. Strong
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Queimada, não queimada Erva -  5 379

Rhynchospora consanguinea  (Benth.) Böck
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 626

Rhynchospora patuligluma
C. B. Clarke ex Lindm.

Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 621

Scleria scabra Willd.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 826

13. Erythroxylaceae (01 gênero, 01 sp)

Erythroxylum campestre  A. St. Hil.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos 12 
meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Fanerófito (3)  5 537

14. Euphorbiaceae (05 gêneros, 09 spp)

Acalypha clausenii  (Turcz.) Müll. Arg.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva -  5 388

Chamaesyce potentilloides  (Boiss.) Croizt 
[C. caecorum (Mart. ex Boiss.) Croizat]

Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 686

Croton abaitensis  Baill.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto -  6 938

Croton antisyphiliticus  Mart.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 384

Croton campestris (St. Hil.) A. St. Hil.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 684
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14. Euphorbiaceae (05 gêneros, 09 spp)

Croton didrichsenii  G. L. Webster   (Julocroton humilis  Didr.)
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 376

Croton goyazensis  Müll. Arg.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 498

Dalechampia caperonioides  Baill. 
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Não queimada Erva -  6 958

Manihot gracilis  Pohl
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 679

15. Fabaceae (11 gêneros, 22 spp)

15.1 Caesalpinioideae (02 gêneros, 05 spp)

Chamaecrista conferta  (Benth.) H.S.Irwin & Barneby
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto - -

Chamaecrista desvauxii  (Collad.) Killip.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Caméfito (3)  5 447

Chamaecrista filicifolia  (Benth.) H. S. Irwin & Barneby
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 054

Chamaecrista lundii (Benth.) H. S. Irwin & Barneby 
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 482

Senna rugosa  (G. Don) H. S. Irwin & Barneby
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Não queimada Semiarbusto Fanerófito (3)  4 996

15.2 Cercideae (01 gênero, 01 sp)

Bauhinia dumosa  var. viscidula  (Harms) Vaz & R. Marquete
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Queimada, não queimada Arbusto - 6 920

15.3 Papilionoideae (06 gêneros, 11 spp)

Andira humilis  Mart. ex Benth.
Ocorreram a partir do 
terceiro (nov./00) mês após 
o fogo até jul./ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (4)  5 635

Crotalaria unifoliolata  Benth.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 462

Eriosema critinum  (Kunth) G. Don
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3) 6 964
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15.3 Papilionoideae (06 gêneros, 11 spp)

Eriosema defoliatum  Benth.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 509

Eriosema longifolium  Benth.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  4 809

Eriosema rigidum  Benth.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 032

Galactia grewiaefolia  (Benth.) Taub.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 401

Galactia peduncularis  (Benth.) Taub.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  4 706

Galactia stereophylla  Harms
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 698

Vigna linearis (Kunth) Maréchal,
Mascherpa & Stainier

Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Não queimada Trepadeira Liana (3)  5 473

Zornia sericea  Moric.
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Erva -  4 717

15.4 Mimosoideae (02 gêneros, 05 spp)

Calliandra dysantha  Benth.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 346

Mimosa gracilis  Benth.
Ocorreram com padrões 
específicos

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Caméfito (3)  4 750

Mimosa lanuginosa Glaz. ex Burkart
Ocorreram com padrões 
específicos

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  5 004

Mimosa pseudoradula  Glaz. ex Barneby
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada Semiarbusto -  4 700

Mimosa radula (Benth.) Barneby
Ocorreram com padrões 
específicos

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  4 765
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16. Gentianaceae (02 gêneros, 02 spp)

Deianira chiquitana  Herzog
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 (seca 
sem fogo)

Não queimada Semiarbusto -  5 480

Irlbachia speciosa  (Cham. & Schltdl.) Maas
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 953

17. Iridaceae (02 gêneros, 03 spp)

Sisyrinchium vaginatum Spreng. subsp. restioide (Spreng.) 
Beauverd

Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva -  4 727

Sisyrinchium vaginatum  Spreng.
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo 
até ago./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Geófito (4)  4 721

Trimezia juncifolia  (Klatt.) Benth. Hook. f.
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo 
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Geófito (3)  5 139

18. Lamiaceae (04 gêneros, 08 spp)

Amasonia hirta Benth.
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes apenas 
em ago./01 (seca sem 
fogo)

Não queimada Erva Hemicriptófito (3)  6 939

Eriope crassipes  Benth.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (3) 5366-A

Hypenia macrantha  (A. St. Hil. ex Benth.) Harley
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  4 998

Hyptis cuneata  Pohl ex Benth.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (4)  5 496

Hyptis lythroides  Pohl ex Benth.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 510

Hyptis nudicaulis  Benth.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (5)  4 710

Hyptis saxatilis  A. St. Hil. ex Benth.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfita (3)  4 980

Hyptis villosa Pohl ex Benth.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófita (3)  2 664

19. Lauraceae (01 gênero, 01 sp)

Cassytha filiformis  L.
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Não queimada Trepadeira Parasita vascular (3)  4 811
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20. Lythraceae (02 gêneros, 05 spp)

Cuphea ferruginea  Pohl ex  Koehne
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 786

Cuphea linarioides  Cham. & Schltdl.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 439

Cuphea spermacoce  A. St. Hil.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  5 520

Diplusodon villosus  Pohl
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Semiarbusto -  5 459

Diplusodon virgatus Pohl
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (5)  4 776

21. Malpighiaceae (06 gêneros, 06 spp)

Banisteriopsis campestris  (A. Juss.) E. L. Litle
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Fanerófito (6)  6 026

Byrsonima rigida  A. Juss. (Byrsonima galtherioides Griseb.)
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  4 822

Camarea affinis  A. St. Hil.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 651

Heteropterys campestris  A. Juss.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Liana (3)  4 926

Peixotoa goiania  C. Anderson
Ocorreram com padrões 
específicos

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Liana (3)  5 001

Tetrapterys ambigua  (A.Juss.) Nied.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Liana (3)  5 681

22. Malvaceae (02 gêneros, 02 spp)

Pavonia rosa-campestris  A. St. Hil.
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3) 7 145

Peltaea lasiantha   Krapov. & Cristóbal
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 372

23. Melastomataceae (03 gêneros, 03 spp)

Cambessedesia espora A. DC.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 713

Miconia albicans  (Sw.) Triana
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies ausentes apenas 
em ago./01 (seca sem fogo)

Não queimada Semiarbusto Fanerófito (3)  5 536

Área controle (sem fogo)
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23. Melastomataceae (03 gêneros, 03 spp)

Pterolepis repanda  (DC.) Triana
Ocorreram a partir do 
terceiro (nov/00) mês após 
o fogo até jul/ago/01

Espécies ausentes apenas 
em set/00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Xylohemicriptófito (6)  4 725

24. Menispermaceae (01 gênero, 01 sp)

Cissampelos ovalifolia  DC.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul/01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3) 5865

25. Myrtaceae (06 gêneros, 15 spp)

Campomanesia adamantium
(Cambess.) O. Berg

Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out/00) mês após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em ago/01 (seca sem fogo)

Não queimada Semiarbusto Fanerófito (3)  4 536

Campomanesia pubescens  (A. DC.) O. Berg
Ocorreram em todos os 
meses após fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Fanerófito (3)  5 521

Campomanesia sessiliflolia  (O. Berg) Mattos
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out/00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Não queimada Semiarbusto -  5 533

Eugenia bracteata  (Vell.) DC.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out/00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 552

Eugenia complicata  O. Berg
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out/00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  6 018

Eugenia cristaensis O. Berg
Ocorreram em todos os 
meses após fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set/out/nov/00

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 415

Hexachlamys edulis  (O. Berg) Kausel & D. Legrand (Eugenia 
myrcianthes  Nied.)

Ocorreram em todos os 
meses após fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 528

Myrcia decrescens  O. Berg
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out/00) mês após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set/00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Fanerófito (3)  5 534

Myrcia linearifolia  Cambess.
Ocorreram em todos os 
meses após fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 994

Myrcia torta  DC.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out/00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  4 750

Myrciaria herbacea  O. Berg
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul/01

Espécies ausentes nos 
meses de set/out/nov/00

Queimada, não queimada Semiarbusto -  6 024

Psidium cinereum  Mart. ex DC.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out/00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (3)  4 734

Psidium firmum  O. Berg
Ocorrem apenas na área 
sem fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  2 767
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25. Myrtaceae (06 gêneros, 15 spp)

Psidium laruotteanum  Cambess.
[Psidium bergianum  (Nied.) Burret]

Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Fanerófito (3)  4 738

Psidium salutare (Kunth) O. Berg var. mucronatum (Cambess.) 
Landrum
[ Psidium luridum  (Spreng.) Burret]

Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 770

26. Ochnaceae (01 gênero, 01 sp)

Ouratea floribunda  (A. St. Hil.) Engl.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 658

27. Orobanchaceae (01 gênero, 01 sp)

Buchnera rosea  Kunth
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Xylohemicriptófito (6)  4 942

28. Oxalidaceae (01 gênero, 02 spp)

Oxalis densifolia Mart. ex  Zucc. 
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva -  5 391

Oxalis suborbiculata Lourteig
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva -  5 387

29. Passifloraceae (01 gênero, 01 sp)

Passiflora clathrata Mast.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo 
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva  5 280

30. Poaceae (14 gêneros, 23 spp)

Agenium leptocladum  (Hack.) W. D. Clayton
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva -  5 477

Andropogon leuchostachyus  Kunth
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto 
em ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 481

Anthaenantia lanata (Kunth) Benth.
(Leptocoruphium lanatum  (Kunth) Nees)

Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 
(seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 380

Aristida riparia  Trin.
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo 
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 638

Axonopus aureus P. Beauv.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 711

Axonopus marginatus  (Trin.) Chase
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (4)  5 403

Axonopus siccus (Nees) Kuhlm
[Axopnopus barbigerus (Kunth) Hitchc.]

Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 018
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30. Poaceae (14 gêneros, 23 spp)

Echinolaena inflexa  (Poir.) Chase
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto
em ago./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 608

Elionurus mutiscus  (Spreng.) Kuntze
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 378

Ichnanthus camporum  Swallen
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 433

Loudetiopsis chrysothrix (Nees) Conert
(Tristachya  chrysothrix  Nees) 

Ocorrem apenas na área
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 634

Melinis minutiflora  P. Beauv.
Ocorrem apenas na área
sem fogo

Espécies ausentes apenas 
em ago./01 (seca sem 
fogo)

Não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 038

Paspalum ammodes  Trin.
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo
até ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva -  4 531

Paspalum erianthum  Nees ex Trin.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto
em ago./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 381

Paspalum gardnerianum  Nees
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  4 959

Paspalum gemniflorum  Steudel
Ocorreram com padrões 
específicos

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 014

Paspalum guttatum  Trin.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo
até jul./01

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 
(seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (5)  4 532

Paspalum pectinatum  Nees ex Trin.
Ocorreram em todos os 
meses após fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 382

Schizachyrium sanguineum  (Retz.) Alston (Schizachyrium 
hirtiflorum Nees)  

Ocorrem apenas na área
sem fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem 
fogo)

Não queimada Erva - 7 044

Schizachyrium tenerum  Nees
Ocorreram em todos os 
meses após fogo

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 
(seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva -  4 977

Thrasya petrosa  (Trin.) Chase
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo
até jul./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (3)  5 504

Trachypogon macroglossus Trin.
[Trachypogon  filifoli us (Hack.) Hitchc.]

Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto
em ago./01

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva - -

Trachypogon spicatus  (L. f.) Kuntze
Ocorreram com padrões 
específicos

Espécies ausentes nos 
meses de jul./ago./01 
(seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva Hemicriptófito (5)  4 940
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31. Polygalaceae (01 gênero, 01 sp)

Polygala hirsuta  A. St. Hil. & Moq.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo
até ago./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva -  5 405

Polygala ulei  Taub. (Polygala opima  Wurdack)
Ocorreram com padrões 
específicos

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva Hemicriptófito (3)  6 078

32.  Rhamnaceae (01 gênero, 01 sp)

Crumenaria choretroides Mart. ex Reissek
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva -  5 393

33. Rubiaceae (04 gêneros, 06 spp)

Borreria poaya  (A. St. Hil.) DC.
Ocorreram a partir do 
terceiro e quarto mês após 
o fogo até maio/2001

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva Terófito (4)  5 279

Borreria tenella Cham. & Schltdl.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes
nos 12 meses

Queimada, não queimada Erva -  5 475

Galianthe ramosa  E. L. Cabral
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto
em ago./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva -  4 688

Mitracarpus hirtus  (L.) DC.
Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo
até jul./01

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva -  5 466

Palicourea coriacea  (Cham.) K. Schum.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes
nos 12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)   877

Palicourea officinalis  Mart. 
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto -  5 645

34. Rutaceae (01 gênero, 01 sp)

Esenbeckia pumila  Pohl
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  5 725

35. Salicaceae (01gênero, 01 sp)

Casearia altiplanensis Sleumer
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes
nos 12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 675

36. Sapotaceae (01 gênero, 01 sp)

Pradosia brevipes  (Pierre) T. D. Penn.
(Chrysophyllum soboliferum  Rizz.)

Ocorreram a partir do 
segundo mês após o fogo
até jul./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto Hemicriptófito (3)  5 525
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37. Smilacaceae (01 gênero, 01 sp)

Smilax goyazana  A. DC
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo, exceto
em ago./01

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  4 741

38. Solanaceae (01 gênero, 01 sp)

Solanum foederale  M. Nee
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Queimada, não queimada Erva -  5 406

39. Turneraceae (02 gêneros, 03 spp)

Piriqueta sidifolia  (Cambess.) Urban
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  5 383

Turnera lamiifolia  Cambess
Ocorrem a partir do quarto 
(dez./00) mês após o fogo
até ago./01

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Semiarbusto -  4 682

Turnera oblongifolia  Cambess
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Erva -  5 386

40. Verbenaceae (02 gêneros, 04 spp)

Lippia martiana  Schauer 
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies presentes nos
12 meses

Queimada, não queimada Semiarbusto Caméfito (3)  4 817

Lippia pusilla  T.R.S.Silva & Salimena
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Erva -  5 377

Lippia sericea  Cham.
Ocorreram em todos os 
meses após o fogo

Ocorreram apenas na área 
com fogo

Queimada Semiarbusto -  5 043

Stachytarpheta longispicata  (Pohl) S.Atkins
(S. chamissois  Walp.)

Ocorrem apenas na área
sem fogo

Espécies ausentes nos 
meses de set./out./nov./00

Não queimada Erva -  6 929

41. Violaceae (01 gênero, 01 sp)

Hybanthus lanatus  (A. St. Hil.) Baill.
Ocorreram em todos os 
meses a partir do segundo 
(out./00) mês após o fogo

Espécies ausentes apenas 
em set./00 (seca sem fogo)

Queimada, não queimada Erva -  4 501

Registro de 180 espécies herbáceo-subarbustivas amostradas em 30 parcelas de 1 m2 em Campo Sujo sem Murundus, sendo 15 parcelas
em área queimada e 15 parcelas em área não queimada - período setembro de 2000/agosto de 2001

(conclusão)

Área queimada (com fogo) Área controle (sem fogo)

Grupo
Área Hábitos (1) Formas de vida (2)

Número
do

coletor

QUADRO 1

Fonte: Os Autores (2010).
(1) Segundo Eiten (1994). (2) Segundo Raunkiaer (1934). (3) Segundo Batalha e Martins (2002). (4) Segundo Tannus e Assis (2004). (5) Segundo Montovani e Martins (1993). (6) Segundo Gottsberger e Gottsberger (2006).

Famílias/espécies

QuaDRO 1
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Na área controle, onde houve maior sombreamento, não era de se esperar 
maior riqueza de espécies para Poaceae, mas foi observado que as formas 
de vida de algumas espécies dessas famílias favoreceram maior cobertura. 
Um exemplo é uma erva cespitosa, cobrindo cerca de 50% de uma parcela, 
Paspalum pectinatum Nees ex Trin. (Poaceae). Essa espécie também registrou 
a maior densidade absoluta na área controle. Das famílias com maior 
riqueza de espécies, Poaceae é a única monocotiledônea, como não é de se 
esperar para uma área mais densa.

Na área queimada, as espécies do hábito subarbustivo ficaram distribuídas 
nas famílias: Asteraceae, Fabaceae, Myrtaceae, Lamiaceae e Euphorbiaceae. 
Cinco famílias com 63 espécies corresponderam a 35% do total das espécies 
da área queimada. Cento e uma espécies subarbustivas corresponderam 
a 56,11% do total das espécies para as duas áreas de Campo Sujo sem 
Murundus. Na área sem fogo, foram registradas 67 espécies subarbustivas, 
o que correspondeu a 37,22% do total das espécies. Estas espécies estão 
presentes e dominaram a floração no período da seca.

O número de espécies por parcelas variou de 21 a 48 por m2 (Gráfico 
5). O maior número de espécies foi encontrado na parcela onze (P11) da 
área queimada. Esta parcela está localizada embaixo de um Enterolobium 
gummiferum (Mart.) J. F. Macbr. (Fabaceae-Mimosoideae), que durante a 
época seca fica sem folhas, permitindo maior incidência de sol sobre P11. 
Ocorreu a decomposição de folhas e galhos, que gerou uma rápida ciclagem 
de nutrientes, e este pode ser um dos fatores que contribuíram para a riqueza 
de espécies. Segundo Coutinho (1977, 1982) e Munhoz e Felfili (2006), a 
ação da queima acelera a ciclagem de nutrientes e exerce o efeito de poda, 
favorecendo uma grande capacidade regenerativa, com exuberante floração 
de muitas espécies, que dependem desse evento para florescer, frutificar e 
dispersar as suas sementes. 

A parcela com o menor número de espécies foi a P30 para o de controle. 
Metade dessa parcela apresentou-se coberta pela erva cespitosa Paspalum 
pectinatum Nees ex Trin. (Poaceae). Segundo Munhoz e Felfili (2004), 
as formas de crescimento das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo 
são determinantes para os valores de cobertura, portanto, influenciam na 

distribuição das espécies campestres. Foi observado que as formas de vida de 
algumas espécies de Poaceae podem diminuir a densidade nas parcelas, pois 
um indivíduo cespitoso pode cobrir até 50% de uma parcela de um metro 
quadrado.

A dinâmica da comunidade do componente herbáceo-subarbustivo 
ficou evidentemente relacionada com o evento do fogo ocorrido em agosto 
de 2000 e pelo período chuvoso. Em setembro, iniciou-se a coleta dos 
dados, coincidindo com o início da precipitação pluviométrica nesse ano. 
Ocorreu um aumento progressivo das chuvas até dezembro, período de 
precipitação máxima. A partir desse período, ocorreu a redução gradativa 
até abril, final da estação chuvosa, com maior acúmulo de água no solo, 
coincidindo com a ocorrência de um maior número de espécies.  
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GRÁFICO 5
Número de espécies no estrato subarbustivo-herbáceo do Campo Sujo sem Murundus, 
em 15 parcelas amostradas, em áreas controle e queimada, na Reserva Ecológica do 
IBGE - período setembro de 2000-agosto de 2001     

Fonte: Os Autores (2010).
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Essa informação corrobora Munhoz e Felfili (2005), que relatam que o pico de 
floração desse estrato é no final da estação chuvosa. A partir de abril de 2001, 
iniciou-se a redução das chuvas, com maior redução em junho e julho, até chegar 
a 0m de precipitação pluviométrica. Concomitantemente, ocorreu a redução do 
número de espécies de 150 no final da estação chuvosa, para 97 na estação seca, um 
ano após a queima (Gráfico 6).  
A maior riqueza de espécies na área queimada, considerando a hipótese de que o 
fogo foi benéfico, deve ser vista com cuidado, pois o registro de queimadas bienais 
prolongadas pode influenciar negativamente a sobrevivência de algumas espécies 
herbáceo-subarbustivas. Na área estudada, observou-se a presença de galhas, 
herbivoria e também excessiva presença de cupins nas raízes de algumas plantas, 
da área queimada, de dois em dois anos, em agosto. Segundo Miranda (2002), as 
queimadas bienais são as que modificam os padrões de abundância das espécies de 
Poaceae; portanto, sugere que as queimadas bienais são indicadores da redução de 
diversidade e que as quadrienais, ao contrário, podem ser alternativas de manejo. 

a s  f o r m a s  d e  v I d a ,  s e g u n d o  r a u n k I a e r

Neste trabalho, usou-se espectro florístico que considera a forma de vida de cada espécie 
nas comunidades de Campo Sujo com queima e sem queima. A classificação das formas 
de vida das plantas vasculares, segundo Raunkiaer, foram compiladas para 122 espécies.

O sistema de classificação das formas de vida, segundo Raunkiaer (1934), baseou-
se no grau de proteção conferido às gemas vegetativas para sobreviverem em situações 
adversas. Relacionada com o clima local, essa classificação foi adaptada por Mueller-
Dombois e Ellenberg (1974) e registra as seguintes formas de vida: hemicriptófitos, 
geófitos, caméfitos, fanerófitos e terófitos (BATALHA; MARTINS, 2004). Os 
xylohemicriptófitos foram abordados de acordo com a adaptação de Gottsberger e 
Silberbauer-Gottsberger (2006). 

Neste trabalho, foram registrados os grupos descritos (MARTINS; BATALHA, 
2003) a seguir: a) Hemicriptófitos – Sistema de brotamento localizado no nível 
do solo. Mas também apresentam gemas vegetativas no sistema subterrâneo mais 
superficial. Tais gemas são protegidas por escamas, folhas ou bainha foliar. São plantas 
que possuem raízes fasciculadas ou ramificadas. Os hemicriptófitos apresentam 
variação nas formas; podem ser cespitosos, rosetados, reptantes, trepadores, ou 
apresentar um único eixo aéreo ereto. b) Caméfitos – Apresentam gemas vegetativas 
no sistema aéreo. São plantas com ramos desenvolvidos, resistentes à estação 
desfavorável até abaixo de 0,5 m de altura. A maior parte dessas plantas caracteriza-
se por apresentarem vários caules, que são lenhosos até 0,5 m e depois afinam 
rapidamente tornando-se herbáceos (caméfitos subarbustivos). c) Fanerófitos – 
Apresentam gemas vegetativas que crescem de 25-50 cm de altura. Estas plantas 
geralmente são arbustos ou árvores. d) Terófitos – Apresentam sistema de brotamento 
ausente na planta adulta, herbácea anual, que completa seu ciclo vital em uma única 
estação de crescimento, morrendo após a produção de sementes; o sistema subterrâneo 
fasciculado ou ramificado. e) Geófitos – Apresentam gemas vegetativas abaixo do 
nível do solo, com sistema subterrâneo geralmente representado por bulbo, rizoma; 
durante o período desfavorável, morre a parte aérea da planta. f ) Lianas – Apresentam 
caule que não interrompe sua ligação com o solo, são trepadeiras ou sarmentosas. 
g) Parasitas vasculares – São plantas que vivem sobre outras, parasitando raízes 
(MARTINS; BATALHA, 2003). h) Xylohemicriptófitos – Essa forma de vida foi 
proposta por Gottsberger e Silberbauer-Gottsberger (2006), baseados em critérios 
espaciais e temporais do desenvolvimento da parte aérea da planta. Portanto, foi 
subdividida em três formas: 1) Xylohemicriptófitos semilenhosos como semiarbusto 
recorrente, como Gomphrena pohlii Moq. (Amaranthaceae), Elephantopus mollis 
Kunth. (Asteraceae); 2) Xylohemicriptófitos totalmente lenhosos como semiarbusto 
persistente como Anemopaegma arvense (Vell.) Stellf. ex de Souza (Bignoniaceae), 
Cochlospermum regium (Schrank) Pilg. (Bixaceae); 3) Xylohemicriptófitos com parte 
subterrânea lenhosa (xilopódio) e parte área baixa, como Jacaranda decurrens Cham. 
(Bignoniaceae), Andira humilis Mart. ex Benth. (Fabaceae - Papilionoideae).

Número de espécies Precipitação pluviométrica (mm)
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GRÁFICO 6
Precipitação pluviométrica e número de espécies herbáceo-subarbustivas da comunidade de 
Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE, em área queimada, segundo os 12 
meses subsequentes ao fogo - setembro 2000-agosto 2001

Fonte: Os Autores (2010).
Nota: Dados pluviométricos obtidos da Estação Meteorológica da Reserva Ecológica do IBGE.
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GRÁFICO 8
Somatória da densidade absoluta mensal do estrato herbáceo-subarbustivo nas comunidades 
de Campo Sujo sem Murundus, em área de controle e queimada, na Reserva Ecológica do IBGE, 
segundo os 12 meses subsequentes ao fogo - setembro 2000-agosto 2001

Fonte: Os Autores (2010).

Para as comunidades de Campo Sujo sem Murundus com queima e sem 
queima, foi compilada a classificação das formas de vida das plantas vasculares, 
segundo Raunkiaer para 122 espécies, que corresponderam a 67,78% do total 
das espécies registradas neste trabalho (Gráfico 7). A categoria hemicriptófitos 
foi a mais rica, com 55,74% (68), seguida por caméfitos, com 21,31% (26), 
fanerófitos, com 9,01% (11), lianas, com 4,92% (6), geófitas, com 3,28% (4), 
xylohemicriptófitos e terófitos com 2,46% (3) cada, e uma parasita vascular com 
0,82% para as 122 espécies. Esses resultados estão de acordo com Meirelles 
(1996), que registrou a predominância de hemicriptófitos, seguidos caméfitos que 
estão relacionados às fisionomias campestres. Segundo Meira Neto, Martins e 
Valente (2007), os padrões encontrados possibilitaram inferências sobre fatores 
ambientais e históricos que influenciam essas comunidades, como clima, gradientes 
pedológicos e fogo. A maior riqueza de hemicriptófitos e caméfitos foi registrada 
na área queimada de dois em dois anos, tornando-se uma área mais aberta, e outra 
mais fechada, sem queima. 

e f e I t o s  d o  f o g o  s o b r e  a  
d e n s I d a d e  a b s o l u t a  d a s  e s p é c I e s

Para o componente herbáceo-subarbustivo, registraram-se 1 087 indivíduos e 180 
espécies. Para cada área estudada, foi calculado o parâmetro fitossociológico de 
densidade absoluta (m2), mensalmente, até completar um ano (Tabela 1). 

Os dados mostraram que para as áreas abertas o fogo foi benéfico para esse 
estrato, ocorrendo aumento gradativo do somatório da densidade absoluta mensal 
até abril de 2001. A partir desse período, o número da densidade absoluta diminuiu 
na área queimada, continuando, todavia, superior ao da área controle no período da 
seca, um ano após a queimada (Gráfico 8). Deve-se considerar a influência do fogo 
e da sazonalidade nesse período. 
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GRÁFICO 7
Distribuição percentual das formas de vida compiladas para as 122 espécies das 
comunidades de Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE - período 
setembro de 2000-agosto de 2001 

Fonte: Os Autores (2010).
Nota: Distribuição segundo classificação de Raunkiaer (1934).
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Total 21,40 26,80 53,16 40,13 76,45 50,00 86,61 57,87 92,54 63,40 93,40 65,60

Acalypha clausenii - - 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 -

Agenium leptocladum 0,40 - 0,53 - 0,40 0,60 0,67 0,60 1,40 0,80 1,53 0,80

Allagoptera campestris - - 0,20 0,07 0,40 0,07 0,47 0,07 0,53 0,07 0,53 0,07

Amasonia hirta - 0,27 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13

Andira humilis - - - - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 -

Andropogon leuchostachyus 2,73 - 3,20 - 3,33 - 2,87 - 1,73 - 2,27 -

Anemopaegma arvense 0,07 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Anemopaegma glaucum 0,13 0,07 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

Annona tomentosa - 0,13 0,07 0,20 0,33 0,20 0,60 0,20 0,67 - 0,47 0,20

Annona warmingiana 0,07 - 1,93 0,20 2,80 0,33 3,13 0,33 2,67 0,53 2,60 0,60

Anthaenantia lanata 0,60 0,20 0,60 0,20 0,60 0,20 0,60 0,20 0,60 0,20 0,60 0,07

Aristida riparia 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Aspilia foliacea 0,20 0,20 0,53 0,40 0,60 0,40 0,60 0,33 0,60 0,33 0,60 0,40

Aspilia aff. ovalifolia - 0,13 0,33 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,33 0,20

Aspilia platyphylla 0,07 0,07 0,20 0,07 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,13

Axonopus aureus 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,27 - 0,27 -

Axonopus marginatus 4,13 1,87 5,07 1,87 4,07 1,87 4,13 1,87 4,00 2,00 3,53 2,13

Axonopus siccus 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -

Baccharis multisulcata 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -

Baccharis sudentata - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Banisteriopsis campestris - - 0,13 0,07 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,07 0,20 0,13

Barjonia erecta - - 0,07 0,07 0,40 0,20 0,53 0,20 0,60 0,27 0,60 0,27

Bauhinia dumosa - 0,13 0,07 0,27 0,07 0,67 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,00

Bidens graveolens 0,20 - 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,27 0,07

Borreria poaya - - - - - - 0,13 0,07 0,13 0,07 0,27 0,13

Borreria tenella - 0,07 0,47 0,33 1,87 0,60 2,07 0,67 2,27 0,87 2,87 1,07

Buchnera rosea - - - - - - 0,07 - 0,20 - 0,20 -

Bulbostylis junciformis 0,13 0,20 0,80 0,20 1,33 0,20 1,60 0,20 1,87 0,20 2,27 0,20

Bulbostylis paradoxa 0,13 0,07 0,07 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07

Bulbostylis truncata 0,27 0,13 0,27 0,13 0,33 0,13 0,47 0,07 0,53 0,07 0,53 0,13

Byrsonima rigida - 0,20 0,20 0,67 1,67 1,07 1,20 1,07 1,27 1,07 1,27 1,07

Calea hymenolepis - - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 -

Calliandra dysantha 0,13 0,33 0,80 0,47 1,07 0,47 1,20 0,47 1,40 0,67 1,47 0,67

Camarea affinis - - 0,13 0,13 0,13 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,27 0,20

Cambessedesia espora - 0,07 0,13 0,13 0,33 0,20 0,53 0,20 0,73 0,20 0,73 0,20

Campomanesia adamantium - 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

Campuloclinium megacephalum - - - - 0,13 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Campomanesia pubescens 0,13 0,47 0,80 1,40 1,20 1,53 1,33 1,73 1,27 2,00 1,33 2,00

Campomanesia sessiliflolia - 0,20 0,40 0,20 1,40 0,27 1,53 0,27 1,60 0,27 1,53 0,27

Casearia altiplanensis - 0,67 0,53 0,87 0,93 1,40 0,93 1,87 1,07 1,93 1,20 2,13

Cassytha filiformis - 0,13 - 0,20 - 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,27

Chamaecrista conferta 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

2000 2001

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

Espécies

em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001
(continua)

Setembro Outubro Novembro

TABELA 1

FevereiroDezembro Janeiro

TaBELa 1
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Total 95,26 64,87 93,01 64,73 90,33 63,53 83,00 55,07 63,27 41,07 39,73 34,93

Acalypha clausenii 0,13 - 0,13 - 0,13 - - - - - - -

Agenium leptocladum 1,67 0,80 1,67 0,60 1,67 0,60 1,67 0,60 0,53 0,07 0,33 -

Allagoptera campestris 0,53 0,07 0,53 0,07 0,53 0,07 0,53 0,07 0,47 0,07 0,47 0,07

Amasonia hirta - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 - 0,07 - -

Andira humilis 0,40 - 0,40 - 0,53 - 0,40 - 0,40 - - -

Andropogon leuchostachyus 2,27 - 1,60 - 0,73 - 0,27 - 0,27 - - -

Anemopaegma arvense 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Anemopaegma glaucum 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,13 0,20

Annona tomentosa 0,47 0,20 0,47 0,20 0,53 0,20 0,53 0,20 0,40 0,07 0,13 0,20

Annona warmingiana 2,60 0,60 2,73 0,60 2,73 0,60 2,87 0,60 2,73 0,67 2,60 0,67

Anthaenantia lanata 0,60 0,07 0,53 0,07 0,33 0,07 0,33 - 0,27 - 0,13 -

Aristida riparia 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - - - - -

Aspilia foliacea 0,60 0,33 0,60 0,40 0,53 0,20 0,47 0,27 0,40 0,20 0,07 -

Aspilia aff. ovalifolia 0,33 0,20 0,40 0,20 0,40 0,33 0,20 0,13 0,13 0,13 - 0,13

Aspilia platyphylla 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 - 0,13 - 0,13 - -

Axonopus aureus 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,20 - 0,20 -

Axonopus marginatus 3,40 2,20 3,40 2,20 3,33 2,13 3,47 2,00 2,47 1,20 0,67 1,00

Axonopus siccus 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Baccharis multisulcata 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -

Baccharis sudentata 0,07 - 0,07 - 0,07 - - - - - - -

Banisteriopsis campestris 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07 - -

Barjonia erecta 0,60 0,27 0,60 0,20 0,73 0,27 0,27 0,20 0,73 0,20 0,47 0,07

Bauhinia dumosa 0,07 1,00 0,07 1,00 0,07 1,13 0,07 0,93 - - - -

Bidens graveolens 0,27 0,07 0,33 0,07 0,33 0,07 0,33 0,07 0,07 0,67 0,07 0,20

Borreria poaya 0,33 0,20 0,07 0,20 0,40 0,13 0,33 0,13 0,33 0,07 0,33 -

Borreria tenella 2,93 1,00 3,40 0,93 3,00 0,93 3,07 0,93 2,80 0,47 0,80 0,33

Buchnera rosea 0,20 - 0,13 - 0,13 - - - - - - -

Bulbostylis junciformis 2,33 0,20 2,27 0,20 2,27 0,20 2,27 0,20 0,53 - 0,07 -

Bulbostylis paradoxa 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07

Bulbostylis truncata 0,53 0,13 0,67 0,13 0,67 0,13 0,53 0,13 0,27 - - -

Byrsonima rigida 1,20 1,13 1,20 1,13 1,20 1,13 1,27 1,07 1,07 0,60 0,07 0,40

Calea hymenolepis 0,53 - 0,33 - 0,33 - 0,40 - 0,33 - - -

Calliandra dysantha 1,47 0,53 1,47 0,53 1,53 0,67 1,40 0,67 1,33 0,67 1,13 0,67

Camarea affinis 0,27 0,20 0,13 0,20 0,13 0,07 0,13 - 0,13 - 0,07 -

Cambessedesia espora 0,93 0,13 0,93 0,20 0,93 0,20 0,93 0,20 0,80 0,20 0,73 0,13

Campomanesia adamantium 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 -

Campuloclinium megacephalum 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Campomanesia pubescens 1,40 2,00 1,80 2,00 1,33 2,00 1,27 2,00 1,20 1,47 1,13 0,67

Campomanesia sessiliflolia 1,60 0,27 1,20 0,27 1,60 0,27 1,53 0,27 1,93 0,27 0,27 0,13

Casearia altiplanensis 1,20 2,13 1,27 2,13 1,40 1,93 1,40 1,93 1,47 1,73 1,40 1,93

Cassytha filiformis - 0,27 - 0,27 - 0,33 - 0,33 - 0,20 - 0,20

Chamaecrista conferta 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Abril Maio

2001

Março Junho

TABELA 1

Julho Agosto

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,
em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001

Espécies

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

(continuação)

TaBELa 1

E c o s s i s t E m a s  t E r r E s t r E s  D i n â m i ca  da  c omu n idade  do  e s trato  her b á c eo - suba r bus ti v o  em  Ca mpo  S u jo
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Chamaecrista desvauxii - 0,07 0,13 0,20 0,13 0,20 0,20 0,20 0,27 0,20 0,27 0,20

Chamaecrista filicifolia 0,13 - 0,13 - 0,27 - 0,33 - 0,33 - 0,27 -

Chamaecrista lundii - - 0,07 - 0,07 - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Chamaesyce potentilloides - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 0,07 0,07 0,07

Chapatalia integerrima 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -

Chresta sphaerocephala 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Chromolaena leucocephala - - - - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07

Chromolaena squalida - - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07

Chromolaena stachyophylla - - 0,07 - 0,07 - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13

Cissampelos ovalifolia - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Cordia truncata - - - - - - 0,07 - 0,13 0,07 0,13 0,07

Croton abaitensis 0,20 0,07 0,53 0,13 0,73 0,20 0,67 0,20 0,73 0,20 0,27 0,20

Croton antisyphiliticus 0,60 1,00 1,60 1,80 2,00 2,13 1,73 2,73 1,20 3,00 1,27 2,67

Croton campestris - 0,07 0,67 - 0,73 - 0,73 0,07 0,67 0,13 0,80 0,13

Croton didrichsenii 0,20 - 0,80 - 1,07 - 1,07 - 0,53 - 0,87 -

Croton goyazensis 0,93 1,87 1,40 3,07 2,53 3,40 2,93 4,27 3,40 3,87 3,47 3,93

Crotalaria unifoliolata 0,13 - 0,53 - 0,67 - 1,00 0,07 1,13 0,07 1,27 0,20

Crumenaria choretroides - - 0,07 - 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -

Cuphea ferruginea - - 0,40 - 0,53 - 0,60 - 0,60 0,07 0,60 0,07

Cuphea linarioid 0,20 0,20 0,73 0,47 1,00 0,67 1,00 0,93 1,20 1,27 1,20 1,33

Cuphea spermacoce 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,13

Dalechampia caperonioides - 0,07 0,07 0,13 0,07 0,20 0,07 0,20 0,13 0,20 0,20 0,20

Deianira chiquitana - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13

Dimerostemma asperatum - - - - - - - 0,07 - 0,13 - 0,13

Diplusodon villosu 0,20 - 0,80 - 1,53 0,13 1,87 0,13 2,33 0,27 1,33 0,33

Diplusodon virgatus - - 0,13 - 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,40 -

Echinolaena inflex 0,40 2,00 1,13 2,20 1,87 2,73 2,20 3,73 2,67 4,67 2,13 5,13

Elephantopus elongatus 0,33 0,13 0,53 0,13 0,60 0,27 0,60 0,27 0,60 0,33 0,60 0,33

Elionurus mutiscu 0,27 - 0,33 - 0,33 0,07 0,40 0,20 0,53 0,27 0,53 0,27

Eremanthus glomerulatus 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,13 -

Eremanthus molli 0,07 - 0,07 0,07 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13

Eriope crassipes - - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 - 0,07 -

Eriosema critinum - - 0,07 - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Eriosema defoliatum - 0,27 0,07 0,67 0,87 0,87 0,27 0,53 0,40 0,60 0,47 0,60

Eriosema longifolium 0,27 0,20 0,73 0,20 0,33 0,27 1,13 0,40 1,00 0,40 1,13 0,40

Eriosema rigidum - - 0,40 - 0,47 - 0,47 - 0,47 - 0,47 -

Eryngium juncifolium - - 0,13 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Erythroxylum campestre - 0,53 0,13 0,87 1,00 1,00 1,40 1,13 0,87 1,13 0,87 1,27

Esenbeckia pumila - - 0,20 - 0,20 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Eugenia bracteata - 1,27 0,07 1,40 0,40 1,67 0,13 2,20 0,27 2,07 0,27 2,33

Eugenia complicata - 0,40 0,13 0,40 0,20 0,47 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Eugenia cristaensis 0,13 - 0,40 - 0,73 - 0,80 - 0,80 - 0,73 -

Galactia grewiaefolia - - 0,33 - 0,40 - 0,47 - 0,47 - 0,47 -

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

TABELA 1
Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

Espécies

em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001
(continuação)

2000 2001

Setembro Outubro
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Chamaecrista desvauxii 0,27 0,20 0,33 0,20 0,33 0,20 0,07 0,20 0,20 - 0,20 -

Chamaecrista filicifolia 0,27 - 0,27 - 0,20 - 0,13 - 0,20 - 0,27 -

Chamaecrista lundii 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07

Chamaesyce potentilloides 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 -

Chapatalia integerrima 0,13 - 0,13 - 0,13 - - - - - - -

Chresta sphaerocephala 0,07 - 0,07 - 0,07 - - - - - - -

Chromolaena leucocephala - 0,13 - 0,13 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - -

Chromolaena squalida - 0,07 - - - - - - - - - -

Chromolaena stachyophylla 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 - - - - - - -

Cissampelos ovalifolia 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Cordia truncata 0,13 0,13 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,07 0,13 - 0,13 -

Croton abaitensis 0,27 0,20 0,27 0,13 0,13 0,13 0,40 - - - - -

Croton antisyphiliticus 1,40 2,60 1,80 2,20 1,67 1,80 0,73 1,00 0,27 0,13 - 0,13

Croton campestris 0,60 0,13 0,60 0,13 0,47 0,13 0,47 - 0,40 - - -

Croton didrichsenii 0,93 - 0,53 - 0,53 - 0,93 - 0,53 - 0,67 -

Croton goyazensis 3,67 3,87 3,60 4,00 3,53 3,93 3,60 3,60 3,47 3,40 3,00 3,33

Crotalaria unifoliolata 1,20 0,13 1,27 0,07 1,13 0,07 0,67 0,07 0,27 - 0,13 -

Crumenaria choretroides 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 - 0,07 - - -

Cuphea ferruginea 0,53 0,07 0,47 0,07 0,47 0,07 0,60 0,07 0,60 0,07 0,47 0,07

Cuphea linarioid 1,33 1,47 1,27 1,53 1,20 1,47 1,07 1,20 0,80 0,73 0,47 0,40

Cuphea spermacoce 0,13 0,27 0,13 0,27 0,13 0,27 0,13 0,27 0,13 0,20 0,13 0,20

Dalechampia caperonioides 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,13 0,27 0,27 0,27 0,20 0,20

Deianira chiquitana - 0,13 - 0,13 - 0,13 - - - - - -

Dimerostemma asperatum - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13

Diplusodon villosu 1,27 0,40 1,73 0,40 1,60 0,27 2,67 0,27 1,67 0,07 0,27 0,13

Diplusodon virgatus 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 -

Echinolaena inflex 2,20 5,13 2,87 5,13 3,40 5,07 2,93 3,73 1,73 2,20 - 1,53

Elephantopus elongatus 0,60 0,33 0,27 0,33 0,27 0,20 0,20 0,13 0,20 0,13 - -

Elionurus mutiscu 0,53 0,27 0,60 0,27 0,60 0,27 0,60 0,27 0,60 0,20 0,33 -

Eremanthus glomerulatus 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 -

Eremanthus molli 0,07 0,13 0,07 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,07 0,13 - 0,13

Eriope crassipes 0,07 - 0,07 - 0,07 - - - - - - -

Eriosema critinum 0,07 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Eriosema defoliatum 0,47 0,47 0,47 0,87 0,27 0,47 0,27 0,33 - 0,27 - 0,27

Eriosema longifolium 1,20 0,40 1,20 0,27 1,20 0,20 0,67 0,13 0,67 0,07 0,60 0,07

Eriosema rigidum 0,47 - 0,47 - 0,47 - 0,47 - 0,40 - 0,47 -

Eryngium juncifolium 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 -

Erythroxylum campestre 0,87 1,27 0,87 1,33 0,87 1,40 0,87 1,40 0,87 1,13 0,87 0,87

Esenbeckia pumila 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Eugenia bracteata 0,27 2,47 0,27 2,60 0,27 2,60 0,27 2,53 0,13 2,27 0,07 2,33

Eugenia complicata 0,40 0,40 0,53 0,40 0,53 0,40 0,60 0,40 0,60 0,40 0,47 0,40

Eugenia cristaensis 0,87 0,07 0,73 - 0,73 - 0,73 0,07 0,73 - 0,67 -

Galactia grewiaefolia 0,47 - 0,47 - 0,47 - 0,27 - 0,07 - - -

Março Abril Maio Junho Julho

TABELA 1
Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,
em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001

Espécies

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

(continuação)
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2001

TaBELa 1
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Galactia peduncularis - - - - 0,07 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -

Galactia stereophyll - 0,13 0,53 0,27 0,60 0,27 0,67 0,33 0,80 0,33 0,80 0,27

Galianthe ramosa 0,13 - 0,20 - 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07

Heteropterys campestris 0,13 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,13 0,20 0,13

Hexachlamys edulis 0,07 0,20 0,27 0,40 0,33 0,47 0,40 0,47 0,40 0,53 0,40 0,07

Hybanthus lanatus - - 0,07 0,07 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,20 0,13 0,20

Hypenia macrantha - 0,07 0,33 0,07 0,53 0,07 0,67 0,07 0,67 0,07 0,67 0,07

Hyptis cuneata - 0,13 0,20 0,33 0,20 0,40 0,20 0,53 0,27 0,60 0,27 0,73

Hyptis lythroides 0,20 0,40 0,27 0,60 0,40 0,73 0,53 0,80 0,60 0,93 0,67 1,00

Hyptis nudicaulis 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Hyptis saxatilis - - 0,27 - 0,27 - 0,33 - 0,33 - 0,33 -

Hyptis villosa - 0,20 0,20 0,47 0,20 0,53 0,20 0,53 0,20 0,47 0,20 0,47

Ichnanthus camporum 0,13 0,87 0,20 1,00 0,47 1,20 0,47 1,13 0,47 1,13 0,47 1,00

Ichthyothere integrifolia 0,13 - 0,27 - 0,27 - - - - - - -

Ipomoea aff. campestris - - - 0,07 0,20 0,07 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13

Ipomoea procurrens - - - - 0,07 - 0,13 - 0,33 - 0,33 -

Irlbachia speciosa - 0,13 0,07 0,20 0,07 0,20 0,13 0,33 0,20 0,47 0,27 0,47

Jacaranda ulei 0,13 0,07 0,13 0,27 0,13 0,40 0,13 0,33 0,13 0,40 0,20 0,40

Lessingianthus argyrophyllus - - - - - - - - 0,07 0,07 0,07 0,07

Lessingianthus bardanoid 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,13 - 0,13 0,07 0,13 0,07

Lessingianthus pulverulentus - - 0,13 - 0,27 - 0,33 - 0,27 - 0,27 -

Lippia martiana - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,27 0,07 0,33

Lippia pusilla 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Lippia sericea 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 -

Loudetiopsis chrysothrix - - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07

Mandevilla novacapitalis 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -

Manihot gracilis - - - - - - - - - 0,07 - 0,07

Melinis minutiflora - 0,07 - 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13

Merremia contorquens - 0,27 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,67 - 0,67

Miconia albicans - 0,13 - 0,20 - 0,73 - 0,73 - 0,73 - 0,80

Mimosa gracilis 0,13 - - 0,20 - 0,27 - 0,40 0,07 0,40 0,13 0,40

Mimosa lanuginosa - - - - - - - - - - 0,07 -

Mimosa pseudoradula 0,13 - 0,27 0,20 0,53 0,27 1,20 0,27 1,20 0,40 0,80 0,47

Mimosa radula - 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,20 - 0,20

Mitracarpus hirt - - - - 0,13 - 0,53 0,07 0,87 0,27 1,47 0,47

Myrcia decrescens - - 0,53 0,07 0,67 - 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07

Myrcia linearifolia 0,07 1,20 2,53 1,47 4,47 1,73 5,00 2,13 5,07 2,33 4,73 2,40

Myrcia torta - 2,27 0,20 2,73 0,27 2,93 0,53 3,33 0,93 3,73 1,00 3,93

Myrciaria herbacea - - - - 0,60 0,07 0,80 0,07 1,27 0,07 1,33 0,07

Ouratea floribunda - - 0,20 - 0,27 - 0,47 - 0,27 - 0,40 -

Oxalis densifolia 0,27 1,07 1,00 1,27 1,87 1,67 2,00 2,13 2,07 2,20 1,73 2,53

Oxalis suborbiculata 0,07 0,67 0,33 1,00 0,53 1,20 1,40 1,60 1,60 1,80 1,47 1,40

Oxypetalum erectum - 0,13 - 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,27

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

Espécies

em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001
(continuação)

2000 2001

Setembro Outubro Novembro

TABELA 1

Dezembro Janeiro Fevereiro
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Galactia peduncularis 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,13 - 0,13 -

Galactia stereophyll 0,87 0,27 0,80 0,27 0,73 0,27 0,47 0,27 0,40 0,13 0,20 0,13

Galianthe ramosa 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07 - 0,07

Heteropterys campestris 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,07 0,20 0,07

Hexachlamys edulis 0,33 0,47 0,47 0,60 0,47 0,60 0,33 0,53 0,33 0,60 0,27 0,60

Hybanthus lanatus 0,07 0,33 0,07 0,33 0,07 0,27 - 0,27 0,07 0,27 0,07 0,20

Hypenia macrantha 0,67 0,07 0,73 0,07 0,73 0,07 0,73 0,07 0,73 0,07 0,60 0,07

Hyptis cuneata 0,33 0,67 0,33 0,73 0,33 0,87 0,33 0,73 0,27 0,67 0,20 0,67

Hyptis lythroides 0,67 1,00 0,53 1,13 0,53 1,20 0,53 1,00 0,27 0,60 0,47 0,67

Hyptis nudicaulis 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Hyptis saxatilis 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 - 0,33 -

Hyptis villosa 0,20 0,47 0,20 0,47 0,20 0,47 0,20 0,33 0,20 0,20 - 0,27

Ichnanthus camporum 0,47 1,00 0,47 1,00 0,47 1,00 0,47 0,53 0,13 - 0,07 0,07

Ichthyothere integrifolia - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Ipomoea aff. campestris 0,20 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 - - -

Ipomoea procurrens 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,33 - 0,27 - 0,13 -

Irlbachia speciosa 0,20 0,40 0,13 0,40 0,13 0,40 0,20 0,33 0,20 0,20 0,07 0,27

Jacaranda ulei 0,20 0,40 0,07 0,40 - 0,40 - 0,33 - 0,13 - 0,07

Lessingianthus argyrophyllus 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 - -

Lessingianthus bardanoid 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 - - -

Lessingianthus pulverulentus 0,27 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,07 - - -

Lippia martiana 0,07 0,33 0,07 0,40 0,07 0,40 0,07 0,27 0,07 0,20 0,07 0,27

Lippia pusilla 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Lippia sericea 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -

Loudetiopsis chrysothrix - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - - - -

Mandevilla novacapitalis 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 - - -

Manihot gracilis - - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07

Melinis minutiflora - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 - -

Merremia contorquens - 0,67 - 0,67 - 0,67 - 0,60 - 0,60 - 0,40

Miconia albicans - 0,60 - 0,60 - 0,53 - 0,33 - 0,33 - -

Mimosa gracilis 0,13 0,40 0,13 0,40 0,13 0,40 - 0,27 - 0,27 - 0,40

Mimosa lanuginosa 0,07 - 0,07 - 0,07 0,07 - - - - - -

Mimosa pseudoradula 0,87 0,53 0,93 0,53 0,93 0,53 0,93 0,07 0,73 - 0,47 -

Mimosa radula 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 - 0,07

Mitracarpus hirt 1,27 0,47 1,07 0,33 1,13 0,33 1,13 0,20 0,60 - 0,60 -

Myrcia decrescens 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07

Myrcia linearifolia 5,20 2,47 4,67 2,33 4,87 2,33 4,87 2,47 4,53 2,80 3,60 2,93

Myrcia torta 1,00 3,87 1,07 4,00 1,07 4,27 1,07 4,20 1,13 4,27 1,13 4,40

Myrciaria herbacea 1,40 0,07 1,40 0,07 1,53 0,07 1,53 0,07 1,73 0,07 1,40 0,07

Ouratea floribunda 0,33 - 0,33 - 0,40 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -

Oxalis densifolia 2,13 2,33 1,87 2,07 1,87 2,07 1,60 1,60 1,33 1,20 1,13 0,53

Oxalis suborbiculata 1,67 1,27 1,60 1,20 1,53 0,93 0,93 0,87 0,47 0,67 0,27 0,33

Oxypetalum erectum - 0,27 - 0,27 - 0,33 - 0,20 - 0,33 - 0,33

Abril Maio Junho Julho Agosto

TABELA 1
Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,
em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001

Espécies

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

(continuação)

Março

2001
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Palicourea coriacea - 0,13 0,07 0,20 0,07 0,20 0,13 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Palicourea officinalis - - 0,07 0,13 0,27 0,20 0,27 0,20 0,27 0,27 0,33 0,27
Parinari obtusifolium - - 0,47 - 0,80 - 0,60 - 0,60 - 0,60 -
Paspalum ammodes 0,07 - 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,27 - 0,27 -
Paspalum erianthum 2,00 0,33 1,80 0,40 2,13 0,40 2,13 0,40 2,20 0,53 1,87 0,53
Paspalum gardnerianum 0,27 - 0,67 - 0,67 - 0,67 - 0,67 - 0,60 -
Paspalum gemniflorum 0,07 - 0,27 - 0,27 - 0,33 - 0,27 - 0,27 -
Paspalum guttatum - 0,13 2,20 0,13 2,20 0,20 2,13 0,20 2,13 0,13 2,27 0,13
Paspalum pectinatum 0,20 0,27 0,07 0,33 0,07 0,33 0,07 0,33 0,07 0,33 0,07 0,27
Passiflora clathrata - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Pavonia rosa-campestris - - - - - 0,07 - 0,07 - - - -
Peixotoa goiania - - 0,43 - 0,32 - 0,28 - 0,27 - 0,26 -
Peltaea lasiantha 0,33 - 0,67 - 0,93 - 0,93 - 0,93 - 0,93 -
Piriqueta sidifolia 0,13 - 0,60 0,13 0,67 0,20 0,87 0,20 0,73 0,20 0,67 0,20
Polygala hirsuta - - - 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 0,07 0,13
Polygala ulei - - - - - - - - - - 0,07 -
Porophyllum angustissimum 0,13 - 0,60 - 0,27 - 0,40 - 0,47 - 0,47 -
Pradosia brevipes - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Prestonia erecta - - - 0,07 - - - 0,07 - - - -
Pseudobrickellia brasiliensis - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Psidium cinereum - - 0,07 - 0,27 - 0,27 - 0,33 - 0,33 -
Psidium firmum - 0,07 - 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13
Psidium laruotteanu - - 0,07 - 0,33 - 0,47 - 0,47 - 0,60 -
Psidium salutare - 0,07 0,07 0,20 0,07 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20
Pterolepis repanda - - - 0,20 0,07 0,33 0,07 0,53 0,07 0,53 0,07 0,60
Rhynchospora consanguinea - - 0,07 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,20 0,07
Rhynchospora patuligluma - - - - 0,27 0,07 0,27 0,13 0,27 0,07 0,27 0,07
Ruellia eriocalyx 0,07 - 0,13 - 0,27 - 0,27 0,07 0,27 0,07 0,27 0,07
Ruellia incompta 0,33 1,13 0,40 1,60 0,40 1,87 0,40 2,13 0,53 2,20 0,60 2,33
Schizachyrium sanguineum - - - 0,07 - 0,07 - 0,20 - 0,20 - 0,20
Schizachyrium tenerum 0,27 1,40 0,27 1,53 0,80 1,60 1,73 1,60 3,53 1,73 4,13 1,60
Scleria scabra - 0,13 0,13 0,20 0,33 0,20 0,80 0,20 0,73 0,20 0,73 0,20
Senna rugosa - - - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13
Sisyrinchium vaginatum subsp. restioides 0,07 - 0,13 - 0,20 0,07 0,40 0,13 0,33 0,13 0,33 0,20
Sisyrinchium vaginatum 0,07 - - 0,13 0,07 0,13 0,07 0,20 0,13 0,13 0,13 0,20
Smilax goyazana 0,13 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,13 -
Solanum foederale 0,07 - 0,13 - 0,40 - 0,60 - 0,60 0,07 0,47 0,07
Spilanthes nervosa - - - - - - - - - - - 0,07
Stachytarpheta longispicata - - - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07
Stevia heptachaeta - 0,07 - 0,07 - 0,07 0,07 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07
Syagrus petraea - 0,47 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,60
Tetrapterys ambigua 0,07 - 0,07 0,20 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,20
Thrasya petrosa - - 0,13 - 0,13 0,07 0,20 0,07 0,20 0,13 0,20 0,13
Trachypogon macroglossus 0,33 0,07 0,33 0,13 0,33 0,13 0,93 0,07 1,73 0,33 1,80 0,33
Trachypogon spicatus 0,13 0,13 0,40 0,13 0,53 0,13 0,53 0,13 0,53 0,13 0,53 0,13
Trimezia juncifolia 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 -
Turnera lamiifolia 0,07 - 0,07 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07
Turnera oblongifolia - 0,07 0,20 0,13 0,40 0,13 0,33 0,13 0,40 0,13 0,47 0,13
Vigna linearis - - - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,13 - 0,13
Wedelia bishopii 0,07 - 0,07 0,07 0,13 0,33 0,13 0,40 0,20 0,33 0,20 0,40
Zornia sericea - - - - - 0,07 - 0,13 - 0,13 - 0,13

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro

TABELA 1
Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

Espécies

em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001
(continuação)

2000 2001

Setembro Outubro

TaBELa 1
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Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo Com fogo Sem fogo

Palicourea coriacea 0,20 0,27 0,20 0,27 0,20 0,27 0,20 0,27 0,20 0,13 0,20 0,13
Palicourea officinalis 0,40 0,27 0,40 0,27 0,40 0,27 0,40 0,27 0,40 0,27 0,33 0,27
Parinari obtusifolium 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - 0,60 - - -
Paspalum ammodes 0,27 - 0,27 - - - 0,27 - - - - -
Paspalum erianthum 1,93 0,53 1,67 0,40 1,00 0,53 0,60 0,40 0,40 0,40 - 0,13
Paspalum gardnerianum 0,60 - 0,67 - 0,53 - 0,53 - 0,53 - 0,53 -
Paspalum gemniflorum - - - - - - - - - - - -
Paspalum guttatum 2,27 0,13 1,07 0,27 0,40 0,13 0,07 0,27 0,07 - - -
Paspalum pectinatum 0,13 0,33 0,13 0,33 0,13 0,33 0,13 0,27 0,13 0,20 0,13 0,13
Passiflora clathrata 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Pavonia rosa-campestris - 0,07 - 0,07 - 0,07 - - - - - -
Peixotoa goiania 0,26 - 0,28 - - - - - 0,13 - - -
Peltaea lasiantha 1,00 - 1,00 - 1,00 - 0,87 - 0,67 - 0,47 -
Piriqueta sidifolia 0,67 0,20 0,67 0,13 0,60 0,13 0,53 0,13 0,27 0,13 0,07 0,07
Polygala hirsuta 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,13 - - - - -
Polygala ulei 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Porophyllum angustissimum 0,47 - 0,47 - 0,53 - 0,53 - 0,53 - 0,40 -
Pradosia brevipes 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Prestonia erecta - - - - - - - - - - - -
Pseudobrickellia brasiliensis 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Psidium cinereum 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,27 -
Psidium firmum - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07
Psidium laruotteanu 0,60 - 0,67 - 0,67 - 0,67 - 0,67 - 0,13 -
Psidium salutare 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,13
Pterolepis repanda 0,13 0,67 0,13 0,67 0,13 0,67 0,07 0,47 0,07 0,20 - 0,07
Rhynchospora consanguinea 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 - - - - - -
Rhynchospora patuligluma 0,27 0,07 0,13 0,13 0,13 0,07 - - - - - -
Ruellia eriocalyx 0,27 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,13 0,07 - 0,07
Ruellia incompta 0,60 2,13 0,60 2,07 0,47 2,07 0,60 2,13 0,47 1,93 0,47 1,73
Schizachyrium sanguineum - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20
Schizachyrium tenerum 4,13 1,60 4,13 1,73 4,67 1,73 4,67 1,73 1,00 - 0,40 -
Scleria scabra 0,67 0,20 0,67 0,20 0,67 0,20 0,67 - 0,67 - 0,60 -
Senna rugosa - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,07 - 0,07
Sisyrinchium vaginatum subsp. restioides 0,33 0,07 0,33 0,07 0,27 0,13 0,07 - 0,07 - 0,07 -
Sisyrinchium vaginatum 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 - 0,07 - - - -
Smilax goyazana 0,13 - 0,20 - 0,20 - 0,13 - 0,07 - - -
Solanum foederale 0,47 0,07 0,40 0,07 0,33 0,07 0,20 - 0,13 - 0,13 0,07
Spilanthes nervosa - 0,07 - - - - - - - - - -
Stachytarpheta longispicata - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07 - 0,07
Stevia heptachaeta 0,13 0,07 0,13 0,07 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 - 0,07
Syagrus petraea 0,07 0,60 0,07 0,60 0,07 0,60 0,07 0,60 - 0,60 - 0,60
Tetrapterys ambigua 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20
Thrasya petrosa 0,20 0,13 0,20 0,13 0,20 0,13 0,13 0,07 0,13 - - -
Trachypogon macroglossus 1,80 0,07 1,87 0,07 1,93 0,20 2,00 0,13 0,20 0,07 - 0,07
Trachypogon spicatus - 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - - - -
Trimezia juncifolia 0,13 - 0,13 - 0,13 - 0,13 - - - - -
Turnera lamiifolia 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 - 0,07 - -
Turnera oblongifolia 0,53 0,13 0,53 0,13 0,53 0,13 0,40 0,13 0,33 0,13 0,27 0,13
Vigna linearis - 0,13 - 0,20 - 0,33 - 0,20 - 0,20 - 0,27
Wedelia bishopii 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,27 0,13 - 0,13 -
Zornia sericea - 0,13 - 0,13 - - - - - - - -

Fonte: Os Autores (2010).

Março Abril Maio Junho Agosto

TABELA 1
Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas, 12 meses após a queimada de agosto de 2000,
em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área, segundo as espécies - setembro de 2000-agosto de 2001

Espécies

Densidade absoluta das plantas herbáceo-subarbustivas 12 meses após a queimada de agosto de 2000, em Campo Sujo de Cerrado, por tipo de área (m 2)

(conclusão)

Julho

2001
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FOTO 3A Croton goyazensis Müll. Arg. 
(Euphorbiaceae), espécie com maior densidade, 
tanto na área queimada como na área controle 
durante quase todo o ano. Foto: Fernando Pinheiro, 
14.02.2009. FOTO 3B Turnera oblongifolia 
Cambess. Foto: Fernando Pinheiro, 20.10.2008. 
FOTO 3C Axonopus aureus P. Beauv. Foto: Fernando 
Pinheiro, 07.03.2009. FOTO 3D Schizachyrium 
tenerum Nees, espécies de maior densidade apenas 
na área queimada de janeiro a junho. Foto: Fernando 
Pinheiro, 10.05.2009.

As dez espécies que apresentaram maior densidade absoluta (DA) 
com respectivos valores e períodos foram: Myrcia linearifolia Cambess. 
(Myrtaceae) (DA = 5,20), em março, com queima; Echinolaena inflexa 
(Poir.) Chase (Poaceae) (DA = 5,13), nos meses de março, abril e maio, 
sem queima. Mas também estiveram presentes, com valores um pouco mais 
baixos na área queimada e sem queima em todos os períodos, exceto agosto 
de 2001, com queima: Axonopus marginatus (Trin.) Chase (Poaceae) (DA = 
5,07), em outubro, com fogo; Schizachyrium tenerum Nees (Poaceae) (DA 
= 4,67), em maio e junho, com queima (Foto 3D), Croton goyazensis Müll. 
Arg. (Euphorbiaceae) (DA = 4,00), em abril, sem queima (Foto 3B); Myrcia 
torta DC. (Myrtaceae) (DA = 4,00), em abril, sem queima; Andropogon 

leuchostachyus Kunth (Poaceae) (DA = 3,33), em novembro, com queima (essa 
espécie esteve presente apenas na área queimada); Borreria tenella Cham. & 
Schltdl. (Rubiaceae) (DA = 3,40), em abril, com queima; Annona warmingiana 
Melo-Silva & Pirani (Annonaceae) (DA = 2,87), em junho, com queima; 
Ruellia incompta (Nees) Lindau (Acanthaceae) (DA = 2,20), em janeiro, sem 
queima (Tabela 1). Ao longo do ano, houve diferenças significativas entre 
as fitofisionomias em riqueza de espécies e densidade absoluta, podendo-se 
observar vários padrões de distribuição espaciais para o estrato herbáceo, com 
maior densidade absoluta no período chuvoso, na área queimada. A maior 
representatividade para o estrato subarbustivo foi no período da seca, tanto na 
área queimada, como na área controle. 

FOTO 3A FOTO 3B

FOTO 3C FOTO 3D
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a n á l I s e  d e  s I m I l a r I d a d e  f l o r í s t I c a

Os índices de similaridade de Sørensen encontrados entre as parcelas para o estrato 
herbáceo-subarbustivo na área queimada variaram de 0,20 a 0,50; portanto, tenderam 
a mostrar baixa similaridade. Para a área controle, variaram de 0,10, a 0,50, com 
exceção das parcelas NQ16 e NQ27, que apresentaram similaridade maior, de 0,58. 
De modo geral, para a área controle existiu uma baixa similaridade entre as parcelas. 
A similaridade florística também foi baixa entre as parcelas da área queimada e as 
parcelas da área controle. A maior similaridade ficou entre as parcelas Q13 da área 
queimada com a parcela NQ20 da área controle, apresentando um valor de 0,51. Para 
a parcela Q14 da área queimada e a parcela NQ16 da área controle, o valor foi de 0,49. 
Para o de controle, a similaridade entre as parcelas foi ainda maior entre as parcelas 
NQ16 e NQ27, que mostraram valor de 0,58, e as parcelas NQ26 e NQ27, com 0,57 
de similaridade. 

Foi registrada, para a área queimada, similaridade menor com relação à área 
controle, com apenas três valores acima de 0,50: para as parcelas Q11 e Q13, com 
um valor de 0,55, e entre as parcelas Q8-Q10 e Q12-Q14, com valor de 0,54. A 
similaridade florística foi intermediária entre as parcelas da área queimada e as parcelas 
da área controle, mostrando um valor de 0,51, correspondendo as parcelas Q13 da 
área queimada e NQ28 da área controle, e o menor valor, de 0,10, entre a parcela 
Q1 da área queimada e a parcela NQ28 da área controle (Gráfico 9). Foi registrada 
grande heterogeneidade, que pode estar relacionada com o regime de fogo entre as 
duas áreas; porém, entre as parcelas com um mesmo regime de fogo, foi encontrada 
baixa similaridade. Apesar de as áreas amostrais de Campo Sujo sem Murundus serem 
adjacentes, ocorreu baixa similaridade, o que está associado ao regime de queima, que 
proporciona mudanças estruturais, espaciais e específicas no ambiente. Walter (2006), 
analisando as 11 fitofisionomias do bioma Cerrado, encontrou a maior similaridade 
entre o Cerrado no sentido restrito e o Campo Sujo, registrando 0,478 para o índice 
de similaridade de Sørensen. Entretanto, independentemente da ação do fogo, as áreas 
são similares – as duas áreas estudadas de Campo Sujo com queima e Campo Sujo sem 
queima por mais 20 anos, que se tornou semelhante a um Cerrado no sentido restrito. 
Entretanto, essas fitofisionomias diferenciaram devido à ação do fogo, em um período 
prolongado, por mais de 20 anos, com frequência de dois em dois anos, em agosto, no 
período da seca. 

A similaridade de Czekanowski para a área queimada foi maior entre as parcelas 
Q8 e Q10, com um valor de 53,6%, e entre as parcelas Q11 e Q12, com um valor de 
53,6%. Para a área controle, a maior similaridade ficou entre as parcelas NQ16 e NQ27, 
com um valor de 56,5%. Nas duas áreas, foram encontradas baixas similaridades entre a 
parcela 1 da área queimada e a parcela 28 da área controle, com um valor para o índice 
Czekanowski de 9,0%, e entre a parcela Q4 da área queimada com a parcela NQ30 da 
área controle, com um valor de 10,7%. 

Índice de Sørensen

Q1

Q4

Q2

Q3

NQ25

Q5

Q6

Q9

Q10

Q8

Q11

Q13

Q12

Q14

Q7

Q15

NQ22

NQ16

NQ27

NQ17

NQ20

NQ18

NQ23

NQ24

NQ26

NQ19

NQ21

NQ29

NQ28

NQ30

0,04 0,2 0,36 0,52 0,68 0,84 1

GRÁFICO 9
Índices de similaridade de Sørensen encontrados em áreas controle (não queimada - NQ) 
e queimada (Q), nas comunidades de Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do 
IBGE - período setembro de 2000-agosto de 2001

Fonte: Os Autores (2010).
Nota: Os índices de similaridade de Sørensen entre 3,0 e 5,5 indicam similaridades intermediárias entre os altos e baixos 
valores para as comunidades.
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Os índices de Czekanowski (%) para a área formaram três grupos (Gráfico 10).  
O primeiro grupo separou as parcelas Q3, Q4, e Q5 como as mais similares, o 
segundo grupo separou o restante das parcelas da área queimada. O terceiro grupo 
separou as parcelas do de controle, as parcelas de NQ16 a NQ30. Os valores de 
similaridade, segundo Czekanowski, para a área controle foram mais altos, mostrando 
maior similaridade entre as parcelas da área controle do que da área queimada. Esse 
índice considera na estrutura (densidade) das populações uma diferenciação estrutural 
mais elevada para área com regime de queima bienal modal, no período de 12 meses, 
com baixa similaridade entre as parcelas.

Os índices de similaridade florística de Czekanowski e Sørensen foram calculados 
com o objetivo de verificar se havia mudanças mensais significativas em relação às 
espécies presentes nas parcelas, na área queimada, quando comparada com a área 
controle no decorrer de um ano.

 Para calcular a similaridade entre os meses inventariados, de setembro de 2000 a 
agosto de 2001, foi utilizada uma matriz de densidade mensal das espécies, resultando em 
índices de Czekanowski que variaram de 40,9% a 97,8% para a área com queima (Tabela 
2). Para a área controle, ocorreu uma variação dos valores de 67,9% a 97,9% (Tabela 3).

Para a área queimada, a menor similaridade (40,9%) ocorreu entre os meses de 
setembro de 2000, um mês após a queimada, e no mês de agosto de 2001, um ano 
depois da queimada no período da seca. O estrato herbáceo-subarbustivo apresentou a 
mais baixa similaridade 30 dias após a queima. A maior similaridade (97,8%) ocorreu 
entre os meses de maio e abril de 2001, seguido dos meses de fevereiro e março de 
2001, com um valor de 97,7%, e entre os meses de março e abril de 2001, com uma 
similaridade de 97,6%. O componente rasteiro apresentou as maiores similaridades 
entre os meses mais próximos e no período chuvoso, quando registrou em torno de 
50 mm de precipitação pluviométrica. Portanto, as espécies desse período podem ser 
abundantes e similares, corroborando os resultados encontrados por Silva e Nogueira 
(1999). As espécies herbáceas são mais abundantes no período chuvoso. A umidade 
pode ter favorecido o estabelecimento por sementes, mas muitas dessas plântulas 
morreram no período da seca. As espécies subarbustivas puderam se estabelecer por 
rebrotas e sementes na época das chuvas, e permanecer até o período da seca. Rosa 
(1990) registrou, para o estrato rasteiro, a variação da biomassa aérea total relacionada 
com a precipitação pluviométrica, em campo sujo queimado, encontrando um pico 
de biomassa no mês de abril; registraram que o aumento da biomassa acompanhou 
o aumento da precipitação durante o ano. Esses resultados são semelhantes quando 
comparados com a dinâmica das espécies após o fogo. 

Na área controle (Tabela 3), os índices de Czekanowski registraram maiores 
similaridades mensais do que na área queimada no decorrer de um ano. O menor 
índice de similaridade para a área controle foi de 67,9% entre os meses de setembro 
de 2000 e fevereiro de 2001, mostrando a diferença entre o período chuvoso (fev./01) 
e o período da seca (ago./01). O maior índice foi para os meses de fevereiro e 
março de 2001 (97,9%) na época das chuvas. Na área controle, foi registrada uma 
alta similaridade mensal. Até o menor índice registrado, de 67,9%, mostrou alta 
similaridade na área com exclusão de fogo, corroborando os resultados de Munhoz 
e Felfili (2006), que registram alta similaridade entre as linhas em Campo Sujo no 
Distrito Federal.

Índice de Czekanowski

Q1

Q2

Q6

Q9

Q10

Q8

Q11
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Q14

Q7

Q15

NQ25

NQ16

NQ27

NQ17

NQ18

NQ23

NQ24

NQ26

NQ20

NQ22

NQ19

NQ21

NQ29

NQ28

NQ30

Q3

Q4

Q5

4 20 36 52 68 84 100

GRÁFICO 10
Índices de similaridade de Czekanowski encontrados em áreas controle (não queimada - 
NQ) e queimada (Q), nas comunidades de Campo Sujo sem Murundus, na Reserva 
Ecológica do IBGE - período setembro de 2000-agosto de 2001    

Fonte: Os Autores (2010).
Nota: O índice de similaridade de Czekanowski separou – de acordo com semelhanças e diferenças – num primeiro grupo, as 
parcelas das áreas queimadas Q3, Q4 e Q5 (parte superior), num segundo grupo, as parcelas da área queimada restantes (parte 
inferior), e, num terceiro grupo, as parcelas da área não queimadas (parte intermediária).
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Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

2000

  Setembro 100,0 - - - - - - - - - - -

  Outubro 62,2 100,0 - - - - - - - - - -

  Novembro 51,8 86,4 100,0 - - - - - - - - -

  Dezembro 48,1 81,0 93,7 100,0 - - - - - - - -

2001

  Janeiro 46,3 78,6 91,4 96,8 100,0 - - - - - - -

  Fevereiro 45,7 77,7 90,0 94,6 97,3 100,0 - - - - - -

  Março 45,1 76,3 88,4 93,2 96,0 97,7 100,0 - - - - -

  Abril 43,3 75,4 87,0 91,7 94,4 96,0 97,6 100,0 - - - -

  Maio 42,8 74,6 85,9 90,4 92,6 94,3 95,7 97,8 100,0 - - -

  Junho 43,6 72,6 82,4 86,2 88,1 88,7 90,1 91,7 93,4 100,0 - -

  Julho 43,9 71,7 80,0 82,3 81,6 81,8 83,0 84,5 86,3 91,0 100,0 -

  Agosto 40,9 62,2 65,7 66,8 65,9 66,1 66,9 67,8 69,3 73,6 81,7 100,0

Fonte: Os Autores (2010). 

TABELA 2
Registro dos índices de similaridade de Czekanowski durante 12 meses inventariados no Campo Sujo sem Murundus, 
após a queimada prescrita, em agosto de 2000, na Reserva Ecológica do IBGE - setembro de 2000-agosto de 2001

Ano e mês

Registro dos índices de similaridade de Czekanowski durante 12 meses inventariados
no Campo Sujo sem Murundus, após a queimada prescrita, em agosto de 2000 (%) 

2000 2001

TaBELa 2

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

2000

  Setembro 100,0 - - - - - - - - - - -

  Outubro 83,3 100,0 - - - - - - - - - -

  Novembro 76,5 92,8 100,0 - - - - - - - - -

  Dezembro 72,3 88,0 95,1 100,0 - - - - - - - -

2001

  Janeiro 69,2 84,7 91,3 95,9 100,0 - - - - - - -

  Fevereiro 67,9 82,7 88,8 93.4 97,4 100,0 - - - - - -

  Março 68,4 83,2 89,0 93,2 96,2 97,9 100,0 - - - - -

  Abril 68,9 83,9 89,1 93,0 95,3 96,6 98,3 100,0 - - - -

  Maio 69,2 83,8 88,6 92,3 95,1 95,6 97,0 97,9 100,0 - - -

  Junho 72,4 82,1 85,7 88,6 90,6 91,0 91,7 92,2 93,9 100,0 - -

  Julho 70,0 77,6 78,2 79,6 78,8 78,6 79,0 79,8 81,1 86,4 100,0 -

  Agosto 70,0 75,0 74,6 74,2 73,3 72,7 73,0 74,3 75,4 79,8 89,8 100,0

TABELA 3
Registro dos índices de similaridade de Czekanowski durante 12 meses inventariados  na área de controle
em Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE - setembro de 2000-agosto de 2001

Fonte: Os Autores (2010). 

Ano e mês

Registro dos índices de similaridade de Czekanowski durante 12 meses inventariados  na área de controle
em Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE (%) 

2000 2001
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Na área queimada, os índices de 
Sørensen variaram de 0,33 a 0,98. A 
menor similaridade (0,33) ocorreu 
entre setembro de 2000, um mês após a 
queimada, e agosto de 2001, depois de um 
ano da queimada, em época de estresse 
hídrico (seca). Também houve baixa 
similaridade (0,36) entre os meses de 
maio de 2001 e setembro de 2000, e entre 
este mês e julho de 2001. As maiores 
similaridades (0,98 e 0,97) ocorreram, 
respectivamente, entre março e fevereiro 
de 2001 e entre este mês e janeiro do 
mesmo ano, em pleno período chuvoso 
(Tabela 4).

Na área controle, os índices de 
similaridade de Sørensen também 
foram altos, variando de 0,60 a 0,98, 
quando comparado com os índices de 
Czekanowski, que registraram 67,9% a 
97,9%. O registro do menor valor (0,60) 
entre os meses de setembro de 2000 
e agosto de 2001, no período da seca, 
mostrou a alta similaridade mensal na 
área com exclusão de fogo. Nesse mesmo 
período, ocorreu baixa similaridade para 
a área queimada também. O mais alto 
valor (0,98) para a área controle ocorreu 
em pleno período chuvoso entre os meses 
de fevereiro, março, abril e maio de 2001 
(Tabela 5).

Na área queimada, ocorreu a 
menor similaridade entre os meses, 
em comparação com a área controle. 
Tanto para a área queimada como para 
a área controle, em ambos os índices 
(Sørensen e Czekanowski), a similaridade 
tendeu a ser maior entre os meses mais 
próximos e o período chuvoso. Para a área 
queimada, a similaridade foi aumentando 
no decorrer do ano, conforme foi se 
distanciando do pós-fogo e aumentando 
a precipitação até o início da seca (abril/
maio de 2001), e diminuiu a similaridade 
quando se iniciou o período da seca.

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

2000

  Setembro 1,00 - - - - - - - - - - -

  Outubro 0,61 1,00 - - - - - - - - - -

  Novembro 0,51 0,85 1,00 - - - - - - - - -

  Dezembro 0,47 0,80 0,95 1,00 - - - - - - - -

2001

  Janeiro 0,44 0,77 0,91 0,96 1,00 - - - - - - -

  Fevereiro 0,42 0,74 0,89 0,93 0,97 1,00 - - - - - -

  Março 0,41 0,73 0,87 0,91 0,95 0,98 1,00 - - - - -

  Abril 0,38 0,71 0,85 0,89 0,93 0,95 0,97 1,00 - - - -

  Maio 0,36 0,68 0,82 0,86 0,90 0,92 0,94 0,97 1,00 - - -

  Junho 0,37 0,64 0,77 0,81 0,85 0,87 0,88 0,90 0,93 1,00 - -

  Julho 0,36 0,63 0,74 0,76 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,87 1,00 -

  Agosto 0,33 0,51 0,58 0,58 0,57 0,57 0,58 0,59 0,61 0,66 0,76 1,00

Fonte: Os Autores (2010). 

TABELA 4

Ano e mês

Registro dos índices de similaridade de Sørensen durante os 12 meses amostrados após
a queima prescrita em Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE

2000 2001

Registro dos índices de similaridade de Sørensen durante os 12 meses amostrados após a queima prescrita, em agosto
de 2000 em Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE - setembro de 2000-agosto de 2001

TaBELa 4

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

2000
  Setembro 1,00 - - - - - - - - - - -

  Outubro 0,83 1,00 - - - - - - - - - -

  Novembro 0,75 0,92 1,00 - - - - - - - - -

  Dezembro 0,70 0,87 0,95 1,00 - - - - - - - -

2001
  Janeiro 0,67 0,83 0,90 0,95 1,00 - - - - - - -

  Fevereiro 0,67 0,82 0,89 0,93 0,97 1,00 - - - - - -

  Março 0,67 0,83 0,89 0,93 0,96 0,98 1,00 - - - - -

  Abril 0,67 0,83 0,89 0,92 0,95 0,96 0,98 1,00 - - - -

  Maio 0,67 0,82 0,87 0,91 0,93 0,94 0,96 0,98 1,00 - - -

  Junho 0,67 0,79 0,83 0,85 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 1,00 - -

  Julho 0,63 0,72 0,72 0,74 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,84 1,00 -

  Agosto 0,60 0,65 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,70 0,77 0,89 1,00

Fonte: Os Autores (2010). 

TABELA 5

Ano e mês

Registro dos índices de similaridade de Sørensen durante os 12 meses na área controle
em Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE

2000 2001

Registro dos índices de similaridade de Sørensen durante os 12 meses na área controle em Campo Sujo
sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE - setembro de 2000-agosto de 2001

TaBELa 5
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a n á l I s e  d e  d I v e r s I d a d e

A diversidade florística do estrato herbáceo-subarbustivo registrada através 
dos índices de Shannon (H’) variou de 3,05 a 3,85 nats.ind.-1, expressando 
alta diversidade de espécies e superior aos encontrados por Jancoski, Pinto e 
Marimon (2009) em campos de murundus em Mato Grosso, que variou de 
2,38 nats.ind.-1 e após a queima, 1,91 nats.ind.-1. Os valores mais próximos 
dos encontrados nesse trabalho foram os índices de Amaral (2008), que 
registrou alta diversidade com valor de 3,087 nats.ind.-1, em campos de 
murundus no Distrito Federal. Os índices de equitabilidade de Pielou 
( J’), que expressa abundância relativa das espécies dentro da comunidade, 
variaram de 0,99 a 1,00 que expressa a uniformidade na distribuição dos 

indivíduos entre as espécies das áreas de estudo (Tabela 6), mostrando alta 
equitabilidade entre as parcelas para as duas áreas estudadas. Para os índices 
de diversidade florística e equitabilidade, não foram registradas diferenças 
significativas entre a área queimada e a área controle.

Na área de estudo, foram registrados três transectos para a área queimada e 
três transectos para a área controle. Nessas áreas amostrais, foram calculados os 
índices de diversidade de Shannon. Os valores de H’ variaram de 4,1 a 4,4 nats.
ind-1, com valores superiores a todos os registros citados até o momento para as 
parcelas, expressando grande riqueza florística. Os valores para equitabilidade 
( J’), de 0,958 a 0,970, retrataram uma alta equitabilidade entre os transectos, mas 
menor do que os valores relatados para a área queimada, de 0,950 a 0,959, que 
estão registrados na Tabela 7, porém com valores menores do que os registrados 
entre as parcelas.  

Parcelas de 1 m2 amostradas em áreas de Campo Sujo 
sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE

Número de
espécies

Índice de diversidade
de Shannon (H')

Índice de equitabilidade
de Pielou (J’)

Área queimada (Q)
Q1 27 3,26 0,99
Q2 34 3,51 0,99
Q3 40 3,66 0,99
Q4 35 3,56 1,00
Q5 29 3,35 0,99
Q6 27 3,25 0,99
Q7 38 3,64 1,00
Q8 33 3,48 0,99
Q9 31 3,42 1,00
Q10 43 3,76 1,00
Q11 48 3,85 1,00
Q12 37 3,56 0,99
Q13 43 3,75 1,00
Q14 44 3,76 0,99
Q15 39 3,64 0,99

NQ16 26 3,24 1,00
NQ17 40 3,66 0,99
NQ18 26 3,23 0,99
NQ19 29 3,36 1,00
NQ20 39 3,65 1,00
NQ21 36 3,57 1,00
NQ22 27 3,28 1,00
NQ23 30 3,37 0,99
NQ24 30 3,39 1,00
NQ25 30 3,39 1,00
NQ26 30 3,40 1,00
NQ27 33 3,49 1,00
NQ28 36 3,56 0,99
NQ29 32 3,42 0,99
NQ30  21 3,05 1,00

Fonte: Os Autores (2010).

Área controle (NQ)

TABELA 6

amostradas em áreas de Campo Sujo sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE - período setembro 2000/agosto 2001
Número de espécies, índices de diversidade de Shannon e índice de equitabilidade de Pielou, segundo as 30 parcelas de 1 m2 
TaBELa 6
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No entanto, ocorreu maior uniformidade entre as parcelas do que entre os transectos. 
Contudo, foi no transecto um (T Q 1) que ocorreu maior valor de equitabilidade na área 
queimada, que mostrou maior uniformidade dos indivíduos entre as espécies. No entanto, no 
transecto 3 (T Q 3) da área queimada ocorreu a maior diversidade (Tabela 7). Mostraram-se 
necessárias mais investigações em relação às propriedades físicas e químicas do solo, fator 
entre outros que pode explicar melhor essa maior diversidade, pois, segundo Eiten (1994) 
e Moreira(1996), a composição florística do Cerrado é influenciada diretamente pelas 
condições edáficas, sazonalidade pluviométrica e queima, que juntas contribuíram para 
evolução e seleção de sua flora. Portanto, segundo Haridasan (2008), as inúmeras espécies 
das plantas nativas que ocorrem no bioma Cerrado são resistentes ou tolerantes às condições 
do solo consideradas desfavoráveis às plantas cultivadas, mas sua distribuição, frequência nas 
comunidades nativas, crescimento e produtividade são determinados pela disponibilidade de 
nutrientes, regime hídrico do solo e outros fatores edáficos. 

d I s c u s s ã o 

A sazonalidade pluviométrica e as queimadas são fatores preponderantes no 
componente herbáceo (MUNHOZ; FELFILI, 2006). A queima realizada, em agosto, 
em formações campestres coincidiu com o período em que a maior parte das plantas 
herbáceas já tinha dispersado suas sementes, estando inativas nesse período. O pico 
de floração e frutificação desse estrato, em geral, ocorre no mês de dezembro, em 
pleno período chuvoso, de acordo com Barbosa (1997), Batalha e Mantovani (2000) 
e Munhoz e Felfili (2005). No mesmo período, na Reserva Ecológica do IBGE foi 
registrada a maior riqueza e densidade de espécies. Os resultados registrados neste 
trabalho (Quadro 1) subsidiam a compreensão da dinâmica das espécies herbáceo-
subarbustivas (Gráfico 6) e, juntamente com a densidade absoluta (Gráfico 8), 
mostram a dinâmica da área estudada no período de um ano. A variação temporal, na 
ocorrência de espécies, nos levantamentos fitossociológicos indica grupos de espécies 
formados de acordo com a densidade absoluta (m2) nos meses de setembro de 2000 
até agosto de 2001. Foram registrados dez grupos de espécies no período de um ano 
para a área queimada e seis para área controle (Quadro 1).

Segundo Eiten (2001), a estrutura da vegetação do Cerrado é alterada pela 
frequência do fogo, pela profundidade e fertilidade do solo, além do grau e da duração 
de saturação superficial. A vegetação rasteira, quando exposta ao sol, é dominada por 
gramíneas (cerca de 25 espécies por hectare) e espécies de dicotiledôneas (cerca de 250 
espécies por hectare). Mas somente cerca de dois meses após uma queimada a parte 
aérea das gramíneas surge na superfície do solo (EITEN, 2001). No atual trabalho, 
foram registradas as espécies de Poaceae como Anthaenantia lanata (Kunth) Benth., 
Axonopus aureus P. Beauv. (Foto 3C), Elionurus mutiscus (Spreng.) Kuntze, Paspalum 
erianthum Nees ex Trin. e Paspalum pectinatum Nees ex Trin., que floresceram cerca de 
dois meses após o fogo.

Em torno de 36% das espécies de gramíneas do Cerrado ocorrem nas 
fitofisionomias de Cerrado sensu stricto, campo sujo e campo limpo (FILGUEIRAS, 
1991). No entanto, no Campo Sujo sem Murundus estudado, 12,78% do total das 
espécies registradas foram Poaceae. A maior riqueza, com 14,45% das espécies, foi 
para Asteraceae, depois Fabaceae com 12,23%, que são dicotiledôneas. Mas em 
relação à cobertura, as gramíneas predominaram após seis meses da passagem do 
fogo (Foto 1D).

Ecológica do IBGE - período setembro 2000/agosto 2001

Transectos em áreas de Campo Sujo
sem Murundus, na Reserva Ecológica do IBGE

Número de
espécies

Índice de 
diversidade

de Shannon (H')

Índice de 
equitabilidade
de Pielou (J’)

Área queimada (T Q)

T Q 1 93 4,39 0,970

T Q 2 86 4,26 0,957

T Q 3 103 4,44 0,958

Área controle (T NQ)

T NQ 4 79 4,17 0,955

T NQ 5 85 4,25 0,959

T NQ 6 83 4,19 0,950

Fonte: Os Autores (2010).

Número de espécies, índices de diversidade de Shannon e índice de equitabilidade
de Pielou, para os transectos em áreas de Campo Sujo sem Murundus, na Reserva

TABELA 7TaBELa 7
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Barbosa (1997) verificou que as espécies restritas ao período imediatamente após 
o fogo apresentaram um ciclo de vida curto de até quatro meses, o que possibilitou 
a renovação do banco de sementes. No Campo Sujo sem Murundus estudado na 
Reserva Ecológica do IBGE pode-se citar, como exemplo Chamaesyce potentilloides 
(Boiss.), Croizt (Euphorbiaceae), Pfaffia jubata Mart. (Amaranthaceae) (Foto 1C), 
Hippeastrum goianum (Ravenna) Meerow (Amaryllidaceae), que tiveram esse mesmo 
comportamento. Foram encontrados dois picos de floração para Aspilia foliacea Baker 
(Asteraceae) (Foto 2B), um mês após a queima e um ano depois. Já para Ipomoea 
procurrens Meisn. (Convolvulaceae) (Foto 2A), a floração foi prolongada desde três 
meses após o fogo, em novembro, até cerca de sete meses, em março. Turnera oblongifolia 
Cambess. (Turneraceae) (Foto 3B) rebrotou e floresceu cerca de dois meses após o 
registro de fogo, em outubro, com reproduções sexuada e assexuada. As queimadas 
certamente favoreceram a fecundação cruzada das espécies, uma vez que o fenômeno 
da floração sincronizada após o fogo já foi registrado por vários autores (CESAR, 1980; 
COUTINHO, 1982; FROST, 1985; ROSA, 1990; MOREIRA, 1996; OLIVEIRA et 
al., 1996; MUNHOZ; FELFILI, 2006; BARBOSA; SAZIMA, 2008). 

No presente trabalho, a área controle tem aspecto de Cerrado Típico e não de 
Campo Sujo sem Murundus, como a área queimada de dois em dois anos. Áreas 
protegidas contra o fogo alteram-se de forma significativa em sua estrutura e 
composição vegetal, favorecendo as fitofisionomias mais densas (COUTINHO,1982; 
MOREIRA, 1996), enquanto as áreas queimadas com muita frequência têm a tendência 
de aumentar o estrato herbáceo-subarbustivo. César (1980) registrou que a queimada 
propiciou o aumento do número de espécies, sugerindo que o fogo atua como elemento 
seletivo da vegetação.

Andrade (1998) verificou que as queimas em Campo Sujo de Murundus realizadas 
no início do mês de agosto atingiram o máximo de combustível morto após o décimo 
mês da passagem do fogo. Andrade (2002) notificou para esta mesma área que a alta 
frequência de queimada, em regime bienal (de dois em dois anos em agosto), favoreceu 
a riqueza e a densidade absoluta das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo. Porém, 
as queimadas muito frequentes impediram a regeneração da vegetação do estrato 
arbustivo-arbóreo (SILVA; SATO; MIRANDA, 1996), sendo comum a morte da 
parte aérea das plantas com rebrota basal ou subterrânea em área de Cerrado queimado 
(RAMOS, 1990; SATO, 1996).  

Em área de Cerrado queimado, a produção de sementes de Echinolaena inflexa 
(Poir.) Chase (Poaceae), capim-flechinha, foi a metade das sementes produzidas em área 

protegida (PARRON, 1992). Essa espécie apresenta plasticidade de reprodução, uma 
vez que em área queimada aumenta a produção por sementes e rizomas (MIRANDA, 
1997). Miranda e Klink (1996) não verificaram alteração na frequência dessa espécie 
entre áreas queimada e não queimada. No presente trabalho, registrou-se alta densidade 
absoluta (DA) em fevereiro e março, tanto na área de controle (DA = 5,13) como na 
área queimada em maio (DA = 3,40), nove meses após a queima, como se pode verificar 
na Tabela 1.

Trabalhos complementares com fenologia, estabelecimento de plantas e fertilidade 
do solo podem ajudar a compreender melhor a dinâmica do estrato rasteiro. Segundo 
Miranda e Klink (1996), a ocupação de uma área perturbada depende das estratégias de 
crescimento e reprodução das espécies. Considerando-se que a produtividade da camada 
rasteira é limitada por deficiência de nutrientes e água na época da seca (VILLELA; 
HARIDASAN, 1994), as espécies do estrato herbáceo-subarbustivo na comunidade de 
Campo Sujo sem Murundus se estabeleceram depois do fogo com estratégias diferentes. 
Essas informações sobre a camada rasteira podem ser indicativas de uso dessas espécies 
para recuperação de áreas degradadas.

De acordo com César (1980), grande parte das espécies herbáceas depende 
do fogo, tanto em quantidade quanto em qualidade para florescer. Segundo Eiten 
(1972), Coutinho (1980), Coutinho (1977), Munhoz e Felfili (2005), Pivello (2006) 
e Barbosa e Sazima (2008), ocorre floração intensa e rápida rebrota das plantas dias 
após a queima, mostrando a abertura sincronizada de frutos e intensa dispersão de suas 
sementes. A germinação das sementes de Anemopaegma arvense (Vell.) Stellf. ex de 
Souza (Bignoniaceae) (Foto 1B) foi estimulada pelo fogo. Coutinho (1977) relata que 
essa espécie rebrota e restaura a parte aérea, após o fogo, seguindo-se imediatamente a 
floração. Ramos e Rosa (1992) e Pivello (2006) manifestam que o fogo promove todo 
um processo de reciclagem da matéria orgânica que, ao ser queimada, transforma-se em 
cinzas, que se depositam sobre o solo e, com as chuvas, têm seus elementos químicos 
solubilizados e disponibilizados como nutrientes para as raízes das plantas. 

Silva e Nogueira (1999) registram em Cerrado Típico na Reserva Ecológica do 
IBGE, Distrito Federal, o total de 167 espécies herbáceo-subarbustivas. Munhoz 
e Felfili (2004), estudando um campo sujo, contabilizaram 191 espécies herbáceo-
subarbustivas na Fazenda Água Limpa, da Universidade de Brasília. Embora as áreas 
estudadas sejam contíguas, a similaridade florística entre as áreas foi baixa. Um fator que 
pode estar associado é que o campo sujo estudado por Munhoz e Felfili (2004), localiza-
se próximo à floresta de galeria, e o Cerrado Típico estudado por Silva e Nogueira 
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(1999) é uma área de interflúvio. O presente trabalho apresenta maior similaridade 
com os resultados de Munhoz e Felfili (2005), trabalho realizado em Campo Sujo da 
Fazenda Água Limpa, Distrito Federal.

A riqueza de espécies após a queima na área estudada pode ser o resultado de 
vários fatores abióticos, como precipitação pluviométrica (quantidade e qualidade das 
chuvas), umidade, temperatura, fotoperíodo, capacidade de armazenamento de água no 
solo, nutrientes e incidência do fogo no final da estação seca. Os fatores bióticos, como 
polinização e predação, e também a presença de microrganismos no solo, como cupins, 
coleópteros que contribuem para a ciclagem de nutrientes, todos esses fatores podem ter 
contribuído para riqueza e alta densidade absoluta de espécies subarbustivo-herbáceas 
no Campo Sujo sem Murundus na Recor.
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I n t r o d u ç ã o

Os estudos em Matas de Galeria no Brasil são, em sua grande maioria, descritivos, 
e pouco se conhece sobre as associações entre a distribuição de espécies e os fatores 
ambientais (OLIVEIRA-FILHO et al., 1994a; OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 1995, 
2000; SILVA JÚNIOR, 1997; REZENDE et al., 1997; SILVA JÚNIOR et al., 1998, 
2001; DURIGAN; RODRIGUES; SCHIAVINI, 2000). Análises que incluem técnicas 
numéricas são de grande valor para o entendimento de padrões de distribuição espaciais 
e temporais destas complexas comunidades vegetais.

Nas últimas décadas, em consequência da construção de Brasília, o uso da paisagem 
reduziu drasticamente a cobertura vegetal no Distrito Federal. A necessidade de 
recuperação se tornou prioritária para o retorno da legalidade ambiental, no que tange 
ao atendimento das exigências do Código Florestal em relação às Áreas de Preservação 
Permanente - APPs e Reservas Legais - RLs (SILVA JÚNIOR, 2001), e para a 
garantia da manutenção da produção de água em volume e qualidade para as mais 
diversas finalidades. Nestes contextos que versam sobre a utilização de recursos pela 
nossa sociedade, agregam-se as proteções da biodiversidade, da variedade de ambientes 
e, por consequência, das associações biológicas existentes e em parte desconhecidas no 
vasto bioma Cerrado.

A inclinação do terreno e sua consequência nos níveis do lençol freático afetam 
a umidade, a textura e a fertilidade dos solos, que são determinantes primários da 
composição e do crescimento de comunidades de plantas (OLIVEIRA-FILHO; 
RATTER; SHEPHERD, 1990; OLIVEIRA-FILHO et al., 1994a; SCHIAVINI, 
1992; FELFILI, 1993; SILVA JÚNIOR, 1995, 1998; DAMASCENO-JÚNIOR et al., 
2005; COROI et al., 2004; PIENAAR; ESLER; MUCINA, 2004; RASMUSSEN; 
KOLLMANN, 2004).

Fatores históricos e bióticos podem também impor padrões importantes nas 
comunidades vegetais. Os fatores históricos geralmente deixam evidências indiretas, não 
mensuráveis, que frequentemente não se repetem e que são mascaradas pelos processos 
dinâmicos de mudanças na vegetação, tornando-se assim de difícil mensuração e análise 
(PIENAAR; ESLER; MUCINA, 2004; MCCUNE; ALLEN, 1985).

O presente trabalho teve por objetivo contribuir para o conhecimento das 
associações entre comunidades de árvores e fatores ambientais em três Matas de Galeria 
na Reserva Ecológica do IBGE - Recor. 



p a d r o n I z a ç ã o  d o  p r o t o c o l o  a m o s t r a l

Os estudos foram conduzidos nas Matas de Galeria dos córregos Monjolo, Pitoco 
e Taquara (ver Mapa 1 no Capítulo 3 para a localização geográfica dessas Matas de 
Galeria na Recor). O método de quadrantes (COTTAM; CURTIS, 1956) foi usado 
para o inventário de árvores com DAP ≥ 5 cm. Em cada uma das três Matas de Galeria, 
linhas com número variável de pontos de amostragem, em função da largura da mata, 
espaçadas em 10 m entre si, foram dispostas, sempre que possível, formando grupos 
de cerca de 50 pontos. As grades, de cerca de 50 pontos de amostragem cada, foram 
distanciadas entre si em 50 m no mínimo para que se conseguisse amostrar a maior 
variação ambiental possível nas extensões em comprimento e largura das matas. Os 
pontos de amostragem e as árvores amostradas foram marcadas, de forma permanente, 
com placas de alumínio numeradas sequencialmente.

As identificações foram feitas por comparações com o material depositado nos 
herbários da Fundação IBGE (Herbário IBGE), da Universidade de Brasília - Herbário 
UB, e do Jardim Botânico de Edimburgo (E), onde as coleções também foram 
depositadas. Em alguns casos, a definição por especialistas foi requerida.

Os dados de campo foram analisados pelo programa INFLO, para gerar a 
fitossociologia de cada mata (SILVA JÚNIOR, 1999, 2004, 2005) de acordo com 
Mueller-Dombois e Ellenberg (1974). Os resultados de área basal/hectare por espécie e 
por comunidade em cada mata foram utilizados para análises posteriores.

Em cada uma das Matas de Galeria, foram coletadas amostras compostas de solo 
superficial (0-10 cm), em acordo com a amostragem da vegetação. Análises químicas 
e físicas foram realizadas no laboratório da Embrapa-Cerrados de acordo com os 
procedimentos preconizados pelo Manual de métodos de análise de solo (1979) da 
Embrapa. As análises foram feitas para pH (H2O), Al, H + Al, Ca + Mg, Ca, P, K, 
Mn, Cu, Zn, Fe, matéria orgânica (MO) e percentagem de argila, silte, areia grossa e 
areia fina. A partir destes resultados foram calculadas a saturação de Al (%), a CTC, a 
saturação total de bases (TEB%) e a percentagem de saturação de bases (V) de acordo 
com Kiehl (1979).

A elevação do terreno em cinco transectos em cada Mata de Galeria foi medida para 
dar uma indicação indireta dos níveis do lençol freático. As medidas foram tomadas 
usando uma mangueira plástica transparente com 12 m de comprimento, preenchida 
com água e estendida entre dois pontos de amostragem consecutivos, onde havia réguas 
verticais para a tomada das medidas.

g r a d I e n t e s  a m b I e n t a I s

O programa Canoco: a Fortran program for canonical community 
ordination, versão 3.1, foi usado para conduzir a Análise de 
Correspondência Canônica por Segmentos (DCCA), que inclui duas 
matrizes de dados: espécies e variáveis ambientais, em separado. A 
análise inclui correlações e regressões dentro da análise de ordenação, 
sumarizando a variabilidade dos dados (KENT; COKER, 1994; JAMES; 
MCCULLOCH, 1990). A análise por segmentos visa remover o “efeito 
de arco” que apresenta o segundo eixo como uma distorção quadrática do 
primeiro eixo (GAUCH, 1982).

A análise foi conduzida pela construção de uma matriz que incluiu 
dados de área basal de 56 espécies amostradas com mais de 10 indivíduos 
em cada uma das comunidades, dentro das três Matas de Galeria.

Foram também criadas três variáveis nominais (KENT; COKER, 
1994), que envolvem categorização: “comunidade seca”, “comunidade 
intermediária” e “comunidade úmida”. Consequentemente, as amostras 
classificadas como comunidade seca foram categorizadas com o valor 1 
na coluna “comunidade seca” e com valor zero nas colunas “comunidade 
intermediária” e “comunidade úmida”. As amostras na mata do Pitoco 
e Monjolo, classificadas como comunidade intermediária, foram 
categorizadas com o valor 1 na coluna “comunidade intermediária” e com 
valor zero nas colunas “comunidade seca” e “comunidade úmida”. Por 
fim, as amostras classificadas como comunidade úmida receberam o valor 
1 na coluna “comunidade úmida” e valor zero nas colunas “comunidade 
intermediária” e “comunidade seca”. Este procedimento é comumente 
utilizado em análise de associações entre espécies e variáveis ambientais 
(BENDIX, 1994).

As variáveis dos solos foram logaritmicamente transformadas para 
a aproximação da normalidade (BOEYE; VERHEYEN, 1994) e 
padronizadas para média 1 e variância 0 antes da análise. A padronização 
dos dados remove as diferenças nas unidades de medida e assim 
possibilita as comparações nas correlações canônicas sem distorcer a 
ordenação canônica (BRAAK, 1987).

As variáveis ambientais altamente correlacionadas entre si, ou 
redundantes, foram excluídas das análises (BRAAK, 1987). O teste de 
Monte Carlo foi usado para a avaliação da significância das relações entre 
os eixos canônicos e as variáveis ambientais (BRAAK, 1997).

Os resultados da ordenação por DCCA são mostrados nos Gráficos 
1, 2 e 3. As correlações entre as variáveis ambientais e o eixo das espécies 
estão expostas no Tabela 1. Estas correlações resultaram em autovalores 
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para os eixos de 0,478, 0,108, 0,080 e 
0,046, respectivamente. A percentagem 
cumulativa da variância creditada aos eixos 
das espécies foram, respectivamente, 59%, 
72%, 82% e 87%, e 46,6%, 63,1%, 73,6% 
e 78,6 % para as associações espécies-
ambientes. Os resultados mostram que 
as variáveis ambientais verificadas na 
análise foram suficientes para explicar 
grande parte das variações em área basal 
das espécies ao longo dos gradientes 
de topografia, umidade e fertilidade 
dos solos nas três Matas de Galeria. O 
teste de Monte Carlo indicou que os 
eixos canônicos e as variáveis ambientais 
apresentaram-se significativamente 
correlacionados (p ≤ 0,01).

O Gráfico 1 mostra as variáveis que 
mais contribuíram para a composição 
dos eixos. O eixo I indica correlações 
positivas fortes com as variáveis pH, 
Mg, “Comunidade seca” inferida como 
em terreno com lençol freático mais 
baixo e níveis mais elevados de Mn. No 
outro extremo do eixo, apenas a variável 
“Comunidade Úmida” inferida como 
em terreno com lençol freático mais 
alto apresentou correlação negativa 
forte. O eixo II aponta correlação forte 
e positiva com Ca e correlação forte e 
negativa com Al. A Tabela 1 apresenta 
as correlações entre as variáveis 
ambientais e os eixos canônicos das 
espécies e das variáveis ambientais.

Dentre as variáveis selecionadas 
pela ordenação, o pH (H2O) foi 
significativamente diferente nas amostras 
dos solos nas três Matas de Galeria, 
enquanto Al, Ca, Mg e Mn ocorreram 
em níveis similares nas matas do Pitoco 
e Monjolo, mas foram significativamente 
maiores na mata do Taquara.

AX1 AX2 AX3 AX4 AX1 AX2 AX3 AX4

Espécies (ESP)

  AX1 1,00

  AX2 0,19 1,00

  AX3 (-) 0,02 0,13 1,00

  AX4 0,07 0,01 0,26 1,00

Variáveis ambientais (AMB)

  AX1 0,87 0,16 (-) 0,07 0,06 1,00

  AX2 0,2 0,69 (-) 0,02 (-) 0,03 0,23 1,00

  AX3 (-) 0,1 (-) 0,02 0,64 0,11 (-) 0,12 (-) 0,03 1,00

  AX4 0,1 (-) 0,04 0,15 0,49 0,12 (-) 0,06 0,23 1,00

pH 0,81 0,22 0,12 0,09 0,93 0,31 0,19 0,19

Al (-) 0,56 (-) 0,52 0,08 0,04 (-) 0,65 (-) 0,74 0,13 0,09

Ca 0,59 0,49 0,07 0,04 0,68 0,7 0,11 0,07

Mg 0,66 0,41 0 0,24 0,76 0,6 0 0,49

Mn 0,6 0,38 (-) 0,14 0,19 0,7 0,54 (-) 0,23 0,39

Comunidade seca 0,64 0 (-) 0,43 (-) 0,03 0,74 0 (-) 0,68 (-) 0,06

Comunidade úmida (-) 0,64 0 0,43 0,03 (-) 0,74 0 0,68 0,06

TABELA 1

Fonte: O Autor (2009).

Análise de Correspondência Canônica por Segmentos (DCCA) conjunta para as Matas de Galeria do Monjolo, Pitoco
e Taquara, matriz de correlações entre o eixo para as espécies e o eixo para variáveis ambientais - período 1987-1989

Espécies (ESP) Variáveis ambientais (AMB)

Análise de Correspondência Canônica por Segmentos (DCCA) conjunta para as Matas de Galeria do Monjolo, Pitoco e Taquara

Comunidade 

úmida

Comunidade seca

Mn

Mg

 Ca 

Al

pH

(+)

(+)

(-)

(-)
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ei
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 II

GRÁFICO 1
Ordenação resultante da Análise de Correspondência Canônica por Segmentos - DCCA baseada na área basal das árvores com DAP 5 cm de 
56 espécies amostradas com mais de 10 indivíduos nas Matas de Galeria dos córregos Monjolo, Pitoco e Taquara, na Reserva Ecológica do IBGE - 
período 1987-1989         

Fonte: O Autor (2009).
Nota: Os eixos I e II representam combinações lineares das variáveis ambientais com as maiores correlações.
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A interpretação destes resultados indicou que os eixos 
representam um gradiente ambiental que varia dos solos 
mais úmidos e ricos em Al até os solos mais secos, menos 
ácidos e mais ricos em Ca, Mg e Mn. O espaço de ordenação 
definido pelos eixos mostra claramente que as amostras 
de cada comunidade em cada Mata de Galeria formam 
grupos distintos (Gráfico 2; Fotos 1 a 8). Assim, a análise 
comparativa sugere o que se segue: 

a) Dentre as comunidades úmidas, as amostras no 
Monjolo representam os sítios mais úmidos e com mais 
altos níveis de Al. No outro extremo, aparecem as amostras 
da comunidade seca no Taquara associadas aos solos mais 
drenados, menos ácidos e mais ricos em Ca, Mg e Mn. 
As amostras do Pitoco estão em posição intermediária no 
gradiente.

b) O gradiente do eixo II distingue as amostras no Monjolo 
e no Taquara, positivamente correlacionadas com níveis mais 
elevados de Ca, das amostras do Pitoco, positivamente associadas 
com os mais altos níveis de Al.

c) Entre as comunidades secas, as amostras no Taquara estão 
positivamente correlacionadas com os níveis mais altos de Mg, 
Mn e pH (H2O). As amostras no Monjolo apresentam ampla 
distribuição ao longo do eixo I. As amostras do Pitoco mostram 
forte correlação com o efeito da borda cerrado-mata, associadas 
às condições de solos mais secos com lençóis freáticos mais 
baixos.

d) O gradiente estabelecido pelo eixo II sugere que as 
comunidades secas no Taquara e Monjolo correlacionam-se 
com níveis mais altos de Ca, enquanto as amostras no Pitoco 
correlacionam-se com níveis mais altos de Al.
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GRÁFICO 2
Ordenação das amostras em contínuo, por comunidades nomeadas de acordo com a classificação pelo TWINSPAN - período 1987-1989

Fonte: O Autor (2009).
Nota: Os pontos próximos entre si correspondem aos sítios similares em composição florística e área basal por espécie.



FOTO 1 Mata de 
Galeria do córrego 
Monjolo: área úmida e 
plana. Foto: Luciano de 
Lima Guimarães, 2010.

FOTO 2 Mata de Galeria 
do córrego Monjolo: área 
úmida e íngrime. Foto: 
Luciano de Lima 
Guimarães, 2010.

FOTO 3 Mata de 
Galeria do córrego 
Monjolo: área 
seca. Foto: Luciano de 
Lima Guimarães, 2010.

FOTO 4 Mata de Galeria 
do córrego Pitoco: área 
úmida.  Foto: Luciano de 
Lima Guimarães, 2010.
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FOTO 5 Mata de Galeria do córrego Pitoco: área seca interna. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. FOTO 6 Mata de Galeria do córrego Pitoco: área seca borda.  Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 7 Mata de Galeria do córrego Taquara: área úmida. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010. FOTO 8 Mata de Galeria do córrego Taquara: área seca. Foto: Diacis de Alvarenga, 2008.
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a  p e r f o r m a n c e  d a s  e s p é c I e s

Para avaliar a performance das espécies, foram utilizados tanto os 
resultados das análises de ordenamento espacial como os dados de 
presença e ausência de espécies, classificados para gerar grupos na 
vegetação ou comunidades florísticas por meio do uso da técnica Two Way 
Indicator Species Analysis - TWINSPAN, cujo resultado infere associações 
das comunidades florísticas com as variações do lençol freático. 

A análise pelo método TWINSPAN também mostra, de maneira 
objetiva, aqueles grupos intermediários de vegetação que não são 
visualmente óbvios no campo (KENT; COKER, 1994). As comunidades 
geradas foram primeiramente examinadas em cada Mata de Galeria 
para a avaliação de sua associação com fatores ambientais mais evidentes. 
As associações das espécies com comunidades foram checadas nas três 
Matas de Galeria para avaliar a consistência das associações sugeridas. A 
análise por TWINSPAN resultou em uma lista de espécies que ocorreram 
preferencialmente em cada comunidade. Uma análise fitossociológica 
adicional foi efetuada para a caracterização florística e estrutural de cada 
comunidade (SILVA JÚNIOR, 1995, 1997, 1998).

A ordenação das espécies no Gráfico 3 mostra um grupo de 11 delas no 
lado esquerdo do diagrama, associadas aos solos mais úmidos e com níveis 
mais elevados de Ca. A forte correlação com Ca é interessante, uma vez que 
a maioria das amostras apresenta níveis relativamente baixos deste elemento. 
A maioria das espécies neste grupo foi classificada pelo TWINSPAN como 
preferenciais à comunidade mais úmida no Monjolo. Neste grupo figuram: 
Cheiloclinium cognatum, Inga alba, Miconia cuspidata e Hirtella glandulosa, que 
são consideradas indicadoras de solos com saturação sazonal de umidade; 
Aspidosperma subincanum, Amaioua guianensis e Cryptocarya aschersoniana, que 
se apresentam com distribuição preferencial associada a solos mais úmidos; 
Pouteria ramiflora e Virola sebifera, que são espécies também encontradas em 
comunidades mais abertas associadas a solos bem-drenados como o Cerrado e 
o Cerradão. O presente resultado pode indicar a habilidade dessas espécies em 
colonizar terrenos sob ampla variação de regimes de umidade.

Evidências que apoiam estes resultados foram apresentadas por Silva 
(1991) e Silva e Haridasan (1997), que apontaram os níveis de nutrientes 
nas folhas como indicadores das habilidades em usar recursos dos solos e 
consequentemente do status nutricional de muitas espécies arbóreas em Matas 
de Galeria no Distrito Federal. As espécies que figuram no grupo acima 
apresentaram níveis de Ca, Mg, P e K abaixo dos níveis médios e apenas 
Miconia cuspidata foi considerada acumuladora de Al. É importante salientar 
que na análise em separado para a Mata do Monjolo (SILVA JÚNIOR, 
1995), a variável que inferiu os níveis mais elevados do lençol freático foi a 
única positivamente correlacionada com as amostras da comunidade úmida, 
sugerindo que estas espécies aparentemente são indiferentes nos níveis de 
nutrientes nos solos.

Bauhinia rufa

Eriotheca pubescens

Amaioua guianensis

Miconia cuspidata

Aspidosperma subincanum

Pouteria ramiflora

Cryptocarya aschersoniana

Pseudolmedia guaranitica

Cheiloclinium cognatum

Maprounea guianensis

Sclerolobium paniculatun

Tapura amazonica

Diospyros hispida

Myrcia tomentosa

Alibertia macrophylla

Roupala montana

Anadenanthera colubrina

Cecropia lyratiloba

Faramea cyanea

Ocotea aciphylla 

Ouratea castaneifolia 

Monjolo áreas secas Monjolo áreas úmidas planas Monjolo áreas úmidas íngremes Pitoco áreas úmidas

Pitoco áreas secas de borda Pitoco áreas secas internas Taquara áreas úmidas Taquara áreas secas
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GRÁFICO 3
Ordenação das espécies, com superposição no Gráfico 1 e relações entre espécies e variáveis 
ambientais - período 1987-1989      

Fonte: O Autor (2009).
Nota: As espécies preferenciais a cada comunidade florística estabelecida pela classificação por TWINSPAN estão coloridas com as cores 
correspondentes àquelas comunidades. Os triângulos na cor cinza e um nome de espécie associado correspondem às espécies com ocorrência 
mais ampla e não preferencial a uma determinada comunidade.
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Agrupadas próximo à origem dos eixos estão Astronium fraxinifolium, Cecropia 
lyratiloba, Guatteria sellowiana (*), Ocotea aciphylla, Protium almecega (*), Pseudolmedia 
laevigata (*), Simarouba versicolor e Xylopia emarginata (*). Estas espécies aparentemente 
são hábeis no uso de recursos nos solos mais úmidos e com níveis mais elevados de 
Al, comuns nas proximidades das margens dos córregos em comunidades de Mata 
de Galeria no Distrito Federal. Da lista acima estão anotadas com asterisco (*) 
aquelas conhecidas como indicadoras de ambientes onde ocorrem saturações sazonais 
(RATTER, 1991; FELFILI; SILVA JÚNIOR, 1992; SCHIAVINNI, 1992; FELFILI, 
1993; SILVA JÚNIOR, 1995, 1997) e são aqui indicadas como associadas a solos com 
níveis mais elevados de Al.

As análises de nutrientes em folhas de muitas das espécies que figuram no 
grupo acima demonstram o caráter de acumulação de Al (SILVA, 1991; SILVA; 
HARIDASAN, 1997). Além disto, as folhas de Protium almecega e Pseudolmedia 
laevigata apresentaram conteúdos de K, Ca e Mg abaixo dos níveis médios para a Mata 
de Galeria, o que sugere sua habilidade em crescer em solos distróficos e ricos em Al, 
sujeitos a regime de saturação estacional.

Vale mencionar que Pseudolmedia laevigata, Guatteria sellowiana e Protium almecega 
apresentaram concentrações de Mn nas folhas que seriam tóxicas para plantas 
cultivadas; as duas primeiras foram, inclusive, consideradas acumuladoras de Mn 
(SILVA, 1991; SILVA; HARIDASAN, 1997). A toxidez por Mn limita o crescimento 
de plantas cultivadas em solos ácidos (LANDON, 1991). A investigação de estratégias 
de plantas nativas para evitar a toxidez por Mn é um importante assunto para a 
pesquisa.

No extremo direito do eixo I figuram as espécies associadas às comunidades secas, 
aqui divididas em dois grupos principais:

 - Callisthene major, Eriotheca pubescens e Bauhinia rufa, associadas principalmente 
às comunidades secas no Pitoco, os solos mais secos dentre todos na presente 
comparação, que se distinguem dos solos nas comunidade secas no Monjolo e Taquara 
por apresentarem fortes correlações positivas com os níveis mais altos de Al (eixo II). 
Nenhuma das espécies deste grupo foi incluída nos estudos de Silva (1991) e Silva e 
Haridasan (1997). Callisthene major enquadra-se perfeitamente nos resultados, pois é 
acumuladora obrigatória de alumínio1, sendo abundante nos solos distróficos e rara na 
comunidade seca no Taquara, onde os solos são mais ricos em nutrientes e pobres em Al.

- O segundo grupo de espécies, associado com os solos menos ácidos e mais ricos, 
inclui Anadenanthera colubrina var. cebil, Alibertia macrophylla e Myrcia tomentosa, todas 
associadas exclusivamente à comunidade seca no Taquara, Guettarda viburnioides, 
associada ao Pitoco e ao Taquara, e Platypodium elegans, associado a todas as 
comunidades secas.

1  Segundo Haridasan, em comunicação pessoal.

Diospyros hispida, Guapira graciliflora, Roupala brasiliensis e Styrax guianensis 
também figuram no grupo da parte extrema do diagrama e podem ser entendidas 
como espécies raras que ocorrem ocasionalmente nestes ambientes.

No grupo acima, A. colubrina é espécie já conhecida como indicadora de solos 
mesotróficos, e as demais espécies também foram encontradas associadas aos solos 
mais ricos e secos no Pitoco e no Monjolo. As espécies exclusivas do Taquara devem 
ser investigadas como indicadoras potenciais de solos ricos em Ca.

A pesquisa sobre a autoecologia da maioria das espécies de Matas de Galeria 
está apenas se iniciando e pouco também se conhece de sua associação com fatores 
ambientais. O Gráfico 2 mostra a ordenação de muitas espécies de Matas de Galeria, 
da qual podem ser extraídas as seguintes interpretações da sua associação com os 
gradientes ambientais. O grupo inclui algumas das espécies mais frequentes em Matas 
de Galeria no Brasil Central (SILVA, 1991; SCHIAVINI, 1992; FELFILI;   SILVA 
JÚNIOR, 1992; FELFILI, 1993, 1994; OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 1995, 2000; 
SILVA JÚNIOR, 1995, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005), que serão discutidas em função 
de sua importância:

- Tapirira guianensis, Symplocos mosenii, Pera glabrata e Lamanonia ternata formam 
um grupo na porção central do Gráfico 2. Estas espécies foram classificadas como 
preferenciais às comunidades úmidas ou secas nas diferentes Matas de Galeria, 
Monjolo, Pitoco ou Taquara (SILVA JÚNIOR, 1995, 1997, 1998), e de fato estas 
são árvores amostradas em uma ampla variação ambiental. Na presente análise, estas 
foram encontradas com melhor performance em solos distróficos, com regimes 
intermediários de umidade. Tapirira guianensis tem sido comumente amostrada 
com alta importância fitossociológica em Matas de Galeria no Brasil Central. Sua 
associação com ambientes mais úmidos está de acordo com os dados de Silva (1991) 
e Silva e Haridasan (1997), que reportaram sua importância em áreas estacionalmente 
inundadas nas matas dos córregos Taquara e Onça, no Distrito Federal. A 
concentração de nutrientes em suas folhas mostrou os mais altos níveis de P, Ca e 
Mg, indicando sua habilidade em usar os recursos dos solos mesmo em condições 
distróficas, o que provavelmente resulta em seu amplo potencial de colonização. 
Oliveira-Filho e Ratter (1995) indicaram T. guianensis como uma das espécies mais 
amplamente distribuídas em Matas de Galeria no Brasil Central.

- Copaifera langsdorffii, Matayba guianensis, Cupania vernalis, Byrsonima laxiflora, 
Siphoneugena densiflora, Xylopia sericea e Schefflera morototoni aparecem deslocados na 
direção dos solos mais secos e com níveis mais elevados de Al. A primeira espécie 
ocorre também no Cerrado sentido restrito, Cerradão e Matas Estacionais no 
Brasil Central; entretanto, as Matas de Galeria são seu ambiente preferencial, onde 
ocorrem com grandes indivíduos (MACHADO, 1990). Oliveira-Filho e Ratter 
(1995, 2000) indicam a C. langsdorffii como uma das espécies mais frequentemente 
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amostradas nas Matas de Galeria no Brasil Central, numa ampla gama de tipos 
de solos. Machado (1990) indicou a intolerância dessa espécie a saturação de 
longa duração do solo e seu melhor crescimento inicial quando cultivada em solos 
distróficos de Mata de Galeria em comparação com solos mesotróficos com níveis 
mais elevados de Ca. Silva (1991) indicou esta espécie como uma leve acumuladora 
de alumínio. No presente estudo, ela apresentou-se associada aos solos distróficos 
das comunidades secas nas Matas do Monjolo e do Pitoco e aos solos mesotróficos 
das comunidades secas na Mata do Taquara. Sua habilidade em colonizar solos 
mais secos, mesotróficos ou distróficos, aparentemente concorre para sua ampla 
distribuição e sucesso no Brasil Central.

Dentre as demais espécies, Siphoneugena densiflora ocorre com grandes populações 
em cerradões distróficos, onde Matayba guianensis e Cupania vernalis também podem 
ocorrer. Isto sugere suas habilidades em colonizar solos bem- drenados com baixa 
disponibilidade de nutrientes.

 - Emmotum nitens, Maprounea guianensis, Sclerolobium paniculatum var. rubiginosum 
e Faramea cyanea apresentaram suas melhores performances nos solos mais úmidos 
e com níveis mais elevados de Al, principalmente associadas à comunidade úmida 
do Pitoco. As três primeiras espécies são muito amostradas nas Matas de Galeria 
no Brasil Central e também são consideradas exigente em níveis elevados de luz 
(FELFILI, 1993; OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 1995, 2000), enquanto Faramea 
cyanea é árvore associada a ambientes mais sombreados que, no entanto, respondeu 
com crescimento rápido à abertura do dossel na mata do Pitoco em consequência do 
incêndio em 1984, conforme avaliado através de um inventário contínuo, ainda não 
publicado. As duas primeiras espécies são também frequentemente amostradas em 
Cerradões distróficos, o que indica sua capacidade de tolerar ampla variação no regime 
de umidade dos solos.

- Jacaranda puberula, Myrcia tomentosa e Tapura amazonica formam um grupo 
com duas espécies tipicamente preferenciais a áreas de bordas Matas de Galeria-
Cerrado, enquanto T. amazonica também é encontrada colonizando comunidades 
de Cerradão distrófico. Esta análise sugere a tendência da sua associação com solos 
mais secos e com níveis mais elevados de bases, como aqueles encontrados na área da 
comunidade úmida do Taquara.

 - Inga alba, Cheiloclinium cognatum e Virola sebifera apresentam-se associadas aos 
solos mais úmidos e com níveis mais elevados de Al, como aqueles encontrados na 
comunidade úmida no Monjolo. As duas primeiras espécies são conhecidas como 
colonizadoras de sítios úmidos (SCHIAVINNI, 1992; FELFILI, 1993; OLIVEIRA-
FILHO; RATTER; SHEPHERD, 1990;  OLIVEIRA-FILHO et al., 1994b; 
OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 1995, 2000) enquanto Virola sebifera também vem 
sendo amostrada em Cerradões com solos distróficos e bem-drenados.

e s t r a t é g I a s  d e  c r e s c I m e n t o  d a s  e s p é c I e s

A heterogeneidade ambiental pode possibilitar a coexistência de um grande número de 
espécies em uma pequena área (CRAWLEY, 1986). Ainda que no presente estudo apenas 
componentes espaciais dos ambientes, como topografia, lençol freático e propriedades dos 
solos tenham sido analisados, a estratificação vertical no dossel, em resposta ao gradiente 
de luz também pode promover a distribuição diferencial das espécies (CRAWLEY, 
1986; WHITMORE, 1990). Os distúrbios resultantes da queda de árvores produzem 
mudanças na quantidade e qualidade da luz incidente dentro das Matas e a frequência 
e a distribuição das clareiras também concorrem para a manutenção de algumas 
espécies, levando a distintos padrões de distribuição espacial (SWAINE, 1989). Nestas 
clareiras, a germinação das sementes e o crescimento de plântulas são processos cruciais 
na determinação dos padrões de sucessão, os quais podem ter efeitos em longo prazo 
na dinâmica das comunidades (GECY; WILSON, 1990). Este tem sido um assunto 
negligenciado nas pesquisas em Matas de Galeria no Brasil Central. Felfili (1993) 
apresentou estudo detalhado sobre a dinâmica da regeneração em Matas de Galeria, 
mostrando um mosaico de áreas em diferentes estádios de sucessão, desde áreas com dossel 
fechado até áreas de clareiras recentes, onde a densidade de plântulas e arvoretas indicam 
as prováveis futuras mudanças na composição florística e estrutura na Mata do Gama.

Na presente análise, uma classificação de estratégias de crescimento das espécies 
ordenadas no Gráfico 3, baseada em observações no campo e pesquisas anteriores 
(GANDOLFI, 1991; FELFILI, 1993; OLIVEIRA-FILHO et al., 1994a, 1994b) é 
apresentada no Quadro 1, que também inclui abreviações e hábitat para cada espécie.

A observação do Quadro 1 indica que a maioria das espécies associadas às 
comunidades secas tende a ser intolerante, uma estratégia de crescimento compatível 
com as observações de Furley e Ratter (1988) e Ratter (1992), que sugerem a expansão 
das Matas de Galeria sobre as áreas de Cerrado adjacentes. De fato, a condução de 
inventários contínuos, desde 1988, nas Matas do Monjolo, do Pitoco e do Taquara 
indica a expansão dessas Matas. As estacas que delimitavam parcelas dispostas a cerca 
de 10 m das bordas, em 1988, encontram-se hoje a cerca de 20 a 30 m da nova borda 
com o Cerrado. Os resultados de Felfili (1993) indicam que as espécies que demandam 
luz estão associadas, principalmente, aos sítios que apresentam clareiras decorrentes 
de distúrbios naturais ou estão no contato com o Cerrado. McDougall e Kellman 
(1992) encontraram níveis progressivamente maiores de luz no percurso desde o 
interior das Matas de Galeria em direção das bordas com a Savana. Este pode ser fator 
importante para o entendimento dos padrões de distribuição espacial no interior destas 
matas. Pesquisas sobre crescimento inicial de espécies de Matas de Galeria em viveiro 
mostraram que os melhores resultados, para a grande maioria das espécies testadas, 
foram obtidos em condições de 50% de sombreamento (FELFILI et al., 2001).
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As espécies associadas às 
comunidades úmidas e intermediárias no 
gradiente do Gráfico 2 são classificadas 
como tolerantes e intolerantes. O 
número de espécies tardias no processo 
de sucessão ordenadas com apenas três 
espécies pioneiras enfatiza os baixos 
níveis de distúrbio encontrados nessas 
matas estudadas na Reserva Ecológica do 
IBGE, onde a vegetação e fauna estavam 
protegidas contra fogo e depredação 
por mais de 20 anos. Oliveira-Filho 

e outros (1994b) encontraram que 
espécies tolerantes e intolerantes foram 
importantes tanto na área média como no 
topo do gradiente de inclinação na mata. 
Isto pode ser consequência da elaborada 
estratificação da disponibilidade de luz 
encontrada no interior de Matas de 
Galeria, que resulta em uma variedade 
de sítios adequados para uma ampla 
gama de espécies.

A topografia está diretamente 
relacionada com os níveis do lençol 

freático, os quais são reportados como o 
principal fator determinante das bordas 
entre as Matas de Galeria e o Cerrado 
adjacente, da estrutura, da composição 
florística, da riqueza e da densidade 
das espécies nas Matas de Galeria 
(CAMARGO et al., 1971; METZLER; 
DONNAMAN, 1985; FURLEY, 1985, 
1992; POWELL, 1984; OLIVEIRA-
FILHO; RATTER; SHEPHERD, 1990; 
OLIVEIRA-FILHO et al., 1994a, 1994b; 
DUNHAN, 1989; RIBEIRO, 1991; 

FELFILI, 1993; OLIVEIRA-FILHO; 
RATTER, 1995, 2000; SILVA JÚNIOR, 
1995, 1997, 1998, 2001).

Os resultados do presente estudo 
evidenciam que as características químicas 
e física dos solos estão correlacionadas 
com o gradiente de topografia e de 
umidade dos solos, e que a distribuição 
das árvores foi parcialmente explicada 
por estes fatores. Outras variáveis são 
importantes na determinação dos padrões 
de distribuição espacial de comunidade e 

Espécies
Estratégia de 
crescimento

Abreviações
Comunidades 

florísticas
Espécies

Estratégia de 
crescimento

Abreviações
Comunidades 

florísticas

Alibertia macrophylla )T( aceSrcam bilAetnarelotnI.muhcS .K Maprounea guianensis )T( adimÚaiug rpaMetnarelotnI.lbuA

Amaioua guianensis )M( adimÚaiug iamAetnareloT.lbuA Matayba guianensis )T ,M ,P( aceSaiug ataMetnarelotnI.lbuA

Anadenanthera colubrina  (Vell.) Brenan - Anad colu Seca (T) Miconia cuspidata )M( adimÚpsuc ociMetnarelotnIniduaN xe .traM

Aspidosperma subincanum )M( adimÚibus ipsA-.traM Myrcia rostrata aceStsor cryMarienoiP.CD

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. - Astr frax Úmida Myrcia tomentosa )T( aceSemot cryMetnarelotnI.CD ).lbuA(

Bauhinia rufa )P( aceSafur huaBetnarelotnI.duetS ).gnoB( Ocotea aciphylla )P( adimÚpica tocO-zeM )seeN( 

Byrsonina laxiflora aceSixal sryBetnarelotnI.beseirG Ocotea corymbosa )M( aceSyroc tocOetnarelotnIzeM ).nsieM(

Callisthene major )M ,P( aceSojam llaCetnarelotnI.traM Ocotea spixiana -xips tocO-zeM )seeN( 

Cecropia lyratiloba )M( adimÚaryl rceCarienoiP.qiM Ouratea castaneifolia )M( aceStsac aruO-.lgnE ).CD(

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. Tolerante Chei cogn Úmida (M) Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. - Pera glab Seca (P, T)

Copaifera langsdorffii )T ,M ,P( aceSgnal apoCetnareloT.fseD Piptocarpha macropoda (DC.) Baker Pioneira Pipt macr Úmida (T)

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Tolerante Cous hydr - Platypodium elegans )T ,M ,P( aceSgele talPetnarelotnIlegoV 

Cupania vernalis aceSnrev apuCetnarelotnI.ssebmaC Pouteria ramiflora )M( adimÚimar tuoPetnarelotnI.kldaR ).traM( 

Cryptocarya aschersoniana )M( adimÚhcsa pyrCetnarelotnIzeM Protium almecega )T ,P( aceSemla torPetnareloTdnahcraM .L

Diospyros hispida )T( aceSpsih soiDetnarelotnI.CD .A Pseudolmedia guaranitica )M ,P( adimÚraug uesPetnareloT.lssaH

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin Intolerante Sche moro - Roupala montana )T( aceSsarb puoRetnarelotnI.lbuA 

Emmotum nitens )M ,P( adimÚetin ommEetnarelotnIsreiM ).htneB( Sclerolobium paniculatun )T( adimÚinap elcSetnarelotnIlegoV 

Eriotheca pubescens  (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. Intolerante Erio pube Seca (P) Simarouba versicolor -rama amiS-.liH-.tS .A

Faramea cyanea )P( aceSnayc araFetnareloT.grA .llüM Siparuna guianensis -aiug apiSetnareloT.lbuA

Guapira graciliflora (Schmidt) Lundell Tolerante Guap grac - Siphoneugena densiflora -sned hpiSetnarelotnIgreB .O

Guatteria sellowiana adimÚlles tauG-.ldtlhcS Styrax guianensis -aiug rytS-.lbuA

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. Intolerante Guet vibu Seca (P, T) Symplocos mosenii -esom pmyS-dnarB

Hirtella glandulosa adimÚnalg triHetnarelotnI.gnerpS Symplocos nitens -etin pmyS-.htneB )lhoP(

Inga alba )M ,P( adimÚabla agnI-.dlliW ).wS( Tapirira guianensis )T ,M ,P( adimÚaiug ipaTetnarelotnI.lbuA 

Ixora warmingii -mraw roxIetnareloT .grA .llüM Tapura amazonica )T( adimÚzama upaT-.ppeoP 

Jacaranda puberula )M ,P( aceSebup acaJetnarelotnI.mahC Virola sebifera )M ,P( adimÚibes oriVetnarelotnI.lbuA 

Lamanonia ternata )T ,P( aceSnret amaLetnarelotnI.lleV Xylopia emarginata -rame olyX-.traM

Licania apetala )M ,P( adimÚtepa aciL-hcstirF ).yeM .E( Xylopia sericea -ires olyX-.liH-.tS .A

QUADRO 1

Fonte: O Autor (2009).
Nota: Monjolo (M), Pitoco (P) e Taquara (T).

com indicações das abreviações e das comunidades florísticas - período 1987-1989 
Estratégias de crescimento de 56 espécies na análise conjunta para as Matas de Galeria do Monjolo, Pitoco e Taquara, 



populações de árvores em Matas de Galeria, 
mas suas influências são sobrepostas pela 
influência do gradiente topográfico e suas 
consequências ambientais.

Nas Matas de Galeria dos córregos 
Monjolo, Pitoco e Taquara, foi registrada 
uma variação consistente nas propriedades 
químicas e físicas dos solos através do 
gradiente topográfico. Solos nas margens 
dos córregos foram sempre mais ácidos e 
com níveis mais elevados de MO, P e Al, 
enquanto os solos nas bordas das Matas 
com o Cerrado foram sempre menos ácidos 
e com níveis mais altos de Ca, Mg e pH. 
Dentre os micronutrientes, somente o Mn 
foi consistentemente mais alto nos solos 
mais secos. A variação na altura do lençol 
freático ao longo do gradiente topográfico 
aparentemente resulta em um potencial 
diferencial de oxirredução que possibilita as 
diferenças químicas entre os solos.

Um gradiente textural também foi 
detectado, mas não foi consistente nas três 
Matas de Galeria. No Pitoco, os conteúdos 
mais altos de argila que ocorreram nas áreas 
mais secas parecem ser importantes na 
diferenciação das comunidades de árvores. 
Ao contrário, no Monjolo e no Taquara 
as áreas mais secas apresentaram solos 
mais arenosos. Diferenças locais quanto 
ao material de origem e ao processo de 
formação dos solos podem ter resultado na 
ampla variação de classes texturais dos solos 
encontrados nas três Matas.

Assim, a avaliação das comunidades 
de árvores nas Matas de Galeria revelou 
comunidades conspícuas fortemente 
associadas com os gradientes químicos 
e físicos nos solos, que são resultado do 
gradiente topográfico e suas consequências 
nas variações nos níveis do lençol freático.

A análise conjunta envolvendo 
as três Matas de Galeria mostrou 
que o posicionamento sequencial das 
comunidades de árvores ao longo do 
gradiente (Gráfico 3) é consistente com o 

regime de umidade e com as características 
químicas e físicas dos solos. Dois 
gradientes ficaram evidentes: a) aquele 
desde o sítio mais úmido, a comunidade 
úmida no Monjolo, até o sítio mais seco, 
a comunidade seca no Pitoco; e b) aquele 
desde os solos mais pobres, na comunidade 
úmida no Monjolo até os mais ricos, na 
comunidade seca no Taquara.

A vegetação sem distúrbios tem um 
forte efeito nas propriedades químicas 
e físicas dos solos, as quais, por sua vez, 
também afetam a predominância de 
algumas espécies (LAL, 1987). Neste 
contexto, as relações de causa e efeito não 
são facilmente definidas. As comunidades 
distintas nas três Matas de Galeria estão 
associadas com gradientes ambientais. 
Pesquisas de longo prazo são necessárias 
para o entendimento das relações dinâmicas 
entre vegetação e ambiente.

É em busca desse entendimento 
que as matas do Monjolo, do Pitoco 
e do Taquara vêm sendo monitoradas 
desde 1988, como parte do Programa de 
Pesquisas Ecológicas de Longa Duração 
-PELD, de responsabilidade do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico - CNPq. 

p r o p o s t a  p a r a  a 
r e c u p e r a ç ã o  d e  m a t a s 
d e  g a l e r I a s

Através do uso dessas técnicas de 
classificação e ordenação, procurou-se 
também sugerir estratégias eficientes 
para a recuperação de Matas de Galeria, 
que já perderam 70% da sua área original 
no Distrito Federal (VEGETAÇÃO..., 
2003) e provavelmente apresentam-se 

em situação similar em outras regiões do 
Cerrado.

Com base no presente conhecimento, 
os projetos de recuperação deveriam 
observar as interações vegetação-
ambiente mais importantes, estabelecidas 
como os principais determinantes da 
estrutura da vegetação. Estas são: as 
demandas ecológicas das espécies em 
relação ao regime de umidade dos solos, 
características químicas e físicas dos 
solos, e demandas por luz. Quando 
um certo estágio do reflorestamento 
for alcançado, as intervenções serão 
menos necessárias e alguns ajustes 
mais refinados ocorrem como produto 
de eventos naturais complexos e 
aleatórios (KAGEYAMA; CASTRO; 
CARPENAZZI, 1989).

Uma sequência de passos, baseada, 
em parte, nos resultados do presente 
estudo, pode ser sugerida para acelerar 
o processo de recuperação de áreas 
alteradas em Matas de Galeria no 
Brasil Central:

Passo 1 - Incorporação de espécies 
pioneiras de rápido crescimento, 
especialistas em clareiras grandes, 
de acordo com Denslow (1980), 
onde as sementes germinam em 
condições de alta temperatura e luz. 
Estas espécies desenvolvem sistemas 
radiculares eficientes para capturar os 
nutrientes prontamente disponíveis 
(GONÇALVES et al., 1992) que são 
transferidos rapidamente em grandes 
quantidades para formar biomassa 
que retorna como matéria orgânica 
para o solo, melhorando a estrutura 
e a fertilidade dos solos (GÓMEZ-
POMPA; VELAZQUEZ-YANES, 
1981). A rápida e completa cobertura 
da área resulta em mudanças no 
microclima, que reduz a intensidade 
luminosa, a flutuação térmica e 
aumenta a umidade local, assim 

reduzindo a invasão de gramíneas, 
ervas e arbustos. Isso facilita o 
processo de germinação de sementes 
de espécies arbóreas presentes no 
banco de sementes (SWAINE, 1989).

Carpanezzi e outros (1990) 
sugeriram que os plantios iniciais 
deveriam se concentrar em espécies 
nativas pioneiras para a aceleração do 
processo de recuperação da estrutura, 
da composição florística e das relações 
tróficas. Entretanto, Kageyama, 
Castro e Carpenazzi (1989) sugeriram 
que a mistura de espécies nativas e 
exóticas também poderia ser usada 
para a obtenção mais rápida de uma 
comunidade autossustentável.

No Brasil Central, uma lista de 
espécies nativas poderia ser usada para 
os plantios iniciais de recuperação. 
Alchornea glandulosa, Tapirira 
guianensis, Cecropia lyratiloba são 
indicadas para solos mais úmidos e 
ricos em Al e Myrcia rostrata pode ser 
plantada em solos mais secos e mais 
ricos em bases, conforme os resultados 
do presente estudo. 

Algumas espécies de rápido 
crescimento, nativas de outras 
formações vegetais brasileiras ou do 
Cerrado, como Schizolobium parahyba, 
Ochroma pyramidale e Enterolobium 
contortsiliquum também poderiam 
ser usadas em plantios iniciais de 
recuperação. 

Felfili (1993) cita espécies de 
Leguminosae, Lauraceae e Vochysiaceae 
com a tendência a crescer rapidamente. 
Espécies exóticas como alguns 
Eucalyptus podem ser usadas para prover 
sombreamento rápido e facilitar a 
colonização de espécies de estádios mais 
avançados na sucessão, que germinam 
e se estabelecem sem sofrer efeitos 
alelopáticos (CALEGÁRIO, 1992; 
SILVA JÚNIOR, 1995). 
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Passo 2 - Mudas produzidas em viveiros podem ser plantadas sob a cobertura 
de espécies pioneiras, para enriquecer o sub-bosque. Estas, de acordo com Denslow 
(1980) deveriam ser do grupo das “especialistas em pequenas clareiras”, ou seja, espécies 
tolerantes nos estádios iniciais de crescimento, mas que podem chegar mais tarde ao 
dossel. 

Entre as espécies recomendadas destacamos cinco grupos, de acordo com as 
condições ambientais.

a) Espécies como Bauhinia rufa, Callisthene major, Copaifera langsdorffii, Cupania 
vernalis, Eriotheca pubescens, Matayba guianensis e Schefflera morototoni devem ser testadas 
em plantios em solos mais secos e distróficos. Estas também são espécies intolerantes, o 
que sugere rápido crescimento inicial e estabelecimento.

b) Sob condições mais secas e solos mais ricos deveriam ser testadas: Alibertia 
macrophylla, Anadenanthera colubrina var. cebil, Copaifera langsdorffii, Diospyros hispida, 
Guapira graciliflora, Guettarda viburnoides, Myrcia tomentosa, Platypodium elegans, 
Roupala brasiliensis e Styrax guianensis.

c) Sob condições de saturação sazonal, solos distróficos e baixos níveis de Al, 
as espécies Amaioua guianensis, Aspidosperma subincanum, Cheiloclinium cognatum, 
Cryptocarya ashersoniana, Inga alba, Hirtella glandulosa, Miconia cuspidata, Pouteria 
ramiflora e Siparuna guianensis devem ser testadas.

d) Espécies com potencial para colonizar solos úmidos e distróficos, com altos teores 
de Al e baixo pH são: Cecropia lyratiloba, Guatteria sellowiana, Ocotea aciphylla, Protium 
almecega, Pseudolmedia guaranitica, Simarouba amara e Xylopia emarginata.

e) Uma gama de espécies apresenta seu melhor crescimento em níveis intermediários 
de umidade dos solos, em solos distróficos. Estas devem ser adequadas para o plantio em 
ampla variação de ambientes que excluem os mais secos e os mais úmidos. Neste grupo, 
incluem-se Lamanonia ternata, Pera glabrata, Sclerolobium paniculatum var. rubiginosum, 
Symplocos mosenii e Tapirira guianensis.

c o n c l u s õ e s

As Matas de Galeria são formações vegetais que se destacam por sua função ambiental. 
Estas formam um “carpete sempre-verde” que compõe uma rede de faixas estreitas de 
vegetação rica e diversa que margeiam os cursos d’água e são bordejadas pela vegetação do 
Cerrado. Estas matas são protegidas por lei para assegurar sua função vital no ecossistema 
como um todo. Mesmo assim, estas áreas vêm sendo sistematicamente invadidas, cortadas, 
queimadas, envenenadas pelo uso de defensivos agrícolas, e têm sua diversidade e riqueza 
florística e faunística severamente reduzida.

A falta de conhecimento sobre estes ambientes já foi sinalizada por muitos autores, como 
Prance (1987), Felfili e Silva Júnior (1992), Felfili (1993, 1994), Oliveira-Filho e outros 
(1994a, 1994b), Oliveira-Filho e Ratter (1995, 2000) e Silva Júnior (1995, 1998, 2001). 
Esta realidade é agravada uma vez que uma vasta área destes ambientes já necessita de 
conhecimento e tecnologias adequadas para a sua recuperação e preservação.

A análise que envolveu as três Matas de Galeria na Reserva Ecológica do IBGE 
mostrou que a vegetação varia em florística e em estrutura, num gradiente ambiental 
que se estabelece desde as margens dos córregos até as bordas das matas. Mesmo uma 
leve elevação do terreno determina diferenças no regime de umidade, o que resulta num 
gradiente de fertilidade e de textura nos solos.

As espécies classificadas como preferenciais às comunidades secas estão sempre 
associadas aos níveis mais altos de pH, Ca, Mg e Mn e aquelas classificadas como 
preferenciais às comunidades úmidas estão sempre associadas aos níveis mais elevados de Al.

As espécies de maior sucesso nos sítios mais secos, nas bordas das Matas com o 
Cerrado, são, em sua maioria, intolerantes. Aquelas associadas aos sítios mais úmidos, no 
interior das matas, são tolerantes e intolerantes, em resposta à complexa estratificação da 
luz que ocorre no interior das matas.

O presente trabalho, baseado na interpretação de dados de Matas de Galeria sem 
distúrbios, vai, de certa forma, na direção do entendimento da forma e complexidade de 
florestas clímax. As informações aqui geradas podem ser aplicadas no desenvolvimento 
de técnicas para a recuperação de Matas de Galeria degradadas no Brasil Central.
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I n t r o d u ç ã o

Ecossistemas savânicos, como o Cerrado, são controlados por interações entre a disponibilidade 
de água e nutrientes, uma vez que, em geral, ocorrem sobre solos intemperizados e distróficos 
e com distribuição marcadamente sazonal da precipitação (MEDINA, 1987; REATTO; 
CORREIA; SPERA, 1998). A ciclagem biogeoquímica nesses ecossistemas é fortemente 
regulada pela distribuição sazonal das chuvas e pelos pulsos de nutrientes liberados com o início 
das chuvas, que são fundamentais para a manutenção da dinâmica entre os microrganismos e 
a vegetação (BUSTAMANTE et al., 2006). Essa estrutura ambiental básica é modificada por 
fatores adicionais como frequência e intensidade de queimadas.

Partículas de carvão encontradas em região de Cerrado apresentam registros de mais 
de 18 000 anos na região da Chapada dos Veadeiros - GO (SALGADO-LABOURIAU; 
FERRAZ-VICENTINI, 1994), indicando a ocorrência de queimadas antes da presença do 
homem na região, que é datada há cerca 11 000 anos. A ocorrência de queimadas frequentes 
devido à acumulação de material combustível (material vegetal seco, particularmente gramíneas) 
disposto sobre o solo, e o seu ressecamento ao longo da estação seca podem acarretar grandes 
perdas de nutrientes, especialmente dos elementos com baixas temperaturas de volatilização, 
como o nitrogênio e o enxofre. Sob essas condições, a produção de biomassa e os processos 
de decomposição da matéria orgânica são fatores extremamente importantes no controle da 
disponibilidade de nutrientes (HARIDASAN, 2001).

No Brasil, o impacto das atividades humanas, como a conversão do uso da terra e mudanças 
na cobertura vegetal em grandes áreas do Cerrado, tem provocado alterações na paisagem 
que provavelmente estão modificando a dinâmica de nutrientes nesses sistemas. Dentro do 
cenário de desmatamento, da conversão da vegetação nativa em pastagem ou área agrícola, 
acompanhados pela intensificação e o melhoramento das técnicas agrícolas, a expansão do 
cultivo de plantas que incorporam o N atmosférico, o aumento do consumo de fertilizantes 
nitrogenados, o crescimento populacional e a rápida urbanização aparecem como principais 
responsáveis pelas alterações no ciclo do N na América do Sul, sendo o Brasil um dos maiores 
contribuintes para essas alterações (FILOSO et al., 2006). 

O presente capítulo apresenta uma compilação de trabalhos desenvolvidos sobre a ciclagem 
de nutrientes em áreas de Cerrado na Reserva Ecológica do IBGE - Recor nos últimos 10-15 
anos. Serão apresentados os principais resultados referentes à ciclagem de nitrogênio, que é um 
dos principais fatores limitantes da produtividade primária em sistemas naturais.

A estrutura da Recor permite a condução de experimentos ecológicos de longa duração, 
essenciais para o entendimento do funcionamento de sistemas naturais a distúrbios. Tratamos 
aqui dois desses experimentos: 1) projeto de queimadas prescritas iniciado em 1992; e 2) projeto 
de adição de nutrientes iniciado em 1998. Assim, a partir desses experimentos, foi possível 
avaliar os impactos de queimadas e do aumento da disponibilidade de nutrientes sobre a 
ciclagem de nitrogênio. 



c I c l a g e m  d e  n u t r I e n t e s  e m  á r e a s 
n a t I v a s  e  o s  I m p a c t o s  d o  f o g o 

A ciclagem de nutrientes constitui-se numa das funções 
mais importantes na regulação do funcionamento e 
do desenvolvimento dos ecossistemas. Um modelo 
geral da ciclagem de nutrientes inclui: 1) as entradas e 
saídas do sistema – por exemplo, os nutrientes chegam 
através da deposição seca e úmida, fixação biológica, 
intemperização de rochas e podem deixá-lo através 
das águas dos rios, lixiviação e formas gasosas; 2) a 
transferência de nutrientes entre planta e solo, incluindo 
sua utilização pelas plantas e depois seu retorno para 
o solo, via serapilheira, lixiviação, decomposição de 
raízes e indivíduos mortos; e 3) redistribuição interna 
de nutrientes móveis através do floema (retranslocação) 
(ATTIWILL; ADAMS, 1993). 

Vários são os fatores que levam a variações na 
ciclagem de nutrientes em ecossistemas naturais, e 
dentre eles, a fertilidade e disponibilidade de água do 
solo são fortes determinantes sobre a disponibilidade 
de nutrientes (BUSTAMANTE; NARDOTO; 
MARTINELLI, 2004). 

A serapilheira produzida proporciona uma 
cobertura para o solo, minimizando os processos de 
lixiviação e erosão causados pela chuva, assim como é 
uma importante fonte de nutrientes potencialmente 
mineralizáveis. Estes nutrientes tornam-se disponíveis 
novamente para as plantas e microrganismos, através 
dos processos de decomposição e mineralização, os 
quais têm um papel-chave em regular a disponibilidade 
de nutrientes e, assim, a taxa de crescimento vegetal 
(ATTIWILL; ADAMS, 1993). As espécies de plantas 
podem afetar a dinâmica de nutrientes no ecossistema 
através de vários mecanismos, tais como: controle 
sobre as taxas de retranslocação de nutrientes durante 
a senescência foliar, interações competitivas entre as 
espécies, efeitos diretos de toxicidade e acréscimo na 
lixiviação de nutrientes (WEDIN; TILMAN, 1990). 

No entanto, com a passagem do fogo, por exemplo, 
ocorre uma perda significativa de nutrientes através 
do processo de volatilização e do transporte de 
material particulado formado durante a combustão 
(KAUFFMAN; CUMMINGS; WARD, 1994). O fogo 
consome a camada de serapilheira e as partes aéreas 

da vegetação, expondo o solo mineral, aumentando a 
disponibilidade de luz, e levando a um enriquecimento 
temporário de nutrientes, como P e as bases trocáveis 
no solo superficial (BATMANIAN; HARIDASAN, 
1985). As queimadas afetam a dinâmica da vegetação, 
particularmente a razão entre a biomassa lenhosa e 
graminosa (SCHOLES; ARCHER, 1997), tendendo a 
favorecer o extrato herbáceo/graminoso (MOREIRA, 
2000). Numa área de Cerrado Sentido Restrito na 
Recor, Sato, Garda e Miranda (1998) encontraram uma 
taxa de mortalidade de 37,8% para plantas lenhosas após 
três ciclos de queimadas prescritas (a cada dois anos) no 
final da estação seca. 

Na região do Cerrado, o uso do fogo é um 
hábito antigo utilizado por índios e caboclos. No 
entanto, nas últimas décadas, como consequência da 
conversão de áreas nativas de Cerrado para pastagens 
e plantio agrícola, o uso de fogo tem se intensificado 
e abrangendo áreas bem mais extensas. O aumento da 
frequência de queimadas pode resultar em perdas de 
nutrientes dos sistemas nativos que excedam as taxas 
naturais de reposição (KAUFFMAN; CUMMINGS; 
WARD, 1998). Particularmente, os fluxos de nitrogênio 
em ecossistemas savânicos são fortemente influenciados 
pelo regime de fogo, pois a baixa temperatura de 
volatilização do elemento implica em maiores perdas 
para a atmosfera mesmo durante queimadas de 
intensidade baixa a moderada. 

Fluxos de nitrogênio (N)

Deposição atmosférica e fixação biológica de N
A deposição atmosférica de N total em uma área 
de Cerrado Sentido Restrito localizada na Reserva 
Ecológica do IBGE (Mapa 1; Foto 1) foi de 4,2 kg 
ha-1 ano-1, com uma contribuição de 2,2kg ha-1 ano -1 

como N inorgânico (RESENDE, 2001). Esse valor 
de deposição atmosférica total corresponde a 3,4% 
do estoque de N na serapilheira e menos que 0,1% 
do N total do solo (0 – 100 cm). Resende (2001) 
determinou ainda que a quantidade de N lixiviado do 
dossel e acumulado na serapilheira é cerca de 5,1 kg 
N ha-1 ano-1, sendo o lixiviado do dossel enriquecido 
com N orgânico.

Quanto à entrada de N via fixação biológica (FBN), 
estimativas globais para sistemas terrestres estimam 
um valor de 128 Tg N ano-1, suprindo ~15% do 
requerimento de N ao longo de todos os tipos de biomas 
(GALLOWAY et al., 2004). Ainda de acordo com essa 
estimativa, cerca de 70% da FBN ocorreria em regiões 
de climas mais quentes – América Latina (26,5 Tg N 
ano-1), África (25,9 Tg N ano-1) e Ásia (21,4 Tg N ano-1). 
A FBN em savanas tropicais foi estimada em 16–44 kg 
N ha-1 ano-1 e considerada como a principal fonte de N 
nesses sistemas (CLEVELAND et al., 1999). 

A família Leguminosae é a mais abundante no 
Cerrado, mas dados diretos sobre FBN em sistemas 
naturais de Cerrado são escassos. Para a avaliação 
da fixação em longo prazo, o uso da abundância 
natural do isótopo pesado de N (15N), expressa 
como δ15N em ‰, aparece como a melhor escolha 
metodológica. A conversão de N2 em formas orgânicas 
por fixação biológica de N não discrimina contra 15N. 
Consequentemente, a assinatura isotópica das leguminosas, 
quando estão fixando N2 atmosférico, tende a ficar próxima 
de 0‰ (EHLERINGER; RUNDEL, 1989). Por outro 
lado, espécies que não são capazes de fixar N2 atmosférico 
mostram uma grande variação na sua razão isotópica, 
dependendo da taxa de mineralização de N no solo.

Para o Cerrado, Bustamante e outros (2004) e 
Nardoto (2005) mostraram que, em média, leguminosas 
de uma forma geral apresentam valores menores de 
δ15N e concentrações mais elevadas de N foliar (~1%) 
que não leguminosas. Entretanto, árvores apresentam 
valores de δ15N consistentemente mais negativos 
que arbustos, independente da família estudada 
(BUSTAMANTE et al., 2004). Solos de áreas de 
Cerrado do Brasil Central (Recor) possuem valores 
positivos de δ15N (> 3‰) e as diferenças solo-planta 
variam de -4 a -6‰ para leguminosas -0,4 a -2,1‰ 
para não leguminosas. Parece claro que a maioria das 
leguminosas, particularmente aquelas da subfamília 
Faboideae, são fixadoras ativas de N sob condições 
naturais. No entanto, para um levantamento mais 
acurado da contribuição de leguminosas para o balanço 
de N em Savanas é preciso entender os controles sobre a 
densidade de leguminosas e a variação sazonal da FBN. 
A seção 4 abaixo apresenta informações adicionais 
sobre a metodologia isotópica e outros controles na 
abundância de δ15N em sistemas naturais. 
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Mapa 1
Localização da área experimental de fertilização com nutrientes - 1998-2009

Fonte: IBGE, Centro de Estudos 
Ambientais do Cerrado. Com 
adaptações de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada pelo 
DEcar / DimaP - Serviço de Foto      grametria 
do IBGE, a partir de restituição 
fotogramétrica de fotos aéreas  
escala 1: 8.000 tomadas em 1991. 
Atualização elaborada pela Divisão de 
Geociências do Centro-Oeste. 
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Produção e decomposição de serapilheira
A serapilheira produzida anualmente em áreas de Cerrado Sentido Restrito é de cerca 
de 200 a 400 g m-2 ano-1 (SILVA, 2004; NARDOTO et al., 2006), uma produção 
semelhante à de outros ecossistemas sazonais, porém inferior à quantidade produzida 
em florestas tropicais, onde, por exemplo, em florestas de terra firme amazônica, a 
produção anual varia de 700 a 1 000 g m-2 ano-1 (CUEVAS, 2001) (Foto 2). 

De uma maneira geral, áreas de Cerrado Sentido Restrito estão associadas a 
baixas taxas de decomposição (PERES et al., 1983; SILVA, 1983; RESENDE, 2001; 
KOZOVITS et al., 2007; JACOBSON, 2009). Resende (2001) mostrou que a perda 
média de biomassa foi de 32% após o período de um ano e observou uma imobilização 
de N, P e S, uma vez que a perda desses elementos foi menor que a perda de biomassa.

Por um lado, o fogo tem um papel fundamental na redistribuição dos nutrientes 
acumulados na camada lenhosa e na serapilheira de lenta decomposição, mas por outro 
lado, um aumento na frequência de queimadas pode levar a um empobrecimento do 
sistema, atuando como uma pressão seletiva sobre os mecanismos de conservação de 
nutrientes (como a retranslocação) em espécies lenhosas (NARDOTO et al., 2006).

A comparação entre uma área de Cerrado Sentido Restrito na Recor protegida do 
fogo há pelo menos 30 anos e outra submetida a queimadas prescritas frequentes, após 
cinco ciclos de queimas bienais, indicou para a área queimada um valor de Eficiência 
do Uso de Nutrientes – EUN menor que o da área protegida do fogo.  A Eficiência do 
Uso de Nutrientes – EUN foi calculada como a razão serapilheira foliar produzida / 
fluxo do nutriente via serapilheira (VITOUSEK, 1982) para N (a seção “Mineralização 
de nitrogênio” apresenta informações adicionais sobre isso). A redução da produção 
de serapilheira de espécies lenhosas resultou em um fluxo anual de N via serapilheira 
cerca de 60 a 80% menor na área queimada, apesar das maiores concentrações de N na 
serapilheira na área queimada (NARDOTO et al., 2006). 

Mineralização de nitrogênio
Os processos biogeoquímicos que ocorrem no solo refletem a disponibilidade de N 
dentro do ecossistema. Em contraste com a formação de NH4

+ através da mineralização 
da matéria orgânica por microrganismos heterotróficos (amonificação), NO3

- é formado 
através da oxidação do NH4

+ pelas bactérias do gênero Nitrossomonas e Nitrobacter 
(nitrificação). Os solos podem diferir não somente na quantidade e na forma de 
produção de N mineralizado (NH4

+/ NO3), mas também na sua distribuição sazonal 
e espacial. Sendo um ânion, NO3

- está raramente adsorvido e é extremamente móvel 
na solução do solo, influenciando a perda de N através da lixiviação e da emissão 
gasosa. Enquanto a absorção de NO3

- é relativamente independente da densidade 
radicular, e suas reservas podem ser utilizadas eficientemente, NH4

+, sendo um cátion, 
encontra-se adsorvido na argila e na matéria orgânica, possui baixa mobilidade e rápido 
empobrecimento de NH4

+ próximo às raízes. Dessa forma, a utilização das reservas de 
NH4

+ é mais dependente do crescimento e densidade radicular que NO3
-. Além das 

perdas com a queima direta da biomassa, a quantidade de N inorgânico disponível 
no solo diminui drasticamente com a queimada. Nardoto e Bustamante (2003) 
encontraram em uma área de Cerrado Sentido Restrito protegida contra o fogo na 
Recor a quantidade de N inorgânico disponível de 14,7 kg ha-1 ano-1, enquanto numa 
área submetida a queimadas frequentes foi de apenas 3,8 kg ha-1 ano-1. 

FOTO 1 Experimento de fertilização com nutrientes na Reserva Ecológica do IBGE. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2010.

FOTO 2 Experimento de incorporação de nutrientes por decomposição da serapilheira. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2011.
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Em áreas de Cerrado Sentido Restrito, as taxas de mineralização líquida de N 
aumentaram durante a estação chuvosa, enquanto houve uma redução na biomassa 
microbiana do solo tanto em parcelas queimadas como naquelas protegidas do 
fogo. Tal padrão sugeriu um pico de atividade microbiana com o início da estação 
chuvosa e imobilização inicial de N seguida de mineralização líquida (NARDOTO; 
BUSTAMANTE, 2003). Essa dinâmica da biomassa microbiana leva à acumulação 
e à conservação de nutrientes em forma biologicamente ativa durante o período seco 
quando a atividade de plantas é baixa. Com o início da estação chuvosa, nutrientes 
são liberados e absorvidos pelas plantas (SINGH et al., 1989). No Cerrado, apesar 
do aumento das taxas líquidas de mineralização de N e nitrificação durante a estação 
chuvosa, as concentrações de N-inorgânico diminuíram durante a estação chuvosa, 
indicando o efeito da absorção pelas plantas (NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003). 

Apesar da natureza transiente de nitrato nos solos, as baixas concentrações de 
N-NO3-N nos solos das áreas de Cerrado Sentido Restrito (1,5 – 3 mg kg-1) podem 
estar relacionadas a baixas taxas de nitrificação mesmo com significativa produção de 
N-NH4 (3 – 34 mg kg-1) (NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003). Competição entre 
plantas e microrganismos por amônio é provavelmente intensa. Desta forma, as baixas 
taxas de nitrificação no Cerrado Sentido Restrito com consequente predomínio de 
N-NH4

+ no solo (NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003) são características típicas 
de sistemas com ciclos de N mais conservativos (DAVIDSON; BUSTAMANTE; 
PINTO, 2001), o que, juntamente com as elevadas razões C/N da serapilheira (~ 60/1), 
contribuem para as baixas taxas de decomposição e mineralização da matéria orgânica 
no Cerrado, mantendo assim a baixa disponibilidade de N nesse sistema. 

Emissões de gases traço do solo para a atmosfera
Fluxos de NO e N2O dos solos para atmosfera e estrutura da comunidade microbiana 
do solo foram estudados em diferentes fitofisionomias de Cerrado submetidas a 
diferentes regimes de queimadas: Cerrado (sentido restrito) (20-50% cobertura lenhosa, 
Latossolo Vermelho) e Campo Sujo (Latossolo Vermelho-Amarelo) com queimas a 
cada dois anos ou protegidas do fogo. As taxas de nitrificação relativamente baixas, 
como mencionado acima, foram acompanhadas de baixos fluxos de NO e N2O. 

As emissões de N2O nessas duas fitofisionomias estiveram, em geral, abaixo do limite de 
detecção (PINTO et al., 2002), indicando emissões anuais menores que 0,4 kg N ha-1 ano-1. 

A estimativa das emissões anuais de NO é mais complexa. Davidson e Kingerlee 
(1997) em uma revisão global sobre emissões, indicam Savanas como os sistemas mais 
variáveis quanto às emissões de NO, onde fluxos elevados são observados imediatamente 
após eventos de precipitação após longos períodos de seca e depois de queimadas. Esses 
pulsos contribuem significativamente para os fluxos anuais, mas quantificá-los é o maior 
problema. Pinto e outros (2002) demonstraram que a adição de água a solos secos em 
áreas de Cerrado leva a um aumento de dez vezes nas emissões de NO. No entanto, 
esses pulsos tiveram curta duração, ou seja, após 24 horas os fluxos foram 2-4 vezes 
maiores que no solo seco, mas após três dias já não havia diferença entre o solo com 
adição de água e o solo de controle. De forma similar, eventos de queimadas prescritas 
resultaram em emissões de NO duas vezes maiores, mas os efeitos desapareceram após 
cinco dias. Dessa forma, para as áreas estudadas na Recor, os pulsos de emissões não 
devem acrescentar mais que 10-20% às estimativas de emissões anuais. Tomando-se 

como a média das emissões não relacionadas a tais pulsos 0,5 mg N cm-2 h-1, a emissão 
anual de NO seria 0,4 kg N ha-1 yr-1 (o limite de detecção para NO é tipicamente mais 
baixo que para N2O e, assim, essa estimativa anual é significativamente diferente de 
zero). Esse valor é cerca de cinco vezes menor que a estimativa de Poth e outros (1995) 
obtida em algumas áreas da Recor, que foi baseada em coletas menos frequentes 
durante a estação seca e incluiu a extrapolação dos efeitos dos picos de emissão após 
queimadas e eventos de chuva. 

Comunidade microbiana do solo 

Avaliações da comunidade microbiana dos solos podem servir de indicadores de 
possíveis alterações edáficas e suas consequências sobre a ciclagem biogeoquímica e 
emissões de gases do solo para a atmosfera. 

Na tentativa de obter informações sobre a resposta da comunidade microbiana do 
solo em áreas de Cerrado da Recor às variações sazonais de precipitação e às queimadas 
prescritas, foram examinadas variações nos padrões de fosfolipídeos totais (PLFA – 
Phospholipid Fatty Acid). A biomassa microbiana variou de 0,2 a 27,8 μg g-1 do total 
de PLFAs, sendo que os menores valores foram obtidos durante a época seca (VIANA, 
2002). A composição de PLFA da comunidade microbiana foi semelhante entre as 
áreas de Cerrado estudadas, enquanto diferenças significativas na abundância de grupos 
de PLFA específicos foram identificadas. Viana (2002) não observou diferenças entre 
as áreas protegidas e queimadas na biomassa microbiana do solo, representada pela 
concentração de PLFA. A análise dos perfis de PLFA para determinar a estrutura 
das comunidades microbianas indicou um efeito menos significativo do tratamento 
de queima que o observado para a sazonalidade, ou seja, as diferenças mais marcantes 
foram observadas entre as amostras da estação seca e chuvosa (VIANA, 2002).

Enquanto a estrutura da comunidade microbiana do solo pode ser representada pela 
concentração de PLFA, a diversidade bacteriana pode ser analisada com a utilização da 
técnica de DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), a qual permite verificar 
alterações na composição da comunidade bacteriana do solo. 

Silva (2004), estudando nas mesmas áreas que Viana (2002), encontrou que, apesar 
de as queimadas influenciarem o teor de umidade no solo e os valores de pH logo após 
a queimada, a concentração de carbono da biomassa microbiana do solo não diferiu 
entre as áreas de Cerrado Sentido Restrito (não queimadas e queimadas) e Campo 
Sujo (não queimadas e queimadas), embora entre as áreas queimadas a média dos 
valores encontrados para o Campo Sujo tenha sido significativamente menor que a do 
Cerrado Sentido Restrito. As análises dos géis de DGGE indicaram um efeito maior 
da sazonalidade sobre a comunidade bacteriana do solo do que o efeito das queimadas 
(SILVA, 2004). Entretanto, as variações ocasionadas pelo fogo, em relação ao teor de 
umidade, pH e biomassa microbiana de carbono no solo não podem ser descartadas 
em avaliações subsequentes. Como a análise dos géis não permitiu identificar se houve 
grupos específicos de microrganismos afetados pelo fogo e se houve variações na 
densidade da população bacteriana, a utilização de primers específicos para verificar 
a presença de microrganismos que possam estar sendo afetados pelo fogo torna-se 
necessária em trabalhos futuros, de forma a melhor abranger as variações que estão 
ocorrendo na comunidade microbiana do solo submetida ao impacto.  
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Balanço de nitrogênio para uma área  
de cerrado protegida do fogo

A compilação de dados sobre estoques e fluxos de N obtidos na Recor permitiu a 
elaboração de um balanço para uma área de Cerrado Sentido Restrito protegida do 
fogo por cerca de 30 anos (BUSTAMANTE et al., 2006). O estoque total de N na 
área é 1.357 kg ha-1, considerando o estoque no solo (= 1.116 kg N ha-1 na camada 
de 0-10 cm – essa camada é mais influenciada pela supressão do fogo), na biomassa 
de folhas verdes de espécies lenhosas (= 24 kg ha-1 – a maioria de N é alocada em 
folhas para fotossíntese), na biomassa subterrânea (= 95 kg ha-1 – raízes > 2 mm na 

camada de 0 -100 cm) e na serapilheira fina (= 123 kg ha-1). As entradas variam 
entre 20 e 48 kg ha-1 ano-1 considerando 4kg ha-1 ano-1 por deposição atmosférica 
e 16-44 kg ha-1 ano-1 por fixação biológica. As saídas na ausência do fogo são 
baixas, sendo as emissões de N2O negligenciáveis e a perda por NO representando 
somente 0,4 kg ha-1 ano-1. As concentrações de N (NH4

+ e NO3
-) nos pequenos 

cursos de água na Recor são também muito baixas (5-10 vezes menores que em 
cursos de água da Amazônia oriental) (PARRON, 2004; MARKEWITZ et al., 
2001). Com uma entrada de 20-48 kg ha-1 ano-1, o tempo para acúmulo de um 
estoque de 1.357 kg ha-1 varia entre 28 e 68 anos, o que corresponde ao período de 
supressão do fogo (~30 anos) (Foto 3). 

FOTO 3 Experimento de incorporação de nutrientes por decomposição de árvores e folhas. Foto: Luciano de Lima Guimarães, 2011.
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I n t e r a ç õ e s  e n t r e  n I t r o g ê n I o  e  o u t r o s  e l e m e n t o s 

Os nutrientes obtidos pelas plantas normalmente são usados para a produção de 
biomassa. Apesar das variações entre as espécies, a concentração de nutrientes nas 
folhas está relacionada com as taxas fotossintéticas e o crescimento vegetal, e, assim, 
análises foliares são frequentemente usadas como índice de fertilidade do solo 
(SCHLESINGER, 1997). Dessa forma, a inter-relação entre o carbono e a economia 
de nutrientes tem levado a uma série de investigações sobre a variação na eficiência no 
uso do recurso tanto em nível de ecossistema como de espécies (ver AERTS; CHAPIN, 
2000, para uma revisão). 

Vitousek (1982) comparou o conteúdo de N, P e Ca na serapilheira de vários 
ecossistemas e verificou que a quantidade de serapilheira produzida está mais fortemente 
relacionada com a ciclagem de N do que com a ciclagem de P e Ca, indicando uma 
forte correlação entre a circulação de N via serapilheira e a disponibilidade de N. Nesse 
mesmo trabalho seminal, o termo “Eficiência no Uso do Nutriente” (EUN) foi descrito, 
sendo um indicativo do grau de limitação nutricional para um determinado ecossistema. 
No caso do Cerrado Sentido Restrito, este apresenta uma EUN para a comunidade de 
4 373 para P e 137 para N (NARDOTO et al., 2006). Em nível de espécie, a razão N/P 
nas folhas tem sido usada como um indicador da limitação nutricional, onde N/P < 16 
indica maior limitação por N, valores entre 14<NP<16 indicam uma colimitação entre 
N e P, e N/P > 16 indica uma maior limitação por P (AERTS; CHAPIN, 2000). Em 
uma área de Cerrado Sentido Restrito da Recor, o valor médio da razão N/P em folhas 
verdes para dez espécies lenhosas foi de 18, indicando que o suprimento de N é baixo, 
mas os resultados, tanto em nível de espécie como de comunidade, indicaram uma maior 
limitação por P do que por N (NARDOTO et al., 2006). Araújo e Haridasan (2007) 
reportaram razão N:P média de 23 nas folhas de 15 espécies lenhosas, enquanto Carvalho 
e outros (2007) verificaram que a razão N:P nas folhas de seis espécies lenhosas de cerrado 
variou entre 19,4 e 24,3. Carvalho e outros (2007) concluíram que as espécies são mais 
limitadas por P, por outro lado, Araújo e Haridasan (2007) constataram que algumas 
espécies têm maior limitação por N no início da época chuvosa. 

A remobilização e a retranslocação de nutrientes de folhas senescentes para outros 
órgãos em crescimento ou de armazenamento podem manter uma considerável 
quantidade de nutrientes em plantas adultas, reduzindo a energia gasta na aquisição do 
nutriente através das raízes (MEDINA, 1984). Esta adaptação se torna mais importante 
em solos inférteis (MEDINA, 1984), desde que este mecanismo reduza a perda de 
nutrientes (CHAPIN, 1980) e aumente a EUN do nutriente na planta (VITOUSEK, 
1982). Alguns elementos como N, P, K e S são facilmente retranslocados de um órgão para 
outro dentro da planta, enquanto outros como Fe e Ca possuem uma mobilidade muito 
menor (TAIZ; ZEIGER, 1991). Dez espécies arbóreas de um Cerrado Sentido Restrito 
na Recor, representando diferentes padrões fenológicos (sempre-verdes, brevidecíduas 

e decíduas), apresentaram uma retranslocação média de N de 30%, enquanto para P a 
retranslocação foi superior a 50% (NARDOTO et al., 2006). Para as espécies lenhosas, 
parece ser o consumo de P mais dependente da ciclagem bioquímica (retranslocação), 
enquanto a circulação de N mais dependente da absorção de N via radicular (ciclagem 
biogeoquímica) (BUSTAMANTE; NARDOTO; MARTINELLI, 2004).

f a t o r e s  c o n t r o l a d o r e s  d a  c o m p o s I ç ã o  
I s o t ó p I c a  d o  n I t r o g ê n I o

A relação isotópica do nitrogênio estável, expressa comumente como δ15N, 
tem se mostrado uma ferramenta muito útil em estudos sobre o ciclo do N em 
ecossistemas, principalmente devido ao seu caráter integrador (HÖGBERG, 
1997; ROBINSON, 2001). Ou seja, em vez da necessidade de medidas pontuais e 
repetitivas sobre os processos que regulam o ciclo do N, a determinação dos valores 
de δ15N em compartimentos-chave dos ecossistemas, como solos e plantas, pode 
levar a uma série de inferências sobre a dinâmica do N. 

Existem dois isótopos estáveis de N (14N e 15N). A média natural de abundância no 
ar desses isótopos é a constante de 99,63% e 0,3663% para 14N e 15N, respectivamente. 
As fontes naturais de abundância natural de 15N variam de -20 a +20‰. Os tecidos 
animais apresentam normalmente valores maiores de 15N em relação aos encontrados 
em plantas, e esse progressivo enriquecimento aumenta com os níveis tróficos, como 
consequência dos caminhos catabólicos que favorecem a liberação do isótopo mais 
leve (14N). O nitrogênio presente no material orgânico do solo tende a ser mais rico 
em 15N comparado aos tecidos aéreos, indicando uma discriminação microbiana 
durante o processo de decomposição (HÖGBERG, 1997). 

Vários processos podem contribuir para a grande variabilidade de δ15N foliar 
de plantas lenhosas de Cerrado. As fontes mais comuns de N para as plantas 
(mineralização da matéria orgânica, entrada no sistema via deposição – seca e úmida – 
e a FBN) geralmente apresentam composições isotópicas distintas (NADELHOFFER 
et al., 1996). Os processos de transformação do N orgânico nas diferentes formas de N 
inorgânico pelos microrganismos do solo (mineralização, nitrificação e denitrificação) 
também produzem formas de N com composições isotópicas distintas (HÖGBERG, 
1997). Dessa forma, a preferência das plantas em obter NH4

+ ou NO3
- influencia a 

composição isotópica de N da mesma. Além disso, ocorre um aumento nos valores 
de δ15N com a profundidade do solo independentemente do tipo de vegetação 
(PICOLLO et al., 1996; BUSTAMANTE et al., 2004; NARDOTO, 2005).  
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E ainda, as associações simbióticas entre plantas e fungos micorrízicos, comuns em 
solos pobres em nutrientes (REIS, 1999), podem ser importantes fontes de N que, 
por sua vez, são responsáveis por uma grande discriminação isotópica, favorecendo 
a assimilação do isótopo de N mais leve (14N) em detrimento do mais pesado (15N) 
(HE; CRITCHLEY; BLEDSOE, 2003). 

Apesar da variação de cerca de 10‰ no δ15N foliar encontrado nas áreas 
estudadas no Cerrado do Brasil Central (BUSTAMANTE et al., 2004; 
NARDOTO, 2005), esses valores são menos enriquecidos em 15N quando 
comparados aos de espécies de florestas de terra firme amazônica (OMETTO et 
al., 2006; NARDOTO et al., 2008). Bustamante e outros (2004) atribuem esta 
grande variabilidade no δ15N das plantas de Cerrado a fatores como associações 
micorrízicas, grande variação no δ15N com a profundidade do solo e uma mudança 
sazonal nos processos de imobilização e mineralização líquida de N nesses solos. 
Essa grande variabilidade nos valores de δ15N foliar do Cerrado Sentido Restrito, 
juntamente com as baixas concentrações de N e P nas folhas das plantas destas 
áreas, levou à obtenção de correlações positivas e significantes entre o δ15N 
foliar e a concentração foliar de N, bem como com a concentração foliar de P 
(NARDOTO, 2005). 

Nessas áreas de Cerrado Sentido Restrito, provavelmente pela alta variabilidade 
nos valores de δ15N foliar, não foi possível detectar diferenças entre as plantas 
lenhosas vivendo sob diferentes regimes de queima. 

Desta forma, os elevados valores de δ15N planta - solo encontrados para essas 
áreas de cerrado parecem refletir mais essa alta variabilidade no δ15N foliar do que a 
forma de N disponível predominante, uma vez que, em sistemas mais limitados por 
N, as plantas que dividem o mesmo ambiente tendem a explorar diferentes fontes 
de N (NADELHOFFER et al., 1996). Em um estudo com espécies arbóreas de 
Cerrado, Kozovits e outros (1996) determinou a disponibilidade dos íons nitrato e 
amônio em solos de Cerrado Sentido Restrito e sua assimilação pelas plantas através 
das atividades das enzimas redutase do nitrato e sintetase da glutamina em folhas 
de três espécies. O estudo demonstrou diferenças nas estratégias para a aquisição e 
gerenciamento de N em condições de baixa disponibilidade do nutriente no solo, 
refletidas em distintos valores de atividades enzimáticas, conteúdo de N foliar e 
taxas fotossintéticas, o que estaria permitindo a coexistência de espécies (ou grupos 
funcionais) em áreas de baixa disponibilidade do elemento.

No Cerrado, o nitrogênio é um importante limitante, parcialmente por causa do 
histórico do fogo. No entanto, os resultados confirmaram uma significativa limitação 
por N nesse ecossistema independentemente do regime de queima aplicado. Desta 
forma, essa grande variação no δ15N foliar estaria refletindo mecanismos para 
sustentar tamanha diversidade de espécies nesse sistema pobre em nutrientes, 
e submetido a uma forte sazonalidade hídrica (BUSTAMANTE et al., 2004; 
NARDOTO, 2005).

I m p a c t o s  d a  a d I ç ã o  d e  n u t r I e n t e s  s o b r e  o s 
p r o c e s s o s  d e  c I c l a g e m  d e  n u t r I e n t e s  e m  u m 
c e r r a d o  s e n t I d o  r e s t r I t o

A crescente transformação de áreas naturais em urbanas, a contínua adição de nutrientes 
devido à intensificação das atividades agrícolas (MATSON et al., 1997; TILMAN et al., 
2002) e a alteração do regime e da frequência de queimadas em nível global (BOWMAN 
et al., 2009) contribuem para o aumento das entradas de nutrientes nos ecossistemas 
naturais. Tais entradas aumentaram os fluxos globais de N e P em 100% e 400% após 
a revolução industrial (VITOUSEK, 1994). Estima-se que a taxa média de deposição 
atmosférica de N nos 34 hotspots mundiais de biodiversidade no ano de 2050 será o dobro 
da taxa média de deposição atmosférica observada em todos os ecossistemas terrestres 
durante a década de 1990 (PHOENIX et al., 2006). Além disso, as altas concentrações 
de N na biosfera interagem com os ciclos amplificados de carbono e enxofre, com 
consequências climáticas em nível global (GRUBER; GALLOWAY, 2008). 

Visando entender as alterações no funcionamento de uma área de Cerrado Sentido 
Restrito devido ao aumento da disponibilidade de nutrientes, iniciou-se em 1998 um 
experimento de adição de nutrientes, no qual, anualmente (entre 1998 e 2005) foram 
adicionados 100 kg de N, 100 kg de P, 100 kg de N + 100 kg de P e 4000 kg de Ca por 
hectare. A aplicação foi a lanço sobre a camada de serapilheira, duas vezes ao ano (no 
início e final da estação chuvosa) na tentativa de se ter uma menor perda dos nutrientes 
pelo sistema. No início do experimento, as parcelas eram homogêneas em relação à 
cobertura vegetal e as características químicas de solo.

No período inicial das fertilizações na área (1998-1999), a produção total anual de 
serapilheira foi semelhante para todos os tratamentos, exceto para o tratamento com 
N, que foi maior no segundo ano (GAROFALO, 2001; KOZOVITS et al., 2007). 
Ainda nesse período, observou-se que, mesmo com o aumento da disponibilidade de N, 
P e K no solo, a área foliar específica das espécies não foi alterada. Foi observado que 
a fertilização alterou os processos de ciclagem de nutrientes, estimulando o aumento 
da biomassa microbiana do solo e acelerando a taxa de decomposição da serapilheira. 
A adição de nutrientes resultou em aumento do crescimento diamétrico do caule de 
Blepharocalyx salicifolius, Caryocar brasiliense, Qualea parviflora, Ouratea hexasperma e 
Schefflera macrocarpa, especialmente durante o período chuvoso, porém as respostas 
foram variáveis entre as espécies e os tratamentos (SIMPSON JÚNIOR, 2002). A 
produção de folhas manteve-se durante a estação seca em todas as espécies estudadas. 
Algumas espécies mostraram tendências de redução da longevidade foliar e outras, 
tendências de deslocamento temporal entre os eventos de perda e produção de folhas.  
O número de folhas e a área foliar total por indivíduo aumentaram nas espécies lenhosas 
Blepharocalyx salicifolius, Qualea parviflora, Ouratea hexasperma e Schefflera macrocarpa 
no tratamento N. No tratamento P, estas variáveis apresentaram diminuição, pois se 
observou que o aumento no tamanho das folhas diminuiu o número de folhas por 
indivíduo (BUCCI, 2001). O aumento na taxa de crescimento foi mais evidente no 
tratamento com P, em que o incremento em diâmetro do caule diminuiu a área foliar 
total. Assim, as espécies responderam à fertilização com variações nas concentrações 
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foliares de nutrientes e nos padrões fenológicos, o que contribuiu para o aumento na 
taxa de ciclagem de nutrientes, através da redução do tempo de vida foliar e aumento no 
número de folhas. 

Ainda nos anos iniciais do experimento constatou-se um aumento na biomassa e 
na concentração de Ca, Mg, N e P no tecido de espécies do estrato herbáceo em todos 
os tratamentos de adição de nutrientes. O tratamento N+P diminuiu a proporção 
dicotiledôneas/monocotiledôneas, ocorrendo o mesmo para gramíneas C3 (Echinolaena 
inflexa) e C4. Nas parcelas fertilizadas também ocorreu invasão da espécie exótica 
Melinis minutiflora. A maior disponibilidade de nutrientes aumentou o uso de água em 
duas espécies do estrato rasteiro, evidenciado pela observação de mudanças na regulação 
da perda de água pelo forte controle estomático durante as horas mais quentes do dia 
(LUEDEMANN, 2001).

Após seis anos de fertilização periódica, Saraceno (2006) avaliou as respostas 
no metabolismo fotossintético e a sua relação com as características foliares, tempo 
de duração da copa e crescimento do caule em circunferência nas espécies lenhosas 
Blepharocalyx salicifolius, Caryocar brasiliense, Qualea parviflora e Ouratea hexasperma. 
Houve um efeito negativo da fertilização no metabolismo fotossintético das espécies, 
resultante de desbalanços hídricos causados por possíveis mudanças nos padrões de 
alocação de biomassa. O aumento da circunferência do caule em três das quatro espécies 
ficou restrito à época chuvosa do ano. 

A adição de nutrientes também implicou a alteração da regulação hídrica pelas 
plantas lenhosas. Scholz e outros (2007) observaram redução da transpiração noturna 
em indivíduos nas parcelas fertilizadas, indicando que esse processo possa estar 
relacionado com estratégias de aumentar a aquisição de nutrientes em situação de baixa 
disponibilidade.

Em trabalho realizado na área, após nove anos de implantação do projeto e após a 
ocorrência de uma queimada acidental em 2005, Jacobson (2009) mostrou que a adição 
de nutrientes provocou efeitos mais marcantes em nível de comunidade do que quando 
algumas espécies são analisadas isoladamente. Os efeitos da adição conjunta de N e P 
são mais intensos que os efeitos da adição individual desses elementos, sugerindo que 
o Cerrado possa ser colimitado e/ou que a adição isolada de um elemento acentue a 
limitação pelo outro. Parece haver uma interação positiva entre a adição de nutrientes e 
as respostas da vegetação ao fogo, aumentando a resiliência do ecossistema. Tal resultado 
pôde ser observado pelo efeito positivo da adição de N e NP na recuperação da 
produção de serapilheira foliar no período pós-fogo em relação à produção do período 
pré-fogo. A adição conjunta de N e P aumentou a produção de serapilheira foliar e a 
qualidade nutricional da serapilheira, aumentando a velocidade de decomposição. O 
incremento observado na ciclagem, porém, não aumentou a transferência de N e P 
da serapilheira para o solo, provavelmente devido à imobilização pela microbiota. Por 
outro lado, quando os nutrientes são fornecidos isoladamente, há maior perda de massa 
de N com a adição de N, e maior perda de massa de P com adição de P em relação 
ao observado quando os nutrientes N e P são fornecidos em combinação. O autor 
sugere que, como a vegetação, a biomassa de decompositores seja colimitada, e se a 
disponibilidade de N não for aumentada na mesma proporção que a disponibilidade de 
P, as perdas de N e P são intensificadas. 

c o n s I d e r a ç õ e s  f I n a I s

Enquanto em níveis global e regional a distribuição das savanas é controlada pelo clima, 
particularmente pela quantidade de precipitação e sazonalidade, numa escala mais 
local, as características biogeoquímicas e o histórico de distúrbios, particularmente a 
frequência de queimadas, tornam-se fatores determinantes da estrutura e funcionamento 
desses sistemas naturais. Os resultados dos trabalhos sobre ciclagem de nutrientes, 
em particular do nitrogênio, realizados em experimentos de longo prazo na Recor, 
mostraram que o Cerrado é limitado pela disponibilidade deste elemento. 

Apesar desta limitação por N ser relativamente menor que a limitação por P, tanto 
em nível de espécie como de ecossistema, a intensificação de queimadas causa redução 
no estrato lenhoso, afetando os fluxos e estoques de N que são fortemente dependentes 
das interações bióticas (microrganismos e plantas). 

Os resultados do experimento de fertilização indicaram que os efeitos da adição 
conjunta de N e P são mais intensos que os efeitos da adição individual dos elementos, 
sugerindo que o Cerrado possa ser colimitado e/ou que a adição isolada de um elemento 
acentue a limitação pelo outro. A alteração nos processos de ciclagem de N e P tem 
impacto direto sobre a manutenção da biodiversidade do Bioma Cerrado.
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I n t r o d u ç ã o

Plantas exibem uma enorme diversidade funcional e ecofisiológica. O que gera diferenças marcantes 
na taxa de crescimento entre as espécies, na produtividade, na dinâmica das populações e da 
comunidade vegetal e, consequentemente, na organização e no funcionamento dos ecossistemas. 
Este capítulo aborda os resultados de experimentos direcionados a estabelecer o espectro de variação 
de um número significativo de atributos das plantas que estão relacionados com o balanço hídrico, 
nutricional e de carbono, em espécies lenhosas submetidas a diferentes pressões ambientais no seu 
hábitat natural.

A heterogeneidade estrutural do bioma Cerrado, englobando desde formações 
redominantemente campestres, como o Campo Sujo, a formações florestais, como o Cerradão e 
Matas de Galeria, as quais diferem nas composições florística e fitossociológica (GOODLAND; 
POLLARD, 1973; GOODLAND; FERRI, 1979), proporciona gradientes luminosos distintos ao 
longo da paisagem e ao longo da estrutura vertical da vegetação, e numa variação sazonal e espacial, 
na disponibilidade, no perfil do solo, de água (FRANCO, 2002) e de nutrientes (HARIDASAN, 
2000; KOZOVITS et al., 2007). A estrutura da vegetação é, portanto, bastante complexa, com uma 
flora lenhosa diversa e rica em espécies (MYERS et al., 2000; OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 
2002; RIBEIRO et al., 2005). Espécies arbóreas perenifólias, semidecíduas, brevidecíduas e 
decíduas ocorrem lado a lado (PAULA, 2002; PRADO et al., 2004; FRANCO et al., 2005), 
sendo que parcelas individuais de 1 ha de Cerrado Sentido Restrito podem conter de 50 a 80 
diferentes espécies de árvores (FELFILI; SILVA JÚNIOR, 1993). Um número maior de espécies 
arbóreas pode ser encontrado nas Matas de Galeria que margeiam os rios (FELFILI et al., 2001b). 
As análises biogeográficas realizadas por Castro (1994), Ratter e outros (1996), Bridgewater e 
outros (2004) e Ratter, Bridgewater e Ribeiro (2006) permitiram a identificação de padrões de 
distribuição da flora lenhosa do bioma. Um número restrito de espécies lenhosas possui uma 
ampla distribuição geográfica, sendo encontradas em grande parte do bioma (BRIDGEWATER; 
RATTER; RIBEIRO, 2004; RIBEIRO et al., 2005). No entanto, não existem estudos que 
abordem esta riqueza florística da flora lenhosa em termos de diversidade funcional, integrando 
relações hídricas e nutricionais e o metabolismo de carbono (FRANCO et al., 2005). 

Assim sendo, seria possível que esta diversidade florística congregada à heterogeneidade ambiental 
resultasse em uma grande diversidade de estratégias relacionadas com os processos de manutenção 
do balanço hídrico, nutricional e de carbono, e as suas inter-relações, devido à íntima conexão entre 
estes três processos. Espera-se, portanto, que plantas lenhosas do Cerrado possuam uma variedade de 
estratégias de utilização de água e luz, com efeitos marcantes da sazonalidade no balanço de carbono 
de espécies de fenologias contrastantes. Contudo, não se pode descartar a possibilidade de uma 
convergência funcional, em que a diversidade florística não se refletiria em termos funcionais, devido 
às restrições estruturais e fisiológicas, que limitariam o espectro de variação em resposta às pressões 
seletivas impostas pelo meio ambiente. 



Por outro lado, o Cerrado é composto não só de formações campestres e 
savânicas, mas também de formações florestais, constituindo um mosaico em 
escala regional, onde uma variedade de tipos de florestas ocorre entremeando 
áreas de Cerrado na Região Centro-Oeste (EITEN, 1972; RIBEIRO; 
WALTER, 1998). Entre os principais tipos de vegetação florestal, destacam-se 
as Matas de Galeria. Essas florestas associadas aos cursos de água apresentam 
alta disponibilidade hídrica no seu interior ao longo do ano (RIBEIRO; 
WALTER, 1998), e também solos com maior disponibilidade de nutrientes 
(FURLEY, 1992; HARIDASAN, 1998), em comparação com as formações 
savânicas adjacentes. Este tipo de formação florestal compartilha muitas 
espécies com outras formações florestais do Brasil, como a floresta Amazônica 
e a floresta Atlântica (OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 2002). Desta maneira, 
as Matas de Galeria e as formações savânicas circundantes estão expostas a 
pressões ambientais bastante contrastantes. Enquanto altos níveis de irradiação 
solar, estresse hídrico sazonal, baixa disponibilidade de nutrientes e queimadas 
frequentes caracterizam o ambiente savânico, a baixa disponibilidade de luz é o 
principal fator que limita o estabelecimento e desenvolvimento de plantas nas 
Matas de Galeria, especialmente nas regiões mais próximas à superfície do solo, 
em que a disponibilidade de luz atinge valores médios em torno de 1% da luz 
incidente em ambientes abertos (FELFILI et al., 2001a). Em função da presença 
de clareiras, de variações na estrutura do dossel, do grande perímetro de interface 
com outros tipos de vegetação, as Matas de Galeria caracterizam-se também por 
uma grande heterogeneidade horizontal e vertical na disponibilidade de luz.

A transição entre as Matas de Galeria e a vegetação savânica adjacente é 
abrupta, sendo caracterizada por diferenças na densidade arbórea e também na 
composição de espécies (FELFILI; SILVA JÚNIOR, 1993). Poucas espécies 
arbóreas são comuns entre os dois tipos de vegetação (FELFILI; SILVA 
JÚNIOR, 1992) e as zonas de transição geralmente englobam distâncias de 
poucos metros (HOFFMANN; ORTHEN; NASCIMENTO, 2003; SILVA et 
al., 2008). As espécies de Cerrado não conseguem se estabelecer no interior da 
Mata provavelmente devido à intolerância ao sombreamento (HOFFMANN; 
FRANCO, 2003; HOFFMANN; ORTHEN; FRANCO, 2004). Por outro 
lado, as espécies de Mata, na ausência do fogo, podem se estabelecer em 
áreas de Savana, principalmente nessas áreas de transição entre estas duas 
fitofisionomias, que possuem características savânicas (HOFFMANN et al., 
2005b, 2009; SILVA et al., 2008). Estas zonas de transição não são estáticas, 

e sua dinâmica é governada pelo clima e pela intensidade e frequência das 
queimadas (SILVA et al., 2008; HOFFMANN et al., 2009). Desta maneira, 
estudos comparativos das características fisiológicas e ecológicas das espécies 
de Mata e de Cerrado auxiliam no entendimento da resposta destes dois tipos 
de vegetação às mudanças climáticas globais (HOFFMANN, 2000) e de como 
os atributos das espécies vão mediar mecanismos de retroalimentação entre a 
vegetação e o meio ambiente.

No entanto, apesar das diferenças na composição de espécies arbóreas 
entre as formações savânicas e as Matas de Galeria, é comum a ocorrência de 
pares congenéricos, ou seja, a ocorrência de duas espécies do mesmo gênero, 
em que uma é típica da formação savânica, enquanto a outra é encontrada 
predominantemente na Mata de Galeria. Muitas vezes, estas são encontradas 
lado a lado nas zonas de transição, mostrando assim que um número 
expressivo de espécies de Mata tem a capacidade de se estabelecer e colonizar 
as formações savânicas circundantes. Portanto, os estudos comparativos 
entre espécies de Cerrado e de Mata, realizados na Reserva Ecológica 
do IBGE - Recor , têm enfocado pares de espécies arbóreas do mesmo 
gênero, sendo uma espécie típica da formação savânica e outra florestal. Isto 
facilita a compreensão das diferenças adaptativas que podem ter surgido 
independentemente entre taxas não relacionadas, diminuindo a interferência 
filogenética, importante condição para inferência em estudos comparativos 
(FELSENSTEIN, 1985), e permitindo assim o estudo da dinâmica do 
ecossistema numa perspectiva evolutiva. 

Em síntese, os estudos sobre diversidades funcional e ecofisiológica em 
andamento na Reserva Ecológica do IBGE se concentram em três eixos 
principais. O primeiro eixo aborda as estratégias de utilização dos recursos 
em plantas lenhosas do Cerrado e suas implicações para o funcionamento do 
ecossistema. O segundo eixo envolve o estudo comparativo de pares congenéricos 
de espécies lenhosas de diferentes famílias botânicas, sendo uma espécie do 
par típica de formação florestal, principalmente de Matas de Galeria, e a outra 
espécie típica do Cerrado Sentido Restrito (Savana). O terceiro eixo integra 
os outros dois, visando à compreensão da dinâmica e do funcionamento de 
ecossistemas savânicos e florestais e do equilíbrio dinâmico que existe nas 
interfaces entre estes dois tipos de vegetação. Após um breve histórico dos 
projetos, será apresentada uma análise sucinta dos principais resultados obtidos 
nestes estudos. 



H I s t ó r I c o  d a s  p e s q u I s a s

Na Universidade de Brasília - UnB, os estudos relacionados com a repartição de 
recursos entre plantas e suas inter-relações com o funcionamento de ecossistemas do 
Cerrado se iniciaram em 1993. Nesta fase inicial, os estudos de campo eram realizados 
na Fazenda Água Limpa - FAL, pertencente à Universidade de Brasília e contígua à 
Reserva Ecológica do IBGE - Recor. A contribuição da Reserva Ecológica do IBGE 
era em termos de utilização da base de dados climatológicos, já que esta possui uma 
estação meteorológica bem-montada e operando há longo tempo. Com a ampliação 
destes estudos, surgiu a necessidade de se estabelecerem experimentos de longo prazo, 
que exigiam um gerenciamento mais intenso e envolvimento diário da equipe nas 
atividades de pesquisa. Para isto, tornou-se imprescindível a existência de alojamentos 
e laboratórios in loco para abrigar os pesquisadores e estudantes envolvidos no projeto. 
Desta maneira, a maioria destes estudos foi transferida para Recor, a partir de 1995 
(Quadro 1), pois esta dispunha e dispõe de melhor infraestrutura para a pesquisa, 
bons alojamentos e medidas de proteção que buscam minimizar o risco de queimadas. 
Na FAL, permaneceram apenas os estudos relacionados com o estabelecimento e 
crescimento de espécies nativas. 

O primeiro projeto foi um estudo piloto, com um pequeno financiamento do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e da 
National Science Foundation (EUA) e que envolveu pesquisadores e estudantes da 
Universidade de Brasília, Universidad de Buenos Aires, Hawaii Agriculture Research 
Center e University of Hawaii. A hipótese geral deste estudo foi que diferenças nos 
mecanismos fisiológicos de aquisição de recursos constituem importante adaptação 
para reduzir competição entre plantas em ambientes com disponibilidade limitada de 
recursos, contribuindo decisivamente para a manutenção da alta diversidade de espécies 
lenhosas nos Cerrados e para o estabelecimento e desenvolvimento de plântulas destas 
espécies. Um pressuposto desta hipótese é que a aquisição de recursos por espécies 
lenhosas dominantes do Cerrado é dividida no espaço e no tempo, reduzindo, desta 
maneira, o efeito de competição devido à sazonalidade no regime de chuvas e à baixa 
disponibilidade de nutrientes. Portanto, seria plausível agrupar as espécies lenhosas 
em grupos funcionais de acordo com a maneira que utilizam os recursos do meio 
ambiente. Através deste estudo, foi possível reconhecer as inter-relações entre os padrões 
fenológicos de brotação e queda de folhas e o balanço hídrico e de carbono de espécies 
lenhosas do cerrado, e a influência exercida pela profundidade do sistema radicular 
( JACKSON et al., 1999; FRANCO, 2002; FRANCO et al., 2005).

Este estudo serviu de base para dois outros projetos: Global change effects on 
biogeochemical and hydrological determinants of structure and function in Cerrado ecosystems; 
e, Water economy of neotropical Savanna ecosystems: the impact of hydraulic lift, partitioning 
of soil water and changes in land use, em que se utilizou uma abordagem em nível de 
ecossistema, complementada com dados obtidos em diferentes níveis de organização, 
do nível foliar ao nível de fitofisionomia. Estes estudos buscaram: a) analisar o 
impacto da variação na densidade de plantas lenhosas e de diferentes usos da terra na 
economia hídrica de ecossistemas de Cerrado (HOFFMANN et al., 2005a); b) avaliar 
o impacto do ascenso hidráulico pelas raízes profundas sobre a distribuição de água 
no perfil do solo, na evapotranspiração e na repartição do consumo de água entre as 
plantas herbáceas e lenhosas (SCHOLZ et al., 2002, 2008a; MOREIRA et al., 2003; 
STERNBERG et al., 2005); c) determinar os mecanismos de regulação da transpiração 
e a eficiência do sistema de transporte em plantas lenhosas do Cerrado (BUCCI et al., 
2003, 2004, 2005). Paralelamente, foi montado um experimento de manipulação da 
disponibilidade de nutrientes (N, P, NP e Ca), com o objetivo de determinar, a longo 
prazo, o efeito da adição de nutrientes na fisiologia de espécies lenhosas do Cerrado e 
seus impactos no funcionamento do ecossistema (BUCCI, 2001; GAROFALO, 2001; 
LUEDEMANN, 2001; SIMPSON JÚNIOR, 2002; MACEDO, 2005; SARACENO, 
2006; KOZOVITS et al., 2007) e na arquitetura hidráulica e relações hídricas de 
árvores do Cerrado (SCHOLZ et al., 2007b; BUCCI et al., 2006). Destes dois projetos 
participaram: a Universidade de Brasilia, a Universidad de Buenos Aires, Oregon State 
University, University of Miami e University of Hawaii. 

Estes estudos resultaram no projeto mais recente: Biocomplexity of hydrologically 
controlled vegetation dynamics: quantitative comparative analysis between the 
Everglades and Cerrado ecosystems under soil moisture and nutrient spatiotemporal 
dynamics. O projeto foi desenvolvido simultaneamente no Everglades, no sul da 
Flórida, EUA, e nos Cerrados do Distrito Federal, Brasil. Esses dois ecossistemas 
são controlados hidrologicamente, e as estruturas espaciais e temporais são 
semelhantes em termos de vegetação, sendo ambos caracterizados pela coexistência 
dinâmica de gramíneas e árvores. Os dois ecossistemas estão sujeitos a uma forte 
variação sazonal do regime de chuvas, com uma estação seca prolongada, e recebem 
quantidades semelhantes de pluviosidade. No entanto, apresentam diferenças 
marcantes nos fatores que governam o ciclo hidrológico. Enquanto o Everglades está 
bem próximo do nível do mar, e o movimento horizontal da água é o principal fator 
controlando a distribuição da vegetação, os solos no Cerrado são bem-drenados, 
com um lençol freático profundo e, portanto, a distribuição vertical de água e sua 
variação sazonal têm um papel predominante. 
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Na Reserva Ecológica do IBGE, o foco central do 
projeto foi examinar o impacto de diferentes regimes de 
nutrientes e de disponibilidade de água na estrutura e 
no funcionamento da vegetação de Cerrado. Com isto, o 
estudo teve como objetivos principais: a) determinar os 
fatores que limitam o crescimento e a densidade de espécies 
lenhosas do cerrado; b) realizar um estudo das propriedades 
dos ecossistemas relacionadas com a disponibilidade de 
água e nutrientes ao longo de um gradiente natural de 
Campo Sujo a Cerrado Denso (BUCCI et al., 2008b; 
SCHOLZ et al., 2008b); c) estudar as respostas de plantas 
e do ecossistema à fertilização por N, Ca e P, dando 
continuidade ao projeto anterior; d) avaliar os impactos 
da adição e remoção de serrapilheira no funcionamento 
do ecossistema e na ciclagem de nutrientes; e) avaliar a 
regulação e o controle da transpiração, a disponibilidade de 
água no solo e o balanço de energia em áreas de Cerrado 
com diferentes densidades de vegetação arbórea (BUCCI 
et al., 2008a; GIAMBELLUCA et al., 2009); f ) consolidar 
os estudos sobre economia hídrica e arquitetura hidráulica 
de árvores do Cerrado (GOLDSTEIN et al., 2008; 
SCHOLZ et al., 2008b). 

Este projeto consolidou um forte componente 
educacional, já presente nos projetos anteriores, que foi 
realizado em cooperação com a Universidade de Brasília, 
a Universidad de Buenos Aires e a University of Miami 
e, posteriormente, contou também com a participação 
da Florida International University. A maior parte das 
atividades de coleta de dados deste projeto já se encerrou; 
contudo, a análise dos dados obtidos e a publicação 
dos resultados ainda está em andamento. Além disso, 
através deste projeto foi montada uma rede de poços 
de monitoramento contínuo da profundidade do lençol 
freático na Recor, que permanece ativa.

Em relação ao segundo e terceiro eixos, foi 
estabelecida uma linha de pesquisa em colaboração com 
o professor William A. Hoffman, da North Carolina 
State University e o Prof. Mundayatan Haridasan, do 
Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, 
utilizando pares congenéricos como um modelo para 
o estudo das adaptações de plantas em ecossistemas de 
savana e de floresta tropical. Estes estudos têm como 
objetivo integrar métodos ecofisiológicos, manipulações 
experimentais, estudos de dinâmica da vegetação e 

modelagem ecológica para entender a maneira com que a 
ecologia e a fisiologia de árvores de Savana e de Floresta 
governam a dinâmica, estrutura e funcionamento 
do ecótono entre formações savânicas e florestais. É 
utilizada uma abordagem comparativa, baseada em 
contrastes filogeneticamente independentes, visando à 
compreensão de como os atributos das espécies e fatores 
ambientais dão origem a processos de retroalimentação 
entre a vegetação e o meio ambiente, bem como suas 
consequências para a dinâmica atual do ecossistema. 
Estes estudos contam com recursos do National Science 
Foundation, EUA, através do projeto Evolutionary and 
ecological feedbacks as determinants of Savanna-Forest 
dynamics. O projeto tem a coordenação geral do Prof. 
William A. Hoffmann (EUA) e a duração de 25 de 
março de 2006 a 28 de fevereiro de 2010. Além disso, 
conta com recursos da Mellon Foundation (EUA), 
através do projeto The role of species traits in governing 
positive feedbacks at Savanna-Forest boundaries, também 
sob coordenação geral do professor William A. 
Hoffmann e com a duração de 1o de janeiro de 2007 a 31 
de dezembro de 2009 (Foto 1).

FOTO1 Experimento de irrigação de área de Cerrado 
em zona de transição Cerrado - Mata de Galeria 
(Projeto “Molha Cerrado”). Foto: Luciano de Lima 
Guimarães, 2010.
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Para complementar, foram realizados estudos pontuais, enfocando os padrões sazonais da fotossíntese, crescimento e relações 
hídricas (MAIA, 1999; PEIXOTO, 2007) e os efeitos de queimadas na fisiologia e padrões de rebrota de plantas lenhosas do 
Cerrado (CARDINOT, 1998). Nos últimos anos, foi implementada uma linha voltada ao estudo dos mecanismos de proteção contra 
a fotoinibição em árvores do Cerrado (FRANCO; MATSUBARA; ORTHEN, 2007), dando continuidade a estudos anteriores 
realizados em cooperação com o grupo do professor Ulrich Lüttge, da Darmstadt University of Technology, Alemanha. O projeto 
de cooperação com a Alemanha teve como foco os mecanismos fisiológicos de resposta de plantas ao estresse, especialmente suas 
respostas ao excesso de irradiação luminosa (HERZOG et al., 1999; FRANCO; LÜTTGE, 2002). A cooperação com a Alemanha se 
encerrou devido à aposentadoria do professor Lüttge. 

O Quadro 1 apresenta um histórico destes projetos e fontes financiadoras e o Mapa 1, a localização das áreas de estudo na Reserva 
Ecológica do IBGE.

Período Título Fonte financiadora

1994-1997
Resposta de Plantas a Estresses: Adaptações Ecofisiológicas a Disponibilidade de Água, e Nutrientes 
em Ecossistemas Tropicais

CAPES /DAAD-Alemanha

1995-1996
Repartição de Recursos entre plantas lenhosas nos cerrados do Planalto Central: Biodiversidade de 
Forma e Função

CNPq /National Science Foundation-EUA

1996-  (sem previsão
de encerramento)

CodarreC od satnalP ed aigoloisifocE APES, CNPq.

1998-2002
Global Change Effects on Biogeochemical and Hydrological Determinants of Structure and
Function in Cerrado Ecosystems

Inter-american Institute for Global
Change Research

1999-2006 Ecofisiologia de Clusia criuva  CAMB
CAPES, CNPq, DAAD, Fundação
Volkswagen

2001-2005
Water economy of Neotropical Savanna Ecosystems: The Impact of Hydraulic Lift, Partitioning
of Soil Water and Changes in Land Use

CNPq/PRONEX-II/ National
Science Foundation-EUA

2003-2008
Biocomplexity of Hydrologically Controlled Vegetation Dynamics: Quantitative Comparative
Analysis between the Everglades and Cerrado Ecosystems Under Soil Moisture and Nutrient 
Spatiotemporal Dynamics

CNPq/National Science Foundation-EUA

2006-2010 Evolutionary and Ecological Feedbacks as Determinants of  Savanna-Forest Dynamics CNPq/National Science Foundation-EUA

2007-2009 The Role of Species Traits in Governing Positive Feedbacks At Savanna-Forest Boundaries CNPq/Mellon Foundation-EUA

Projetos desenvolvidos na Reserva Ecológica do IBGE - 1995-2009

Fonte: O Autor (2010).

QUADRO 1QuaDRO 1
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Mapa 1
Localização dos projetos de pesquisa na Reserva Ecológica do IBGE - 1995-2009
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Área de trabalho:

Pontos de Coleta

Torres de Micrometeorologia

Transectos: poços de águas subterrâneas

Proj. Fogo: Cerrado (Bienal/Precoce, Bienal/Tardia, Bienal/Modal e área controle)

Proj. Fogo: Cerrado Denso (área controle)

Outras áreas de estudo

Hidrografia

Edificações

Área Antropizada

Convenções

Estradas e Trilhas

Limite da Bacia do Taquara

Limite da Reserva

NOTA
Base cartográfica elaborada pelo DECAR / 
DIMAP - Serviço de Fotogrametria do IBGE, a 
partir de restituição fotogramétrica de fotos 
aéreas escala 1: 8.000 tomadas em 1991. 
Atualização elaborada pela Divisão de 
Geociências do Centro-Oeste.

Fonte: IBGE, Centro de Estudos 
Ambientais do Cerrado. Com adaptações 
de layout.

Nota: Base cartográfica elaborada 
pelo DEcar / DimaP - Serviço de Foto     -
grametria do IBGE, a partir de restituição 
fotogramétrica de fotos aéreas  escala 
1: 8.000 tomadas em 1991. Atualização 
elaborada pela Divisão de Geociências do 
Centro-Oeste. 
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Modelos que procuram explicar a estrutura da vegetação em Savanas tropicais 
colocam a água e os nutrientes como recursos limitantes em um sistema solo-
água de dois compartimentos Two-layered soil-water system (WALTER, 1973; 
WALKER; NOY-MEIR, 1982). Gramíneas, com o seu sistema radicular 
superficial e denso, são presumivelmente melhores competidores por água 
(e possivelmente nutrientes) no perfil superior do solo, enquanto plantas 
lenhosas teriam um sistema radicular menos denso, mas que atingiria grandes 
profundidades no solo. Com isto, teriam acesso exclusivo às camadas mais 
profundas do solo, que permanecem úmidas durante todo o ano.

Neste modelo, seria esperada uma diversidade limitada de tipos de sistema 
radiculares e, portanto, uma forte convergência entre espécies arbóreas quanto 
à arquitetura e à profundidade do sistema radicular. No entanto, as árvores do 
cerrado não são homogêneas em termos de padrões de enraizamento e exibem 
uma vasta gama de tipos diferentes de sistemas radiculares, desde espécies com 
sistemas radiculares superficiais a espécies com sistemas radiculares que alcançam 
grandes profundidades no solo (SCHOLZ et al., 2008a; GOLDSTEIN 
et al., 2008). Além disso, várias espécies têm raízes laterais extensas, entre 
as profundidades de 20 e 50 cm, bem como raízes que penetram a maiores 
profundidades e que atingem as camadas permanentemente úmidas do solo 
(STERNBERG et al., 2005; SCHOLZ et al., 2008a). Em alguns casos, as raízes 
laterais se curvam e penetram profundamente no perfil do solo (SCHOLZ et 
al., 2008a). Este extenso desenvolvimento das raízes laterais nestes solos ácidos e 
pobres em nutrientes pode ser uma adaptação para explorar melhor os nutrientes 
presentes na camada superior do perfil do solo, e ao mesmo tempo manter o 
acesso às camadas mais profundas do solo, que têm um teor muito baixo de 
nutrientes, mas permanecem úmidas ao longo do ano.

A predominância de um sistema radicular dimórfico em árvores de Cerrado 
leva ao estabelecimento de uma ascensão hidráulica da água no solo, que é 
a movimentação passiva da água pelas raízes, a partir das camadas de solo 
mais profundas e mais úmidas até as camadas mais superficiais e mais secas 
(SCHOLZ et al., 2002; MOREIRA et al., 2003). É possível que também ocorra 
redistribuição hidráulica descendente de água no solo (se as camadas superficiais 
forem mais úmidas do que as camadas de solo mais profundas). Scholz e 
outros (2002) e Moreira e outros (2003) demonstraram não só a ocorrência de 
ascensão hidráulica em espécies arbóreas do Cerrado na época seca, mas também 
apresentaram evidências de que a água perdida para as camadas superficiais do 
solo era absorvida por arbustos e árvores adjacentes às que realizavam ascensão 
hidráulica (MOREIRA et al., 2003). Os resultados também mostraram que 
raízes periféricas à raiz central contribuem para a maior parte da absorção de 
água pela planta. 

A magnitude deste processo e sua importância para o balanço hídrico das 
plantas em ecossistemas de cerrado ainda precisa ser mais bem-avaliado. A 
análise dos resultados obtidos aponta para uma contribuição relativamente 
pequena da água disponibilizada por ascensão hidráulica para o balanço de água 
das plantas próximas às que realizam ascensão hidráulica (SCHOLZ et al., 2002; 
MOREIRA et al., 2003). No entanto, a adição de pequenas quantidades de água 
nas camadas superficiais do solo pode ser suficiente para impedir a cavitação das 
raízes superficiais ou evitar o estabelecimento de estresse hídrico considerável, 
que possa ser danoso às associações mutualistas com organismos que vivem 
dentro ou perto da superfície radicular (SCHOLZ et al., 2008a). A ascensão 
hidráulica também pode ser importante para manter ou aumentar a absorção de 
nutrientes pelas raízes finas. 

As grandes diferenças interespecíficas na profundidade alcançada pelos sistemas 
radiculares, a presença de um sistema radicular dimórfico em muitas espécies e a 
ocorrência de ascensão hidráulica resultam em um padrão de exploração da água 
no solo que é muito mais complexo do que é postulado pelo modelo solo-água 
de dois compartimentos. Árvores do Cerrado extraem água ao longo de todo o 
perfil do solo até o lençol freático (OLIVEIRA et al., 2005; QUESADA et al., 
2008). Além disso, o padrão é dinâmico, e a maior parte da água extraída pelas 
raízes é proveniente das camadas mais profundas durante a estação seca. Por outro 
lado, medidas de evapotranspiração sugerem que uma quantidade significativa 
da precipitação anual não é absorvida pela vegetação e, portanto, não retorna à 
atmosfera pela transpiração (GIAMBELLUCA et al., 2009).

m a n u t e n ç ã o  d o  b a l a n ç o  H í d r I c o  
e m  á r v o r e s  d o  c e r r a d o *

A precipitação na Reserva Ecológica do IBGE - Recor é fortemente sazonal, 
com cerca de cinco meses praticamente sem chuva, durante os quais o déficit de 
saturação do ar (D) é duas vezes maior que os valores medidos na época chuvosa. 
Como consequência da flutuação sazonal das chuvas e de D, o potencial hídrico do 
solo muda substancialmente nos primeiros 100 cm do solo, mas permanece quase 
constante abaixo de 2 m de profundidade, apesar da extração de água pelas raízes a 
estas profundidades. Contudo, independentemente dos padrões de distribuição das 
raízes, será que as árvores do Cerrado experimentam um considerável déficit hídrico 
durante a estação seca, devido à forte demanda evaporativa da atmosfera?

*  Apesar das fortes variações na disponibilidade sazonal de água no solo e na demanda evaporativa da atmosfera
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É bem-conhecido que desequilíbrios entre a oferta e demanda de água resultam 
em mudanças no estado hídrico das plantas, que são, em geral, avaliadas por medidas 
do potencial hídrico foliar (Ψ1). Se assumirmos que a transpiração noturna é muito 
baixa, a planta poderia se reidratar durante a noite e seu potencial hídrico equilibraria 
com o do solo. Nestas condições, Ψ1 medido na alvorada seria uma boa estimativa do 
potencial hídrico do solo adjacente ao sistema radicular e, portanto, do estado hídrico 
máximo que a planta poderia alcançar nessas circunstâncias. Esta relação dependeria da 
distribuição do sistema radicular e da disponibilidade de água ao longo das camadas de 
solo exploradas pelas raízes, que varia ao longo do ano. Por outro lado, a planta pode não 
se recuperar completamente durante o período noturno, se processos como transpiração 
noturna e ascensão hidráulica impedirem que o equilíbrio hídrico seja atingido ao longo 
do contínuo solo-raiz-folha. Neste caso, valores de Ψ1 medidos na alvorada continuariam 
sendo mais negativos do que o do solo acessado pelas raízes. 

Árvores do Cerrado ajustam a sua morfologia e fisiologia para minimizar o 
desenvolvimento de déficits hídricos (BUCCI et al., 2008b) e, dessa forma, mantêm um 
balanço hídrico interno praticamente constante ao longo do ano, apesar das variações 
sazonais da precipitação e no déficit de saturação do ar (Fotos 2A a 2C). As variações 
sazonais de  medidas na alvorada são pequenas. Os valores de Ψ1 medidos, na alvorada, 
geralmente estão na faixa de –0,1 e –0,3 MPa na estação chuvosa e entre –0,3 e –1 
MPa na estação seca (BUCCI et al., 2005; FRANCO et al., 2005). Valores nesta faixa 
indicam contato com um solo relativamente úmido. Além disso, várias espécies do 
Cerrado apresentam transpiração noturna, que corresponde a cerca de 20% a 22% da 
transpiração diária durante a estação seca, restringindo a capacidade de recarga noturna 
dos reservatórios de água (BUCCI et al., 2004). A ascensão hidráulica observada em 
muitas espécies também pode limitar ou retardar a recarga noturna dos reservatórios 
de água. Por outro lado, valores mínimos de Ψ1 são geralmente alcançados entre o 
meio-dia e o início da tarde, quando a demanda evaporativa da atmosfera alcança o seu 
pico e o desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de água pelas plantas alcança o 
seu máximo. Os valores mínimos de Ψ1  para árvores do Cerrado estão geralmente na 
faixa de –1 e –3 MPa, com pouca ou nenhuma variação sazonal (BUCCI et al., 2005; 
FRANCO et al., 2005). Uma representação esquemática dos fatores mais relevantes que 
afetam o balanço hídrico de plantas lenhosas do cerrado é apresentada na Figura 1.

FIGuRa 1
Representação diagramática dos fatores mais relevantes que afetam o balanço hídrico de 
espécies lenhosas do Cerrado

Modificado de Franco (2002)

Nota:  O estado ou condição hídrica da planta em geral é avaliado por medidas do potencial hídrico. As setas sólidas 
indicam processos que estão bem estabelecidos na literatura ou sua ocorrência foi relatada em espécies lenhosas 
do cerrado. As setas pontilhadas indicam processos que são controversos (a maioria provavelmente controlados 
por reguladores de crescimento endógenos, incluindo pigmentos receptores) ou pouco estudados no cerrado. Para 
simplificar, não foram incluídos processos que afetam a disponibilidade de água no solo (por exemplo, evaporação de 
água do solo, precipitação, características físicas do solo, topografia, etc).  

Déficit de pressão de vapor Irradiação solar Fotoperíodo

Armazenamento 
interno de água

Absorção de água e redistribuição
hidráulica pelas raízes

Disponibilidade de
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Arquitetura e eficiência
do sistema radicular

Estrutura e eficiência
do sistema de transporte

Abertura estomática

transpiração da copa
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FOTOS 2A a 2C Características morfológicas (folhas e caule),  associadas à regulação hidráulica em árvores do Cerrado. Fotos: IBGE, Centro de Estudos Ambientais do Cerrado.

FOTO 2A FOTO 2B FOTO 2C
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A arquitetura hidráulica e os parâmetros relativos às relações hídricas das árvores 
do Cerrado se ajustam durante a estação seca para evitar o déficit hídrico crescente e 
assegurar a homeostase nos valores mínimos de Ψ1 e na perda total diária de água pela 
planta (iso-hidria). Desta maneira, o comportamento iso-hídrico das árvores do Cerrado 
é resultado de uma diminuição da superfície foliar total por árvore, um forte controle 
estomático das perdas por evaporação, um aumento na condutividade hidráulica 
específica da folha e na condutância hidráulica foliar e um aumento da quantidade de 
água retirada dos reservatórios internos do caule, durante a estação seca. A eficiência no 
transporte de água aumenta, nas mesmas proporções, nas folhas e nos ramos terminais 
durante a estação seca. Todos estes ajustes sazonais contribuem para a manutenção 
de Ψ1 acima de limiares críticos, com isso reduzindo o risco de formação de embolia 
nos ramos e ajudando a evitar a perda de turgor em tecidos foliares durante a época 
seca. Esses ajustes permitem que os ramos das espécies lenhosas do Cerrado operem 
bem-distanciados do ponto de disfunção catastrófica para a cavitação, enquanto as 
folhas operam próximas e sofrem embolia em uma base diária, especialmente durante a 
estação seca (BUCCI et al., 2003). Contudo, árvores do Cerrado possuem mecanismos 
que promovem o reabastecimento de água de vasos que sofreram embolia dos pecíolos 
foliares, desta maneira restaurando a integridade do sistema de transporte e do fluxo de 
água pelas folhas (BUCCI et al., 2003).

As variações sazonais na condutância estomática e a forte redução diurna na 
abertura estomática durante o período de maior insolação e de maior temperatura do 
ar são principalmente respostas às mudanças no déficit de saturação do ar. Gwv diminui 
acentuadamente com o aumento de D, o que limita fortemente a transpiração durante 
a estação seca. Algumas espécies apresentam restrição estomática mesmo durante a 
estação chuvosa, dependendo da demanda evaporativa da atmosfera (FRANCO, 1998; 
MEINZER et al., 1999; FRANCO; LÜTTGE, 2002). Limitações hidráulicas na 
capacidade de transporte de água em resposta à forte demanda evaporativa da atmosfera 
podem contribuir para as reduções observadas na abertura estomática, em resposta a 
um aumento de D. Além disso, a resposta estomática ao aumento do déficit de pressão 
de vapor entre a folha e o ar pode variar em função do estado hídrico da planta. Em 
estudos com plantas de cerrado colocadas em vaso e expostas à retenção de água, o Ψ1 

em que ocorreu o fechamento dos estômatos variou de -2,4 a -3,9MPa (SASSAKI et 
al., 1997; MORAES;  PRADO, 1998). 

O fechamento estomático em fases anteriores da dessecação foliar pode ser um 
importante mecanismo de proteção contra cavitação do xilema, que poderia privar 
folhas de abastecimento suficiente de água e, potencialmente, causar a morte da folha. 
À medida que diminui a disponibilidade de água no solo, a coluna de água no xilema 
fica sujeita a uma tensão crescente e, com isso, pode ocorrer a cavitação do xilema. A 
prevenção da cavitação pelo controle da abertura estomática pode ser particularmente 

crítico para plântulas recém-estabelecidas de espécies de Cerrado com copa perene 
(sempre-verdes), que sofrem déficit hídrico considerável (HOFFMANN et al., 2004). 
Na fase de plântula, o sistema radicular ainda é bastante superficial e estas não têm 
acesso às camadas mais profundas de solo úmido durante a estação seca, estando, 
portanto, mais expostas à escassez de água que ocorre nas camadas superficiais do 
solo. No entanto, faltam estudos detalhados sobre a resposta de plântulas de espécies 
lenhosas do Cerrado em relação ao déficit hídrico sazonal, particularmente sobre as 
suas adaptações para manterem um balanço hídrico favorável que permita sobrepujar 
o período seco. Características como a capacidade, mesmo que limitada, de ajuste 
osmótico (PEREZ; MORAES, 1991; MORAES; PRADO, 1998), perda parcial ou 
total das folhas, mudanças no módulo de elasticidade volumétrico (BUCCI, 2001), forte 
controle estomático da transpiração e investimento inicial principalmente em biomassa 
de raízes e estruturas de reserva devem contribuir para a sobrevivência na época seca.

c o n v e r g ê n c I a  e  d I v e r s I d a d e  n a  e s t r u t u r a  
e  f u n ç ã o  e m  p l a n t a s  l e n H o s a s  d o  c e r r a d o

Diferenças específicas nos padrões de crescimento e características morfológicas e 
funcionais das folhas estão associadas a diferentes estratégias de fixação de carbono 
e de regulação dos fluxos foliares de água e CO2, enquanto a arquitetura do sistema 
radicular direciona as estratégias de utilização dos recursos hídricos e nutrientes do solo. 
Os diferentes padrões de distribuição e arquitetura do sistema radicular, a diversidade 
de mecanismos de controle do uso da água entre as espécies lenhosas de cerrado, assim 
como a variedade de padrões fenológicos sugerem que as repartições temporal e espacial 
dos recursos devem desempenhar um papel importante na redução da competição entre 
plantas lenhosas no Cerrado, contribuindo decisivamente para a manutenção da alta 
diversidade de espécies e sua coexistência. Contudo, apesar da alta diversidade de árvores 
do Cerrado e da variedade de estratégias de uso dos recursos hídricos do solo, estas tendem 
a apresentar um espectro de variação bem-delimitado nas suas características estruturais 
e funcionais (BUCCI et al., 2008b; SCHOLZ et al., 2008b). Por exemplo, existe uma 
forte correlação linear entre a área foliar específica (AFE – área foliar/massa seca foliar) 
e a densidade da madeira. Em plantas lenhosas do Cerrado, a AFE está fortemente 
correlacionada com a assimilação de CO2 (FRANCO et al., 2005), com a concentração de 
nutrientes na folha (FRANCO et al., 2005; HOFFMANN et al., 2005b) e com o ponto 
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de perda de turgor das folhas, um importante parâmetro de relações hídricas (BUCCI 
et al., 2004). Por outro lado, a densidade de madeira em plantas lenhosas do Cerrado 
está estreitamente correlacionada com a eficiência do transporte de água na planta, a 
sua capacidade de armazenar água e de resistir ao déficit hídrico (BUCCI et al., 2004, 
2008b; SCHOLZ et al., 2007a, 2008b; BUCCI et al., 2008b). Portanto, existe uma forte 
convergência em vários atributos estruturais e funcionais relacionados com o balanço de 
carbono, água e nutrientes entre as espécies. No entanto, os estudos foram realizados com 
um número limitado de taxa, a partir de um número restrito de famílias botânicas. Estes 
estudos têm de ser estendidos a um número maior de espécies e ampliados para uma 
escala geográfica.

A maioria dos estudos sobre relações hídricas das árvores do Cerrado foi realizada 
em plantas adultas. Os efeitos da seca sazonal no balanço hídrico de plântulas precisa 
ser mais bem-avaliado. Com base na faixa de variação da densidade da madeira de 0,37-
0,71g cm-3 medido em árvores adultas (BUCCI et al., 2004), sua arquitetura hidráulica 
não foi projetada para suportar pressões hidrostáticas muito negativas. O sistema 
radicular se expande lentamente nos seus primeiros anos de vida, e há evidências de que 
as suas raízes são expostas às camadas superficiais de solo mais seco nesta fase da vida 
da planta (HOFFMANN et al., 2004). Estudos das relações entre controle estomático, 
vulnerabilidade à cavitação do xilema e mecanismos de reparo de embolia em plântulas 
de uma variedade de espécies arbóreas com diferentes estratégias de produção e perda 
de folhas são extremamente necessários. Além disso, as relações hídricas das raízes 
e seu impacto na sobrevivência de plantas lenhosas do Cerrado devem ser melhor 
investigadas. Raízes, especialmente as finas, são mais suscetíveis à cavitação induzida 
pela seca do que os ramos. Isso as coloca como o elo mais fraco ao longo do continuum 
hidráulico de uma planta sob condições de seca. 

p a r e s  c o n g e n é r I c o s  c o m o  u m  m o d e l o  
p a r a  o  e s t u d o  d a s  a d a p t a ç õ e s  d e  p l a n t a s  e m 
e c o s s I s t e m a s  d e  s a v a n a  e  d e  f l o r e s t a  t r o p I c a l 

Interações entre as forças estressoras e as estratégias funcionais resultantes são fatores 
proeminentes que afetam a diversidade vegetal. A alta diversidade de espécies arbóreas 
no bioma Cerrado oferece uma excelente oportunidade para estudos de ecofisiologia 
vegetal comparada, visando à compreensão da evolução da forma e função em plantas 
e das suas limitações adaptativas e evolucionárias. A utilização de pares congenéricos 
neste tipo de estudo, cada par contendo uma espécie do Cerrado e uma espécie de 
floresta do mesmo gênero, aumenta o poder estatístico das análises, enquanto assegura 
concomitantemente a independência filogenética, uma condição essencial para 
inferência em estudos comparativos (HOFFMANN; FRANCO, 2008). 

Ao se comparar as espécies de Cerrado e de Floresta do mesmo gênero, diferenças 
marcantes em características ecológicas e fisiológicas entre estes dois grupos funcionais 

são encontradas já nas primeiras fases de vida. Nos primeiros cinco meses de vida, 
espécies de Mata caracterizam-se por um maior investimento no desenvolvimento da 
parte aérea, indicado pelos maiores valores de área foliar específica (SLA), da razão 
de área foliar (LAR) e de altura, em comparação com espécies de Cerrado. Estas, 
por sua vez, mostram maior alocação de biomassa para raízes grossas (HOFFMAN;  
FRANCO, 2003) e maiores concentrações de carboidratos não estruturais nas raízes, 
especialmente as espécies de copa perene (HOFFMANN; ORTHEN; FRANCO, 
2004). Portanto, plântulas de espécies de Mata se diferenciam fortemente das de Savana 
em atributos relacionados com a competição por luz, enquanto estas se diferenciam das 
espécies de Mata em atributos que aumentam a sua capacidade de rebrota, em resposta 
ao estresse hídrico sazonal e perturbações, como o fogo. 

Estudos mais recentes confirmam que espécies arbóreas do Cerrado e de Mata 
formam dois grupos ou conjuntos distintos de espécies. Vários atributos que caracterizam 
as espécies de Savana (casca mais grossa, menores taxas de crescimento radial, menores 
valores de área foliar específica, maior razão de área de condução de seiva: área foliar, 
alta eficiência hidráulica, menor densidade de folhas na copa) evoluíram de forma 
independente em dezenas de linhagens evolutivas (HAO et al., 2008; HOFFMANN 
et al., 2009; ROSSATTO et al., 2009b; GOTSCH et al., 2010). Contudo, apesar das 
diferenças consistentes entre espécies de Mata e de Cerrado em vários atributos, a 
filogenia tem tido um papel dominante na explicação da variação interespecífica em uma 
grande parte dos atributos examinados até agora (HOFFMANN; FRANCO, 2008). 

As diferenças entre os atributos de espécies arbóreas de Savana e de Mata têm 
consequências importantes para a dinâmica da interface Floresta-Savana. Devido à casca 
substancialmente fina, espécies florestais apresentam taxas muito maiores de mortalidade 
da parte aérea (ou seja, a morte do tronco) durante as queimadas (HOFFMANN et al., 
2009), tornando-as mais suscetíveis a um estrangulamento no recrutamento. Isto reforça 
a histerese existente entre a frequência de incêndios e cobertura arbórea. Contudo, 
devido às maiores taxas de crescimento (ROSSATTO et al., 2009a), à formação de 
dosséis mais densos (HOFFMANN et al., 2005b; GOTSCH et al., 2010) e à maior 
área de copa (ROSSATTO et al., 2009b), espécies florestais devem contribuir mais 
eficazmente para o fechamento do dossel, sob regime de supressão de queimadas, em 
relação às espécies de Savana. Isto acarreta uma diminuição no risco de queimadas, 
devido à alta resiliência de espécies de Mata de Galeria ao fogo e menor densidade da 
vegetação graminosa, que é intolerante ao sombreamento, permitindo que essas florestas 
persistam, mesmo em condições de ocorrência de queimadas nas formações savânicas 
adjacentes (HOFFMANN et al., 2009). 

A forte dinâmica destas interfaces entre a vegetação savânica e as Matas de Galeria 
foi constatada em estudos recentes realizados na Reserva Ecológica do IBGE. A 
partir de medidas da composição isotópica de carbono da matéria orgânica do solo e 
datações por 14C, Silva e outros (2008) mostraram que as Matas de Galeria do Pitoco 
e do Taquara estão em processo de expansão e que este processo se iniciou por volta 
de 3 000 a 4 000 anos antes do presente. Estudos adicionais se fazem necessários para 
generalizar estes resultados para todo o bioma. Por outro lado, projeções do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE indicam que o aquecimento global provocaria 
uma diminuição da precipitação no bioma Cerrado (MARENGO, 2007), o que poderia 
suspender ou mesmo reverter este processo, especialmente em função da forte interação 
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que existe entre a redução na precipitação e o aumento do risco de ocorrência de 
queimadas (HOFFMANN; SCHROEDER; JACKSON, 2002). 

Se, por um lado, espécies arbóreas de Cerrado e de Mata diferem na sensibilidade 
ao fogo, no crescimento e em características da copa, os resultados não são conclusivos 
quanto aos atributos relativos à manutenção do balanço hídrico, em resposta à 
seca sazonal. Em um estudo com seis pares congenéricos, Hao e outros (2008) não 
encontraram diferenças significativas entre as espécies de Mata e do Cerrado para a 
maioria dos atributos examinados, incluindo densidade da madeira, valor do potencial 
hídrico do xilema para perda de 50% da condutividade hidráulica, condutividade 
específica por unidade de área de condução, e condutividade específica por unidade 
de área foliar. No entanto, os valores de condutividade hidráulica foliar máxima e de 
capacitância foliar tenderam a ser mais elevados em espécies do Cerrado. 

Em um estudo em que examinaram a anatomia dos estômatos de 10 pares 
congenéricos, Rossatto e outros (2009a) constataram que, para a maioria dos parâmetros 
estomáticos examinados, a maior parte da variação pode ser atribuída às diferenças 
entre os gêneros. Estes autores concluíram que a variação nestas características entre as 
espécies dos dois ambientes parece ser um produto da história evolutiva de cada grupo e 
não refletiria uma especialização ao ambiente de Savana ou de Mata de Galeria. 

Em um estudo mais recente, com 11 pares congenéricos, Gotsch e outros (2010) 
concluíram que as espécies arbóreas de Mata tiveram menor eficiência na capacidade 
de transporte de água e menor capacidade de manter a homeostase do potencial hídrico 
foliar, devido a uma maior alocação em área foliar em relação às espécies de Savana. 
Apesar de diferenças significativas nas relações hídricas encontradas entre os dois 
grupos, as relações entre atributos, tais como a densidade da madeira e valores mínimos 
de potencial hídrico foliar, foram indistinguíveis entre os dois grupos de espécies, 
indicando que espécies arbóreas de Mata e de Savana compartilham um eixo comum de 
estratégias de uso de água, que envolve vários atributos estruturais e funcionais.
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I n t r o d u ç ã o 

A preservação de áreas de vegetação nativa é de grande importância para a conservação 
da diversidade biológica como um todo, visto que nenhum organismo – seja animal 
ou vegetal – ocorre isolado na natureza, mas como parte de comunidades que juntas 
integram ecossistemas. As interações entre espécies exercem papel fundamental no 
funcionamento e na estabilidade de ecossistemas, pois têm grande influência sobre 
a dinâmica de comunidades. Dentre os muitos tipos de interações entre espécies 
(mutualísticas, predatórias, herbívoras, etc.), destaca-se a polinização, a qual envolve, 
em grande parte, espécies dos dois grupos de organismos com a mais alta diversidade 
biólogica do planeta: plantas e insetos (EHRLICH; RAVEN, 1964). Como toda 
interação mutualística, a interação entre plantas e polinizadores baseia-se no benefício 
mútuo, o que neste caso é a reprodução efetiva para plantas e o acesso a recursos para 
os polinizadores. A importância da polinização para a conservação da biodiversidade 
é imperativa visto que cerca de 80% da flora mundial, incluindo muitas espécies de 
importância agrícola, depende de polinizadores para a reprodução (BUCHMANN; 
NABHAN, 1996; KEARNS; INOUYE; WASER, 1998). 

Grande parte das espécies de polinizadores obtém seu alimento exclusivamente 
de recursos produzidos por plantas. Consequentemente, a conservação de vegetação é 
crucial para a persistência de populações de polinizadores assim como a persistência de 
polinizadores também tem papel fundamental na reprodução e, portanto, persistência de 
populações de plantas nativas e cultivadas. Em vista disso, o estudo das interações entre 
polinizadores e plantas é de relevância fundamental para o manejo e a preservação de 
ecossistemas naturais e agrários (KEVAN; IMPERATRIZ-FONSECA, 2002). 

Este capítulo tem como objetivo a revisão das interações planta-polinizador 
registradas na Reserva Ecológica do IBGE - Recor, com uma área de 1 300 hectares 
de vegetação nativa de Cerrado e que faz parte da Área de Proteção Ambiental Gama 
e Cabeça de Veado (APA-GCV). Após uma breve introdução conceitual sobre o tema, 
serão apresentados dados de diversos estudos realizados na Recor sobre a composição 
de comunidades planta e polinizadores e guildas de polinização já registradas na APA-
GCV. Por fim, serão discutidas a importância da polinização como serviço ambiental e a 
relevância dos polinizadores na conservação do Cerrado. 



p o l I n I z a ç ã o

Antes de tratar da polinização na Recor, serão introduzidos alguns conceitos 
básicos sobre esse processo, e discutida a importância da conservação de plantas e 
polinizadores nativos para a manutenção deste serviço de ecossistema. 

O processo de polinização

O termo polinização é muitas vezes erroneamente usado como sinônimo de 
fertilização. O processo de polinização precede o de fertilização e caracteriza-se 
pela deposição de grãos de pólen (gametas masculinos) sobre o estigma floral, o 
orifício de acesso ao gineceu (ou ovário) de uma flor. Já a fertilização só acontece 
quando um dos grãos de pólen depositados no estigma germina e forma um 
tubo polínico, o qual é conduzido através do estilete até o gineceu onde são 
armazenados os óvulos de uma flor. No gineceu, os núcleos do grão de pólen se 
fusionam com os do óvulo para produzir um embrião e o endosperma, ou tecido 
nutridor, que dará origem a um fruto ao fim de seu desenvolvimento. Devido ao 
fato de que plantas são organismos sem a capacidade de locomoção, o transporte 
de gametas masculinos (pólen) entre flores é realizado através de vetores bióticos 
(polinizadores) ou abióticos (água ou vento).

Mecanismos de interação entre plantas e polinizadores

A grande maioria dos polinizadores, salvo algumas exceções raras, não poliniza 
flores intencionalmente. Porém, espécies de angiospermas polinizadas por 
animais apresentam estratégias eficazes para atrair visitantes e fazer com que 
os mesmos transportem de forma eficiente grãos de pólen entre indivíduos de 
plantas da mesma espécie. A interação entre flores e polinizadores, na maioria 
dos casos, é caracterizada pelo mutualismo, no qual ambos os interagentes se 
beneficiam (PROCTOR; YEO; LACK, 1996; THOMSON, 2003). Como já 
previamente mencionado, o benefício ganho por parte das plantas é o transporte 
de gametas entre indivíduos da mesma espécie promovendo a reprodução 
cruzada, ou seja, reprodução entre indivíduos de genótipos diferentes, muitas 
vezes de populações distantes. Plantas que dependem de polinizadores para a 
reprodução oferecem recursos florais que são atraentes para visitantes. No caso 
dos polinizadores, o benefício vem em forma de recursos florais que podem ser 
usados como alimento para o próprio indivíduo ou para sua cria (néctar, pólen e 
óleos), como material para a construção de ninhos (resinas e óleos) ou para fins 

de acasalamento (fragrâncias e sítio de acasalamento), entre outros (SIMPSON; 
NEFF, 1981). Durante a coleta destes recursos, o polinizador entra em contato 
direto com as partes reprodutivas da flor (anteras e estigma). Consequentemente, 
grãosz de pólen são aderidos ao corpo dos visitantes florais e estes são 
depositados sobre o estigma floral durante o manuseio dos recursos nas visitas 
subsequentes a outras flores. A efetividade da polinização depende em grande 
parte da morfologia floral, pois é através da forma elaborada da corola e do 
posicionamento dos recursos nesta que é garantido o contato entre os visitantes e 
as partes reprodutivas da flor. 

Guildas de polinização 

Desde os tempos que precedem os estudos de Charles Darwin (1862) sobre 
estratégias reprodutivas de orquídeas, tem sido observado que determinadas 
características florais, tais como morfologia, cor e fragrância, além do tipo 
de recurso oferecido, são indicadores do principal grupo de polinizadores 
associados a uma planta (DELPINO, 1868; MUELLER; DELPINO, 1869; 
MUELLER, 1883; KNUTH, 1906; FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979; 
FENSTER et al., 2004). Em virtude dessa convergência de características 
associadas a determinados polinizadores, plantas de famílias diferentes podem 
ser classificadas em “guildas de polinização” de acordo com o grupo de visitantes 
florais que atraem (FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979; FENSTER et al., 2004). 
Essas guildas de polinização são agrupadas nas seguintes categorias: entomofilia 
e polinização por vertebrados. 

A entomofilia é a categoria de polinização mais comum em angiospermas e 
inclui insetos de quatro ordens diferentes (Coleoptera, Diptera, Hymenoptera 
e Lepidoptera) como agentes polinizadores. Várias guildas de polinização são 
reconhecidas nesta categoria, com base em parâmetros que contemplam o grupo 
taxonômico do polinizador, tamanho, tipo de recurso coletado, comportamento, 
etc. Considerando-se os principais grupos de insetos polinizadores mencionados 
acima, a polinização entomófila pode ser divida em cantarofilia (polinização por 
besouros), miofilia (moscas), melitofilia (abelhas), além de esfingofilia (esfingídeos), 
falenofilia (outros lepidópteros noturnos) e psicofilia (borboletas), respectivamente 
(FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979; KEVAN; BAKER, 1983). 

Já a polinização por vertebrados tem suas categorias determinadas de acordo 
com o grupo de animais que atuam como agentes polinizadores (CARTHEW; 
GOLDINGAY, 1997). Dentre as guildas de polinização por vertebrados estão a 
ornitofilia (polinização por pássaros), quiropterofilia (morcegos) e a polinização por 
vertebrados terrestres, a qual inclui marsupiais, répteis e roedores, entre outros. 



a  p o l I n I z a ç ã o  n o  c e r r a d o

Estudos indicam que a flora do Cerrado depende principalmente de vetores bióticos, 
ou seja, polinizadores, para a produção de sementes (OLIVEIRA; GIBBS, 2002; 
OLIVEIRA;  GIBBS; BARBOSA, 2004; GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006; BARBOSA; SAZIMA, 2008). Dentre as guildas de 
polinização registradas no Cerrado estão melitofilia, esfingofilia, falenofilia, ornitofilia 
e quiropterofilia (OLIVEIRA; GIBBS, 2002; GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006). A polinização por abelhas (melitofilia) figura como a 
guilda mais comum em plantas do Cerrado, e vários estudos têm se ocupado com a 

caracterização de comunidades deste grupo no Cerrado e suas interações com plantas 
hospedeiras (SILBERBAUER-GOTTSBERGER; GOTTSBERGER, 1988;  PEDRO, 
1992; MARTINS, 1994; SILVEIRA; CAMPOS, 1995; CARVALHO; BEGO, 1996; 
BOAVENTURA, 1998; FREITAS, 1998; GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006). Abelhas são consideradas os principais polinizadores de 
grande parte das angiospermas neotropicais (HEITHAUS, 1979; BAWA, 1990) e sua 
importância para a conservação da vegetação natural de ecossistemas tropicais tem sido 
ressaltada (KEARNS et al., 1998; DIAS; RAW; IMPERATRIZ-FONSECA, 1999; 
KEVAN; IMPERATRIZ-FONSECA, 2002). Todavia, veremos, ao decorrer deste 
capítulo, que outros agentes, apesar de menos frequentes, diversos e/ou abundantes, 
também desempenham papel importante na polinização de plantas nativas do Cerrado.
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GRÁFICO 1
Riqueza relativa de espécies de abelhas, em áreas de Campo Sujo recém-queimadas na 
Reserva Ecológica do IBGE e no Jardim Botânico de Brasília, segundo as famílias - 1998

Fonte: Freitas, R. I. P. de. Abelhas silvestres (Hymenoptera: Apoidea) e a floração de plantas em áreas de cerrado 
recém-queimadas no Distrito Federal. Brasília, DF, 1998. Com adaptações. 

c o m u n I d a d e s  d e  p l a n t a s  e  a b e l H a s  
n a  r e c o r  e  a pa - gc v

Considerando-se a extensão e diversidade de angiospermas da APA-GCV, pouco 
se sabe sobre suas comunidades de plantas e abelhas polinizadoras visto que, até 
o presente, somente dois trabalhos se ocuparam da caracterização e análise destas 
(BOAVENTURA, 1998; FREITAS, 1998) e um terceiro estudo, em desenvolvimento, 
visa ampliar o conhecimento sobre comunidades de plantas e abelhas na Recor 
(CAPPELLARI et al., 2008). Na Recor, o único estudo concluído sobre comunidades 
de plantas e polinizadores foi realizado em Campo Sujo recém-queimado, com 
predominância de espécies herbáceas e arbustivas (FREITAS, 1998). Este estudo 
revelou que, ao longo das estações do ano nesse ambiente, abelhas sociais nativas 
(Apidae: Meliponini, Bombini) e abelhas solitárias (Megachilidae, Apidae: Centridini, 
Exomalopsini, Tetrapediini) têm papel chave como polinizadores de plantas de diversas 
famílias. 

Freitas (1998) avaliou abelhas e plantas em três áreas de campo sujo recém-
queimado na Recor e outras duas no Jardim Botânico de Brasília - JBB, perfazendo 
um total de 20 hectares, mediante coletas em transectos previamente demarcados 
(SAKAGAMI; LAROCA;  MOURE, 1967). Nessas cinco áreas foram amostradas, 
135 espécies de angiospermas e 204 espécies de abelhas, contemplando as cinco famílias 
de abelhas registradas na região neotropical (Gráfico 1). Dentre estas, destaca-se a 
família Apidae, com 96 espécies. As tribos Centridini, Exomalopsini, Tapinotaspidini e 
Tetrapedini apresentam a maior riqueza de espécies nas cinco áreas amostradas. 
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Em termos de diversidade, três espécies de abelhas da família Apidae somam 21% dos 
indivíduos coletados: Bombus pauloensis Franklin (N= 247), Apis mellifera Linnaeus (N= 239) e 
Paratrigona lineata Lepeletier (N= 208). A abundância de indivíduos das tribos Bombini, Apini 
e Meliponini, respectivamente, é atribuída ao seu comportamento social, que requer muitos 
indivíduos para o suprimento nutricional de uma colônia. Dentre as abelhas semissociais e 
solitárias, destacam-se os gêneros Agapostemum, Augochloropsis, Dialictus e Pseudoagapostemum 
(Halictidae), que juntos somam mais de 600 indivíduos ou cerca de 18% das comunidades 
amostradas. Além disso, espécies solitárias Exomalopsis auropilosa Spinola (N=122), Ex.: 
fulvofasciata Smith (N= 113) e Ceratina asunciones Strand (N= 137), pertencentes à família 
Apidae, perfazem 11% dos indivíduos coletados. Esses dados indicam que 11 das 204 espécies 
amostradas são muito abundantes, enquanto a maioria das outras espécies são raras ou tem 
registros escarsos. De fato, 56 (45%) das espécies de abelhas amostradas neste trabalho foram 
registradas uma única vez. Em vários aspectos, a rica diversidade e a abundância de abelhas 
registradas na Recor confirmam padrões diagnosticados em estudos prévios da apifauna do 
Cerrado (SILVEIRA; CAMPOS, 1995; PINHEIRO-MACHADO et al., 2002). 

As 135 espécies de plantas amostradas nas comunidades estudadas por Freitas (1998) 
pertencem a 42 famílias, dentre as quais a maior diversidade de espécies foi registrada em 
Asteraceae (18%) e Leguminosae (10%), entre outras. Espécies de Asteraceae atraíram o 
maior número de espécies e indivíduos de abelhas. Por outro lado, famílias como Lamiaceae, 
apesar de terem com poucas espécies registradas, são peças-chave nas comunidades estudadas, 
apresentando uma grande diversidade e abundância de visitantes (Tabela 1). 

O outro estudo concluído sobre as comunidades de plantas e polinizadores foi 
realizado por Boaventura (1998) no Jardim Botânico de Brasília, dentro da APA-
GCV, em áreas de cerrado ralo e cerrado denso por um período de dois anos. Foram 
usados dois transectos, seguindo a metodologia de Sakagami, Laroca e Moure 
(1967), sendo um transecto de 2 640 m de extensão no Cerrado Ralo e outro de 4 
130 m no Cerrado Denso para a coleta semanal de visitantes florais. Este estudo 
registrou 185 espécies de plantas e 209 espécies de abelhas visitantes, contemplando 
as cinco famílias de abelhas com padrões de diversidade e abundância similares aos 
registrados por Freitas (1998) (Tabela 2).

Esses dois estudos conjuntamente registraram 302 espécies de abelhas, indicando 
que a Apidae apresenta a maior diversidade de espécies. Outro aspecto interessante 
das comunidades estudadas por Boaventura (1998) e Freitas (1998) é a similaridade 
das espécies encontradas nas três fitofisionomias estudadas, as quais compartilham 
204 espécies de abelhas. Se considerados somente os registros identificados no nível 
de espécie, estes trabalhos contam com 52 espécies em comum. Esta similaridade 
na composição das comunidades de abelhas em Campo Sujo e Cerrado corrobora a 
ideia de que polinizadores podem funcionar como “pontes” que conectam espécies 
de fitofisionomias diferentes, desempenhando assim um papel importante na 
manutenção e estabilidade de comunidades de plantas e polinizadores (GILBERT 
JUNIOR, 1980).

Famílias
de

angiospermas

Riqueza de
espécies

de plantas

Número de espécies
de abelhas

polinizadoras

Abundância
de

visitantes florais

Asteraceae 24  114  1 126
Leguminosae 14    47   274
Euphorbiaceae   9    40   141
Malpighiaceae   8    24     85
Lamiaceae   5    84   702
Rubiaceae   4    50    281
Lythraceae   3    43   166
Sterculiaceae   1    35      97

TABELA 1

Fonte: Freitas, R. I. P. de. Abelhas silvestres (Hymenoptera: Apoidea) e a floração de plantas em áreas de Cerrado recém-
queimadas no Distrito Federal. Brasília, DF, 1998. Com modificações.

Riqueza de espécies de plantas, número de espécies de abelhas polinizadoras e abundância
de visitantes florais, em áreas de Campo Sujo recém-queimadas, na Reserva Ecológica 
e no Jardim Botânico de Brasília, segundo as famílias de angiospermas
período julho de 1996-dezembro de 1996

TaBELa 1

Campo Sujo (1) Cerrado (2) Campo Sujo (1) Cerrado (2)

Total   204   209  3 251  2 753

Apidae   96   129  2 121  2 168

Halictidae   57   41   712    367

Megachilidae   46   34   346   124

Colletidae   6     4   11   9

Andrenidae   2     1   61   85

TABELA 2

Fontes: Freitas, R. I. P. de. Abelhas silvestres (Hymenoptera: Apoidea) e a floração de plantas em áreas de Cerrado recém-
queimadas no Distrito Federal. Brasília, DF, 1998; e Boaventura, M. C. Sazonalidade e estrutura de uma comunidade de abelhas 
silvestres (Hymenoptera: Apoidea) numa área de Cerrado do Jardim Botânico de Brasília, Distrito Federal. Brasília, DF, 1998. 
Com modificações.
(1) Área recém-queimada na Reserva Ecológica do IBGE e no Jardim Botânico de Brasília. (2) Área do Jardim Botânico de 
Brasília.

Riqueza e abundância das abelhas, em áreas de Campo Sujo e Cerrado,
segundo as famílias - período julho de 1996-dezembro de 1996

Riqueza Abundância
    Famílias

TaBELa 2
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A maior diversidade de angiospermas registradas na 
Recor pertence à família Asteraceae, segundo estudo 
do IBGE (RESERVA…, 2004), a qual é caracterizada 
por um sistema relativamente generalista de polinização 
com inflorescências de simetria radial, de fácil acesso 
aos polinizadores, as quais oferecem néctar e pólen 
como principais recursos florais. A maioria das espécies 
de Asteraceae é polinizada por abelhas, muitas vezes 
sociais, dentre elas meliponíneos popularmente 
conhecidas como “abelhas sem ferrão” ou “abelhas 
mirim” (Apidae: Meliponini spp.). Além deste grupo, 
as mamangavas (Apidae: Bombini, Bombus spp.) e a 
“abelha-europa” (Apis mellifera) também são visitantes 
frequentes de espécies de Asteraceae. 

Entretanto, o Cerrado apresenta uma grande 
diversidade de sistemas de polinização, além do sistema 
generalista encontrado em espécies da família Asteraceae. 
As guildas de polinização registradas no Cerrado 
incluem a produção dos mais variados tipos de recursos 
e morfologias florais adaptados à atração de vertebrados 
e invertebrados como polinizadores (OLIVEIRA; 
GIBBS, 2002; GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006;  BARBOSA; SAZIMA, 
2008). O mais longo estudo sobre sistemas de 
polinização no Cerrado, realizado ao longo de 30 anos 
em uma área de um hectare em Botucatu - SP, registrou 
12 guildas de polinização distribuídas entre 301 espécies 
de plantas (GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006). 

Embora haja poucos estudos no nível de 
comunidade sobre plantas e polinizadores da Recor 
e APA-GCV, diversos estudos pontuais sobre a 

polinização e biologia reprodutiva de determinados 
grupos de angiospermas foram desenvolvidos na 
área (BARROS, 1989, 1992; OLIVEIRA, 1992; 
OLIVEIRA; GIBBS, 1994, 2000; PROENÇA; 
GIBBS, 1994; SILVA, 1995; FREITAS, 1998; 
RIBEIRO, 2003; OLIVEIRA; GIBBS; 
BARBOSA, 2004; LIMA, 2005; CONSOLARO, 
2008). Estes estudos demonstraram que, além das 
abelhas, espécies de morcegos, esfingídeos, lepidópteros 
noturnos e beija-flores também figuram como 
polinizadores primários e secundários de espécies das 
plantas nativas. A seguir, veremos as guildas registradas 
na APA-GCV e na Recor até o presente, de acordo 
com a classificação citada acima.

Guildas de polinização por vertebrados

Ornitofilia
Bastante comum na região tropical, esta guilda tem 
pássaros como principais polinizadores e, ao contrário 
do que se pensa, não se restringe ao grupo dos beija-
flores (Trochilidae), mas inclui várias espécies de 
passerídeos. O uso de néctar para a alimentação ocorre 
em aproximadamente 22% das 9 000 espécies de pássaros 
conhecidas na natureza (WESTERKAMP, 1999). Flores 
que atraem pássaros como polinizadores apresentam, em 
geral, cores vibrantes, tais como vermelho e alaranjado, 
forma tubular ou de pincel   (Foto 1A), produção de 
néctar em grandes quantidades e com baixa concentração 
de açúcar (WESTERKAMP, 1999). Os registros 
feitos até o momento indicam que, no Cerrado, as 
plantas ornitófilas são predominantemente polinizadas 
por beija-flores (Trochilidae) (BARBOSA, 1997; 
MARTINS; BATALHA, 2006; GOTTSBERGER; 
SILBERBAUER-GOTTSBERGER, 2006). 
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Na APA-GCV, a polinização ornitófila foi registrada em cinco espécies do 
gênero Palicourea (Rubiaceae) (SILVA, 1995; CONSOLARO, 2008), as quais 
têm beija-flores como principais agentes polinizadores (Quadro 1; Foto 1B).

Outros registros de pássaros como visitantes florais de espécies na 
APA-GCV indicam associações oportunísticas, onde os pássaros obtêm 
recursos sem realizar polinização. Em estudo sobre a polinização e biologia 
reprodutiva de espécies simpátricas de Vochysiaceae, Oliveira e Gibbs (1994), 
registraram várias espécies de colibris e as flores de cinco espécies de Vochysia 
(Quadro 1). Contudo, essas espécies de beija-flores são pilhadoras de recursos 
e não efetuam polinização pois não contactam as partes reprodutivas das 
flores enquanto extraem néctar (OLIVEIRA; GIBBS, 1994).

Em flores de pequi (Caryocariaceae: Caryocar brasiliense Cambess.) foram 
observadas três espécies de beija-flores e outras sete espécies de passerídeos 

(GRIBEL, 1986). Este autor concluiu que beija-flores parecem ter papel secundário 
na polinização do pequi devido à falta de contato entre o corpo dos animais e as 
partes reprodutivas das flores. Os passarídeos podem, eventualmente, ter algum 
efeito positivo sobre a polinização do pequi, considerando o contato destas espécies 
com as partes reprodutivas florais durante visitas matinais (GRIBEL, 1986). A visita 
oportunista de pássaros às flores polinizadas por outros grupos de animais parece 
também ocorrer em espécies de Bauhinia e Styrax (Quadro 1).

Além destas espécies, observações ocasionais indicam a visita de beija-
flores a alguns gêneros com espécies de polinização ornitófila em outras áreas, 
tais como: Amazonia, Calliandra (Foto 1A) e Hypenia (GOTTSBERGER; 
SILBERBAUER-GOTTSBERGER, 2006). Todavia, estudos detalhados 
serão necessários para determinar o papel desses visitantes na reprodução 
destas espécies. 
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  Caesalpinaceae

Bauhinia spp. • 1
  Caryocaraceae

Caryocar brasiliensis  Cambess • • • • • • • • • 2
  Lamiaceae

Amasonia hirta  Benth • 1
Hypenia micrantha Harley • 1

  Mimosaceae
Calliandra dysantha  Benth • 1

  Styracaceae
Styrax ferrugineus Nees & Mart • • 1 e 6

  Rubiaceae
Palicourea coriacea  (Cham.) K. Schum • 3
P.macrobotrys  Ruiz & Pavon • 3
P.marcgravii A. St.-Hil. • • 3
P. officinalis Mart. • • • 3
P. rigida Humbol., Bonpl. & Kunth • • • • • 4

  Vochysiaceae
Vochysia elliptica (Spreng.) Mart. • • 5
V. pyramidalis  Mart. • • 5
V. rufa  Mart. • • 5
V. thyrsoidea Pohl • • 5
V. tucanorum Mart. • • 5

•  Espécie que tem morcegos como polinizadores primários. 

QUADRO 1

por família e espécie do pássaro, segundo as famílias e as espécies de flores - 1986-2008
Flores visitadas por pássaros em fitofisionomias de Cerrado na Área de Proteção Ambiental Gama Cabeça de Veado - APA-CGV, 

Pássaros, por família e espécie

Fontes: 1. Observações pessoais; 2. Gribel (1986); 3. Consolaro (2008); 4. Silva (1995); 5. Oliveira e Gibbs (1994); e 6. Oliveira e Gibbs (2000).
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Guildas de polinização por vertebrados: FOTO 1A Exemplo de flor ornitófila com corola tipo pincel, Calliandra dysantha (Mimosoidae). Foto:  Simone Caroline Cappellari; FOTO 1B Flores de Palicourea officinalis (Rubiaceae) visitadas pelo 
beija-flor Chlorostilbon aureoventris (Trochilidae). Foto: Hélder Consolaro; FOTO 1C O morcego Anoura geoffryi (Glossophaginae) coletando nectar de uma flor de Caryocar brasiliense (Caryocaraceae). Foto:  Rogério Gribel; FOTO 1D Flor de 
Pseudobombax longiflorum (Malvaceae), exemplo de flor quiropteófila. Foto: Simone Caroline Cappellari.

FOTO 1A FOTO 1B

FOTO 1C FOTO 1D
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Quiropterofilia
Este sistema de polinização ocorre 
em espécies de plantas tropicais que 
têm morcegos como os principais 
agentes polinizadores. Muitas espécies 
quiropterófilas têm porte arbóreo, mas 
a polinização por morcegos também 
já foi registrada em herbáceas da 
família Gentianiaceae (MACHADO; 
SAZIMA; SAZIMA, 1998). Flores 
quiropterófilas apresentam corola de 
cor pálida, como branco ou creme, em 
forma de campânulas, prato ou pincel, 
destacada a folhagem; odores similares 
a material orgânico fermentado; antese 
noturna e produção de néctar em 
grandes quantidades e com baixo teor 
de açúcares (< 17%), além da produção 
massiva de pólen através de várias 
anteras (FAEGRI; VAN DER PIJL, 
1979; DOBAT; PEIKERT-HOLLE, 
1985; GRIBEL, 1986). 

Todas essas características podem 
ser relacionadas com a morfologia e 
os sistemas perceptivo e fisiológico 
dos visitantes, os quais se orientam 
principalmente por sonar, têm visão 
acromática e utilizam os odores florais 
para orientação à longa distância 
(FAEGRI;  VAN DER PIJL, 1979). 
A morfologia da corola com anteras 
numerosas promove a deposição de pólen 
junto ao corpo dos visitantes, e a posição 
das flores facilita a extração dos recursos 
por visitantes que não pousam nas flores, 
mas pairam no ar enquanto extraem os 
recursos (VOGEL, 1968; SAZIMA; 
SAZIMA, 1977; HEITHAUS, 1982). A 
produção de néctar em soluções diluídas 
com baixa concentração de açúcares e a 
produção de poucas flores por indivíduo 
são tidas como algumas das estratégias 
florais que motivam a visitação de 
várias flores pelos agentes polinizadores, 
a fim de saciar suas necessidades 
energéticas, consequentemenete 

aumentando as chances de polinização 
cruzada (HEITHAUS, 1982; DOBAT;  
PEIKERT-HOLLE, 1985).  

Dentro da ordem Chiroptera, os 
morcegos nectaríferos neotropicais 
ocorrem principalmente na subfamília 
Glossophaginae com 37 espécies 
reconhecidas (CARSTENS; 
LUNDRIGAN; MYERS, 2002). A 
associação entre flores e morcegos, assim 
como a ornitofilia, evoluiu a partir da 
frugivoria, e nem todos os morcegos 
que visitam flores em busca de néctar 
alimentam-se exclusivamente deste 
recurso (DOBAT; PEIKERT-HOLLE, 
1985). Enquanto a alimentação à base 
de néctar é facultativa em alguns grupos, 
restringindo-se aos meses do ano nos 
quais a disponilidade de frutos é baixa, 
morcegos das subfamílias Glossophaginae 
e Phyllonycterinae, de ocorrência restrita 
à região neotropical, têm associações 

florais especializadas e alimentam-
se primariamente de néctar e pólen 
(HOWELL, 1977; SAZIMA; SAZIMA, 
1977; GRIFFITHS, 1978; BUZATO; 
FRANCO, 1992; GRIBEL; HAY, 1993). 
Estima-se que mais de 500 espécies de 
angiospermas na região neotropical sejam 
polinizadas por morcegos (VOGEL, 1969). 

A quiropterofilia é um sistema de 
polinização ainda pouco conhecido 
no Cerrado, representando menos 
do que 5% das espécies comunidades 
amostradas (OLIVEIRA; GIBBS, 
2000, 2002; GOTTSBERGER; 
SILBERBAUER-GOTTSBERGER, 
2006; BARBOSA; SAZIMA, 2008). 
Vale ressaltar que devido ao fato de ser 
este um sistema com polinizadores e 
flores de atividade noturna, registros e 
observações deste tipo de polinização 
são mais escassos do que sistemas de 
polinização diurnos. 

Na área da APA-GCV, a 
quiropterofilia é sugerida para seis 
espécies de angiospermas (Quadro 
2). A polinização por morcegos foi 
confirmada no pequi (C. brasiliense, 
Foto 1C), no jatobá (Caesalpinaceae: 
Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne) 
e sugerida para o embiruçu-do-cerrado 
(Malvaceae: Pseudobombax longiflorum 
(Mart. & Zucc.) A. Robyns) (GRIBEL, 
1986; GIBBS; OLIVEIRA; BIANCHI, 
1999). De acordo com Gribel (1986), 
muitos dos morcegos visitantes de flores 
do pequi são onívoros e alimentam-
se não somente de pólen e néctar 
como também de insetos e frutos. O 
principal polinizador do pequi é um 
morcego filostomídeo (Phyllostomidae, 
Glossophaginae: Glossophaga soricina 
Pallas), o qual tem hábito generalista e 
depende de várias fontes de alimento, 
incluindo plantas não quiropterófilas, 
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Caesalpinaceae

  Bauhinia rufa  (Bong.) Steud. Herbáceo Branca •
  Hymenaea stignocarpa Mart. ex Hayne Arbóreo Branca • • •
Caryocaraceae

  Caryocar brasiliense Cambess Arbóreo Branca • • •  • • •  • •
Lythraceae

  Lafoensia pacari  A. St.-Hil. Arbóreo Creme •
Malvaceae

  Pseudobombax longiflorum  (Mart. & Zucc.) A. Robyns Arbóreo Branca •
Malvaceae

  Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A. Robyns Arbóreo Branca •

•  Espécie que tem morcegos como polinizadores primários.             Espécie que tem morcegos como polinizadores secundários.
Fontes: Gribel, Oliveira e Lemes (1985); Gribel (1986, 1988); Gribel e Hay (1993); Gibbs, Oliveira e Bianchi (1999); e Oliveira e Gibbs (2000). Com adaptações.

QUADRO 2
Plantas visitadas por morcegos na Fazenda Água Limpa da UnB e no Jardim Botânico de Brasília,
classificadas por hábito e cor da corola, segundo as famílias e espécies - período 1986-2000

Morcegos

Cor da corolaHábito

Phyllostomidae Molossidae

Famílias e espécies de plantas

Página 1
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para saciar suas necessidades metabólicas 
(LEMKE, 1984, 1985; GRIBEL, 
1986). Enquanto seus visitantes 
parecem ser pouco especializados, o 
pequi depende da visita de morcegos 
para a polinização cruzada. Além disso, 
a polinização por vetores bióticos 
(morcegos) resulta em uma produção 
de frutos significativamente maior do 
que a produzida por autopolinização 
(GRIBEL, 1986).

O jatobá é visitado por algumas 
espécies de morcegos polinizadores do 
pequi, porém a floração destas duas 
espécies não se sobrepõe, e ambas 
representam importantes fontes de néctar 
e pólen para morcegos ao longo do ano. 
Todas as espécies quiropterófilas listadas 
no Quadro 2 também foram registradas 
na Recor, segundo estudo do IBGE 
(RESERVA...,  2004). Portanto, é muito 
provável que esta guilda de polinização 
ocorra pelo menos com a mesma 
frequência registrada na FAL e no JBB, 
áreas adjacentes à Recor que também 
fazem parte da APA-GCV.

Na extensão da Recor, populações 
de espécies quiropterófilas ocorrem em 
ambientes de Cerrado, Campo Sujo e 
bordas das Matas de Galeria. Portanto, a 
preservação destes hábitats é importante 
para a manutenção da variabilidade 
genética em populações destas espécies 
vegetais, o que consequentemente 
resulta em disponibilidade de recursos 
alimentares para o grupo mais diverso 
de mamíferos do Cerrado: os morcegos 
(MARINHO-FILHO, 1996). Os 
sistemas de polinização do pequi e do 
jatobá por morcegos ilustram mais um 
caso de interdependência entre espécies 
de plantas e polinizadores em que a 
persistência dos interagentes não pode 
existir sem a preservação dos hábitats 
onde elas ocorrem.

Polinização por vertebrados 
terrestres
Na região Neotropical, este tipo 
de polinização envolve espécies de 
marsupiais, roedores e primatas como 
polinizadores principais de algumas 
espécies de angiospermas. Descobertas 
recentes de polinização de plantas 
neotropicais por vertebrados terrestres 
levam a crer que esta guilda seja mais 
comum nesta região do que previamente 
estimado (TORRES de ASSUMPÇÃO, 
1981; LUMER; SCHOER, 1986; 
GRIBEL, 1988). Por vezes, plantas 
polinizadas por mamíferos terrestres 
têm características em comum com 
plantas quiropterófilas, talvez em virtude 
da atividade noturna de alguns de seus 
polinizadores. De fato, muitas delas 
têm morcegos como polinizadores 
secundários, indicando que as pressões 
seletivas exercidas por esses grupos 
podem ser muito similares resultando em 
características florais adaptadas a ambos 
os grupos (GRIBEL, 1988). Porém, a 
delimitação destes grupos em guildas 
distintas é baseada no comportamento 
destes visitantes (alados versus terrestres), 
os quais diferem profundamente no seu 
papel como potenciais dispersores de 
pólen (longas versus curtas distâncias). 

Na área da Fazenda Água Limpa 
da UnB, Gribel (1988) registrou 
visitas do marsupial Caluromys lanatus 
Olfers (Didelphidae), popularmente 
conhecido como “cuíca-lanosa”, flores 
de Pseudobombax tomentosum (Mart. 
& Zucc.) A. Robyns (Malvaceae), 
uma árvore que ocorre em bordas 
de Matas de Galeria. Segundo esse 
autor, o porte arbóreo-arbustivo desta 
planta, com ramificações laterais que 
contatam a copa de outras árvores, 
permite a movimentação de mamíferos 
terrestres entre árvores e seu acesso 

às flores, facilitando a polinização 
cruzada. As flores de P. tomentosum 
também recebem visitas de morcegos 
grandes, provavelmente Artibeus literatus 
Olfers (Phyllostomidae), confirmando 
a sobreposição de nichos entre estes 
grupos, mas C. lanatus é provavelmente 
o polinizador principal desta planta 
(GRIBEL, 1988). Outros gêneros de 
plantas com registros de polinização 
por C. lanatus nas Américas também 
ocorrem na Recor e APA-GCV, tais 
como: Ceiba (Malvaceae), Couepia 
(Chrysobalanaceae), Inga (Mimosaceae), 
Mabea (Euphorbiaceae) e Parkia 
(Mimosaceae) (RESERVA…, 2004; 
SANO; ALMEIDA; RIBEIRO, 
2008). Futuros estudos devem esclarecer 
detalhes sobre a importância de C. lanatus 
como polinizador das comunidades de 
plantas da APA-GCV, bem como para 
se determinar a relevância do néctar 
como fonte alimentar para este e outros 
animais. 

Guildas de polinização 
entomófila

Estima-se que das 250 000 espécies 
de angiospermas existentes, 
aproximadamente 90% dependa de 
vetores bióticos para a reprodução 
(BUCHMANN; NABHAN, 1996). 
Destas, 67% têm insetos, principalmente 
abelhas, como polinizadores 
(TEPEDINO, 1979). A melitofilia é a 
guilda de polinização mais abrangente 
em todos os ecossistemas estudados até o 
presente. Isso se deve, provavelmente, ao 
fato de que as abelhas são um dos poucos 
grupos de polinizadores invertebrados 
que dependem exclusivamente de 
produtos florais para a sobrevivência e 

produção de cria (O’TOOLE; RAW, 
1991). De fato, das 20 000 espécies de 
abelhas conhecidas, todas são visitantes 
florais obrigatórios (BUCHMANN; 
NABHAN, 1996; PROCTOR; YEO; 
LACK, 1996). Consequentemente, a 
história evolutiva e a diversificação de 
angiospermas e abelhas estão fortemente 
interligadas (CREPET; FRIIS, 1987). 

No Cerrado, estima-se que 
70% da vegetação seja polinizada 
primariamente por abelhas, nas 
quais diversas subguildas de 
interações abelha-planta, com 
diferentes níveis de especialização 
são reconhecidos (OLIVEIRA; 
GIBBS, 2002; GOTTSBERGER; 
SILBERBAUER-GOTTSBERGER, 
2006). Todavia, há estudos detalhados 
sobre espécies que têm esfingídeos 
(Lepidoptera: Sphingidae) e besouros 
(Coleoptera) como principais agentes 
polinizadores (OLIVEIRA; GIBBS; 
BARBOSA, 2004; GOTTSBERGER; 
SILBERBAUER-GOTTSBERGER, 
2006). 

Dentre os sistemas de polinização 
entomófilos, a melitofilia é o mais 
bem estudado na área da APA-GCV. 
Registros de visitantes florais de outras 
ordens de insetos, como Coleoptera, 
Diptera e Lepidoptera são escassos 
e, na maioria das vezes, indicam que 
a contribuição destes insetos como 
polinizadores pode ser secundária, 
quando existente (BARROS, 1989, 
1992; PROENÇA; GIBBS, 1994; 
OLIVEIRA; GIBBS, 2000; RIBEIRO, 
2003; LIMA, 2005; observações 
pessoais.). Contudo, vale ressaltar que 
apesar de talvez ocorrerem com menos 
frequência, estudos detalhados são 
necessários a fim de determinar quais 
plantas dependem de outros grupos de 
insetos para a reprodução.

E c o s s i s t E m a s  t E r r E s t r E s  Pol i n iz aç ã o  na  Á r ea  de  Pr o te ç ã o  A m bienta l  Ga ma  e  Cabe ç a   
   de  Veado  e  sua  i mpor t â n cia  p a ra  a  c ons er v aç ã o  do  C er rado

2 8 4  i  2 8 5



Polinização por lepidópteros 
noturnos: esfingofilia e falenofilia
A polinização por lepidópteros de atividade 
noturna, comumente chamados mariposas 
noturnas, evoluiu independentemente em 
diversos grupos de plantas e caracteriza-
se por flores de corolas tubulares de 
profundidade variada, de cores claras, que 
exalam perfume adocicado durante sua 
antese noturna (FAEGRI; VAN DER 
PIJL, 1979). Na região neotropical, espécies 
da família Sphingidae são polinizadores 
mais bem conhecidos nesta guilda, os 
quais apresentam espirotromba alongada 
e capacidade de pairar no ar enquanto 
visitam flores, um comportamento similar 
ao voo de beija-flores e alguns morcegos 
nectarívoros (WASSERTHAL, 1999) (ver 
também seções Ornitofilia e Quiropterofilia 
do presente capítulo). Porém, espécies 
menos conspícuas de outras famílias 
como Noctuidae e Geometridae também 
são polinizadores de diversas espécies de 
angiospermas (OLIVEIRA; GIBBS; 
BARBOSA, 2004; GOTTSBERGER; 
SILBERBAUER-GOTTSBERGER, 
2006). Estas famílias, apesar de pertencerem 
à mesma ordem, diferem substancialmente 
em termos de comportamento, morfologia e 
necessidades nutricionais (FAEGRI; VAN 
DER PIJL, 1979). Consequentemente, as 
flores polinizadas por lepidópteros noturnos 
são divididas em dois grupos: esfingófilas e 
falenófilas. 

Esfingídeos (Lepidoptera: Sphingidae) 
são mariposas grandes e estão entre 
os insetos com as espirotrombas mais 
longas da natureza, capazes de extrair 
néctar de flores com corolas de até 30 cm 
de profundidade (ROTHSCHIELD; 
JORDAN, 1903; KITCHING, 2002). 
Geralmente, as flores visitadas por 
esfingídeos são grandes e têm corolas de 
profundidades que variam de 4-10 cm 
(OLIVEIRA; GIBBS; BARBOSA, 2004). 
O comportamento de esfingídeos é muito 

similar ao dos beija-flores; como eles, os 
esfingídeos pairam no ar enquanto coletam 
recursos florais e buscam flores que 
produzam grandes quantidades de néctar, 
fonte energética necessária para cobrir sua 
demanda metabólica (WASSERTHAL, 
1999; Foto 2A). De fato, algumas plantas 
polinizadas por beija-flores e morcegos 
também são visitadas por esfingídeos, 
os quais eventualmente polinizam 
estas espécies (OLIVEIRA; GIBBS; 
BARBOSA, 2004).

Por outro lado, flores falenófilas são 
polinizadas por mariposas de pequeno e 
médio porte, principalmente das famílias 
Geometridae, Noctuidae, Pyralidae 
(Lepidoptera), as quais pousam sobre as 
flores para a coleta de recursos. Flores 
falenófilas apresentam corolas com aberturas 
estreitas (Foto 2B), com profundidades de 
até 1,5 cm ou campanuladas com estames 
em forma de pincel, e produzem néctar em 
poucas quantidades (OLIVEIRA; GIBBS; 
BARBOSA, 2004).

No Cerrado, a polinização por 
lepidópteros noturnos ocorre em menos de 
5% das espécies de plantas de comunidades 
amostradas (OLIVEIRA; GIBBS, 2002; 
GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006; BARBOSA; 
SAZIMA, 2008). Este tipo de polinização 
foi registrado com maior frequência em 
espécies de porte arbóreo e arbustivo das 
famílias Apocynaceae, Caesalpinaceae, 
Lythraceae, Orchidaceae, Rubiaceae, 
Solanaceae e Tiliaceae (SILBERBAUER-
GOTTSBERGER; GOTTSBERGER, 
1975; OLIVEIRA, 1992; 
GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006). A escassez 
de registros desta guilda se deve, 
principalmente, à falta de estudos de 
comunidades de plantas e polinizadores que 
incluam este tipo de polinização noturna 
e, no caso de espécies falenófilas, flores 
com antese de longa duração, com baixa 

frequência de visitação, o que dificulta a 
observação de polinizadores (OLIVEIRA; 
GIBBS; BARBOSA, 2004).

Na APA-GCV, falenofilia e esfingofilia 
foram registradas em 13 espécies de portes 
arbóreo e arbustivo (OLIVEIRA; GIBBS; 
BARBOSA, 2004). Este estudo demonstrou 
que a espécie arbórea mais comum em 
ambientes de Cerrado, Qualea multiflora 
Mart., depende deste tipo de polinização 
pois é autoincompatível e só produz frutos 
através de xenogamia (Quadro 3). Este 
estudo ainda mostra que 21% das 38 espécies 
de angiospermas diagnosticadas como os 
elementos mais comuns das comunidades 
arbóreo-arbustivas do Cerrado (RATTER; 
BRIDGEWATER; RIBEIRO, 2003) são 
polinizadas por mariposas noturnas, e a 
maioria delas também é autoincompatível. 
Em uma área de 40 hectares de Cerrado, essa 
guilda ocorreu em 11% das espécies estudadas, 
a percentagem mais alta já registrada no 
Cerrado, comparável à frequência desta 
guilda em florestas tropicais (OLIVEIRA; 
GIBBS, 2000). Em outras palavras, apesar da 
percentagem de polinização por mariposas 
ser baixa na maioria das comunidades 

estudadas até o momento, espécies-chave 
da vegetação arbórea e arbustiva do Cerrado 
dependem destes vetores para a reprodução. 
Consequentemente, o serviço de polinização 
prestado por este grupo é de grande relevância 
para a reprodução da flora do Cerrado.

Em áreas da APA-GCV, foram 
registradas nove espécies de mariposas 
noturnas de três famílias responsáveis pela 
polinização das espécies estudadas por 
Oliveira, Gibbs e Barbosa (2004).  Dentre 
elas estão cinco espécies de esfingídeos 
(Sphingidae: Aellipus fadus Cramer, A. titan 
Cramer, Eumorpha labruscae Linnaeus, 
Cocytius antaeus Drury, C. duponchel Poey), 
uma espécie da família Geometridae 
(Hymenomina cogitaria Möchler), e três 
espécies da família Noctuidae (Epidromia 
zetophora Gueneé, Melipotis fasciolaris 
Hübner, Sameodes cf. phyllisalis Walker). 
Além das plantas confirmadamente 
falenófilas e esfingófilas, há indícios que 
mariposas noturnas de ambos os grupos 
sejam polinizadores secundários de 
outras espécies na reserva (SILVA, 1995; 
OLIVEIRA; GIBBS, 2000; OLIVEIRA; 
GIBBS; BARBOSA, 2004).

Famílias Espécies

Aspidosperma macrocarpum  Mart. Falenófila

Aspidosperma tomentosum  Mart. Falenófila

Hancornia pubescens  Nees & Mart. Esfigófila

Himatanthus obovatus  (Müll. Arg.) Woodson Esfigófila

Ebenaceae Diospyros burchelli Hiern. Falenófila

Antonia ovata  Pohl Falenófila

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. Esfigófila

Proteaceae Roupala montana  Aubl. Falenófila

Alibertia edulis  A. Rich. ex DC. Falenófila

Ferdinandusa elliptica  Pohl Esfigófila

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

Qualea grandiflora  Mart. Esfigófila

Salvertia convallariodora  A.St.-Hil. Esfigófila

QUADRO 3
Plantas polinizadas por lepidópteros noturnos, na Área de Proteção Ambiental
Gama Cabeça de Veado - APA-GCV, por tipo de polinização - 2004

Plantas polinizadas por lepidópteros noturnos
Tipo de polinização

Fonte: Oliveira, P. E.; Gibbs, P. E.; Barbosa, A. A. Moth pollination of woody species in the cerrados of Central Brazil: a case of so 
much owed to so few? Plant Systematics and Evolution, Wien: Springer, v. 245, p. 41-54, 2004. Com adaptações.
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Guildas de polinização entomófila: FOTO 2A Esfingofilia, ilustrada pelo esfingídeo Xylophanes tersa (Sphingidae) coletando néctar em flores de Prestonia mollis (Apocynaceae). Foto: Gerhard Gottsberger; FOTO 2B Falenofilia, exemplo de flor 
falenófila que apresenta corola estreita, Aspidosperma sp. (Apocynaceae); FOTO 2C Melitofilia, inflorescências de Chresta sphaerocephala (Asteraceae) são visitadas por Bombus pauloensis (Apidae: Bombini) para a coleta de néctar; 
FOTO 2D Melitofilia, Flor de anteras poricidas, Solanum lycocarpum (Solanaceae). Fotos  B-D: Simone Caroline Cappellari.

FOTO 2A FOTO 2B

FOTO 2C FOTO 2D
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Melitofilia
Flores polinizadas por abelhas 
apresentam tanta variação em termos 
de morfologia, cores e tipos de recursos, 
que não é possível enquadrar todas 
as flores melitófilas em um único 
esquema floral. Por isso, a melitofilia é 
a guilda de polinização entomófila que 
apresenta o maior número de subdivisões 
ou “subguildas” a fim de facilitar o 
entendimento do complexo mosaico de 
interações que existe entre estes dois 
grupos de organismos (FAEGRI; VAN 
DER PIJL, 1979). A maior variedade 
de guildas melitófilas ocorre em 
ecossistemas tropicais, sendo que certos 
tipos de interações abelha-planta têm 
ocorrência restrita à região neotropical 
(ROUBIK, 1989).

Além de uma flora muito diversa, 
o Cerrado também apresenta uma 
apifauna rica que abriga elementos 
da Caatinga, bem como das Florestas 
Amazônica e Atlântica (SILVEIRA; 
MELO; ALMEIDA, 2002). Dentre 
as subguildas melitófilas já registradas 
neste bioma, destacam-se as seguintes: 
a) polinização por abelhas sociais de 
forrageamento generalista (espécies das 
tribos Apini, Bombini e Meliponini); 
b) polinização de flores com anteras 
poricidas por abelhas vibradoras; e c) 
polinização de flores produtoras de óleos 
por abelhas coletoras de óleo (tribos 
Centridini, Tapinotaspidini, Tetrapediini) 
(SILBERBAUER-GOTTSBERGER; 
GOTTSBERGER, 1988; SAZIMA; 
SAZIMA, 1989; PEDRO; CAMARGO, 
1991; PROENÇA; GIBBS, 
1994; OLIVEIRA; GIBBS, 2002; 
GOTTSBERGER; SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 2006). 

A Polinização Generalista é muito 
comum em comunidades de abelhas 
e plantas estudadas na Recor e na 

APA-GCV. As flores de polinização 
generalista caracterizam-se por 
morfologia simples e não requerem 
elaboradas adaptações comportamentais 
ou morfológicas para a extração de 
determinado recurso. Plantas generalistas 
comumente apresentam flores ou 
inflorescências de simetria radial (Foto 
2C) e oferecem recursos florais triviais: 
pólen e/ou néctar. Dentre as espécies 
de polinizadores associados a este tipo 
de flores estão as abelhas sociais nativas 
da tribo Meliponini, popularmente 
conhecidas como “abelhas-sem-ferrão” 
(BOAVENTURA, 1998; FREITAS, 
1998). Os Meliponini são uma das tribos 
mais diversas na apifauna neotropical 
com 33 gêneros e 397 espécies descritas 
(CAMARGO; PEDRO, 2008). Na 
APA-GCV, já foram registradas 
23 espécies de abelhas-sem-ferrão, 
pertencentes a 15 gêneros, as quais 
são polinizadoras de muitas espécies 
de Asteraceae, a família mais diversa 
e abundante entre as angiospermas do 
Cerrado (RAW et al., 1998; observações 
pessoais). Outros grupos frequentemente 
associados a estas flores são as abelhas 
mamangavas (Apidae: Bombini) e a 
abelha africanizada, um híbrido entre 
espécies exóticas de abelhas melíferas 
europeia (Apis mellifera mellifera 
Linnaeus) e africana (Apis mellifera 
scutellata Lepeletier).

A Polinização de Flores com Anteras 
Poricidas é realizada por abelhas 
de vários grupos, as quais têm em 
comum a capacidade de vibrar anteras 
(BUCHMANN, 1983; RENNER, 1989). 
Ao contrário de flores comuns, nas quais 
grãos de pólen são liberados, na maioria 
dos casos, através da deiscência das 
anteras, ou seja, quando as tecas se abrem, 
as anteras poricidas são indeiscentes e 
caracterizadas por pequenos oríficios 

locizados no ápice das anteras, pelos quais 
o pólen é liberado (BUCHMANN, 1983; 
Foto 2D). Flores de anteras poricidas não 
produzem néctar e, devido à morfologia 
especializada de suas anteras, somente 
algumas abelhas têm a habilidade de 
extrair eficientemente o único recurso 
que oferecem (MICHENER, 1962). A 
extração do pólen dessas flores, na maioria 
dos casos, é realizada através de vibrações 
produzidas pelo corpo das abelhas – 
comportamento conhecido na literatura 
como buzz pollination (buzz= zunido) 
devido ao som produzido pelas abelhas 
ao vibrarem as anteras (BUCHMANN, 
1983). Por meio da vibração de músculos 
torácicos, abelhas “sacodem” as anteras, e 
o pólen é liberado em forma de pequenas 
nuvens de grãos, os quais se aderem ao 
corpo das mesmas através de atração 
eletrostática (BUCHMANN; HURLEY, 
1978). Este tipo de polinização é 
bastante comum entre plantas das 
famílias Caesalpinaceae, Melastomaceae 
e Solanaceae (BUCHMANN, 1983; 
RENNER, 1998). Apesar de anteras 
poricidas caracterizarem determinadas 
famílias de angiospermas (exemplo 
Solanaceae e  Melastomataceae), as 
abelhas que visitam flores de anteras 
poricidas pertencem a diversos grupos 
taxonômicos com morfologia e tamanhos 
diferentes. Essas flores são também 
visitadas por abelhas pilhadoras, incapazes 
de produzir vibração para a extração 
do pólen, as quais ganham acesso ao 
pólen cortando parte das anteras com as 
mandíbulas (THORP, 2000).

 Na APA-GCV, visitantes de 11 
espécies de flores com anteras poricidas 
foram registrados (BOAVENTURA, 
1998; observações pessoais; Quadro 4). 
Flores de Solanum lycocarpum receberam 
o maior número de espécies visitantes, 
o que é certamente relacionado com a 

frequência com a qual esta espécie ocorre 
em ambientes de Cerrado e sua contínua 
floração durantes os vários meses do ano. 
Dentre seus visitantes há ampla variação 
de tamanho, desde abelhas de 5 mm 
(ex.: Augochloropsis cupreola) até 2,5 cm 
(ex.: Centris scopipes). Além disso, nem 
todos os visitantes registrados nesta e 
nas outras dez espécies estudadas vibram 
as anteras para obter o pólen (Tabela 6). 
Mais estudos serão necessários a fim de 
determinar a contribuição destas espécies 
para o sucesso reprodutivo de plantas com 
anteras poricidas.

Apesar de a polinização de flores 
com anteras poricidas ser especializada, 
a qual requer polinizadores com 
adaptações comportamentais que 
os habilite a explorar o recurso, a 
extração de pólen através de vibração 
também ocorre em flores com anteras 
não poricidas (BUCHMANN, 1985; 
PROENÇA, 1992; PROENÇA; GIBBS, 
1994). Na APA-GCV, a extração de 
pólen por vibração foi observada em 
espécies de Myrtaceae, Byrsonima 
(Malpighiaceae), Kielmeyra (Guttiferae) 
e Styrax (OLIVEIRA; SILVA, 1993; 
PROENÇA; GIBBS, 1994; observações 
pessoais). A extração de pólen através de 
vibração em flores que não apresentam 
anteras poricidas é de fato comumente 
praticada por vários grupos de abelhas e 
corrobora a teoria de que a evolução deste 
comportamento precede o surgimento de 
anteras poricidas (PROENÇA, 1992). 

A Polinização de Flores Produtoras 
de Óleo se caracteriza pela oferta de 
lipídios como recurso principal aos 
polinizadores, as abelhas coletoras de 
óleo (VOGEL, 1971). Este sistema de 
polinização evoluiu independentemente 
em dez famílias de angiospermas e 
tem distribuição abrangente, sendo 
registrado nas regiões paleártica, holártica 
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Famílias Espécies

Chamaecrista claussenii
(Benth.) H. S. Irwin & Barneby

Subarbusto
Apis mellifera (1), Augochlora sp., Bombus morio, Paratetrapedia sp., Pseudoaugochlora graminea, 
Trigona spinipes (1)

Ch. Conferta
(Benth.) H. S. Irwin & Barneby

Subarbusto Augochloropsis laeta, Bombus pauloensis, B. morio, Centris fuscata, Tetrapedia rugulosa (1)

Ch. desvauxii  (Collad.) Killip. Erva
Augochloropsis cupreola, A. smithiana, A. wallacei, Bombus pauloensis, C. scopipes, Eufriesea violacea, 
Megachile rubricata (1), Oxaea flavescens, Thalestria spinosa (1), Thectochlora alaris (1), Thygater 
analis (1), Trigona amalthea (1), T. spinipes (1), Xylocopa ciliata, X. hirsutissima,  X. vestita

Ch. imbricans  (H. S. Irwin & Barneby)
H. S. Irwin & Barneby

Subarbusto Exomalopsis ferrugineus, Monoeca pluricincta (1), Trigona spinipes (1)

Senna rugosa (G. Don)
H. S. Irwin & Barneby

Subarbusto
Augochloropsis cupreola, Centris scopipes, Ceratina asuncionis, Eufriesea violacea, Euglossa imperialis, 
Gaesischia belophora, Trigona branneri (1)

Cochlospermaceae
Cochlospermum regium
(Mart. & Schrank) Pilgram

Subarbusto Augochloropsis sp., Exomalopsis auropilosa

Microlicia loricata Naudin Erva Augochloropsis smithiana, Bombus pauloensis, B. morio,  Ceratina brunneipes, Megachile affabilis (1)

Tibouchina candolleana (DC.) Cogn. Árvore Centris violacea

T. stenocarpa  (DC.) Cogn. Árvore
Augochloropsis smithiana, Bombus pauloensis, B. morio,Centris aenea, C. collaris, C. denudans, C. lutea, C. 
mocsaryi, C. scopipes, Epicharis schrottkyi, Ep. iheringi, Euglossa viridis, Oxaea flavescens, 
Pseudoauglochloropsis graminea, Trigona spinipes (1), Xylocopa grisescens, X. hirsutissima, X. virescens 

Ochnaceae
Ouratea hexasperma
(A.St.-Hil.) Baill.

Árvore
Bombus pauloensis, B. morio,  Centris lutea, C. tarsata, Euglossa viridis, Exomalopsis analis, Melipona 
quinquefasciata, Paratetrapedia sp., Trigona amalthea (1), T. branneri (1), Xylocopa subcyanea, X. 
vestita

Solanaceae Solanum lycocarpum A. St.-Hil. Arbusto

Anthodoictes megachiloides (1), Augochloropsis cupreola, A. smithiana, Bombus pauloensis, B. morio, 
Centris denudans, C. scopipes, Epicharis affinis, Ep. iheringi,  Ep. rustica, Ep. schrottkyi, Exomalopsis 
auropilosa, Ex. fulvofasciata, Megachile friesei (1), Melissoptila richardiae, Oxaea flavescens, 
Pseudoauglochloropsis graminea, Ptiloglossa xanthotricha, Thygater analis (1), Trigona spinipes (1), 
Xylocopa virescens, X. subcyanea

QUADRO 4
Famílias e espécies de flores com anteras poricidas, por hábito e espécies de abelhas visitantes

Fontes: Boaventura, M. C. Sazonalidade e estrutura de uma comunidade de abelhas silvestres (Hymenoptera: Apoidea) numa área de cerrado do Jardim Botânico de Brasília, Distrito Federal. Brasília, DF, 1998; Reserva ecológica do IBGE: ambiente e plantas 
vasculares. Rio de Janeiro: IBGE, 2004; e observações pessoais.
(1) Abelhas não vibradoras ou de comportamento desconhecido.

Caesalpinaceae

Melastomataceae

registradas na Área de Proteção Ambiental Gama Cabeça de Veado - APA-GCV - período 1998-2009

Flores com anteras poricidas
Hábito Espécies de abelhas visitantes
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e neotropical (BUCHMANN, 1987). 
Porém, cerca de 80% das espécies que 
representam esta guilda têm distribuição 
neotropical (VOGEL, 1990). O Cerrado 
é o ecossistema com a maior diversidade 
e abundância de espécies de flores 
produtoras de óleos, principalmente da 
família Malpighiaceae (VOGEL, 1990; 
ANDERSON, 2004; Foto 3A).

Flores produtoras de óleos, na 
maioria dos casos, não produzem 
néctar e oferecem lipídios como 
recursos florais em glândulas florais 
denominadas “elaióforos” (Foto 
3B), as quais são classificadas em 
dois tipos: epiteliais ou tricomáticos 
(VOGEL, 1974). A morfologia dos 
elaióforos é geralmente constante 
no nível de família e está fortemente 
associada a determinados grupos de 
abelhas coletoras de óleos (NEFF; 
SIMPSON, 1981; VOGEL, 1990). 
Abelhas coletoras de óleo são fêmeas 
de espécies solitárias que dependem 
primariamente de lipídios para a 
provisão larval e, eventualmente, para 
a impermeabilização de ninhos no 
solo (BUCHMANN, 1987; NEFF; 
SIMPSON, 2005). Estas abelhas 
apresentam adaptações morfológicas, 
tais como pentes de cerdas especiais 
para a coleta de óleos localizados nas 
pernas anteriores, bem como uma 
escopa, ou estruturas de armazenamento 
e transporte de óleos, localizada nas 
pernas posteriores (Foto 3C). Além 
disso, essas abelhas apresentam 
adaptações comportamentais que 
facilitam a extração deste recurso, 
fornecendo um dos melhores exemplos 
conhecidos de coevolução entre flores 
e polinizadores (NEFF; SIMPSON, 

1981; Fotos 3C e 3D). Abelhas 
coletoras de óleos visitam também 
outras fontes florais para adquirir 
recursos (pólen e néctar) usados para 
o consumo próprio de energia como 
também para provisões larvais (NEFF; 
SIMPSON, 1981; BUCHMANN, 
1987). Dentre as fontes de recursos 
usadas por algumas destas estão flores 
de anteras poricidas para aquisição de 
pólen, além de um vasto número de 
angiospermas para a coleta de néctar.

Na região Neotropical, abelhas 
coletoras de óleo pertencem às tribos 
Centridini, Tapinotaspidini e Tetrapediini, 
as quais somam cerca de 314 espécies 
envolvidas nesta guilda de polinização 
(NEFF; SIMPSON, 1981; observações 
pessoais). Estes grupos, em especial os 
Centridini, apresentam alta diversidade 
em áreas de Cerrado (PINHEIRO-
MACHADO et al., 2002). Na APA-
GCV, foram registradas até o presente 

61 espécies de abelhas coletoras de óleo 
distribuídas em três tribos: Centridini 
(45 espécies), Tapinotaspidini (16 
espécies) e Tetrapediini (3 espécies) 
(BARROS, 1989, 1992; OLIVEIRA, 
1992; PROENÇA; GIBBS, 1994; 
BOAVENTURA, 1998; FREITAS, 1998; 
OLIVEIRA; GIBBS, 2000; RIBEIRO, 
2003; LIMA, 2005). Destas, 40 espécies 
visitam flores produtoras de óleo da família 
Malpighiaceae na Recor (observcações 
pessoais). A APA-GCV é a área com 
o maior número de espécies de abelhas 
coletoras de óleo da tribo Centridini 
dentre todas as áreas de Cerrado onde 
estudos apifaunísticos foram realizados 
até o presente (Tabela 3) e abriga um 
quarto das espécies conhecidas desta 
tribo. Apesar de o número de espécies 
de Tapinotaspidini também ser bastante 
alto na APA-GCV (16 espécies), uma 
comparação da diversidade desta tribo 
com registros de outras áreas de Cerrado 

mostra-se problemática. Isso se deve ao 
fato de que parte das identificações de 
espécies deste grupo, usadas neste trabalho, 
foram feitas com base na recente revisão 
de gêneros desta tribo (AGUIAR, 2007; 
AGUIAR; MELO, 2007; AGUIAR, 
2009), enquanto trabalhos realizados 
anteriormente apresentam identificações 
incertas no nível de morfoespécie (ver 
Apêndice deste volume  – Quadro 4.2). 
Maiores considerações quanto à acuracia 
taxônomica de espécies citadas neste 
capítulo podem também ser encontradas 
no Quadro 4.2 do Apêndice. 

A riqueza de espécies de abelhas 
coletoras de óleo, registrada na APA-
GCV, é certamente relacionada com a 
ampla disponibilidade de fontes de óleos 
florais durante todos os meses do ano. 
Somente na área da Recor, há registro 
de 45 espécies de Malpighiaceae, das 
quais 42 têm flores produtoras de óleo 
(observações pessoais).  

Centris Epicharis

APA-GCV 45 32 13 Barros (1989, 1992); Proença e Gibbs (1994); Boaventura (1998); Freitas (1998); Oliveira e 
Gibbs (2000); Ribeiro (2003); Lima (2005); e Cappellari e outros, em preparação

Outras áreas de Cerrado

Luiz Antônio - SP 37 23 14 Gaglianone (2003)

Corumbataí - SP 28 16 12 Silveira e Campos (1995)

Cajurú - SP 19 9 10 Pedro (1992)

Botucatu - SP 15 8 7 Gottsberger e Siberbauer-Gottsberger (2006)

Paraopeba - MG 21 17 4 Silveira e Campos (1995)

Uberlândia - MG 20 11 9 Carvalho e Bego (1996)

Lençóis - BA 13 9 4 Martins (1994)

TABELA 3

Referência

Riqueza de espécies de abelhas da tribo Centridini

Fonte: Gaglianone, M. C. Abelhas da tribo Centridini na Estação Ecológica de Jataí (Luiz Antônio, SP): composição de espécies e interações com flores de Malpighiaceae. In: Melo, G. A. R.; SANTOS, 
I. A. dos (Ed.). Apoidea neotropica: homenagem aos 90 anos de Jesus Santiago Moure. Criciúma: Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, 2003. Com modificações. 

Riqueza de espécies de abelhas da tribo Centridini, por gênero, registradas na Área de Proteção Ambiental Gama 
Cabeça de Veado - APA-GCV e em outras  áreas de Cerrado, segundo as localidades - 1989/2006

Localidades Gênero
Total

TaBELa 3
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Guilda de polinização de flores produtoras e abelhas coletoras de óleos: FOTO 3A Flor produtora de óleo (Malpighiaceae: Banisteriopsis schizoptera) em vista ventral. FOTO 3B Vista dorsal das sépalas de B. schizoptera onde estão localizados 
glândulas secretoras de óleos, elaióforos epiteliais, indicados pela seta branca. FOTO 3C Epicharis flava (Apidae: Centridini) usando cerdas localizadas em suas pernas anteriores para a coleta de óleos em elaióforos de Byrsonima basiloba 
(Malpighiaceae), a seta indica a estrutura de armazenamento de óleos (escopa) localizada na perna posterior. FOTO 3D Tetrapedia cf. rugulosa (Apidae: Tetrapediini) coletando óleos de Heteropterys cf. tomentosa (Malpighiaceae). 
Fotos: Simone Caroline Cappellari.

FOTO 3A FOTO 3B

FOTO 3C FOTO 3D
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Dentre as 34 espécies de Malpighiaceae estudadas por Cappellari e 
outros (2009), foi cconstatado que 15 florescem na estação chuvosa, 
outras 16 florescem na seca, 2 florescem durante ambas estações 
e uma espécie (Tetrapterys cf. ambigua) floresceu somente após 
queimadas. O alto número de espécies florescendo em cada estação 
torna o óleo floral um dos recursos disponíveis durante o ano todo, 
viabilizando assim a existência de abelhas coletoras de óleo através das 
estações. 

As abelhas coletoras de óleo, devido às suas estratégias de 
forrageamento e riqueza de espécies, ilustram um excelente exemplo 
de interdependência interespecífica em comunidades de plantas e 
polinizadores do Cerrado (Figura 1) quando considerados os seguintes 
fatores:

a) abelhas coletoras de óleo requerem uma diversidade grande de 
recursos e dependem de plantas que produzem óleo, néctar e pólen para 
alimentação. Como todos estes recursos não são encontrados em uma 
única planta, várias espécies têm de ser visitadas.

b) flores produtoras de óleo não produzem néctar, e seus 
polinizadores dependem de outras plantas para se alimentar. O óleo 
não é ingerido pelas abelhas, mas elas o usam para a alimentação da cria 
e impermeabilização do ninho (interdependência indicada pelas setas 
verdes).

c) abelhas coletoras de óleo polinizam outras plantas em busca de 
néctar e, muitas vezes, pólen, o qual é frequentemente coletado em 
flores com anteras poricidas. Flores com anteras poricidas e flores que 
oferecem néctar como principal recurso floral dependem que flores 
produtoras de óleos floresçam concomitantemente para que seus 
polinizadores possam sobreviver em determinada área.

De fato, os estudos de Boaventura (1998), Freitas (1998) e 
Cappellari e outros (2008), realizados na APA-GCV, indicam que 
abelhas coletoras de óleos, devido à sua abundância, diversidade e seu 
comportamento forrageiro, podem funcionar como espécies-chave de 
comunidades planta-polinizador do Cerrado. 

FIGURA 1
Representação esquemática das interações entre abelhas coletoras de óleo e suas 
plantas hospedeiras em comunidades de Cerrado

O Autor (2010)

Flores
produtoras 

de óleos

Abelhas
coletoras 
de óleos

Flores de anteras
poricidas

Flores generalistas
que oferecem
néctar e pólen
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a  p o l I n I z a ç ã o  e  a  c o n s e r v a ç ã o  
d o  c e r r a d o

Como discutido em seções deste capítulo, plantas precisam de polinizadores tanto 
quanto precisam de água e luz. Da mesma forma, polinizadores de muitas espécies não 
sobrevivem sem os recursos produzidos por várias espécies de plantas, sendo que alguns 
grupos alimentam-se exclusivamente de produtos florais. Sendo assim, a interrupção 
de interações entre estes grupos pode ser fatal para a existência de ambos. Portanto, 
conhecimentos detalhados sobre este processo, bem como as espécies envolvidas neste 
tipo de interação, são necessários tanto para a conservação da biodiversidade como para 
o entendimento sobre fatores relacionados com o bom funcionamento de ecossistemas, 
visto que a polinização é um dos processos responsáveis pela renovação vegetal. Além 
disso, plantas são a base da cadeia alimentar; portanto, a perda ou diminuição de 
populações destes organismos pode, consequentemente, levar ao colapso de ecossistemas 
naturais. 

Estes fatos vêm reforçar a importância do estabelecimento e da manutenção de 
áreas de proteção ambiental, como a APA Gama e Cabeça de Veado, da qual a Recor 
faz parte. Como relatado em seções anteriores deste capítulo, a área da APA-GCV 
abriga uma flora diversa e uma apifauna proporcionalmente rica: 50% das 503 espécies 
de abelhas conhecidas no Distrito Federal já foram registradas nessa área (RAW et al., 
1998). É possível que estes padrões de diversidade sejam similares em outros grupos de 
polinizadores da APA-GCV, tais como: morcegos e beija-flores. Felizmente, o número 
de estudos desenvolvidos nesta área tem aumentado e poderá futuramente fornecer 
uma base de dados sólida que possibilite o manejo efetivo da área, considerando suas 
comunidades de plantas e polinizadores. 

Apesar de a APA-GCV representar um ponto importante para a conservação 
da vegetação nativa no Distrito Federal, a expansão da capital Brasília e de suas 
cidades-satélites ocorre em ritmo acelerado, aproximando a urbanização junto a 
esta e outras áreas de preservação. Essa proximidade torna essas áreas vulneráveis 
a incêndios, poluição do ar e de fontes de água natural, caça de animais silvestres, 
entre outros. Portanto, a preservação efetiva do Cerrado, como em todos os outros 
ecossistemas ameaçados, depende tanto do estabelecimento de áreas de preservação 
como do desenvolvimento sustentável da região onde elas se encontram.
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