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Biomas Graminosos

(Veldman et al. 2015)

• Savanas e campos naturais com camada contínua de ervas e 
arbustos – estrato herbáceo-arbustivo

• Alta diversidade e endemismo de espécies

• Baixa prioridade de conservação -> elevadas taxas de 
degradação



FORMAÇÕES FLORESTAIS                         FORMAÇÕES SAVÂNICAS                             FORMAÇÕES CAMPESTRES

Predominância de árvores
e formação de dossel
contínuo

Estrato herbáceo-arbustivo
contínuo e árvores espaçadas
cerrado sentido restrito 

Estrato herbáceo-arbustivo
contínuo sem árvores 

cerrado sentido amplo

Bioma Cerrado (Ribeiro e Walter 1998)

cerradão



< lenhosas
> gramíneas e ervas
Especialmente queimas
tardias

Vegetação limitada por solos: fertilidade, umidade, profundidade

Dinâmica relacionada ao fogo

(Ribeiro e Walter 2008)





> 60% da área
do Cerrado
(Terraclass)

(Walter 2006)

(Honda e Giselda 2017)





REPRODUÇÃO VEGETATIVA

ALTA SOBREVIVÊNCIA A PERTURBAÇÕES

Veldman et al, 2015



Banco de sementes no solo em cerrado - TRANSIENTE

70 SEMENTES/M2



Banco de sementes no 
solo em floresta úmida

Dalling et al. 1998

10.000 SEMENTES/M2



Y = -0.079X+ 164.83

R2 = 0.71, P < 0.01
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Martines-Ramos & Orth 2002 

Impedimentos à restauração – falta de propágulos



Fontes de degradação

Desmatamento – conversão agropecuária

Invasões biológicas – gramíneas africanas

Alteração do regime de fogo

Aflorestamento - silvicultura



Resiliência ecológica

Intensificação do uso do solo



Consequências da substituição de savanas e 
campos por Florestas

• Diversidade de 
plantas

• Diversidade de 
fauna endêmica

• Recarga de 
aquíferos

• Alocação de 
carbono  (biomassa) 
– acima do solo

• Vulnerabilidade do 
carbono ao fogo

(Adap. Veldman et al. 2015)



Gramíneas exóticas 
invasoras

- Capim braquiária 
(Urochloa spp.)

- Capim andropogon
(Andropogon gayanus)

- Capim gordura (Melinis 

minutiflora)

ca. 30% pastagens plantadas (Terraclass 2013)

Uso atual das áreas de Cerrado



Impedimentos à restauração –

Espécies Exóticas Invasoras 








