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Resumo 78

Cerrados degradados são importantes para a conservação da biodiversidade?
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O  Cerrado  é  um  dos  ‘hotspots’  para  a  conservação  da  biodiversidade  mundial.  No
entanto,  grandes  áreas  dessa  formação  encontram-se  degradadas  e  muito  da  sua
diversidade remanescente encontra-se nessas áreas. Em função da grande especulação
e do alto valor agregado sobre os territórios encontrados sob o domínio do cerrado, a
aquisição  de  grandes  áreas  preservadas  é  muitas  vezes  improvável,  tornando-se  o
manejo e a restauração ecológica de áreas em regeneração natural a uma forma viável
para a conservação da biodiversidade local. No entanto, é indispensável o conhecimento
dos padrões de distribuição das espécies ao longo de toda essa vegetação, destacando-
se  as  herbáceas,  que  representam  o  estrato  mais  rico  dessa  formação  vegetal.  A
complexidade taxonômica desse estrato fez com que o mesmo seja pouco caracterizado
ao longo do Domínio. Diante disso, objetivou-se caracterizar a comunidade herbácea em
remanescente de cerrado  sensu stricto degradado em Montes Claros,  norte de Minas
Gerais.  O  fragmento  estudado  (“16°40’57,70”  S,  “43°50’19,62”  W,  650m  anm)  tem
histórico de pastejo e corte seletivo, apresentando áreas de solo exposto e compactado.
Para a caracterização da comunidade foram realizadas coletas quinzenais através do
método de caminhamento ao acaso entre dezembro/2016 e agosto/2017. Coletaram-se
amostras de todos os indivíduos férteis com diâmetro a altura do solo (DAS) ≤ 3,0 cm. A
identificação  ocorreu  por  meio  de  chave  de  identificação,  bibliografia  especializada  e
comparação com espécimes de herbário. Foram inventariadas 164 espécies, distribuidas
em  35  famílias  e  100  gêneros.  As  famílas  com  maior  número  de  gêneros  foram
Fabaceae(18),  Asteraceae  (15),  Rubiaceae  e  Malvaceae  (7).  Os  gêneros  com  maior
riqueza de espécies foram Sida (8),  Senna e  Chromolaena (6) e  Pavonia (5).Dentre as
espécies  mais  abundantes  na  área  estão  Evolvulus  glomeratus  Nees  &  Mart.,
Chamaecrista flexuosa  (L.) Greene, Banisteriopsis oxyclada  (A.Juss.) B.Gates, Mimosa
pudica  L., Sida rhombifolia  L.,  Richardia scabra  L. e  Spermacoce latifolia  Aubl.  Essas
espécies, no entanto, são exóticas e invasoras desse ecossistema. Dentre a flora típica
do cerrado (68,30% das espécies), registrou-se a presença de espécies endêmicas de
Minas  Gerais  ou  Bahia,  isto  é,  Mattfeldanthus  mutisioides  H.Rob.  &  R.M.King,
Jacquemontia linarioides Meisn. e Oxalis areolata Taub. Esses resultados demonstram a
resiliência  e  capacidade  de  manutenção  de  uma  comunidade  rica  e  composta
prioritariamente  por  espécies  características  dessa  vegetação.  Apesar  disso,  são
necessárias ações do controle das espécies invasoras, pois se espera que dessa forma
as nativas possam explorar esses recursos. (FAPEMIG, UFMG).
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Figura 1: Número de espécies e gêneros por família da área estudada em Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, Brasil, 2017.
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