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Plantas que migram 

Cerrado compartilha 
mais da metade de suas 
espécies de árvores 
com a Mata Atlântica 
e a Floresta Amazônica 

ão pense mais que a sucupira-preta (Bow- 
dichia virgilioides), uma árvore de casca 
grossa cheia de fendas, flores brancas ou 
roxas e até 20 metros de altura, é uma es- 
pécie típica do Cerrado, por mais que seja 

abundante nesse tipo de vegetação da região central do 
Brasil. A sucupira-preta apenas está lá, assim como a maio- 
ria das outras espécies de árvores e arbustos do Cerrado. 

Apenas 41% das árvores encontradas nessa vegetação, 
marcada por campos de gramíneas e árvores de pequeno 
e médio portes, com troncos tortuosos recobertos de cor- 

que já ocupou cerca de 2 milhões de quilômetros quadra- 
dos, ou quase 25% do território nacional, compartilha as 
demais espécies de árvores com outros dois ecossistemas 
vizinhos, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, de 
acordo com um estudo coordenado por Raimundo Paulo 
Barros Henriques, da Universidade de Brasília (UnB), rea- 
lizado em conjunto com especialistas da Embrapa-Cerra- 
dos, uma das divisões da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária. 

Nesse trabalho, publicado na Revista Brasileira de Bo- 
tâtiica, Henriques avaliou as espécies de árvores e arbus- 
tos de 12 localidades do Cerrado stricto sensii - sua forma 
mais característica -, situadas em áreas tão distintas quan- 

Chapada dos Guimarães: 
alterações do clima 
nos últimos 60 mil anos 
explicam existência 
de 171 espécies 
em comum com 
vegetações vizinhas 



to Pedra Caída, no Maranhão; chapada 
dos Guimarães, em Mato Grosso; Ara- 
xá, em Minas Gerais; e Botucatu, em 
São Paulo. Das 290 espécies de árvores 
identificadas, apenas 119 eram exclusi- 
vas do Cerrado. As demais 171 ocori'em 
também na Mata Atlântica, t^uc se es- 
tende a leste, ou na Floresta Amazôni- 
ca, ao norte - na realidade, 130 fazem 
parle tanto da flora do Cerrado c]uanto 
da vegetação atlântica, 4 estão no (ber- 
rado e na Amazônia e 37 aparecem nes- 
sas três Formações florestais. 

or que algumas dessas espé- 
cies se encontram em am- 
bientes tão distintos como o 
Cerrado, quente e seco, ou 

  a Floresta Amazônica, com 
umidade elevadíssima? Possivelmente 
foi uma migração muito lenta, decorren- 
te de variações do clima durante milha- 
res de anos. Estudos sobre a dispersão 
de grãos de pólen e de esporos indicam 
que nos últimos 60 mil anos o clima na 

região do atual Cxn-rado alternou perío-" 
dos mais secos e quentes com oiUros 
mais úmidos c frios. Assim é prcnável 
que o aumento da umidade tenha cria- 
do o ambiente propício para a dissemi- 
nação de espécies como a copaiba (Co- 
píiifcríi /íí/l!^'^■l/{)(•//;), dr\'ore de até 33 
metros encontrada também na Mata 
Atlântica, ou como a canela-parda (Ncc- 
taiulrn cuspidata) e o caiá-mirim {Spori- 
didí lutai), que da mesma forma vi\'em 

porção de espécies de árvores e arbustos 
da Floresta Amazônica diminui de mo- 
do progressiw contorme aumenta a dis- 
tância entre a área estudada e a Ama- 
zônia, lá o número de espécies da Mata 
Atlântica encontradas no Cx-rrado cres- 
ce com a distância até atingir um máxi- 
mo a cerca de 600 quilômetros da fron- 

seguida, diminui. Outra conclusão do es-       da, ainda existe 
tudo é que a variedade de espécies com-       Henriques. "Issc 

is áreas em que o 
'mais elevatio, a cei'- 

ca de 800 a mil metros de altitude. 
Ao menos três fatores aiudam a en- 

tender por que a variedade de espécies 
encontradas no C'errado e na Mata 
Atlântica (130) é tão maior que a de es- 
pécies que ocorrem no Cerrado e na 
Amazônia (4). A vegetação amazônica 
pro\a\elmcnte é mais sensível ao clima 
mais seco e friii do C^errado que as plan- 
tas das florestas prciximas ao Atlântici). 
O solo pobre em nutrientes também é 
desfavorável ao crescimento da vegeta- 
ção da Floresta Amazônica. Além dis- 
so, as ár\ores e os arbustos da Mata 
Atlântica são mais resistentes que iis tia 

C]errado. Fsse estudo pode auxiliar na 
pi'eser\ação das espécies mais ameaça- 
das. "Parte da biodi\-ersidade da Mata 

do , comenta 

hadas entre o Cerrado e a desse ecossistei 
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