
CERRADO
INTRODUÇÃO

� “Cerrado. Cerrados. Diversos. Mosaico. Flora, fauna, água, minérios, 
gentes indígenas, quilombolas, caboclas, ribeirinhas, geraizeiras, 
agricultores familiares, fazendeiros, gentes das cidades pequenas e 
médias. De áreas abertas, campos. Campo limpo, sujo, ralo, rupestre 
nas chapadas, úmido nas matas de galeria. De formações florestais, 
fechado, Cerrado. Matas de galeria, mata ciliar, mata entre os rios, 
veredas. Antigo. Muito. Mais de 35 milhões de anos. Central no Brasil. 
Cercado de mata amazônica e atlântica, de caatinga e do pantanal. Do 
Piauí e Ceará a São Paulo, por Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato 
Grosso do Sul. Da Bahia e dos Gerais a Rondônia pelo Mato Grosso. 
Enclaves seus aqui e ali. Amapá, Pará, Amazonas, Vasto. Amado. 

Ameaçado. Conhecido. Desconhecido. Destruído.”

� Mauro Pires

LOCALIZAÇÃO

� Em termos de 
coordenadas geográficas, 
o cerrado se localiza entre 
3° e 24° de latitude sul e 
entre 41° e 63° de 
longitude oeste, a uma 
altitude que varia de 500 a 
1660 m. Isso significa que 
ele está concentrado 
basicamente no Planalto 
Central do Brasil, nas 
regiões Centro-oeste e 
Sudeste.

�O cerrado é o segundo 
maior bioma do País, 
superado apenas pela 
Floresta Amazônica. 
Ocupa uma área 
superior a 2 milhões de 
km², cerca de 23% do 
território brasileiro.

CLIMA

CLIMA

�Clima predominante:Tropical Sazonal

�Temperatura média anual: 22-23ºC

�Máximas absolutas:podem chegar a 40ºC

�Mínimas absolutas atingem valores próximos ou 
abaixo de zero, podendo ocorrer geadas; 



Precipitação

�Média anual: entre 1200 e 1800 mm;

�Apresenta duas estações: 

• Estação chuvosa: outubro a março;

• Estação seca: maio a setembro;

�Julho e agosto: umidade cai (próximo a 15 %);

Climograma

Vento

�Normalmente a atmosfera é calma

�Agosto:ventanias

Radiação

�Bastante  intensa

�Pode reduzir devido à nebulosidade;

�Inverno seco: radiação intensa aquece as horas do 
meio do dia;

�Em agosto-setembro essa intensidade é reduzida 
devido à névoa das queimadas;

VEGETAÇÃO

�A vegetação do Bioma do Cerrado é bastante 
diversificada, apresentando desde formas 
campestres bem abertas, como os campos limpos de 
cerrado, até formas relativamente densas, florestais, 
como os cerradões.



�O Cerrado apresenta-se como um mosaico de formas 
fisionômicas, ora manifestando-se como campo sujo, 
ora como cerradão, ora como campo cerrado, ora 
como cerrado ou campo limpo. 

�Percorrendo as áreas de cerrado, em poucos km 
podemos encontrar todas estas diferentes 
fisionomias.

�Este mosaico é determinado pelo mosaico de 
manchas de solo , características das queimadas de 
cada local (freqüência, época, intensidade) e pela 
ação humana. 

�Podemos distinguir dois estratos na vegetação dos 
Cerrados: 

- estrato lenhoso, constituído por árvores e arbustos;

- estrato herbáceo, formado por ervas e subarbustos.

�Ambos são curiosamente heliófilos. Ao contrário do 
caso de uma floresta, o estrato herbáceo no Cerrado 
não é formado por espécies de sombra (umbrófilas), 
dependentes do estrato lenhoso. O sombreamento 
lhe faz mal, prejudica seu crescimento e 
desenvolvimento. 

�A vegetação lenhosa e a herbácea estão em intensa 
competição, procurando, cada qual, ocupar o espaço 
de forma independente.

�Esses  dois estratos não comporiam comunidades 
harmoniosas e integradas, como nas florestas, mas 
representariam duas comunidades antagônicas, 
concorrentes.

� Troncos e ramos tortuosos, súber 
espesso  são características da 
vegetação arbórea e arbustiva. O 
sistema subterrâneo, dotado de 
longas raízes pivotantes, permite 
a estas plantas atingir 10, 15 ou 
mais metros de profundidade, 
abastecendo-se de água em 
camadas permanentemente 
úmidas do solo, até mesmo na 
época seca.

� Os ramos aéreos são anuais, 
secando e morrendo  durante a 
estação seca, o que serve de 
combustível para as queimadas.



Cerradão Cerrado típico 

Campo Sujo Campo Limpo

FAUNA DO CERRADO 

� Pouco conhecida, porém, 
muito rica em espécies, 
principalmente 
invertebrados.

� Sobre os vertebrados os 
estudos científicos ainda 
são recentes, havendo 
apenas uma lista com as 
espécies mais 
frenquentes.

Vertebrados de grande porte:

� Jibóia
� Cascavel
� Lagarto Téiu
� Ema
� Urubu
� Arara
� Gavião
� Tatu
� Tamanduá
� Veado
� Anta
� Cachorro do Mato
� Onça Parda



Sobre as Aves

�Maior parte das aves 
possuem hábitos 
noturnos 

�As que gostam de 
sombras vivem no 
interior de cerradões, 
que são áreas mais 
densas

�Muitos desses animais 
são endêmicos, ou seja, 
exclusivos da área.

Invertebrados

� Espécies endêmicas
� Destaque para o filo 
artrópode, que possui um 
papel importante no fluxo 
de energia, servindo como 
consumidor e como presa. 

� As abelhas são 
polinizadoras das flores

� Os gafanhotos são 
herbívoros que possuem 
grande quantidade de 
espécies

Adaptações e modificações

�Adaptações especificas 
para explorar o seu 
habitat.

�Modificações nos 
habitats que causam 
extinção de espécies, 
por exemplo, o lobo 
guará e a onça parda.

Exemplos de aves

�A. Tucanuçu ou 
Tucano-boi 
(Ramphastos toco)

�Periquito (Brotogeris
chiriri) consumindo 
sementes da paineira-
do-cerrado (Erioteca
pubescens)

� Suiriri (Tyrannus
melancholicus)



Lobo Guará,Emas,Rainha do Cupinzeiro e Escorpião


