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1. Introdução 

 

No Estado de Mato Grosso do Sul, segundo a nomenclatura oficial (Veloso et 

al. 1991), ocorrem as seguintes regiões fitoecológicas: Floresta Estacional Decidual 

(Floresta de terras baixas e Floresta submontana), Floresta Estacional Semidecidual 

(Floresta Aluvial e Floresta de terras baixas), Floresta Mesófila, Floresta Ripária 

(Mata ciliar, Mata de galeria, Mata de vereda e Mata inundável), Formações 

Pioneiras (Carandazal e Cambarazal), Savana Estépica Arborizada (Mata de Chaco) 

e Savana Florestada. Esta classificação já anteriormente utilizada no Estado pelo 

Radambrasil (Furtado et al. 1992), no PCBAP (Brasil 1997) e no Zoneamento 

Ambiental da Borda Oeste do Pantanal (Pott et al. 2000) 

No contexto da paisagem regional, a vegetação apresenta relações 

fitogeográficas com o Chaco, Amazônia, Mata Atlântica e Floresta Meridional (Rizzini 

1979), com áreas de contato entre Savana-Floresta Estacional (IBGE 1993). As 

florestas estacionais, que no contexto neotrópico ainda não foram estabelecidas com 

uma unidade fitogeográfica, representam grande porcentagem na região em estudo 

e são extremamente importantes. Para se ter como exemplo, as florestas estacionais 

semideciduais aluviais (Matas ciliares e de Galeria) formam uma extensa malha 

dendrítica envolvendo os cursos d’água de modo que, mesmo ocupando apenas 5% 

da área, contém 2.031 espécies de fanerógamas, representando 30% da flora 

fanerogâmica do Brasil Central (Mendonça et al. 1998), funcionando como refúgios 

para espécies das florestas Amazônica, Atlântica e das florestas da Bacia do Paraná 

(Oliveira-Filho e Ratter 1995). Além destas, temos a Serra da Bodoquena, que 

constitui o maior remanescente de florestas estacionais do Estado do Mato Grosso 

do Sul. Sua importância fez com que no ano de 2003 fosse considerada de 
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prioridade extremamente alta segundo o Mapa das Áreas Prioritárias para a 

Conservação, Utilização sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 

Brasileira (MMA 2003), status repetido na reavaliação de áreas e ações prioritárias 

para conservação do Cerrado e Pantanal realizado em 2006 (J. Sabino, com. pess., 

2006). 

Na RPPN Cabeceira do Prata, foram encontrados encraves e as áreas de 

contato entre Savana-Floresta Estacional. Quando entre duas ou mais regiões 

fitoecológicas existem áreas onde estas floras se contactam, justapondo-se 

(encraves) ou interpenetrando-se (ecótonos), formam-se os contatos, ou áreas de 

tensão ecológica. No caso dos encraves, cada mosaico de vegetação guarda a sua 

identidade florística e fisionômica sem se misturar, permitindo a definição da 

formação ou subformação dominante. No caso dos ecótonos, a identidade florística 

passa a ser no nível de espécie, não se determinando a dominância de uma região 

fitoecológica sobre a outra (Veloso et al. 1991). Freqüentemente ocorrem 

endemismos que melhor as identificam. Importante salientar que estes 

remanescentes de matas, como os existentes na referida RPPN, desempenham 

relevante importância na manutenção da integridade dos ecossistemas locais e na 

conservação dos recursos naturais, além de funcionarem como corredores 

ecológicos, ligando fragmentos florestais e, portanto, facilitando o deslocamento da 

fauna e o fluxo gênico entre as populações de espécies animais e vegetais 

(Rodrigues et al. 2003; Kageyama e Gandara 2000). São fontes de alimento e abrigo 

para os animais silvestres, portadores de matrizes de sementes para reposição 

florestal e recuperação de áreas degradadas, bem como fornecedores de frutos, 

cascas e resinas para fins alimentícios, medicinais e artesanais. As savanas 

(cerradão), embora não sejam consideradas florestas na classificação brasileira 

oficial, foram incluídas neste trabalho neste tipo de formação, porque têm estrutura e 

fisionomia florestais. 
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2. Metodologia 

  

2.1 Identificação dos principais tipos florestais ocorrentes na RPPN  

 

Com o objetivo de caracterizar as fitofisionomias ocorrentes para amostragem e 

caracterizar a florística local, os principais tipos florestais da RRPN foram 

identificados por meio de fotografias aéreas e análises de imagens orbitais 

visual/analógica (acervo da Fazenda Cabeceira do Prata, 2003 e 2005 - imagem de 

satélite LANDSAT TM5) e checagem de campo de todas as situações identificadas 

na foto-interpretação. A comparação entre a carta de Exército (1966), imagem de 

satélite - Mapa da RPPN (2005) e imagem obtida através do Google Earth (Microsoft 

Company 2006) permitiu acompanhar a modificação da paisagem ao longo do 

tempo. 

 

2.2  Áreas vegetacionais amostradas 

 

Após a análise das imagens de satélite e checagem de campo, foram 

determinados os pontos (PO’s) e fitofisionomias para amostragem. Na figura 22, 

estão representadas as sete fitofisionomias ocorrentes, bem como os pontos que 

foram realizados as observações (PO’s). Cabe lembrar que a referida figura 

demonstra esquematicamente a divisão dos ambientes, pois nem sempre é possível 

esta diferenciação no campo. Outro comentário pertinente condiz com fisionomia 

denominada “campo úmido – banhado”, que in loco notou-se a predominância de 

áreas que apresentam afloramento permanente do lençol freático, com água 

aparentemente estagnada ou com grande residência no solo com presença de 

diversas herbáceas e/ou subarbustivas. No entanto, pode-se também dizer que 

ocorre “floresta paludosa” em trechos com concentrações de espécies arbóreas 

adaptadas a tais condições, em especial nas proximidades das nascentes do rio 

Olho D’Água. 
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Figura 22 (próxima página). Distribuição fitofisionômica da RPPN Cabeceira do Prata (Jardim, MS), 

indicando os pontos onde foram feitas amostragem da vegetação, sendo: PO 1(0557330 / 7629558, 

381m); PO 2 (0557139 / 7629530, 245 m); PO 3 (0557100 / 7629816, 250 m); PO 4 (0557498 / 

7630169, 281 m);PO 5 (0558538 / 7628147, 317 m); PO 6 (0559061 / 7627973, 279 m); PO 7 

(0558907 / 7627465, 307 m); PO 8 (0558794 / 7627240, 308 m); PO 9 (0559126 / 7629517, 239 m); 

PO 10 (0559116 / 7629512, 235 m); PO 11 (0559295 / 762928, 264 m); PO 12 (0559312 / 7633141, 

288 m); PO 13 (0558645 / 7628830, 256 m); PO 14 (0558015 / 7629288, 220 m); PO 15 (0557935 / 

7629178, 230 m); PO 16 (0557320 / 7628619, 264 m); PO 17 (0558646 / 762881222, 248 m); PO 18 

(0558646 / 7628675, 229 m; PO 19 (0557816 / 7629150, 230 m); PO 20 (0557529 / 7628712, 258 m); 

PO 21 (0557633 / 7628984, 245 m); PO 22 (0559119 / 7629346, 220 m); PO 23 (0558833 / 7629097, 

237 m). Valores em UTM, obtidos por aparelho receptor de sinais GPS (Global System Position). 

Fotografia aérea sobre imagem Google Earth (Microsoft Company 2006) 
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2.3  Caracterização florística e fitofisionômica 

 

O levantamento florístico foi baseado no método de levantamentos 

rápidos (Rapid Survey), adotado no projeto Avaliação Biológica dos 

Ecossistemas Aquáticos do Pantanal (Willink et al. 2000), Kotchetkoff (2003) 

e Santin (1999). Foi utilizado tempo de avaliação, ou seja, caminhadas 

previamente estabelecidas cortando todo o trecho florestal com 

cronometragem do tempo de amostragem. Esta caminhada foi efetuada no 

entorno da RPPN e em transectos no interior da área, evitando coletas em 

locais já percorridos.  

A amostragem da vegetação foi realizada entre março, abril e maio de 

2006, onde foram coletados indivíduos arbóreos, arbustivos, subarbustivos, 

herbáceos e lianas, em floração, frutificação e excepcionalmente em fase 

vegetativa (Figuras 23 e 24). Durante as coletas foram anotadas informações 

sobre o hábito, altura dos indivíduos, coloração das estruturas reprodutivas, 

presença de látex e odores.  

 

  

Figura 23 e 24. Pesquisadora e auxiliar realizando amostragem na Floresta Estacional 

Semidecidual da RPPN Cabeceira do Prata. Fotos: José Ramão e Vivian Ribeiro 

 

As coletas de materiais botânicos foram feitas com tesoura de poda alta 

acoplada em cabo de alumínio e tesoura manual. Estes materiais foram 

demarcados com fita adesiva tipo crepe e acondicionados em sacos plásticos 

para posterior prensagem, secagem e identificação segundo o APG II (2003), 

uso de bibliografia adequada e comparações com exsicatas existentes nos 
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Herbários da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS, campus de 

Campo Grande e Corumbá.  

Em cada fitofisionomia foram anotadas informações gerais como 

descrição, evidências de ameaça, rochosidade, umidade, drenagem, erosão, 

cor e textura do solo. Para a definição dos principais tipos florestais ocorrentes 

nos trechos estudados, foi utilizado o manual técnico da vegetação brasileira, 

nomenclatura oficial do IBGE (Veloso et al. 1991), e a identificação de espécies 

indicadoras em cada formação florestal amostrada.  

 

2.4 Análise dos dados 

 

As espécies foram classificadas de acordo com o hábito, visando mostrar 

a distribuição da riqueza florística da área de estudo. Para isto foram 

consideradas as definições apresentadas em Dislich (1996) e Kim (1996): a) 

Árvore - Planta lenhosa que ramifica acima de 0,5m; b) Arbusto - Planta 

pequena, de base lenhosa, que ramifica abaixo de 0,5m de altura; c) Palmeira 

- Planta que apresenta caule do tipo estipe, pertencentes à família Arecaceae; 

d) Erva - Planta herbácea (cujo caule não apresenta tecido lenhoso); e) Liana - 

toda planta de hábito escandente de forma ampla, tanto herbácea quanto 

lenhosa; f) Epífita - Foram incluídas nesta categoria apenas as epífitas 

vasculares verdadeiras, que são aquelas que utilizam outro vegetal apenas 

como suporte, e durante todo o seu ciclo de vida; g) Parasita - Planta que vive 

sobre outra, recorrendo ao sistema vascular do hospedeiro para suprir suas 

necessidades. 

As espécies também foram classificadas de acordo com a abundância nas 

fitofisionomias em abundantes (espécies predominantes em todos os PO’s), 

comuns (encontrada em todos os PO’s sem ser predominante), freqüentes 

(encontrada em mais de 50% dos PO’s), ocasionais (esporadicamente 

encontrada) e raras (raramente encontrada ou somente uma vez amostrada), 

bem como pelo estado de conservação, através da avaliação dos estratos e 

do efeito de borda, diversidades de epífitas, presença de lianas em 

desequilíbrio e ocorrência de gramíneas agressivas. De acordo com a 

presença ou não dos fatores mencionados e da intensidade, os fragmentos 
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florestais amostrados foram classificados em melhor estado de conservação, 

áreas pouco perturbadas e áreas muito degradadas (Rodrigues et al. 2003). 

As espécies tiveram seu status classificado em bioindicadoras, 

endêmicas, importância econômica, raras, exóticas e ameaçadas de extinção 

(incluídas na Red List of Threatened Plants pela International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN e no Instituto Brasileiro 

de Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renovavéis - IBAMA). Dados sobre 

nomes populares, potencial econômico e uso tradicional das espécies foram 

obtidos pelos moradores, mateiro da fazenda e na literatura (Pott e Pott 1994, 

2003; Lorenzi 2000; Carvalho 2003).  

 

3 Resultados 

 

3.1 Riqueza Florística 

 

Foram observadas 406 espécies distribuídas em 78 famílias de 

angiospermas de porte arbóreo, arbustivo, herbácea e lianas (Anexo I). Dessas 

espécies, foram identificadas 375 até o nível de espécies e 31 em nível de 

gênero. As famílias de maior riqueza nas áreas amostradas estão 

representadas graficamente na figura 25. 
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Figura 25. Famílias de maior riqueza nas áreas amostradas. RPPN Cabeceira do Prata 

(Jardim, MS) 

 

A família com maior número de espécies foi Fabaceae, com 69 espécies, 

sendo 18 pertencentes à subfamília Caesalpinioideae, 04 Cercideae, 27 

Faboideae e 20 Mimosoideae. A segunda família em número de espécies foi 

Euphorbiaceae com 20 espécies, seguida por Asteraceae (17), Malvaceae, 

Myrtaceae e Poaceae (15), Sapindaceae e Bignoniaceae (13), Rubiaceae (12), 

Moraceae e Apocynaceae (11), Annonaceae e Meliaceae representadas por 9 

espécies. Quinze famílias ocorreram com apenas uma espécie. Em função da 

alta riqueza de espécies arbóreas da maioria das florestas tropicais, é muito 

comum a ocorrência de número elevado de espécies representadas por um ou 

poucos indivíduos dentro da área amostral.  Carvalho et al. (2002), por 

exemplo, amostraram 24,8% do total das espécies com apenas um indivíduo, 

em um levantamento realizado na Usina hidrelétrica Dona Rita, Itambé/MG. 

Na RPPN Cabeceira do Prata, as áreas mais relevantes em termo de 

diversidade florística e ocorrência de espécies especiais foram a floresta 

estacional semidecidual (A) em praticamente toda sua extensão, onde foram 

registradas 134 espécies, a floresta estacional semidecidual aluvial - ciliar (B) 

associada ao rio Olho D’ Água e rio da Prata, com 133 espécies e o trecho de 

cerrado arborizado e florestado (C) subseqüente a esta mata, representado por 

127 espécies (Figura 26). 
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Figura 26. Áreas de maior diversidade florística e ocorrência de espécies especiais, sendo A = 

134 espécies, B = 133 e C = 127 

 

O hábito arbóreo foi o mais amostrado, seguido de ervas e arbustos 

(Tabela 1). A presença de lianas e epífitas na comunidade deve ser maior do 

que a identificada neste estudo, considerando-se que as mesmas foram 

subamostradas, devido a grande dificuldade de coleta e visualização destas em 

áreas com dossel em torno de 18 metros.  

 

Tabela 1. Total de espécies agrupadas por hábito e famílias de maior riqueza nessas formas de 

vida. 

Hábito Total de Espécies Famílias de maior riqueza 

Árvores 235 

Mimosoideae - 7,2% 

Faboideae - 7,2% 

Caesalpinioideae - 5,1% 

Malvaceae - 4,7% 
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Hábito Total de Espécies Famílias de maior riqueza 

Arbustos 56 

Myrtaceae - 10,5% 

Rubiaceae - 8,8% 

Euphorbiaceae - 8,8% 

Verbenaceae - 7,01% 

 

Lianas 26 

Sapindaceae - 19,3% 

Faboideae - 15,4% 

Vitaceae - 11,5% 

Bignoniaceae - 11,5% 

 

Ervas 65 

Poaceae - 19,7% 

Asteraceae -13,6% 

Cyperaceae - 7,6% 

Euphorbiaceae - 6,0%  

 

Palmeiras 06 
Arecaceae - 100% 

 

Epífitas 03 
Orchidaceae - 100% 

 

Bromélias 04 
Bromeliaceae -100% 

 

Sub-Arbusto 08 

Euphorbiaceae - 25,0% 

Caesalpinioideae - 25,0% 

Urticaceae - 12,5% 

Solanaceae - 12,5% 

 

Arvoreta 02 

Myrtaceae - 50,0 % 

Nyctaginaceae - 50,0% 

 

Parasita 01 Loranthaceae - 100% 

 

Os gêneros mais representativos foram: Aspidosperma com oito espécies, 

Tabebuia e Ficus com sete cada, Senna, Solanum e Casearia com cinco cada, 

Luehea, Inga, Trichilia, Sebastiania e Vernonia com quatro espécies cada.  



 

Plano de Manejo RPPN Fazenda Cabeceira do Prata – Jardim, MS - 2007 

 

 

12 

As espécies Myracrodruon urundeuva e Scheelea phalerata estiveram 

presentes nas sete fitofisionomias amostradas, indicando serem comuns e de 

ampla distribuição na RPPN em estudo, seguidas de Acrocomia aculeata, 

Tapirira guianensis e Senna pendula registrada em seis fitofisionomias. Com 

ocorrência restrita, foram registradas diversas espécies que somente 

apareceram em um tipo de fitofisionomia, caracterizando forte influência na 

composição florística. Merecem destaque as espécies Rollinia emarginata, 

Anacardium, Salacia elliptica, Calophyllum brasiliense e Hymenae courbaril. 

Verificou-se uma composição mista com espécies típicas das matas 

ciliares como Cecropia pachystachya, Croton urucurana, Guarea kuntiana, Inga 

marginata, Tapirira guianensis, Trichilia claussenii e Unonopsis lindmanii e 

também espécies freqüentes em florestas estacionais semideciduas e 

decíduas, como Albizia hassleri, Anadenanthera macrocarpa, Aspidosperma 

parvifolium, Myracrodruon urundeuva, Astronium graveolens, Cedrela fissilis, 

Parapiptadenia rigida e Tabebuia impetiginosa. Várias espécies encontradas no 

trecho de matas ciliares estudada são citadas por Prado e Gibbs (1993) como 

sendo parte das formações pleistocênicas residuais associadas a paleoclimas 

secos, que ocorrem em três núcleos na América do Sul. Algumas espécies 

encontradas no presente estudo ocorrem nessas formações pleistocênicas 

mais restritas a áreas secas, como Celtis pubescens, enquanto outras são 

comuns nas partes mais úmidas dessas formações como Hymenaea courbaril, 

espécie de distribuição Amazônica. Outras espécies da mata ciliar são 

encontradas em áreas de várzea sazonalmente inundáveis nos rios da 

Amazônia e nas áreas de mata de galeria em savanas inundáveis da bacia 

amazônica na Bolívia, como Alchornea castaneifolia, Casearia aculeata e Vitex 

cymosa (Klinge et al. 1996). Espécies como Tabebuia heptaphylla são 

freqüentes no eixo Argentina-Paraguai, nas áreas úmidas do Chaco, atingindo 

o Sul do Brasil indo até o Nordeste via Mata Atlântica (Gentry 1992). Sterculia 

apetala e Guibourtia hymenifolia são espécies típicas da caatinga arbórea. 

Enterolobium contortisiliquum, típicas das áreas de matas semidecíduas. 

Unonopsis lindamnii é uma espécie ombrófila de distribuição geográfica restrita 

ao Brasil Central (Oliveira-Filho e Ratter 2001). Capparis prisca e Acosmium 

cardenasii são espécies abundantes na Floresta Semidecidual submontana e 

aluvial na RPPN, também são mencionadas para o bosque Seco Chiquitano na 
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Bolívia (Jardim et al. 2003). Os terrenos planos e ribeirinhos contêm algumas 

espécies de Mata Atlântica, de distribuição mais ampla, como Parapiptadenia 

rigida, Patagonula americana, Rollinia emarginata, Myrcianthes pungens e 

Phytollaca dioica. Existem também espécies das matas de “palo-branco”, que 

fazem parte das matas de transição do Chaco, na Argentina, como 

Calycophyllum multiflorum (Pott e Pott 2003). 

Em relação às áreas de cerrado amostradas, registrou-se espécies típicas 

de ocorrência para o Brasil Central como Qualea grandiflora, Caryocar 

brasiliense, Bowdichia virgilioides, Magonia pubescens, Pseudobombax 

longiflorum, Psidium guineense, Copaifera langsdorffii e Terminalia argentea.  

Os ambientes amostrados na RPPN apresentam sobreposição na 

distribuição geográfica de muitas formações vegetacionais e de várias 

espécies. O sul do Mato Grosso do Sul pode ser considerado como um núcleo 

de ocorrência de espécies do nordeste brasileiro, floresta Atlântica através de 

seus domínios, chaco paraguaio e missiones argentino, e das regiões limítrofes 

da floresta Amazônica (Bolívia e noroeste argentino). O Cerrado foi 

considerado como um corredor entre a Caatinga e o chaco sendo que muitas 

espécies migraram durante o Pleistoceno, ocupando hoje florestas 

semidecíduas e decíduas, ocorrendo principalmente nas bacias dos rios 

Paraná e Paraguai (Spichiger et al. 2004; Prado e Gibbs 1993). 

 

3.2  Descrição das fitofisionomias  

 

Na RPPN Cabeceira do Prata foram registrados 07 fitofisionomias, 

distribuídas para facilitar a amostragem em 23 Pontos de Observação (PO – 

quadro 1), conforme segue: (i) 04 em Floresta Estacional Semidecidual Aluvial 

(FSA); (ii) 07 em Floresta Estacional Semidecidual Submontana (FS); (iii) 02 

em Savana Florestada (SF); (iv) 02 em Savana Arborizada (SA); (v) 05 em 

Savana Arborizada + Florestada (SAF); (vi) 01 em Savana Gramíneo-Lenhosa 

+ Arborizada (SGL + SA); (vii) 02 em Banhado/Floresta Paludosa. Para facilitar 

sua localização, foram indicados pontos de referência conhecidos pelos 

proprietários e funcionários da RPPN, juntamente com as respectivas 

localizações geográficas e estado de conservação de cada área. 
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Quadro 1. Lista dos pontos de observação (PO’s) nas diferentes fitofisionomias com suas 

respectivas localizações geográficas, locais de referência e estado de conservação. O estado 

de conservação foi obtido através da avaliação dos estratos e do efeito de borda, diversidades 

de epífitas, presença de lianas em desequilíbrio e ocorrência de gramíneas agressivas. De 

acordo com a presença ou não dos fatores mencionados e da intensidade, os fragmentos 

florestais amostrados foram classificados em conservados, pouco perturbados (degradados) e 

áreas muito degradadas, conforme Rodrigues et al. (2003). 

PO’s Tipo de mata / Local de Referência 

Pontos 

Georeferenciados 

21K / UTM 

Estado de 

Conservação 

PO 1 

FS - vegetação secundária em estado 

avançado de regeneração/Antigo 

carreador  

0557330 / 7629558 

381m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 2 
SAF - vegetação secundária, 

subseqüente ao PO 1 

0557139 / 7629530 

245 m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 3 
SF / Morrote sentido mata ciliar do rio da 

Prata 

0557100 / 7629816 

250 m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 4 
FSA associada ao rio da Prata / Trilha 

do Funil 

0557498 / 7630169 

281m de altitude 

Floresta 

conservada 

PO 5 
SA / lado direito da estrada interna que 

dá acesso ao deque de Pedra 

0558538 / 7628147 

317 m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 6 SAF / Final da trilha do cavalo 
0559061 / 7627973 

279 m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 7 
FS - fragmento pequeno de mata / Trilha 

do cavalo, próximo ao cemitério 

0558907 / 7627465 

307m de altitude 

Floresta muito 

degradada 

PO 8 SAF - nos arredores do cemitério 
0558794 / 7627240 

308 m de altitude 

Floresta muito 

degradada 

PO 9  
FSA associada ao rio da Prata / lado 

direito do deque de Pedra 

0559126 / 7629517 

239 m de altitude 

Floresta 

conservada 

PO 10 

FSA associada ao rio da Prata / lado 

esquerdo do deque de Pedra - antiga 

trilha 

0559116 / 7629512 

235m de altitude 

Floresta 

Conservada 

PO 11  FS / próximo da divisa de propriedade 
0559295 / 762928 

264 m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 12 SFA / subseqüente a FS (PO 11) 
0559312 / 7633141 

288m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 13 FS - trilha nova da atividade de flutuação 0558645 / 7628830 Floresta 



 

Plano de Manejo RPPN Fazenda Cabeceira do Prata – Jardim, MS - 2007 

 

 

15 

PO’s Tipo de mata / Local de Referência 

Pontos 

Georeferenciados 

21K / UTM 

Estado de 

Conservação 

256m de altitude conservada 

PO 14 
FSA associada ao rio Olho D’Água / 

trilha da atividade de flutuação 

0558015 / 7629288 

220m de altitude 

Floresta 

conservada 

PO 15 
FS / local onde existia uma antiga cerca, 

paralela ao PO 13 

0557935 / 7629178 

230m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 16 
SAF / final do PO 14, paralela a estrada 

interna que dá acesso a nascente 

0557320 / 7628619 

264 m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 17 
SA / nos arredores da trilha da atividade 

de flutuação 

0558646 / 762881222 

248m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 18 
SGL + SA / lado direito da estrada que 

dá acesso ao inicio da atividade 

0558646 / 7628675 

229m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 19 
FS - vegetação secundária em estado 

de regeneração / Trilha do bacurizal 

0557816 / 7629150 

230m de altitude 

Floresta muito 

degradada 

PO 20 SAF / trilha do buraco do Periquito 
0557529 / 7628712 

258 m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 21 Ba / após a trilha do bacurizal 
0557633 / 7628984 

245 m de altitude 

Floresta 

conservada 

PO 22 
FS / Borda da Floresta Semidecidual 

Submontana  

0559119 / 7629346 

220m de altitude 

Floresta 

degradada 

PO 23 
Floresta Paludosa / nascentes do rio 

Olho D’Água 

0558833/ 7629097  

237m de altitude 

Floresta 

conservada 

 

A seguir são apresentadas as características gerais de cada fitofisionomia 

ocorrente na RPPN em estudo: 

 

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial - mata ribeirinha associada ao 

rio Olho D’ Água e ao rio da Prata (Figuras 27 e 28): As florestas 

ribeirinhas são formações vegetais ocorrentes ao longo de cursos d’água e 

no entorno de nascentes, recebendo influência direta de suas águas durante 

o ano. Apresentam características definidas por uma interação complexa de 

fatores geológicos, geomorfológicos, climáticos e hidrológicos, que atuam 

como elementos definidores da paisagem e das condições ecológicas locais. 
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Desta forma, apresenta grande variação em sua composição florística, 

estrutura e dinâmica, mais freqüentemente relacionadas com as 

características intrínsecas da área (relevo, mosaico edáfico, largura da faixa 

ciliar, histórico de perturbação e outros). 

 

  

Figura 27. Floresta Estacional 

Semidecidual aluvial associada ao rio Olho 

D’Água.  

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 28. Floresta Estacional 

Semidecidual aluvial associada ao rio da 

Prata.  

Foto: Vivian Ribeiro 

 

Na mata ciliar do rio da Prata e do rio Olho d’Água foram registradas 

133 espécies, as quais merecem destaque no estrato superior de 

aproximadamente 12 a 18 metros de altura Inga uruguensis (ingá), Tapirira 

guianensis (peito-de-pombo), Peltophorum dubium (canafístula), Hymenaea 

courbaril (jatobá), Guibourtia hymenifolia (jatobá-mirim), Guarea guidonia 

(marinheiro), Acosmium cardenasii (falso-alecrim - figura 29) Guazuma 

ulmifolia (chico-magro), Anadenanthera colubrina e A. macrocarpa (angico), 

Ocotea minarum (canela), Salacia elliptica (seputá - figura 30), Holocalix 

balansae (alecrim), Myracrodruon urundeuva (aroeira). O sub-dossel, com 

uma altura de 6 a 10 metros, é representado por espécies como Scheelea 

phalerata (bacuri), Trichilia catigua (catiguá), Guarea kaunthiana (cajambo), 

Cytharexyllum myrianthum (pau-viola), Psidium guajava (goiabeira), Croton 

urucurana (sangra-d’água), Calophyllum brasiliense (guanandi), Cedrela 

fissilis (cedro), Maclura tinctoria (amora-branca), Ficus insípida (figueira), 

Myrcianthes pungens (guabiroba), entre outros. O sub-bosque, de até 5 

metros, é formado por indivíduos jovens das espécies encontradas nos 
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estratos mais altos e outras típicas dessa condição, como Caseria decandra 

(guaçatunga), Trema micrantha (crindiúva), Celtis pubescens, Piper 

angustifolium (falso jaborandi) e Psychotria carthagenensis entre outras. 

 

  

Figura 29. Acosmium cardenasii (falso-alecrim).  

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 30. Salacia elliptica (saputá). 

Foto: Vivian Ribeiro 

 

Floresta Estacional Semidecidual submontana: Uma importante 

particularidade das florestas estacionais semidecíduas é a interface com as 

florestas ribeirinhas. Esta associação com as formações adjacentes resulta 

numa composição florística mista, com espécies típicas das margens do rio e 

as de outras formações (Ivanauskas et al. 1997). As florestas Semideciduais 

recebem este conceito pois estão condicionadas pela dupla estacionalidade 

climática, que no caso da região do Prata caracteriza-se por épocas de 

intensas chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada. Neste tipo de 

vegetação, a porcentagem das árvores caducifólias no conjunto florestal (e não 

das espécies que perdem as folhas individualmente) situa-se entre 20 a 50% 

(Veloso et al. 1992). Segundo Rodrigues et al. (2003), essa formação é 

caracterizada por apresentar um dossel não perfeitamente contínuo (irregular) 

a cerca de 15m de altura, com presença de árvores emergentes de até 25 a 30 

metros de altura.  

Nesta fitofisionomia, foram registradas 134 espécies, caracterizadas em 

seu estrato arbóreo por Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa - figura 31), 

Myracrodruon urundeuva (aroeira), Hymenaea courbaril (jatobá), 

Anadenanthera macrocarpa (angico-preto), Tabebuia heptaphylla (piúva), 

Enterolobium contortisiliquum (ximbuva), Cedrela fissilis (cedro), Aspidosperma 
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ramiflorum (guatambu), Astronium graveolens (guaritá), Astronium fraxinifolium 

(gonçalo), Guibourtia hymenifolia (jatobá-mirim) e vários indivíduos de Capparis 

prisca (bananinha, figura 32). O sub-dossel com 8 a 14 metros de altura é 

representado por Trichilia spp. (catiguá), Alibertia sessilis (marmelo), 

Chrysophyllum gonocarpum (aguaí), Eugenia spp., Myrcia selloi (cambuí), 

Trema micrantha (periquiteira), Casearia sylvestris (guaçatonga), Cecropia spp. 

(embaúba), Talisia esculenta (pitomba), Cordia glabrata (louro) e Solanum spp. 

(fumo-bravo). O sub-bosque é composto por Bauhinia forficata (unha-de-vaca), 

Celtis spp. (grão-de-galo), Aegiphylla selowiana (tamangueira), Aloysia virgata 

(lixeira), Cestrum strigillatum (pau-de-rato), Allophyllus sp., entre outras, e 

alguns indivíduos das espécies dos estágios finais da sucessão.  

 

  

Figura 31. Aspidosperma polyneuron (peroba-

rosa). Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 32. Capparis prisca (bananinha). 

Foto: Vivian Ribeiro 

 

Savana Florestada (cerradão): O Cerradão é uma vegetação xeromórfica de 

dossel fracamente fechado e de reduzida fitomassa. Apresenta muitos 

elementos característicos comuns à Floresta Semidecidual em função das 

características ambientais coincidentes, como maior disponibilidade hídrica em 

relação aos cerrados, a ciclagem de nutrientes e restrição luminosa no sub-

bosque (Rodrigues et al. 2003).  

A referida formação foi registrada com um total de 85 espécies, das quais 

as maiores em abundancias foram Qualea spp. (pau-terra -figura 33), 

Callisthene fasciculata (carvão-branco), Magonia pubescens (timbó), 

Acrocomia aculeata (bocaiúva), Luehea paniculata (açoita-cavalo), 

Diptychandra aurantiaca (carvão-vermelho), Myracrodruon urundeuva (aroeira - 
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figura 34), Tabebuia aurea (paratudo), Terminalia argentea (capitão-do-campo), 

Tabebuia sp. (ipê), Alibertia edulis (marmelo), Scheelea phalerata (bacuri), 

Cordia trichotoma (louro-pardo), Bowdichia virgilioides (sucupira-do-campo), 

Machaerium acutifolium (jacarandá-do-campo), Rapanea guianensis 

(pororoca), Annona coriaceae (marolo) e Hymenaea stigonocarpa (jatobá-do-

cerrado). 

 

  

Figura 33. Qualea grandiflora (pau-terra). 

Foto: Tietta Pivatto 

Figura 34. Myracrodruon urundeuva 

(aroeira). Foto: Vivian Ribeiro 

 

Savana Arborizada: Formação natural caracterizada por apresentar 

fitofisionomia nanofanerofítica rala e graminóide contínua, sujeita ao fogo. A 

composição florística, apesar de semelhante à da Savana Florestada, possui 

espécies dominantes como Curatella americana (Figura 35), que caracterizam 

os ambientes de acordo com o espaço geográfico ocupado. É representada por 

árvores baixas, de fustes finos e tortuosos, entremeadas de arbustos. De 

acordo com Ribeiro e Walter (1998), estas formações ocupam cerca de 70% da 

área total do Cerrado Brasileiro, sendo compostas por um estrato contínuo de 

gramíneas e outro de vegetação lenhosa, de porte arbóreo e arbustivo, 

cobrindo cerca de 50% da superfície do solo (Figura 36). 

Esta formação foi registrada com um total de 92 espécies, sendo as mais 

importantes Curatella americana (lixeira), Qualea grandiflora (pau-terra), 

Annona coriaceae (marolo), Byrsonima sp. (murici), Callisthene fasciculata 

(carvão-branco), Acosmium subelegans (chapadinha), Lafoensia pacari 

(dedaleira), Protium heptaphyllum (amescla), Zanthoxylum hasslerianum 
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(mamica-de-porca), Hymenaea stigonocarpa (jatobá-do-cerrado), e Luehea 

paniculata (açoita-cavalo).  

 

  

Figura 35. Curatella americana (lixeira). 

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 36. Aspecto geral do Cerrado arborizado. 

Foto: Vivian Ribeiro 

 

Savana Arborizada + Florestada: Esta fisionomia descrita condiz com a 

identificação dos dois subgrupos de savana (arborizada e florestada) em um 

mesmo local de estudo. Por serem muito semelhantes, diferenciando-se 

somente pela presença de agrupamentos mais densos de espécies arbóreas 

na savana florestada, em campo nem sempre é possível esta diferenciação. A 

composição vegetal da área amostrada compreendeu 127 espécies com 

similaridade florística iguais às descritas anteriormente (savana arborizada e 

savana florestada). Estes locais apresentaram formações de pastagens 

exóticas. 

 

Savana Gramíneo-Lenhosa + Arborizada: Esta formação é caracterizada, 

quando natural, por gramados entremeados por plantas lenhosas (Figura 37). A 

composição florística é bastante diversificada. Neste estudo foram amostradas 

um total de 91 espécies, onde prevaleceram as plantas graminóides (Poaceae) 

como Andropogon bicornis, Brachiaria brizantha, Brachiaria decumbes, 

Eragrostis acuminata, Paspalum sp., Panicum sp., dentre outras. A composição 

florística das plantas lenhosas foi representada por Byrsonima spp. (murici - 

figura 38), Bauhinia spp. (unha-de-vaca), Curatela americana (lixeira), Cordia 

glabrata (louro-preto), Qualea spp. (pau-terra), Annona sp. e Psidium guajava 

(goiabeira). Freqüente também foram as espécies da família Arecaceae 
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(palmae), destacando Scheelea phalerata (bacuri), Acrocomia aculeata 

(bocaiúva) e Allagoptera leucocalyx (iriri). 

 

  

Figura 37. Aspecto geral da formação 

Gramíneo-Lenhosa + Arborizada. 

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 38. Byrsonima verbascifolia (murici). 

Foto: Vivian Ribeiro 

 

Banhado e Floresta Paludosa: O banhado trata-se de uma vegetação 

hidrófila, adaptada à saturação hídrica do solo (permanente ou sazonal), com 

afloramento permanente do lençol freático, com água aparentemente 

estagnada ou com grande residência no solo. Os campos inundáveis são 

geralmente destituídos de formas arbóreas, sendo constituídos essencialmente 

por espécies com formas herbáceas e/ou subarbustivas, principalmente 

pertencentes às famílias Poaceae e Cyperaceae. Entre os principais gêneros 

destas duas famílias encontrou-se Paspalum e Braquiaria (Poaceae) e Cladium 

e Rhynchospora (Cyperaceae). Em meio a essas herbáceas encontrou-se 

arbustos das famílias Asteraceae (Baccharis sp., Eupatorium spp.), 

Onagraceae (Ludwigia spp.), entre outras.  

A floresta paludosa, encontrada nas proximidades das nascentes do rio 

Olho d’Água, é aquela que convive com inundação quase permanente, 

apresentando características florísticas e estruturais muito particulares em 

função desta restrição ambiental, onde o excesso de água no solo dificulta ou 

impede as trocas gasosas no sistema radicular (Figura 39). Apesar de ser 

incluída como um dos tipos de floresta ciliar, para este estudo foi especificada 

como outra fitofisionomia, pois apresenta florística e estrutura muito distintas de 

outras formações no entorno de cursos d’água que encontram-se fora dessa 
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condição de solo permanentemente encharcado. Esta floresta, bem 

conservada, apresenta dossel de 11 a 16 metros de altura, onde foram 

encontradas espécies como Endlicheria paniculata (canela-do-brejo), Cedrela 

odorata (cedro-do-brejo), Tapirira guianensis (peito-de-pombo - figura 40), 

Calophyllum brasiliense (guanandi), Xylopia emarginata (pindaíba-d’água), 

Styrax pohlii (benjoeiro), Ficus insípida (figueira), Cecropia pachystachya 

(embaúba) e Croton urucurana (sangra-d’água), entre outras. 

 

  

Figura 39. Floresta Paludosa. 

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 40. Tapirira guianensis (peito-de-

pombo). Foto: Vivian Ribeiro 

 

 

3.3  Plantas especiais 

 

A grande maioria das espécies encontradas tem elevada importância 

ecológica representada por suas flores, frutos, sementes e/ou potencial 

econômico pela qualidade de sua madeira. No entanto, torna-se inviável tecer 

comentários sobre todas as espécies, uma vez que não é o foco deste estudo. 

Sendo assim, as plantas especiais evidenciadas na RPPN Cabeceira do Prata 

foram classificadas em plantas indicadoras, de importância econômica, 

exóticas, com  potencial medicinal  ou  ameaçadas de extinção segundo IUCN 

(2006) e MMA (2003) e espécies importantes como fonte de alimento aos 

animais silvestres (Quadro 2). 
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Quadro 2. Espécies de Particular Interesse por Tipo Fisionômico na RPPN Cabeceira do Prata. 

 

Tipo de 

vegetação Espécies Razão 

Uso ou 

importância 

Florestas 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

- Aspidosperma 

polyneuron  

(peroba-rosa) 

- Aspidosperma 

cylindrocarpon 

(peroba-poca) 

- Astronium fraxinifolium 

(gonçalo) 

- Capparis prisca 

 

- Myroxylon peruiferum 

(bálsamo) 

Ameaçada de 

extinção  

Espécie rara 

 

 

Ameaçada de 

extinção  

Escassa e 

ocorrência 

restrita 

Ocorrência 

pontual 

Tendência à 

extinção 

Madeira 

 

Madeira 

 

 

Madeira 

 

Madeira / 

Medicinal 

 

Floresta Estacional 

Semidecidual 

Aluvial 

- Scheelea phalerata 

(bacuri) 

- Inga uruguensis 

- Brasiliopuntia 

brasiliensis 

(cacto) 

- Pterogyne nitens 

(amendoim) 

Forófito, frutífera 

 

Frutífera 

Escassa e 

ocorrência 

restrita 

Ameaçado de 

extinção em SP, 

abundante no 

MS 

Alimento de 

fauna 

 

Alimento de 

fauna 

 

 

Madeira 

Savanas / Cerrados 

 

 

- Myracrodruon 

urundeuva 

Ameaçada de 

extinção e  

Madeira 
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Tipo de 

vegetação Espécies Razão 

Uso ou 

importância 

Cerradão 

Savana Florestada 

 

(aroeira) 

 

- Caryocar brasiliense 

(pequi) 

 

- Solanum lycocarpum 

(lobeira) 

Protegida por lei 

Medicinal, 

Frutífera 

 

Medicinal, 

forrageira 

 

Alimento de 

fauna, Culinária 

regional 

Vermífugos 

(frutos) para 

lobo-guará 

Cerrado Arborizado 

Savana Arborizada 

- Brosimum gaudichaudii 

(mama-cadela) 

 

- Casearia silvestris 

(chá-de-frade) 

- Braquiaria spp. 

Medicinal - raiz 

 

 

Medicinal – folha 

 

Exótica 

Comprovada 

contra 

Vitiligo 

Antiinflamatório 

Comprovado 

Pastagem 

Áreas úmidas 

Banhado  

 

 

- Cladium jamaiscense 

(capim-navalha) 

 

Ampla 

distribuição 

Nidificação de 

aves e 

esconderijo de 

pequenos 

animais 

Floresta Paludosa 

- Xylopia emarginata 

(pindaíba) 

- Cedrela odorata  

(cedro-do-brejo) 

Indicadoras de 

áreas alagadas 

Importância 

ecológica 

 

 Espécies Indicadoras: O Bromelia balansae (caraguatá) é indicador de 

local não inundável; Senna aculeata (guelra-de-dorado) é indicadora de 

degradação de campos inundáveis; Xylopia emarginata (pindaíba) indica 

terrenos brejosos. 

 

 Espécies com potencial madeireiro: Myracrodruon urundeuva (aroeira), 

Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), Patagonula americana (guajuvira), 

Hymenaea courbaril (jatobá), Cedrela fissilis (cedro), Myroxylon peruiferum 

(bálsamo), Anadenanthera spp. (angicos), Tabebuia heptaphylla (piúva), 
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Stryphnodendron adstringens (barbatimão), Maclura tinctoria (amora-

branca), Astronium fraxinifolium (gonçalo), Peltophorum dubium 

(canafístula), Diptychandra aurantiaca (carvão-vermelho), Calycophyllum 

multiflorum (castelo). 

 

 Espécies Exóticas: Brachiaria decumbes, B. brizantha e B. humidicola. 

 

 Espécies com potencial medicinal: Tabebuia áurea (paratudo), 

Stryphnodendron adstringens (barbatimão), Qualea grandiflora (pau-terra), 

Lafoensia pacari (dedaleira), Bowdichia virgilioides (sucupira-preta), 

Brosimum gaudichaudii (mama-cadela), Baccharis dracunculifolia (alecrim-

de-vassoura), Copaifera langsdorffii (copaíba), Solanum lycocarpum 

(lobeira), Bromelia balansae (caraguatá), Vernonia scabra (assa-peixe) e 

muitas outras ervas, lianas e arbóreas presentes na RPPN em estudo. 

 

 Espécies Ameaçadas de extinção: Astronium fraxinifolium (gonçalo), 

Myracrodruon urundeuva (aroeira) e  Aspidosperma polyneuron (peroba-

rosa), todas incluídas na categoria  vulnerável (V), sendo as duas primeiras 

espécies listada pelo IBAMA (MMA 2003) e a peroba classificada pela IUCN 

(2006). 

 

 Principais espécies fornecedoras de alimento (frutos, flores, folhas e 

néctar) aos animais silvestres: Ficus spp. (figueiras), Inga spp. (ingás), 

Scheelea phalerata (bacuri), Acrocomia aculeata (bocaiúva), Jacaratia 

spinosa (jaracatiá), Psidium spp. (araçás), Alibertia spp. (marmelos), Salacia 

elliptica (seputá), Guarea guidonea (canjarana), Protium heptaphyllum 

(almecegueira), Annona spp. (marolos), Caryocar brasiliense (pequi), 

Genipa americana (jenipapo), Chrysophyllum gonocarpum (aguaí), Tapirira 

guianensis (peito-de-pomba), Tabebuia heptaphylla (piúva), entre tantas 

outras. Entre as plantas de interesse para a fauna, encontradas na área de 

estudo, destaca Scheelea phalerata (bacuri), que merece especial atenção, 

pois esta planta frutifica durante grande parte do ano, sendo os frutos 

aproveitados mesmo verdes por psitacídeos e mamíferos. 
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3.4  Mudança temporal na cobertura vegetal da propriedade 

 

A comparação de fotografias aéreas e imagens de satélite (Figuras 41, 42 

e 43) permite observar que toda a região onde está inserida a propriedade 

sofreu supressão vegetal, resultado da expansão agropecuária, principalmente 

nos últimos quarenta anos. Porém é possível identificar que nos anos recentes 

houve um adensamento no fragmento florestal onde está inseria a RPPN 

Cabeceira do Prata, em especial a vegetação ciliar do rio da Prata, além de 

outras áreas da Fazenda.  

Este adensamento é resultado da intervenção direta do proprietário, que 

separou áreas desmatadas para recuperação natural da vegetação, 

especialmente na área onde hoje encontra-se a Savana Gramíneo-Lenhosa e 

Arborizada e também na porção sul da atual RPPN. A criação desta unidade de 

conservação contribuiu para a recuperação da mata original sem, no entanto, 

afetar a exploração agropecuária, que continua sendo executada em outras 

áreas da propriedade.  
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Figura 41. Fotografia aérea feita em 1966. Observa-se que a vegetação na área ocupada 

atualmente pela fazenda Cabeceira do Prata (em marrom) limitava-se à mata ciliar, sendo o 

restante ocupado por pastagens nativas e introduzidas. Fonte: Carta de exército nº63146/1966 
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Figura 42. Montagem digital com fotografias aéreas da Fazenda Cabeceira do Prata, em 2002. 

Observa-se o adensamento da vegetação em comparação com a imagem anterior 



 

Plano de Manejo RPPN Fazenda Cabeceira do Prata – Jardim, MS - 2007 

 

 

29 

 

Figura 43. Imagem gerada pelo Programa Google Earth (Microsoft Company 2006), mostrando 

a Fazenda Cabeceira do Prata 
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4  Conservação  

 

4.1  Principais ameaças sobre a flora na RPPN em estudo 

 

De um modo geral, a RPPN Cabeceira do Prata apresenta suas matas em 

bom estado de conservação. No entanto, existem alguns fatores que ameaçam 

a integridade e a conservação da vegetação natural ocorrente na RPPN, tais 

como:  

- presença de gramíneas exóticas do gênero Braquiaria nas bordas da floresta 

semidecidual e nos cerrados, competindo com as gramíneas nativas (figura 

44); 

 

 - presença de Ricinus communis (mamona) um arbusto exótico (Figura 45) nos 

arredores do PO 15, uma planta daninha de rápida colonização e difícil 

controle, em áreas de clareira na floresta semidecidual; 

- presença da gramínea Andropogon bicornis (rabo-de-lobo) no PO 08 (Figura 

46), planta daninha muito agressiva e competidora com a vegetação herbácea 

nativa; 

  

Figura 44. Presença marcante das gramíneas exóticas do gênero Braquiaria com as 

variações decumbes, brizantha e humidicola. Fotos: Vivian Ribeiro 
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Figura 45. Registro de Ricinus communis 

(mamona). Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 46. Gramínea Andropogon bicornis 

(rabo-de-lobo). Foto: Vivian Ribeiro 

- pisoteio de plântulas advindo da atividade de cavalgada, nos pontos 06 e 07; 

- espécies de lianas arbóreas agressivas (Figura 47), ausência de sub-bosque 

(Figura 48) e trecho de mata muito reduzido no fragmento de floresta 

semidecidual (PO 07). 

 

  

Figura 47. Domínio de lianas arbóreas 

agressivas. Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 48. Ausência de sub-bosque em um 

trecho de Floresta Semidecidual. 

Foto: Vivian Ribeiro 

 

4.2  Recomendações e Áreas prioritárias para recuperação e manejo 

 

 Manejo de Braquiária 

O principal fator que compromete a integridade da vegetação, em especial 

as gramíneas nativas e as espécies herbáceas, é a ocorrência das espécies 

exóticas Brachiaria decumbens, B. brizantha e B. humidicola, que hoje ocupam 

grandes extensões na RPPN, principalmente nas áreas de cerrados e bordas 

da mata semidecidual. A Brachiaria decumbens, com maior biomassa, é uma 

espécie originária da África do Sul que se propaga por sementes e através de 
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rizomas. A B. brizantha vem da África Tropical e se propaga por sementes, 

enquanto B. humidicola é originária do leste da África e se propaga tanto por 

meios vegetativos como pelas sementes. As três espécies mencionadas são 

plantas daninhas bastante freqüentes, usadas como forrageiras, mas que 

podem facilmente predominar em quase todas as áreas naturais. 

Para o manejo destas espécies, recomenda-se inicialmente a retirada de 

quaisquer animais exóticos, como gado e cavalos, que possam disseminar 

rapidamente sementes de braquiárias por meio das fezes e impedir a 

germinação de plântulas nativas por pastoreio e pisoteio. Posteriormente, 

recomenda-se a elaboração de um programa de restauração da vegetação 

natural para cada uma das situações identificadas, baseando-se no 

zoneamento ambiental, no levantamento florístico e fisionômico dos 

remanescentes naturais e principalmente no potencial de auto-recuperação, em 

função da presença ou da possibilidade de chegada de propágulos. O 

programa deve ainda visar restaurar os processos ecológicos através do 

resgate da diversidade vegetal e da busca da auto-perpetuação dessas áreas 

no tempo, por meio da eliminação total da espécie invasora com ações 

mecânicas e manuais, indução do banco de sementes e, se necessário, 

adensamento e enriquecimento de espécies com mudas. 

Sugere-se ainda que seja criada uma faixa de cinco metros após a cerca 

de delimitação da RPPN, a qual chamaremos de área de amortecimento ou 

cinturão verde de proteção, para isolar a RPPN da atividade agropecuária. O 

procedimento detalhado para esta ação deve constar no programa de 

restauração. 

 

 Manejo de Ricinus communis - Mamona 

A mamona é uma planta perene, arbustiva, muito ramificada, originária do 

continente africano, que se propaga exclusivamente por meio de sementes. É 

normalmente cultivada para extração de óleo contido em suas sementes. No 

entanto, é uma planta que facilmente torna-se uma daninha agressiva, pois seu 

elevado porte e robustez causam o sombreamento das demais plantas, 

propiciando sua total dominância. Esta espécie foi registrada na floresta 

estacional semidecidual, especificamente onde havia uma antiga cerca – PO 

15. Recomenda-se a eliminação total de todas as mudas encontradas. Esta 
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ação deve ser feita manualmente, e com cautela para não interferir na 

regeneração das plantas nativas, uma vez que esta área trata-se de uma 

clareira formada por queda natural de árvores, em avançado estágio de 

regeneração1. 

 

 Controle de Andropogon bicornis - rabo de lobo 

O rabo-de-lobo é uma planta perene, herbácea, nativa das Américas, que 

se propaga por sementes e por meio de curtos rizomas. É uma planta daninha 

muito freqüente em todo território brasileiro, que se não controlada infesta toda 

a área de ocorrência. Esta espécie foi registrada próximo ao cemitério, nos 

arredores do PO 08. No entanto, não vem causando grandes problemas às 

demais vegetações, mas recomenda-se periodicamente a realização de 

vistoria, para que não venha no futuro a ser um problema dentro da RPPN. 

 Atividade de cavalgada 

A atividade de cavalgada, apesar de causar pouco impacto, deve ser 

mencionada, pois de certa forma o pisoteio do cavalo acaba suprindo o 

desenvolvimento das plântulas e dos indivíduos jovens. Nas trilhas percorridas 

nos cerrados, recomenda-se definir um único percurso, e caminhar sempre 

neste, de forma que a vegetação do entorno possa se manter. No caso da 

cavalgada no interior do fragmento da floresta estacional (PO 15), sugere-se a 

modificação do percurso apenas neste trecho, pois esta mata necessita de 

ações de recuperação, conforme será abordado no item seguinte. 

 

 Manejo de borda, clareira e ampliação da faixa florestal 

- Borda de mata: Os efeitos de borda nos fragmentos florestais podem afetar 

profundamente a diversidade biológica, os processos ecológicos e a 

sustentabilidade desses remanescentes florestais. Os principais fatores são 

colonização por lianas, queda de árvores do dossel, invasão de espécies, 

dessecação da mata pela ação do vento e do fogo, extinção de aves, 

mamíferos e plantas do subosque, entre outros. No fragmento de floresta 

estacional semidecidual (PO 7) nota-se evidência de um crescimento excessivo 

de algumas espécies de lianas em desequilíbrio (efeito de borda), que está 

                                                 
1
 A supressão de Ricinus communis do local foi executado em janeiro de 2007 sob orientação 

da equipe técnica. 
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comprometendo o desenvolvimento e a sustentabilidade das espécies 

arbóreas, bem como o desenvolvimento das espécies do sub-bosque. Sendo 

assim, recomenda-se desbaste destas espécies, feito com máxima cautela e 

em pequena escala, visto que lianas são componentes naturais das florestas e 

representam grande parte da biodiversidade vegetal. 

 

- Clareiras: Em determinados locais observou-se pequenas e médias clareiras 

ocasionadas pela queda natural de árvores (Figura 49). Sugere-se o abandono 

destes locais, sem intervenção antrópica. O aumento da luminosidade nestas 

áreas irá permitir e favorecer o estabelecimento das espécies iniciais da 

sucessão. 

  

  

Figura 49. Queda natural de espécies arbóreas. Foto: Vivian Ribeiro 

 

- Ampliação da faixa florestal: Recomenda-se a ampliação na largura do 

fragmento florestal semidecidual (PO 7). Para que tal medida seja acatada, 

orienta-se a eliminação dos competidores, que no caso é a presença da 

gramínea braquiária. Esta deve ser retirada em faixas, iniciando nas 

proximidades da mata para fora, pois espera-se que os propágulos 

germinativos sejam induzidos naturalmente por meio de regeneração natural, 

importante método que visa garantir a preservação do patrimônio genético e 

uma boa diversidade de espécies no local. As touceiras de braquiárias que 

estiverem presente no interior da floresta devem também ser eliminadas 

manualmente. 
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MACRÓFITAS AQUÁTICAS 

Dra. Vivian Ribeiro Baptista Maria 

 

1  Introdução 

 

Macrófitas aquáticas são vegetais que habitam desde brejos até 

ambientes verdadeiramente aquáticos, incluindo algas, musgos e plantas 

vasculares. Este termo é adotado pelo International Program of Biology (IBP), 

Pompêo e Moschini-Carlos (2003), Pott e Pott (2000) e Scremin-Dias et al. 

(1999), dentre outros. 

Estas plantas, bioindicadoras da qualidade da água, constituem a principal 

comunidade produtora de biomassa no ecossistema aquático, sendo 

componentes de grande importância na manutenção das diversas formas de 

vida presentes neste ambiente. Possuem importância econômica por serem 

apícolas e ornamentais, sendo que algumas espécies também possuem 

qualidade têxtil, alimentar, medicinal e despoluidoras. São hospedeiras de 

perífiton (algas), alimento de plâncton (inclusive de ictioplancton, ou formas 

larvais de peixes), insetos aquáticos, moluscos, e outros (Pott e Pott 2000), 

fornecem material orgânico para a cadeia de detritos, em que reinicia a 

ciclagem de nutrientes (Pompêo e Moschini-Carlos 2003). 

O rio Olho D’ Água é um ambiente propício para o crescimento das 

macrófitas aquáticas, pois a baixa velocidade da água facilita a sua fixação, 

sobretudo as plantas submersas. Neste ambiente, foram encontradas algas e 

cianobactérias filamentosas, aderidas às pedras, às margens dos rios e sobre 

outras plantas; plantas criptógamas avasculares (musgos) em solos, pedras e 

galhos; e plantas aquáticas vasculares em diversas formas biológicas 

(morfologia e modo de crescer).  
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2  Metodologia 

 

2.1  Caracterização das macrófitas aquáticas 

 

A caracterização das macrófitas aquáticas ocorrentes no rio Olho D’ Água e 

no rio da Prata foi realizada nos meses de março e abril de 2006, por meio de 

identificação “in loco” e coleta das plantas em fase de reprodução sexuada, ao 

longo de todo o rio, que foi subdividido em trechos aquáticos para melhor 

entendimento e facilidade na amostragem (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Trechos amostrados no rio Olho D’Água e Prata para estudo de macrófitas 

aquáticas. 

Trecho Aquático 

(Ta) 
Ponto de Referência Rio 

1 Berçário até o deque inicial de atividade Olho D’ Água 

 2 Deque inicial até o deque da corredeira Olho D’ Água 

3 Após corredeira até o deque do Vulcão Olho D’ Água 

4 Deque do vulcão até o deque da Barra Olho D’ Água 

5 Deque da Barra até o Deque de Pedra Prata 

 

Procedimentos para as plantas coletadas manualmente nos rios: (i) 

acondicionamento em sacos plásticos, (ii) identificação com fita adesiva 

(crepe), (iii) inserção em um guia telefônico para remoção do excesso de água, 

(iv) prensagem, e (v) secagem em estufa ventilada para desidratação. As 

plantas submersas foram acondicionadas e conservadas em álcool 70% para 

posterior identificação. 

Foram realizados registros fotográficos e anotados dados como: 

localização da espécie, forma de vida, hábito e grupo ecológico. A identificação 

foi feita com uso de bibliografia adequada e herbários virtuais, e consulta a 

especialistas da região.  
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2.2  Análise dos dados 

 

As macrófitas aquáticas foram classificadas quanto à forma de vida/hábito 

(morfologia e modo de crescer), seguindo os grupos ecológicos comumente 

aceitos no Brasil (Esteves 1988): a) emergentes - enraizadas no fundo, 

parcialmente submersas e parcialmente fora d’água; b) flutuante fixa - 

enraizada no fundo, com caule e/ou ramos e/ou folhas flutuantes; c) flutuante 

livre - não enraizada no fundo; d) submersa fixa - enraizada no fundo, caule e 

folhas submersos, geralmente saindo somente a flor; e) submerso livre - não 

enraizado no fundo, totalmente submersa; f) epífita/trepadeira - que se instala 

sobre outra planta aquática. E também foram classificadas de acordo com a 

abundância nos trechos amostrados, em abundantes (espécies predominantes 

em todos os trechos aquáticos estudados), comuns (encontrada em todos os 

trechos sem ser predominante), freqüentes (encontrada em mais de 50% dos 

locais estudados), ocasionais (esporadicamente encontrada) e raras 

(raramente encontrada ou somente uma vez amostrada). 

 

3  Resultados 

 

Foram observadas 43 espécies de macrófitas aquáticas, distribuídas em 

23 famílias de algas, briófitas, pteridófitas e fanerógamas (Anexo 2), sendo 

identificadas 32 até o nível de espécie e 11 a nível de gênero (Figura 50).  
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Figura 50. Famílias de maior riqueza de macrófitas aquáticas dos rios Olho D’ Água e Prata 
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Obteve-se a seguinte classificação das macrófitas aquáticas registradas: 

 

- 06 gêneros de algas filamentosas típicas 

de ambientes lóticos (água corrente). Na 

área da nascente (TA 1), observou-se 

massas de algas filamentosas, crescendo 

verticalmente (Figuras 51 e 52), bem como 

massa algácea formando bancos 

macroscópicos sobre outras plantas no leito 

do rio (Figura 53); 

 

Figura 51. Algas filamentosas crescendo 

verticalmente. Foto: Vivian Ribeiro 

  

Figura 52. Detalhe da massa de algas. 

 Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 53. Massa algácea formando bancos 

sobre outras plantas. Foto: Vivian Ribeiro 

- 03 espécies de musgos (briófitas), encontrados próximos da superfície do 

substrato, em rochas, pedras e troncos. Os musgos são plantas de pequeno 

porte que se mantêm próximos da superfície do substrato onde estão fixadas 

(Figura 54). São sensíveis à poluição atmosférica e responsáveis por uma 

grande parcela de produção de oxigênio. A espécie mais abundante ao longo 

do rio Olho D’ Água foi Leptodictyum riparium (Figura 55); 
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Figura 54. Musgos fixos na rocha. 

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 55. Musgos da espécie Leptodictyum 

riparium sob tronco. Foto: Vivian Ribeiro 

 

- 02 espécies de samambaias (pteridófitas): Thelypteris patens (Figura 56), 

localizada sobre rochas, comum na região, e Acrostichum danaefolium 

(samambaiaçu), encontrada nas margens do rio Olho D’Água (Figura 57); 

  

Figura 56. Thelypteris patens (samambaia). 

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 57. Acrostichum danaefolium 

(samambaiaçu). Foto: Vivian Ribeiro 

 

- 32 espécies de fanerógamas aquáticas ou semi-aquáticas (sobrevivem tanto 

em área alagada como fora da água), sendo a grande biomassa de macrófitas 

aquáticas encontrada no rio Olho d’Água formada pela espécie Heteranthera 

zosterifolia (Figura 58) e no rio da Prata pela espécie Myriophyllum aquaticum 

(Figura 59).  
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Figura 58. Bancos de Heteranthera 

zosterifolia. Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 59. Myriophyllum aquaticum. 

Foto: Vivian Ribeiro 

 

Os trechos aquáticos amostrados não apresentaram uma grande 

diversidade de espécies por locais, mas grandes populações de uma mesma 

espécie (Heteranthera zosterifolia - figura 60) ou associações de duas ou três 

espécies (Myriophyllum aquaticum, Heteranthera zosterifolia, Lemna 

aequinoctialis e colônias de algas filamentosas – figura 61). Contudo, foram 

registradas plantas que ocorrem em outros continentes como Potamogeton 

illinoensis (Figura 62), Myriophyllum aquaticum e Najas guadalupensis, bem 

como “espécies especiais” como Charas rusbyana. Segundo Scremin-Dias et 

al. (1999) estas algas caráceas possuem incrustações de substâncias 

calcárias, sendo indicadoras de água rica em cálcio e auxiliando na 

despoluição das águas ao funcionarem como um filtro biológico. Observa-se 

ainda a presença de Nitella furcata, espécie importante na teia alimentar em 

ambientes aquáticos por fornecer alimento e abrigo aos organismos; 

Myriophyllum aquaticum importante como fonte de detritos nos sistemas 

aquáticos; Lemna aequinoctialis, despoluidora de água (Scremin-Dias et al. 

1999) e uma das menores plantas com flor do mundo (Pott e Pott 2000); 

Spirodela intermedia (lentilha d’água - figura 63), encontrada somente nas 

nascentes do rio Olho D’Água e Nymphea gardneriana, planta considerada 

medicinal, forrageira e com características diferentes das demais, pois suas 

flores são noturnas, com odor de acetona, que atrai os besouros polinizadores. 
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Figura 60. Flores de Heteranthera zosterifolia. 

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 61. Associação de macrófitas 

aquáticas. Foto: Vivian Ribeiro 

  

Figura 62. Potamogeton illinoensis, 

encontradas apenas no deque do vulcão. 

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 63. Spirodela intermedia encontrada 

somente nas nascentes do rio Olho D’Água.  

Foto: Vivian Ribeiro 

 

Merecem destaques também as espécies Cladium jamaiscense (capim 

navalha - figura 64), pois formam um ambiente favorável à nidificação de aves; 

Hydrocotyle leucocephala (Figura 65), espécie encontrada apenas nas 

proximidades da barra no trecho aquático 5; Ludwigia peruviana (Figura 66) e 

Begonia sp. (begônia - figura 67), por suas flores exuberantes. 
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Figura 64. Cladium jamaiscense ocorrente nas 

margens do rio Olho D’Água. Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 65. Hydrocotyle leucocephala em 

consórcio com Heteranthera zosterifolia. Foto: 

Vivian Ribeiro 

  

Figura 66. Flores de Ludwigia peruviana.  

Foto: Vivian Ribeiro 

Figura 67. Flores de Begonia sp.   

Foto: Vivian Ribeiro 

  

De todas as espécies mencionadas acima, a que merece comentário 

adicional é a planta submersa e flutuante fixa Potamogeton illinoensis, 

encontrada nos arredores do deque do vulcão no rio Olho D’ Água. Esta 

espécie exerce funções importantes no ecossistema aquático, fornecendo 

alimento às aves e abrigo aos peixes. No entanto, se encontrar condições 

favoráveis para seu desenvolvimento, pode proliferar-se desordenadamente e 

com grande agressividade, suprindo o desenvolvimento de algumas espécies 

mais sensíveis. Portanto, é altamente recomendável o monitoramento da 

densidade populacional da referida espécie, para que se possa, caso 

necessário, propor manejo para que não se torne uma erva aquática daninha. 

 


