Mapa de Risco:

Mata Ciliar

Mata de Galeria

Mata Seca

Muitas árvores altas.
Solo coberto
perto do rio
Copa das árvores não se
fecha em cima do rio

Muitas árvores altas
Solo coberto
Perto do rio e a copa das árvores se
fecham em cima do rio (galeria)

Muitas árvores altas
Solo coberto
Distante de rios

Cerradão

Cerrado

Vereda

Campo Cerrado

Vegetação
do Bioma Cerrado

1

2

3

Conservado

Cipós nas árvores
Árvores mortas
Braquiária/ colonião/bambus
Clareiras

Perturbado

Ausência de árvores
Muito cipó, braquiária e colonião

Degradado

Ausência de árvores
Erosão
Cipó, braquiária e
colonião

Muitas árvores menores e distantes.
Muitas ervas, arbustos e capim nativo

Muitas árvores menores e distantes.
Muitas ervas, arbustos e capim
nativo

Muitos buritis, ervas e capim nativo.
Área alagada

Árvores mortas
Braquiária/ colonião/bambu
Clareiras

Poucas árvores
Braquiária/ colonião
Erosão/ solo descoberto

Poucos buritis
Brejo
Braquiária/ colonião

Ausência de árvores
Erosão Braquiária e colonião

Ausência de árvores
Erosão
Braquiária e colonião
Raras espécies de cerrado

Braquiária e colonião
Assoreamento

Muitas ervas e capim nativo.
Poucos arbustos e distantes
Solo pedregoso

Poucas ervas
Capim nativo e braquiária/colonião
Erosão/ solo exposto

Braquiária e colonião
Erosão
Raras espécies de cerrado

R7

R8

Revolver solo/
estimular banco de
sementes

R6

Placas

Nucleação
transposição de solos

R5

SAFs (Sistema
Agroflorestal)

Nucleação de ilhas

R4

Plantio de leguminosas

Nucleação de poleiros

R3

Semeadura Direta

Enriquecimentos

R2

Plantio de espécies do
Cerrado

Coroamento de
regenerantes

R1

Plantio consorciado

Controle de invasoras

Indicadores de perturbação/degradação

Capacidade de Regeneração Natural

Cercamento/
isolamento

Realização

Aceiros

Estratégias

Riscos

R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

Caça ilegal
R

1

Preservada

Desmatamento ilegal
Queimadas

Potencial perda biodiversidade
Perturbação do ecossistema

Agricultura (deriva de defensivos)
Agropecuária (Invasão de animais)
Erosão (laminar, sulcos)

Financiador:

2

Alterada

Assoreamento
Agropecuária (Invasão de animais)
Agricultura (deriva de defensivos)
Diminuição da vegetação nativa: mortalidade de árvores; desmatamento parcial, desparecimento de extratos da floresta etc.

3

Perdida

Redução do potencial extrativista - mel, flores, frutos, resinas
Danos aos recursos hídricos
Redução dos inimigos naturais das pragas das lavouras
Redução do potencial de turismo ecológico
Perda da biodiversidade (plantas, animais e genética)

Voçoroca

Alteração do clima

Degradação de nascentes e cursos d’água (Assoreamento, contaminação)

Extinção das espécies vegetais e animais

Desaparecimento da vegetação nativa (árvore, arbustos etc)

Degradação dos recursos hídricos

Proliferação de espécies invasoras (cipós, leucenas, gramíneas exóticas, bambus)

Destruição do ecossistema

Ilustração: Carolina Guyot
Idealização: Lina Inglez de Souza

Aumento de espécies invasoras (cipós, gramíneas, leucenas)

