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Estudos florísticos e fenológicos tornam-se cada vez mais necessários, em particular devido às 
constantes ameaças antrópicas aos biomas. Em fitofisionomias úmidas do Cerrado como as vere-
das há uma sazonalidade de umidade e de saturação dos solos, o que torna estes locais propícios 
para a ocorrência de espécies exclusivas e adaptadas. Apesar disso, grande parte dos esforços 
de conservação deste bioma encontra-se focado no cerrado sensu stricto, e poucos esforços são 
despendidos na conservação de zonas úmidas. Este estudo visou comparar veredas do Distrito 
Federal quanto aos padrões florísticos e fenológicos. O trabalho foi conduzido nas veredas da 
Floresta Nacional de Brasília (FLONA), Jardim Botânico de Brasília (JBB) e Reserva Ecológica do 
IBGE (RECOR IBGE). Foram demarcadas trilhas aleatórias, por meio das quais realizou-se uma 
amostragem mensal durante o período de um ano de todas as espécies em fase reprodutiva. As 
amostras foram identificadas e então classificadas quanto à fenologia reprodutiva, o padrão de 
polinização e de dispersão de sementes. Para analisar se as espécies amostradas floresceram e 
frutificaram de maneira uniforme ao longo do ano, aplicou-se o teste de Rayleigh, enquanto o teste 
do qui-quadrado foi aplicado para verificar se os padrões fenológicos e de formas de vida mostra-
ram-se semelhantes entre áreas. No total foram amostradas 457 espécies, sendo 9,2% deste total 
exclusivas da FLONA, 32,2% exclusivas da RECOR IBGE e 16,6% exclusivas do JBB. As veredas 
do JBB e do IBGE apresentaram uma similaridade florística mais elevada que a vereda da FLONA. 
A análise fenológica revelou picos de floração das espécies de meados ao final do período chuvoso 
e picos de frutificação do final do período chuvoso ao início do período seco. O elevado grau de en-
demismo observado entre as espécies das veredas analisadas reforça a fragilidade destes ambien-
tes e a necessidade de que sejam tomadas medidas para a conservação destas fitofisionomias.
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