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o Estado de Roraima é composto um mosaico de vegetação no qual se destacam as formações
abertas de campos naturais. Dentre estas formações abertas distinguem-se os biomas cerrado e as
campinas do Alto Rio Negro. A paisagem destas áreas é muito peculiar, possuindo uma vegetação
do tipo aberta, com árvores espaçadas e de galhos retorcidos que diferem muito da paisagem típica
amazônica. Essas formações abertas são conhecidas como savanas amazônicas e podem ser
representantes da vegetação que teria predominado, no passado, nessa região. Tidas como relíquias
de um passado diferente do atual, por serem formações vegetais originalmente adaptadas a um
clima mais seco e mais frio, exatamente o contrário do que possuímos atualmente na Amazônia. A
distribuição atual destes fragmentos de savana na Amazônia deve-se, provavelmente, a possíveis
alterações climáticas ocorridas no passado (Pessenda & Gouveia, 2001). Muitas pesquisas já foram
realizadas tentando comprovar a teoria de que a Amazônia nem sempre foi recoberta por grandes
florestas (Ab'Sáber 1982; Absy & Hammem 1976; Bigarella & Andrade-Lima 1982; Miranda &
Carneiro Filho, 1994). O estudo das savanas de Roraima, uma região tão peculiar, possibilitará um
acúmulo maior de informações sobre a atual estrutura da paisagem, sua cobertura vegetal e sua
relação com possíveis alterações climáticas acontecidas no passado permitindo-nos compreender a
relação que essa região possui com o contexto amazônico. Para este estudo as áreas escolhidas
foram, um fragmento de campina localizado no Parque Nacional do Viruá, no município de Caracaraí
a 135 km de Boa Vista e outro fragmento de cerrado localizado no extremo sul do município de Boa
Vista próximo ao Rio Mucajaí. Com o objetivo de caracterizar a dinâmica histórica vegetacional
destas duas áreas de Roraima, foram coletadas 114 amostras de solo no total, a partir de um
sistema de transectos e de trincheiras estabelecido para cada uma das áreas. A reconstrução da
vegetação pretérita e atual de cada área estudada foi realizada a partir dos resultados da análise
isotópica do carbono presente no substrato que consegue identificar o registro deixado pela
vegetação no solo coletado. Estas análises estão sendo realizadas no Centro de Energia Nuclear e
Agricultura da Universidade Estadual de São Paulo pelo Dr. Plínio Camargo. Infelizmente até o
presente momento não recebemos os resultados das análises isotópicas do solo coletado o que
impossibilitou a interpretação e criação de modelos que pudessem reconstruir estes paleoambientes
e caracterizar a vegetação anterior e atual destas duas áreas.
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Figura 1: Mapa de localização das áreas de estudo Dunas de Mucajaí no Município de Boa Vista e Parque Nacional
do Viruá no município de Caracaraí. Imagens utilizadas Quick Bird 2003 e Landsat S 2004 (SR, 4G, 3B). Fonte:
INPA/SigLab.
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