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 -se dizer, nunca receberam a consideração e o prestígio de outros 
temas e ciências irmãs, a quem ficam destinados os louros, seja como prioridades para captação 

de recursos financeiros para projetos, ou mesmo recebendo os créditos exclusivos oriundos do 
desenvolvimento científico. Sempre é bom lembrar, que o nome correto de uma planta é que 

permite acessar toda informação a respeito da mesma, o que inclui a recuperação de informações 
passadas, a proposição de novas investigações, as expectativas de usos potenciais e a 
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vai sumindo sob o reino 
da soja. Enquanto isso, ainda não temos uma flora do Cerrado, como ainda não temos de muitas 
outras regiões da América do Sul. Na medida que o tempo passar e a flora do cerrado continuar 

não sendo cabalmente conhecida, não teremos como implementar políticas certas de 
conservação. Não bastam boas intenções. Políticas desenhadas para conservar e proteger o 
desconhecido dificilmente vão dar certo. E uma Flora-do-que-já-  
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Resumo 
"

O Cerrado é um domínio fitogeográfico tipicamente savânico, com altos valores de diversidade e 

endemismos e com uma grande pressão antrópica associada. A maior área contínua ainda 

conservada de Cerrado é a região do Jalapão (TO).  Apesar de protegida por Unidades de 

Conservação de proteção integral, esta é uma região pouco estudada, existindo, assim, uma 

grande lacuna de conhecimento sobre sua flora e sobre os efeitos das queimadas, que lá ocorrem 

frequentemente, na diversidade de plantas. O fogo exerce forte influência na constituição 

biológica e na ecologia do Cerrado. A ausência de queimadas ou a sua presença frequente 

transformam a fitofisionomia do local, adensando a vegetação ou levando a formações mais 

campestres, respectivamente. Com a crescente ocupação antrópica, a frequência de fogo tem 

aumentado no Cerrado. Simultaneamente, as Unidades de Conservação restringem queimas, por 

vezes naturais, em suas áreas. Diante desse panorama, tornam-se necessários mais estudos sobre 

a flora e os efeitos do fogo no Jalapão. Esse projeto tem o objetivo de colaborar no conhecimento 

desses temas. Para o trabalho florístico, áreas de cerrado aberto com solo seco não pedregoso 

foram percorridas em diferentes períodos do ano e todas as angiospermas em estágio reprodutivo 

foram coletadas e identificadas. Foram revisados os herbários com as coleções mais 

significativas, resultando na compilação de uma lista de angiospermas para a região. Para a 

análise da ação do fogo, áreas de campo sujo na região do Jalapão com diferentes históricos de 

fogo foram selecionadas, sendo três áreas com frequência bienal de queimas e uma área livre do 

fogo há dez anos. 15 parcelas de 4 m  foram instaladas em cada área. Todos os indivíduos de 

hábito herbáceo-subarbustivo foram identificados e contabilizados. Densidade, riqueza e 

composição de espécies foram avaliadas e comparadas entre as áreas com diferentes históricos 

de queima. A lista resultou em 528 espécies, distribuídas em 85 famílias. As famílias mais 

representativas foram Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Lamiaceae e Myrtaceae. O 

número de espécies encontradas quase dobra o número de registros nessas fisionomias para a 

região. A análise da ação do fogo resultou em maiores valores de densidade de indivíduos e 

riqueza nas áreas com regime de fogo bienal; entretanto, entre os diferentes tratamentos, não 

houve diferença na composição de espécies. Esses resultados são corroborados pelas evidências 

levantadas na literatura da necessidade de fogo para reprodução e ocorrência de certas espécies 

vegetais e dos ganhos obtidos com maior acesso à luz e maior disponibilidade de nutrientes pelo 

estrato rasteiro, após queimadas.  O fogo no Cerrado não deve ser entendido como prejudicial, 

sendo necessário incluir programas específicos de queimadas controladas para o manejo da 

biodiversidade em áreas protegidas. 
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                    Abstract 

The Cerrado is a savanic phytogeographic domain with high biodiversity and endemism values, 

under high anthropic pressure. One of the largest, continuous and still conserved areas of 

Cerrado is the Jalapão region, in the Tocantins State. Despite the existence of protected areas, 

there is a huge information gap about its flora and about the effects of fires, which are frequent in 

the region, on its plant diversity. Fire has a strong influence in the biological constitution of 

Cerrado and on its ecology. The absence or presence of fires may transform the local 

phytophysiognomy, by controlling the abundance of woody species. Hence, its presence is 

associated to occurrence of dense formations, while its absence leads to a prevalence of 

grasslands. With the increasing human occupation of Cerrado areas, the frequency of fires has 

been growing. At the same time, management of protected areas tends to restrain fires on their 

territory, even when those occur spontaneously. In this context, studies characterizing the flora 

and the effects of fires over it in the Jalapão region are of utmost importance. The present work 

aims to collaborate to the increasing of the knowledge about those subjects. For the floristic 

survey of the area, fieldwork was conduced during different periods of the year, and all 

angiosperms occurring in savannah physionogmies with dry, non rocky soils, were collected. 

Additionally, herbaria with representative collections from Jalapão were visited and its 

g in a checklist for angiosperms occurring in the 

region with different fire history were selected. Three areas had bienal fire history and one area 

is protected from fire for 10 years. 15 quadrants of 4 m  were set in each area, and all plants with 

herbaceous and subshrub habit were collected and identified. Individual density, species richness 

and composition were analysised and compared in areas with different fire historys. For the 

checklist 528 species belonging to 85 families were recorded. The most representative families 

are Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Rubiaceae, Lamiaceae and Myrtaceae. Nine species are 

listed as rare and nine as threatened. This study presents almost twice as many species recorded 

by previous inventories of those physiognomies in Jalapão. The analyses of fire effects resulted 

in higher individual density and species richness values in the areas with bienal fire regime. 

There were no differences in species composition between the evaluated areas. Our results are 

reinforced by the already current knowledge that some plant species rely on fire occurrence in 

order to reproduce and even to establish themselves in the environment. Moreover, it is also 

known that the herbaceous stratum benefits from the increasing in light and nutrient availability 

promoted after fires. Fire must not be seen as a villain and specific programs that include 
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supervised burns should be adopted in protected areas management plans in order to achieve a 

holistic conservation of the Cerrado Domain. 
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Introdução geral 
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C er rado 

  O Cerrado, enquadrado como formação de savana tropical (Sarmiento 1984), é o segundo 

maior domínio fitogeográfico no território brasileiro, abrangendo aproximadamente 22% do 

território do país, com mais de 2.000.000 km2. Encontra-se presente nos estados de Tocantins, 

Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, 

Amapá, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal (Fantinati 2004; Silva et al. 2008; Ribeiro & 

Walter 2008), congregando também áreas da Bolívia e do Paraguai (Ratter et al. 1997). 

Ambientalmente, é caracterizado pelo clima estacional, com uma estação chuvosa, de 

setembro a abril, e uma seca, de maio a agosto, bem definidas, majoritariamente enquadrado na 

classificação Aw de Koppen (Silva et al.2008; Ribeiro & Walter 2008). A média anual de 

precipitação é de 1500 mm (Moreira 2000), variando de 700 mm a 2000 mm, e as médias anuais 

de temperatura variam entre 22º e 27º C (Klink & Machado 2005). Seus solos são geralmente 

pobres em nutrientes e ácidos, profundos, de coloração avermelhada e constantemente com 

presença de grandes quantidades de alumínio (Gottsberger & Silberbauer-Gottsberger 2006). 

 Quanto à cobertura vegetal, o Cerrado apresenta várias fitofisionomias (Eiten 

1972; Coutinho 1978; Ribeiro et al. 1983; Pivello & Coutinho 1996; Ratter et al. 1997; Eiten 

2001; Ribeiro & Walter 2008), desde formações exclusivamente campestres até florestais. 

Entretanto, é caracterizado como fitofisionomia savânica (Ratter et al. 1997; Castro-Neves 2007; 

Walter et al. 2008), com um contínuo estrato herbáceo, composto por gramíneas e ciperáceas, 

em sua maioria, entremeado por árvores, arbustos e subarbustos, esparsamente distribuídos. 

Vários fatores condicionam a fitofisionomia que prevalece em determinada área, como a 

quantidade de nutrientes, o tipo e a profundidade do solo, a quantidade de água disponível, as 

interações entre as espécies e a ocorrência e a frequência de distúrbios, antrópicos ou naturais, 

como pastagem de gado e fogo (Coutinho 1978; Coutinho 1990; Pivello & Coutinho 1996; 

Henriques 2005; Silva e Batalha 2011).  
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Diversas classificações foram propostas quanto às fitofisionomias do domínio Cerrado 

(Eiten 1972; Coutinho 1990; Ratter et al 1997; Ribeiro et al. 1983; Ribeiro & Walter 2008). São 

detalhadas a seguir as onze principais fitofisionomias, segundo Ribeiro & Walter (2008). 

 

Campo limpo 

Fisionomia campestre formada majoritariamente por plantas herbáceas, com raros 

arbustos, que não transpassam, em altura, o estrato herbáceo (Eiten 1972; Gottsberger & 

Silberbauer-Gottsberger 2006; Ribeiro & Walter 2008). O campo limpo pode ocorrer em solos 

secos, associado a encostas e chapadas, onde o lençol freático é baixo; ou em solos úmidos, 

associado a fundos 

alto (Ribeiro & Walter 2008). O campo limpo seco e o campo limpo úmido apresentam 

composições florísticas distintas, com táxons específicos em cada um deles (Ribeiro & Walter 

2008). As famílias mais representativas nas fisionomias de campo limpo são: Poaceae, 

Cyperaceae, Asteraceae, Polygalaceae, Iridaceae, Orchydaceae, Lythraceae; e, destacando-se em 

solos úmidos, Xyridaceae, Eriocaulaceae, Droseraceae e Lentibulariaceae (Ribeiro & Walter 

2008). 

 

Campo sujo 

O campo sujo é caracterizado pelo estrato herbáceo contínuo, entremeado por alguns 

subarbustos, arbustos, raramente por árvores (Coutinho 1982; Henriques 2005).  A cobertura de 

espécies lenhosas, segundo Moreira (2000), chega a até 3% do ambiente, sendo que essas se 

apresentam como indivíduos menos desenvolvidos que os de Cerrado sensu stricto (Munhoz 

2003; Ribeiro & Walter 2008). 

Pode-se dividir os campos sujos em três categorias: (i) campo sujo úmido, com o lençol 

freático alto; (ii) campo sujo seco, com o lençol freático baixo; e (iii) campo sujo com murundus, 
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quando esses estão em relevos elevados (Ribeiro & Walter 2008). As famílias de plantas 

vasculares mais expressivas nesse tipo de fitofisionomia  campo sujo  são: Poaceae, 

Asteraceae, Cyperaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Myrtaceae e Rubiaceae (Munhoz 2003; Ribeiro 

& Walter 2008). 

 

Campo rupestre 

Fisionomia campestre caracterizada pela presença de afloramentos rochosos, restrita a 

localidades de maior altitude, a partir de 900 metros até 2.000 metros (Alves & Kolbeck 2000; 

Ribero & Walter 2008). É predominantemente herbáceo-arbustiva, podendo ocorrer árvores 

esparsas de até 2 m de altura (Ribeiro & Walter 2008). É tida como umas das fitofisionomias de 

maior diversidade vegetal do Brasil, com expressivo número de endemismos (Joly 1970; Ribeiro 

& Walter 2008), ocorrendo principalmente na Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais e Bahia, 

como também dentro do domínio da Caatinga (Ribeiro & Walter 2008; Alves & Kolbeck 2010). 

 Algumas espécies de campo rupestre apresentam o hábito rupícola, enquanto outras 

crescem em fendas de rochas. Essas cavidades possuem particularidades únicas devido ao tipo e 

à quantidade de substrato, ao grau de sombreamento e à disponibilidade hídrica, entre outros 

fatores, perfazendo um mosaico de microclimas e diferentes habitats (Rapini et al. 2008). As 

famílias com grande representatividade nessa fisionomia são: Poaceae, Asteraceae, 

Bromeliaceae, Velloziaceae, Fabaceae, Cactaceae, Orchidaceae, Melastomataceae, Myrtaceae, 

Vochysiaceae, Cyperaceae, Rubiaceae, Eriocaulaceae, Xyridaceae, Iridaceae e Lamiaceae 

(Rapini et al. 2008; Ribeiro & Walter 2008). 

 

Cerrado sensu stricto 

Vegetação característica de savana, com continuo estrato herbáceo entremeado por 

arbustos ou árvores esparsamente encontrados, cobrindo de 10 a 50% da área, com alturas de até 
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6 metros (Felfini et al. 2002; Moreira 2000; Ribeiro & Walter 2008). É tido como a 

fitofisionimia mais amplamente distribuída no domínio do Cerrado, cobrindo até 70% de sua 

área (Assunção & Felfini 2004; Marimon-Júnior & Haridasan 2005). 

O estrato herbáceo/subarbusivo é representado principalmente por Poaceae, Cyperaceae, 

Asteraceae, Fabaceae e Iridaceae e o componente lenhoso por Fabaceae, Vochysiaceae, 

Apocynaceae, Bignoniaceae, Annonaceae e Rubiaceae (Ribeiro & Walter 2008). 

Essa fitofisionomia pode ser dividida em cerrado denso, cerrado típico, cerrado aberto e 

cerrado rupestre, esse último com espécies diagnósticas (Ribeiro & Walter 2008). 

 

Parque do Cerrado 

Fitofisionomia savânica caracterizada pela cobertura arbórea de 5 a 20 % da área, estando 

agru -Filho 1992; Ribeiro & 

Walter 2008).  Nessas elevações ocorrem muitos cupinzeiros, diversos e comuns no Cerrado 

(Oliveira-Filho 1992; Ribeiro & Walter 2008). Por vezes, a parte não elevada desses campos está 

sujeita a inundações durante a estação chuvosa, impedindo a fixação de certas espécies de 

plantas lenhosas nessa área, caracterizando, assim, tais elevações como ilhas de vegetação 

lenhosa. As famílias mais representativas no componente herbáceo são Poaceae e Cyperaceae e, 

no componente lenhoso, Rubiaceae, Fabaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Vochysiaceae e 

Malvaceae (Ribeiro & Walter 2008). 

 

Palmeiral 

  Fitofisionomia caracterizada pelo domínio de pelo menos uma espécie de hábito 

arborescente de Arecaceae, associado a uma matriz contínua de estrato herbáceo subarbustivo, 

podendo ocorrer outras espécies lenhosas em densidade muito baixa (Ribeiro & Walter 2008). 



!"#
#

O dossel pode ser contínuo ou, mais comumente, não contínuo. São 4 espécies de 

palmeiras mais comuns: Mauritia flexuosa L.f., o buriti; Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 

Mart., a macaúba; Syagrus oleracea (Mart.) Becc., a guariroba; e Attalea speciosa Mart. ex 

Spreng., o babaçu. (Ribeiro & Walter 2008). 

 

Vereda 

  Fisionomia savanoide, caracterizada por agrupamentos, muitas vezes de maneira linear, 

com dossel não contínuo, da palmeira Mauritia flexuosa, popularmente conhecida como buriti, 

associada a outras espécies arbustivas e arbóreas, margeadas por matriz herbáceo-arbustiva. Essa 

fisionomia ocorre ligada a solos úmidos, saturados de água, onde ocorrem os buritis (Ribeiro & 

Walter 2008).  

As famílias mais comuns nessa borda campestre são: Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae, 

Melastomataceae, Fabaceae, Eriocaulaceae e Xyridaceae. Já na porção mais central da Vereda, 

ocorrem principalmente Fabaceae, Melastomataceae, Urticaceae e Annonaceae, além de outras 

famílias comuns em matas de galeria (Ribeiro & Walter 2008). 

 

Mata Seca 

Fisionomia florestal caracterizada por árvores de 15 a 25 metros, que apresentam certo 

nível de caducifolia durante a estação seca (Ribeiro & Walter 2008). O solo normalmente é mais 

rico em nutrientes que as outras fitofisionomias do Cerrado, o que explica, em parte, sua extensa 

perda de área para a agropecuária. Pode ocorrer também em solos calcários, apresentando, então, 

composição florística específica, caracterizada por espécies típicas, como Cavanillesia umbellata 

Ruiz & Pav. (Malvaceae), conhecida popularmente como Barriguda (Ribeiro & Walter 2008). 
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Durante a estação chuvosa, o dossel possui cobertura de 70 a 95%, chegando a 50% 

durante a estação seca, sendo essas folhas caducas muito importantes para compor a serrapilheira 

e possibilitar a reciclagem de nutrientes da mata (Ribeiro & Walter 2008). 

As famílias mais representativas são: Fabaceae, Bignoniaceae, Malvaceae, Meliaceae e 

Rutaceae (Ribeiro & Walter 2008). 

 

Cerradão 

Formação florestal semidecídua crescendo em solos profundos, ácidos e normalmente 

pouco férteis, podendo ocorrer solos moderadamente férteis. As árvores atingem até 8 a 15 

metros de altura e possuem características esclerofilas, normalmente perenifólias, podendo haver 

algumas caducifólias durante a estação seca (Gottsberger & Silberbauer 2006; Ribeiro & Walter 

2008). 

A cobertura do dossel é de 50% a 90%, variando entre a estação seca e chuvosa (Ribeiro 

& Walter 2008). Possui elementos florísticos de matas secas, matas de galeria e principalmente 

de cerrados mais abertos. 

O subosque possui uma cobertura vegetal menor, sendo formado por espécies arbustivas 

e herbáceas, com pouca abundância de espécies graminoides (Gottsberger & Silberbauer 2006; 

Ribeiro & Walter 2008). 

As famílias mais representativas no Cerradão são: Fabaceae, Vochysiaceae, 

Caryocaraceae, Annonaceae, Malvaceae e Myrtaceae (Ribeiro & Walter 2008). 
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Mata Ciliar 

Formação florestal associada a rios de médio e grande porte, geralmente ocorrendo em 

terrenos acidentados, chegando a, no máximo, 100 metros de largura em cada margem (Ribeiro 

& Walter 2008). 

Floristicamente é mais próxima da mata seca, com exceção das espécies encontradas 

próximas à água. É uma floresta semidecidual chegando a 50% de cobertura do dossel na estação 

seca e 90% na estação chuvosa (Ribeiro & Walter 2008). 

Famílias representativas nesse tipo de formação são: Fabaceae, Bignoniaceae, Moraceae, 

Apocynaceae, Malvaceae e Urticaceae (Ribeiro & Walter 2008). 

 

Mata de Galeria 

30 m de altura e as folhas são perenes, não havendo deciduidade. A cobertura arbórea do dossel 

varia de 70% a 95% (Ribeiro & Walter 2008).  

Normalmente estão relacionadas a fundos de vales e linhas de drenagem. A transição 

pode ser abrupta entre esse tipo de fisionomia e formações campestres ou savânicas. Apesar 

dessa proximidade, possui composição florística muito distinta das formações campestres e 

savânicas próximas (Gottsberg & Silberbauer-Gottsberger 2006). As famílias mais 

representativas são: Fabaceae, Rubiaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Apocynaceae, Orchidaceae, 

Vochysiaceae, Annonaceae, Melastomataceae e Meliaceae (Ribeiro & Walter 2008). 

 

Biodiversidade e ameaças ao Cer rado 

Tamanha heterogeneidade de fisionomias constitui um dos fatores pelos quais o Cerrado 

é caracterizado como o domínio savânico de maior biodiversidade vegetal (Klink & Machado 



!!"
"

2005; Mendonça et al. 2008; Forzza et al. 2012), com alto número de endemismos.  Mendonça e 

colaboradores (2008), em uma compilação de dados, listaram 12.356 espécies de plantas 

vasculares nativas para o Cerrado; Forzza e colaboradores (2012), analisando dados publicados 

no catálogo de plantas e fungos do Brasil (Forzza et al. 2010), chegaram ao número de 11.637 

plantas vasculares para o Cerrado, das quais 36% são endêmicas. 

Apesar dessa grande biodiversidade, o Cerrado historicamente não recebe o mesmo valor 

que a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica, nem politicamente, nem pela sociedade, nem pela 

comunidade internacional (Ratter et al. 1997; Silva & Bates 2002; Klink & Machado 2005). Isso 

pode ser demonstrado pela legislação, exemplificada no Código Florestal Nacional, (Lei No 

12.651, de 25 de maio de 2012) o qual dispõe, para a Amazônia Legal, a necessidade de 35% da 

área da propriedade como reserva legal para fisionomias de cerrado em oposição a 80% para 

fisionomias de florestas tropicais. Também denuncia esse menor valor atribuído ao Cerrado, a 

pequena área protegida por Unidades de Conservação, de apenas 11% da área total do domínio 

(Martinelli et al. 2013), e pelo fato de aproximadamente 50% de toda a sua área já ter sido 

substituída (Klink & Machado 2005; Martinelli et al. 2013). 

   O desmatamento do Cerrado está muito associado a fatores políticos de ocupação 

do Brasil Central, impulsionados principalmente pela transferência da capital nacional com a 

construção de Brasília na década de 1960 (Ratter et al. 1997). As principais causas da perda de 

áreas do Cerrado foram, e ainda são, a criação de gado, a indústria do carvão vegetal, e a 

agricultura, destacando-se o cultivo de arroz, milho, mandioca e a soja, esse último que tem se 

intensificado muito nas últimas décadas, visando à exportação (Ratter et al. 1997; Silva & Bates 

2002; Martinelli et al. 2013) 

Muitas das áreas ainda existentes encontram-se fragmentadas e, por vezes, com certo 

grau de degradação (Gottsberg & Silberbrauer-Gottsberg 2006); sendo, dessa maneira, muito 

mais suscetíveis à erosão do solo (Klink & Machado 2005; Ribeiro & Walter 2008) e à invasão 

de plantas exóticas, principalmente de gramíneas africanas, mais nutritivas que as gramíneas 
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nativas, utilizadas na agropecuária para a diminuição do tempo de engorda do gado (Klink & 

Machado 2005). Tais gramíneas, principalmente Melinis minutiflora P.Beauv., conhecida 

popularmente como capim-gordura, Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf, Panicum maximum Jacq. e 

algumas espécies do gênero Urochloa, conhecidas popularmente como braquiária (Pivello et al. 

1999; Klink & Machado 2005; Gorgone-Barbosa 2015), possuem altas taxas de crescimento. 

Assim, além de substituir e competir com espécies nativas, elas acabam aumentando 

rapidamente a biomassa da fisionomia invadida, modificando também o regime de queimas 

(Gorgone-Barbosa et al. 2015). 

Diante desse panorama: uma enorme biodiversidade com expressivo número de 

endemismos associada a uma grande pressão antrópica, o Cerrado é enquadrado como o único 

domínio de Savana entre os hotspots da biodiversidade (Myers et al. 2000; Scariot et al. 2002). 

Nesse cenário, uma das áreas de Cerrado melhor conservadas é a região do Jalapão, o que 

se deve principalmente ao seu solo pouco fértil e seu isolamento geográfico (Schmidt et al. 2007; 

Figueiredo 2007), sendo, também, a maior área protegida contínua de Cerrado do Brasil (Silva & 

Bates 2002). 

 

Jalapão 

  O Jalapão está localizado majoritariamente no extremo leste do estado do Tocantins, na 

região da divisa com os estados do Maranhão, da Bahia e do Piauí, entre o paralelo 10° 12' S e o 

meridiano 45° 47' W, a aproximadamente 260 quilômetros ao sul de Palmas (Rezende 2007). 

O Jalapão, como área delimitada, ainda não possui uma definição geográfica bem 

estabelecida (Viana, 2013). Alguns autores citam a região como possuindo aproximadamente 

34.000 km , incluindo os municípios de Lagoa do Tocantins, Novo Acordo, Lizarda, Mateiros, 

Ponte Alta do Tocantins, Santa Tereza do Tocantins, São Felix do Tocantins, Rio Sono (Chagas, 

2007). Outros referem uma área de aproximadamente 53.330 km , incluindo os municípios de 
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Barra do Ouro, Campos Lindos, Centenário, Goiatins, Itacajá, Itapirins, Lagoa do Tocantins, 

Lizarda, Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, Recursolândia, Rio Sono, Santa 

Tereza do Tocantins e São Felix do Tocantins (Scariot et al. 2002; Santos et al. 2011). Outros 

autores, ainda, preferem delimitar o Jalapão principalmente entre os municípios de Mateiros, 

Ponte Alta do Tocantins e São Felix do Tocantins (Figueiredo, 2007). 

A área é caracterizada fisicamente por solos arenosos, pobres em nutrientes e que retêm 

pouca água (Bellia & Dias 2003). A temperatura média varia de 24 °C em julho, o mês mais frio, 

a 27°C em setembro, o mês mais quente. A precipitação, como no resto do domínio do Cerrado, 

está concentrada nos meses de outubro a março, e sua média é de 1600 mm/ano (Bellia & Dias 

2003). 

galeria e veredas (Figueiredo 2007; Sampaio et al. 2008). Entretanto, sua vegetação é 

caracterizada por um cerrado ralo, basicamente de campo limpo e campo sujo (Figueiredo 2007). 

É uma das regiões do Brasil com menor densidade demográfica. Comunidades 

tradicionais habitam a região, desenvolvendo produtos a partir de recursos vegetais locais, como 

o artesanato de capim dourado, confeccionado com Syngonanthus nitens Ruhland e o buriti, 

Mauritia flexuosa L.f.. (Schmidt et al. 2007; Figueiredo 2007; Viana et al. 2014). Em razão do 

manejo que essas comunidades fazem da vegetação e de sua proximidade com regiões 

agropecuárias, queimadas antrópicas são frequentes na região, principalmente durante a estação 

seca (Chagas 2007; Figueiredo 2007). 

As três principais Unidades de Conservação ali existentes são o Parque Estadual do 

Jalapão, a Estação Ecológica de Serra Geral do Tocantins e o Parque Nacional Nascentes do 

Paraíba. Completam esse mosaico de Unidades de Conservação, conhecido como Corredor 

Ecológico do Jalapão, a Área de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga e a Área de Proteção 

Ambiental Jalapão (Figueiredo 2007; Viana 2013). Juntamente com a Estação Ecológica do Rio 
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Preto e a Área de Proteção Ambiental do Rio Preto constituem o projeto de corredor ecológico 

da região do Jalapão (Santos et al. 2011). 

Apesar de protegida e relativamente bem conservada, existe uma grande lacuna de 

conhecimentos sobre a flora do Jalapão (Proença et al. 2007). Um levantamento preliminar 

detectou 434 espécies de plantas vasculares na região, estimando a diversidade em 600 espécies 

(Arruda & Behr 2002). Um segundo levantamento para todas as fitofisionimias, avaliando 

apenas o entorno do Parque Estadual do Jalapão, encontrou 235 espécies (Scariot et al. 2002). 

Posteriormente, no levantamento florístico realizado para o Plano de Manejo do Parque Estadual 

do Jalapão (SEPLAN 2003a) e para o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do 

Jalapão (SEPLAN 2003b) compilou-se todas as coletas realizadas na área do Parque, somadas a 

novas coletas e listou-se 463 espécies de plantas vasculares, sendo essa a lista mais completa 

realizada até agora para o Jalapão (Alexandre B. Sampaio com. pess.). Rezende (2007) levantou 

a flora de campos limpos úmidos do Parque Estadual do Jalapão e chegou a 136 espécies de 

plantas vasculares. Posteriormente, Barbosa-Silva (2012), levantando as plantas vasculares da 

Estação Ecológica Serra Geral de Tocantins, encontrou 417 espécies. 

As maiores ameaças à conservação dos cerrados do Jalapão são o crescimento 

desordenado do turismo, a expansão da fronteira agrícola, principalmente com o cultivo da soja, 

e a mudança no regime de fogo, com o grande aumento da frequência de queimas (Figueiredo 

2007). 
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O Cer rado e o fogo 

O estrato herbáceo do Cerrado é caracterizado por ervas graminoides, majoritariamente 

com metabolismo C4 (Ramos 1990), com alta produtividade e capacidade de acumular grande 

biomassa rapidamente. Tal estrato encontra-se seco durante o inverno, estando, assim, sujeito a 

queimadas no começo da estação chuvosa, com a presença de raios, e também durante a estação 

seca, principalmente por causas antropogênicas (Simon 2009; Bond et al. 2005; Ramos-Neto 

2000). Desse modo, é enquadrado como um dos ambientes naturais mais inflamáveis do mundo 

(Bond et al. 2005).  

Considera-se que esse é um ecossistema adaptado ao fogo (Eiten 1972; Klink & Machado 

2005), ao qual está sujeito há aproximadamente 32.000 anos (Ferraz-Vicentini 1993). Isso é 

evidenciado pela recuperação relativamente rápida de sua vegetação após queimadas, 

principalmente do estrato herbáceo-arbustivo, por meio de rebrotas (Andrade & Miranda 1996), 

e pelas características morfológicas e fisiológicas conspícuas das espécies que lá ocorrem, dentre 

as quais destacam-se: folhas escleromorfas e concentradas no ápice dos ramos, madeira 

relativamente densa, presença de caules subterrâneos (xilopódios), casca espessa nos galhos, 

grande quantidade de tricomas no indumento e reprodução pós-fogo (Gottsberger & Silberbauer-

Gottsberger 2006; Kolbek 2008). 

Quando a presença de fogo é menos frequente, há o favorecimento da instalação de uma 

vegetação mais adensada (Coutinho 1982; Coutinho 1990, Ratter et al 1997;  Moreira 2000). Em 

situação contrária, formações mais fechadas tendem a se tornar campestres (Pivello & Coutinho 

1996), devido à morte de indivíduos jovens das espécies arbóreas (Sato et al. 1998; Sato 2003; 

Medeiros 2005; Henriques 2005; Silva & Batalha 2010), a menores taxas de recrutamento de 

suas plântulas (Ramos 1990; Hoffmann 1998), e ao comprometimento da floração e frutificação 

(Ramos 1990; Hoffmann 1998). Para a vegetação herbácea, verificou-se que, em gramíneas, a 

ação do fogo leva a um aumento na produção de sementes e pode mudar a taxa de reprodução 

assexuada em certas espécies (Miranda 2002). 
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  O fogo ali ocorre não apenas naturalmente, mas é usado para abertura de novas 

áreas para a agropecuária, para manejo do componente herbáceo para o gado (Klink 2005; 

Gottsberger & Silberbauer-Gottsberger 2006), ou para aumentar a produção de produtos 

utilizados pelas comunidades humanas, como, por exemplo, o capim-dourado (Syngonanthus 

nitens) (Figueiredo 2007). Logo, o fogo é um fator ecológico muito relevante para o Cerrado e 

para sua biodiversidade (Henriques 2005; Pennington et al. 2006; Ribeiro & Walter 2008; Simon 

2009), o que o faz objeto de estudos tanto na sua forma de ação quanto nos seus efeitos na 

composição de espécies. 

 

Estudos entre áreas com presença/ausência de fogo  

 O fogo é considerado um distúrbio para o ecossistema no qual ele ocorre, tendo, 

no entanto, o papel de manter a biodiversidade em certos ambientes (Harrison et al. 2003; 

Medeiros et al. 2005; Uys et al. 2004). Além do Cerrado, diversas formações savânicas e 

campestres propensas a incêndios já foram utilizadas para a realização de trabalhos que avaliam 

a influência do fogo na biodiversidade local (Collins 1987; Collins & Glenn 1995; Overbeck et 

al. 2005; Overbeck et al. 2006; Uys et al. 2004; Schwilk et al. 1997; Hobbs et al. 1984; Lunt & 

Morgan 2002). Os resultados encontrados são muito diversos. Estudos como os de Harrison 

(2003), trabalhando em campos na California; Overbeck e colaboradores (2005; 2006) 

trabalhando em campos no sul do Brasil; Hobbs e colaboradores (1984), com charnecas na 

Escócia; e Gibson & Hulbert (1987), em pradarias nos Estados Unidos, encontraram um aumento 

da diversidade de plantas em lugares que sofreram ação do fogo, em  comparação com lugares 

livres do mesmo. De outro modo, Collins e colaboradores (1995), trabalhando com pradarias nos 

Estados Unidos da América, e Schwilk e colaboradores (1997), trabalhando com a vegetação de 

Fynbos na Africa do Sul, encontraram menores valores de diversidade para áreas pós-queimadas 

do que áreas protegidas. Já Uys e colaboradores (2004), trabalhando com arbustos em campos na 

África do Sul; e Lunt e Morgan (2002), em um estudo com campos na Austrália, não 
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encontraram diferenças significativas entre lugares com diferentes frequências de fogo e lugares 

livres desse elemento. 

Para o bioma Cerrado especificamente, Pivello e Coutinho (1996) argumentam que o 

fogo com grande frequência (1-2 anos) acaba levando à dominância de poucas espécies 

resistentes, mas que queimas menos frequentes mantêm a alta diversidade do estrato herbáceo e 

promovem a ciclagem dos nutrientes e seu reaproveitamento pela vegetação. Moreira (2000); 

Libano & Felfili (2006) e Sato (2003) encontraram maior diversidade de plantas lenhosas em 

locais protegidos por longos períodos da ação do fogo. Silva e colaboradores (2011) mostraram 

que existem composições florísticas próprias para ambientes protegidos e ambientes com 

diferentes frequências de queimadas. Miranda (2002), trabalhando com Poaceae, encontrou que 

queimadas bienais reduzem a biodiversidade de espécies dessa família em campo sujo, 

principalmente se forem realizadas na estação chuvosa. Loiola e colaboradores (2010), 

encontraram mudanças na composição florística entre áreas com alta frequência de queima e 

áreas com média frequência ou protegidas, além de abundâncias de espécies únicas para cada 

área. 

Diante dessa grande variação de resultados, constata-se que são fatores relevantes para os 

efeitos do fogo em uma comunidade: a frequência com que acontece (Thonicke et al. 2001; 

Miranda 2002); a intensidade (calor liberado durante a queima, que  depende da quantidade de 

biomassa seca disponível); a estação na qual ocorre (Thonicke et al. 2001; Pivello et al. 1996; 

Miranda & Sato 2005); as condições climáticas; a composição de espécies; a topografia, entre 

outros (Collins 1987).  

Há uma lacuna de conhecimento em estudos comparativos sobre a diversidade de 

espécies herbáceas e subarbustivas no Cerrado, quando se cotejam ambientes que sofreram 

queimadas e outros protegidos do fogo (Munhoz 2003; Silva & Batalha 2010), já que a maioria 

dos estudos anteriores se deteve no estrato lenhoso.  
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Objetivos 

  Diante desse cenário, esta dissertação tem como objetivos: (i) Elaborar um checklist da 

flora de angiospermas de cerrado da região do Jalapão, TO, contribuindo assim com o 

conhecimento da flora do Jalapão e do Cerrado. (ii) Descrever padrões de diversidade de 

espécies do componente herbáceo-subarbustivo de áreas de campo sujo nas quais ocorreu a 

presença de fogo e áreas que não estiveram sujeitas a queimadas frequentes. (iii) Verificar o 

efeito do fogo na biodiversidade da comunidade herbáceo-subarbustiva de campos sujos. (iv) 

Fornecer subsídios para Unidades de Conservação e outras áreas de Cerrado, para o manejo do 

fogo. 

 Para tanto, a dissertaçãoo vem organizada em dois capítulos: o primeiro traz a listagem 

das espécies encontradas em nosso levantamento e o segundo, um estudo da diversidade do 

estrato herbáceo subarbustivo sujeito a diferentes regimes de fogo. 

 

Referências 

ALVES, R.J.V. & KOLBECK, J. 2000 Primary succession on quartzite cliffs in Minas Gerais, Brazil. Biologia 1(55):69 83 

ALVES, R.J.V. & KOLBECK, J. 2010. Can campo rupestre vegetation be floristically delimited based on vascular plant 
genera? Plant Ecology, 207, 67-79.  

ANDRADE, S.M.A.; MIRANDA, H.S. 1996. Dinâmica de combustível em uma área de campo sujo de Cerrado submetido à 
queimada prescrita no final da estação seca. In Contribuição ao conhecimento ecológico do Cerrado. UnB Ecil 1997. 
Pag 262-269. 

ARRUDA, M.B.; BEHR, M.V. organizadores. 2002. Jalapão: Expedição científica e conservacionista. Edições Ibama. 
Ministério do Meio Ambiente 

ASSUNÇÃO, S.L. & FELFILI, J.M. 2004. Fitossociologia de um fragmento de cerrado sensu stricto na APA do Paranoá, 
DF, Brasil. Acta Botanica Brasilica 18:903-909.  

BARBOSA-SILVA, D. 2012. Plano de Manejo para Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Relatório Temático de 
Vegetação e Flora. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) Brasília. 80 p. 

BELLIA, V. & DIAS, R.R. (org.). 2003. Plano de Zoneamento Ecológico Econômico - Norte do Estado de Tocantins. 
Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente. Palmas, TO.  

BOND, W.J.; KEELEY, J.E. 2005. herb
Trends Ecol Evol 20: 387-394. 

CASTRO-NEVES, B.M. 2007. Efeito de queimadas em áreas de Cerrado Stricto sensu e na biomassa de raízes finas. Tese de 
doutorado. Departamento de Ecologia. Universidade de Brasília. 

 



!"#
#

CHAGAS, R.P. 2007. Políticas territoriais no estados do Tocantins: um estudo de caso sobre o Jalapão. Dissertação de 
Mestrado. Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de 
São Paulo. 

 
COLLINS, S.L. 1987. Interaction of disturbances in tallgrass prairie: A field experiment. Ecology 68: 1243- 1250. 
 
COLLINS, S.L.; GLENN, S.M.;  GIBSON, D.J. 1995. Experimental analysis of intermediate disturbance and initial floristic 

composition: decoupling cause and effect. Ecology 76: 486-492. 
COUTINHO, L. M. 1978. O conceito do cerrado. Revta. Brasil. Bot., 1: 17-23.    

COUTINHO, L. M. 1982. Aspectos ecológicos da saúva no cerrado - os murundus de terra, as características psamofíticas 
das espécies de sua vegetação e a sua invasão pelo capim-gordura. Revista Brasileira de Botânica 42: 147-153. 

COUTINHO, L.M. 1990. Fire in the ecology of Brazilian Cerrado. Ecological Studies: analysis and synthesis. v. 84: 82-105 
EITEN, G.1972. The cerrado vegetation of Brazil. Botanical Review.38 (2): 201-341. 

EITEN, G. 2001. Vegetação Natural do Distrito Federal. Serviço de apoio às micro e pequenas empresas do Distrito Federal 
(SEBRAE) Brasil 

FANTINATI, M.R. 2004. Levantamento florístico de áreas alagadas no cerrado da Estação Ecológica de Itirapina - SP. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. São Paulo. 

FELFINI, J.M.; NOGUEIRA, P.E.; SILVA-JÚNIOR, M.C.; MARIMON, B.S. & DELITTI, W.B.C. 2002. Composição 
florística e fitossociologia do cerrado sentido restrito no município de Água Boa, MT. Acta Botanica Brasilica 
16(1): 103-112.   

FERRAZ-VICENTINI, K.R.C. 1993. Análise palinológica de uma vereda em Cromínia, GO. Dissertação de 
Mestrado.Universidade de Brasília, Brasília. 

FIGUEIREDO, I.B. 2007. Efeito do fogo em populações de capim-dourado (Syngonanthus nitens ERIOCAULACEAE) no 
Jalapão-TO. Dissertação de mestrado. Instituto de Ciências Biológicas. Universidade de Brasília. 

FORZZA, R.C.; FILARDI, F.L.R.; COSTA, A.; CARVALHO JUNIOR, A.A.; PEIXOTO, A.L.; WALTER, B.M.T.; 
BICUDO, C.; MOURA, C.W.N.; ZAPPI, D.; COSTA, D.P.; LLERAS, E.; MARTINELLI, G.; LIMA, H.C.; 
PRADO, J.; STEHMANN, J.R.; BAUMGRATZ, J.F.A.; PIRANI, J.R.; SYLVESTRE, L.S.; MAIA, L.C.; 
LOHMANN, L.G.; PAGANUCCI, L.; ALVES, M.V.S.; SILVEIRA, M.; MAMEDE, M.M.H.; BASTOS, M.N.C.; 
MORIM, M.P.; BARBOSA, M.R.; MENEZES, M.; HOPKINS, M.; SECCO, R.; CAVALCANTI, T. & SOUZA, 
V.C., (coordenadores). 2010. Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil. Andréa Jakobson Estúdio, Instituto de 
Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2v.  

FORZZA, R. C.; BAUMGRATZ, J. F. A.; BICUDO, C. E. M.; CANHOS, D. A. L.; CARVALHO, A.; COELHO, M. A. N.; 
COSTA, A. F.; COSTA, D. P.; HOPKINS, M. G.; LEITMAN, P. M.; LOHMANN, L. G.; LUGHADHA, E. N.; 
MAIA, L. C.; MARTINELLI, G.; MENEZES, M.; MORIM, M. P.; PEIXOTO, A. L.; PIRANI, J. R.; PRADO, J.; 
QUEIROZ, L. P.; SOUZA, S.; SOUZA, V. C.; STEHMANN, J. R.; SYLVESTRE, L. S.; WALTER, B. M. T.; 
ZAPPI, D. C. 2012. New Brazilian floristic list highlights conservation challenges. Bioscience, Washington 62: 39-
45. 

GIBSON, D.J.; HULBERT, L.C. 1987. Effects off fire, topography and year-to-year climatic variation on species 
composition in tallgrass prairie. Vegetatio 72:175-185. 

GORGONE-BARBOSA, E.; PIVELLO, V.R.; BAUTISTA, S.; RISSI, M.N. & FIDELIS, A. 2015. How can na invasive 
grass affect fire behavior in a tropical savana? A community and individual plant level approach. Biological 
Invasions, V. 17, p.1-9. 

GOTTSBERGER, G.; SILBERBAUER-GOTTSBERGER I., 2006. Life in the Cerrado, a South American Tropical Seasonal 
Ecosystem. Vol 1. Origin, Structure, Dynamics and Plant Use. Reta Verlag, Ulm, Alemanha. 

HARRISON, S.; INOUYE, B.D.; SAFFORD, H.D. 2003. Ecological Heterogeneity in Effects of Grazing and Fire on 
Grassland Diversity. Conservation Biology. 17(3): 837-845. 

HENRIQUES, R.P.B. 2005. Influência da história, solo e fogo na distribuição e dinâmica das fitofisionomias no bioma do 
Cerrado. In Cerrado: Ecologia, Biodiversidade e Conservação (J.C. Souza Silva & J.M. Felfili, eds.). Ministério do 
Meio Ambiente, Brasília, p.73-92. 



!"#
#

HOBBS, R.J.; MALLIK, A.U.; GIMINGHAM, C.H. 1984. Studies on fire in Scottish heathland communities: III. Vital 
attributes of the species. Journal of Ecology 72: 963-976. 

HOFFMANN, W.A. 1998. Post-burn reproduction of woody plants in a neotropical savanna: the relative importance of 
sexual and vegetative reproduction. Journal of Applied Ecology 35: 422-433. 

JOLY, A. B. 1970. Conheça a vegetação brasileira. EDUSP e Polígono. São Paulo. 

KLINK, C.A. & MACHADO, R.B. 2005.  Conservation of Brazilian Cerrado. Conservarion Biology 19 (3) 707-713. 

KOLBEK, J.; ALVES, R.J.V. 2008. Impacts of cattles, fire and Wind in rocky savannas, Southeastern Brazil. Acta 
Universitatis Carolinae Environmentalica 22: 111-130. 

 
LIBANO, A.M. & FELFILI, J.M. 2006. Mudanças temporais na composição florística e na diversidade de um cerradosensu 

stricto do Brasil Central em um período de 18 anos (1985-2003). Acta Botanica Brasilica 20: 927-936. 

LOIOLA, P.P.; CIANCIARUSO, M.V.; SILVA, I.A. & BATALHA, M.A. 2010. Functional diversity of herbaceous species 
under different fire frequencies in Brazilian savannas. F lora 205: 674-681. 

  
LUNT, I.D.;  MORGAN, J.W. 2002. The role of fire regimes in temperate lowland grasslands of southeastern Australia. In: 

BRADSTOCK, R.A.; WILLIAMS, J.E. & GILL, A.M. (Eds.) 2002. Flammable Australia: The Fire Regimes and 
Biodiversity of a Continent. Cambridge University Press, Cambridge: 177-196. 

MARIMON-JÚNIOR, B.H. & HARIDASAN, M. 2005. Comparação da vegetação arbórea e características edáficas de um 
cerradão e um cerrado sensu stricto em áreas adjacentes sobre solo distrófico no leste de Mato Grosso, Brasil. Acta 
Botanica Brasilica 1: 913-926. 

MARTINELLI, G.; VALENTE, A.S.M.; MAURENZA, D.; KUTSCHENKO, D.C.; JUDICE, D.M.;  SILVA, D.S.; 
FERNANDEZ, E.P.; MARTINS, E.M.; BARROS, F.S.M.; SFAIR, J.C.; FILHO, L.A.F.S.; ABREU, M.B.; 
MORAES, M.A.; MONTEIRO, N.P.; PIETRO, P.V.; FERNANDES, R.A.; HERING, R.L.O.; MESSINA, T. & 
PENEDO, T.S.A. 2013. Avaliação de risco de extinção de espécies da flora brasileira. In: Martinelli, G. & Moraes, 
M.A. (orgs.). 2013. Livro Vermelho da Flora do Brasil. Centro Nacional de Conservação da Flora. 

MIRANDA, M.I. 2002. Efeito de diferentes regimes de queima sobre a comunidade de gramíneas de Cerrado. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Nacional de Brasília. 

MIRANDA, H.S. & SATO, M.N. 2005. Efeitos do fogo na vegetação lenhosa lenhosa de Cerrado. In: SCARIOT, A.; 
SOUSA-SILVA, J.C.; FELFILI, J.M. orgs. Cerrado: Ecologia, Biodiversidade e Conservação. Brasília: Ministério 
do Meio Ambiente. 

 
MEDEIROS, M.B.; MIRANDA, H.S. 2005. Mortalidade Pós-fogo em espécies lenhosas de campo sujo submetido a três 

queimadas prescritas anuais. Acta Botânica Brasil 19: 493-500. 
 
MENDONÇA, R. C.; FELFILI, J. M.; WALTER, B. M. T.; SILVA-JÚNIOR, M. C.; REZENDE, A. V.; FILGUEIRAS, T. 

S. & NOGUEIRA, P. E. 2008. Flora Vascular do Cerrado: 289-556. In: S. M. Sano & S. P. Almeida (eds). Cerrado: 
ambiente e flora. Planaltina, EMBRAPA-CPAC 

 
MOREIRA, A.G. 2000. Effects off fire protection on savanna structure in Central Brazil. Journal of Biogeography 27: 1021-

1029. 
 
MUNHOZ, C.B.R. 2003. Padrões de destribuição sazonal e espacial das espécies do estrato herbáceo-subarbustivo em 

comunidades de campo limpo úmido e de campo sujo. Tese de Doutorado. Instituto de Ciências Biológicas. 
Departamento de Ecologia. Universidade de Brasília. 

MYERS, N.; MITTERMEIER, R.A.; FONSECA, G.A.B.; KENT, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. 
Nature 403 : 853-858. 

 
OLIVEIRA- -effect on the plant community. Journal 

of Tropical Ecology, Cambridge 8(4):  465-486. 

OVERBECK, G.E.; MULLER, S.C.; PILLAR, V.D.;  PFADENHAUER, J. 2005. Fine-scale post fire dynamics in southern 
Brazilian subtropical Grassland. Journal of Vegetation Science 16: 655-664. 



!"#
#

OVERBECK, G.E.; MULLER, S.C.; PILLAR, V.D.;  PFADENHAUER, J. 2006. Floristic composition, environmental 
variation and species distribution patterns in burned grassland in southern Brazil. Brazilian Journal of Biology 66(4): 
1-10. 

PENNINGTON, R.T.; LEWIS, G.P.; RATTER, J.A. 2006. An overview of the plant diversity, biogeography and 
conservation of neotropical savannas and seasonally dry forests. Neotropical Savannas and Seasonally Dry Forests: 
Plant Diversity, Biogeography, and Conservation, eds Pennington, R.T.; Lewis G.P.; Ratter, J.A.: 1-29. 

PIVELLO, V.R.; COUTINHO, L.M. 1996. A qualitative successional model to assist in the management of Brazilian 
cerrados. Forest Ecology Management 87: 127-138. 

PIVELLO V.; CARVALHO V. & Lopes, P. 1999. Abundance and distribution of native and alien grasses in a 
Biotropica 31:71 82 

PROENÇA, C.E.B.; FARIAS-SINGER, R. & GOMES, B.M. 2007. Pleonotoma orientalis (Bignoniaceae-Bignonieae): 
Expanded description, distribution and a new variety of a poorly known species. Edinburgh Journal of Botany 
64(1): 17-23 

RAMOS, A.E. 1990. Efeitos da queima sobre a vegetacão lenhosa do cerrado. Dissertação de Mestrado. 
Universidade de Brasília.  

RAMOS-NETO, M.B.; PIVELLO, V.R. 2000.  Lightning fires in a Brazilian savanna national park: rethinking management 
strategies.  Environmental Management 26: 675-684. 

RAPINI, A.; RIBEIRO, P.L.; LAMBERT, S. & PIRANI, J.R. 2008. A flora dos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço. 
Megadiversidade 4: 16-24. 

RATTER, J.A.; RIBEIRO, J.F.; BRIDGEWATER, S. 1997. The brazilian cerrado vegetation and threats to its biodiversity. 
Annals of biology  80: 223-230 

REZENDE, J.M., 2007, Florística, Fitossociologia e a influencia do gradiente de umidade do solo em campo limpos úmidos 
no parque estadual do jalapão, Tocantins. Dissertação de Mestrado em Ciencias Florestais. Universidade de Brasília. 

RIBEIRO, J. F. 1983. Comparação da concentração de nutrientes na vegetação arbórea e nos solos de um cerrado e um 
cerradão no Distrito Federal, Brasil. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília. 

RIBEIRO, J.F.; WALTER, B.M.T. 2008. As pricipais fitofisionomias do bioma Cerrado. : SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. & 
RIBEIRO, J.F. 2008. Cerrado: Ecologia e flora. EMBRAPA. Vol 1. Capítulo 6. Pág: 153-212. 

SAMPAIO, M.B.; SCHMIDT, I.B.; FIGUEIREDO, I.B. 2008. Harvesting effects and population ecology of the Buriti palm 
(Mauritia flexuosa L. f., Arecaceae) in the Jalapão region, Central Brazil. Economic Botany, 62(2): 171-181. 

SANTOS. R.P.; CREMA, A.; SZMUCHROWSKI, M.A.; ASANO, K.; KAWAGUCHI, M. 2011. Atlas do corredor 
ecológico da região do Jalapão. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

SARMIENTO, G. 1984. The ecology of neotropical savannas. Harvard University, Cambridge, 235 p. 

SATO, M.N.; GARDA, A.A.;  MIRANDA, H.S. 1998. Effects of fire on the mortality of woody vegetation in Central Brazil. 
In D. X. Viegas (Ed.). Proceedings of the 14th Conference on fire and forest meteorology, University of Coimbra, 
Coimbra,Portugal. Volume 2, p. 1777-1783. 

SATO, M.N. 2003. Efeito ao longo prazo de queimadas prescritas na estrutura da comunidade de lenhosas da vegtação do 
cerrado sensu stricto. PhD Thesis. Universidade de Brasília. 

SCARIOT, A.; CAVALCANTI, T.B.; SEVILHA, A.C.;  SAMPAIO, A.B.; SILVA, M.C. & SILVA, G.P. 2002. Flora e 
vegetação do Entorno do Parque Estadual do Jalapão (TO).  Relatório Final. EMBRAPA. 
 

SCHMIDT. I.B.; FIGUEIREDO, I.B. & SCARIOT, A.2007. Ethnobotany and Effects of Harvesting on the Population of 
Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland (Eriocaulaceae), a NTFP from Jalapão Region, Central Brazil. Economic 
Botany 61(1): 73-85 



!!"
"

SCHWIK, D.W.; KEELY, J.E.;  BOND, W.J. 1997. The intermediate Disturbance Hypothesis does not explain fire and 
diversity patterns in fynbos. Plant Ecology 132: 77-84. 

SEPLAN - Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente do Estado de Tocantins. Plano de Manejo do Parque Estadual do 
Jalapão. Palmas; Seplan, 2003a. 132p. 

SEPLAN  Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente do Estado de Tocantins. Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental do Jalapão. Palmas; Seplan 2003b. 205p. 

SILVA, J.M.C.& BATES, J.M. 2002. Biogeographyc patterns and conservation in the South America Cerrado: A Tropical 
Savana Hotspot. BioScience 52(3) 225-233. 

SILVA, F.A.M.; ASSAD, E.D.; EVANGELISTA, B.A. 2008. Caracterização Climática do bioma Cerrado. : SANO, S.M.; 
ALMEIDA, S.P. & RIBEIRO, J.F. 2008. Cerrado: Ecologia e flora. EMBRAPA. Vol 1. Capítulo 2: 71-88. 

SILVA, I.A.; BATALHA, M.A., 2010. Phylogenetic structure of Brazilian savannas under different re regimes. Journal of 
Vegetation Science 21: 1003 1013. 

SILVA, I.A.; BATALHA, M.A., 2011. Plant functional types in Brazilian savannas. The niche partitioning between 
herbaceous and woody species. Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. 2011. p. 1-6. 

SIMON, M.F.; GRETHER, R.; QUEIROZ, L.P.; SKEMAE, C.; PENNINGTON, R.T.;  HUGHES, C.S., 2009. Recent 
assembly of the Cerrado, a neotropical plant diversity hotspot, bt in situ evolution of adaptations to fire. Proc. Natl. 
Acad Sci. USA. 106: 20359-20364. 

THONICKE, K.; VENEVSKY, S.; SITCH, S.; CRAMER, W. The role of fire disturbance for global vegetation dynamics: 
coupling fire into a Dynamic Vegetation Model. Global Ecology & Biogeohraphy 10:661-677. 

UYS, R.G.; Bond, W.J.; EVERSON, T.M. 2004. The effect of different fire regimes on plant fiversity in southern African 
grasslands. Biological Conservation 118: 489-499. 

VIANA, R.V.R. 2013. Diálogos possiveis entre saberes científicos e locais associados ao capim-dourado e ao buriti na região 
do Jalapão, TO. Dissertação de Mestrado. Instituto de Biociências. Universidade de São Paulo. 

VIANA, R.V.R.; SANO, P.T. & SCATENA, V.L. 2014. Pesquisa de Campo como Possibilidade de Concretizar 
Oportunidades de Diálogo: Experiência em Duas Comunidades Artesãs do Jalapão-TO. Revista Desenvolvimento 
Social 13: 57-67.  

WALTER, B.M.T.; CARVALHO, A.M.; RIBEIRO, J.F. 2008. O conceito de Savana e de seu componente Cerrado.: SANO, 
S.M.; ALMEIDA, S.P. & RIBEIRO, J.F. 2008. Cerrado: Ecologia e flora. EMBRAPA. Vol 1. Capítulo 1: 21-45. 

"  



!"#
#

Considerações finais 
 

O levantamento florístico realizado nas formações savânicas de solo seco, não pedregoso, 

na região do Jalapão, registrou uma grande riqueza de espécies, dentre elas, 13 espécies ainda 

não descritas pela ciência. Tais resultados destacam a importância de levantamentos florísticos 

regionais no Domínio do Cerrado, a despeito da menor relevância atualmente atribuída a esse 

tipo de estudo. O conhecimento da flora local é essencial para se elaborar planos de conservação 

efetivos, e, por conseguinte, estudos com esse foco deveriam ser mais valorizados. 

Esse estudo contribuiu para o conhecimento sobre a flora do Jalapão, duplicando o 

número de espécies para as fisionomias estudadas na região. Entretanto, a região ainda é 

floristicamente pouco conhecida, com outras fisionomias e áreas de municípios adjacentes com 

raras coletas. 

O regime de fogo bienal, muito comum na região do Jalapão, mostrou-se benéfico para a 

comunidade herbáceo-subarbustiva, aumentando sua densidade e riqueza em relação à área 

protegida da ação do fogo, sem alterar a composição das comunidades. 

O manejo do fogo na região do Jalapão deve ser considerado, visando uma aproximação 

do regime natural, com queimas na estação chuvosa. O fogo não pode ser entendido como vilão 

na região do Jalapão e no Cerrado, posto que, no componente herbáceo-subarbustivo, apresenta 

efeitos benéficos, entretanto, para o estrato superior, é claramente prejudicial. Dessa maneira, 

manejos que possibilitem um mosaico de áreas com diferentes frequências de fogo devem ser 

propostos. 

 


