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INTRODUÇÃO: 

O regime de queimas em fisionomias campestres e savânicas do Cerrado é determinante para 

manutenção da biodiversidade das plantas nativas (Abreu et al., 2017; Kelly et al., 2020). O fogo impede 

o acúmulo de biomassa e o autosombreamento das plantas dependentes de alta intensidade de luz, e 

está associado a estímulos na fenologia reprodutiva de diversas espécies (Coutinho, 1977; Fidelis et al., 

2019; Hoffmann, 1998; J. E. Keeley, 1993; Jon E Keeley et al., 2011; Maurin et al., 2014; Pilon et al., 

2018; Pyke, 2017). Ainda assim, o conhecimento sobre manejo de queimadas para conservação é 

incipiente para alguns ambientes, como os campos úmidos do Cerrado, que são ricos em diversidade e 

em endemismos (Araújo et al., 2013; Eugênio, 2011; Munhoz & Felfili, 2007; Tannus & Assis, 2004). As 

veredas e campos úmidos garantem a segurança hídrica dentro do domínio do Cerrado (Junk et al., 

2014; Woodward & Wui, 2001), serviço ecossistêmico que tem recebido pouca atenção da comunidade 

científica. Como o fogo é um fator ecológico recorrente nesses sistemas (Araújo et al., 2013, Schmidt et 

al. 2017), entender seu papel na manutenção da estrutura e funcionamento é decisivo para sua 

conservação. 

O processo evolutivo destas comunidades se deu a partir de queimas no final da estação seca (Ramos-

Neto & Pivello, 2000), iniciadas com a ocorrência de raios em regiões com acúmulo de biomassa seca, 

combustível para as queimadas (Newberry et al., 2020). A estação chuvosa seguinte possibilitava a 

recuperação da comunidade e investimento de recursos em processos reprodutivos. Sabemos que as 

formações campestres e savânicas do cerrado são adaptadas às queimadas, com respostas 

reprodutivas associadas às alterações físicas e químicas do ambiente pós-fogo,  como a maior 

intensidade de luz, disponibilidade de nutrientes (i.e. provenientes da deposição das cinzas) e aumento 

dos extremos de temperatura (Araújo et al., 2013; Kolb et al., 2016; Cavalcanti 1978).  Porém, o que não 

se sabe é se essas respostas são as mesmas e em intensidades semelhantes quando o fogo é aplicado 

em diferentes épocas do ano (e.g., nas queimas precoces aplicadas na prática do manejo integrado do 

fogo experimental em algumas unidades de conservação). Assim, nesse estudo buscamos entender a 

composição florística e as respostas fenológicas em relação às queimas realizadas em diferentes 

períodos do ano, a fim de melhorar o atual manejo integrado do fogo em unidades de conservação. 

MÉTODOS: 

Local de estudo: O estudo foi desenvolvido em uma área de campo úmido na Fazenda Alméssegas, 

no Vale Verde, Chapada dos Veadeiros, município de Alto Paraíso – GO, (14º11’35.1” S 47º34’09.0” W). 

A área apresenta aproximadamente 15 ha de campo úmido bem conservado com alta abundância da 

espécie Paepalanthus urbanianus Ruhland.  
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Desenho experimental: Instalamos cinco blocos 

20m x 20m distribuídos na área de campo úmido. A 

distância entre os blocos é de no mínimo 50m. Cada 

bloco é dividido em quatro parcelas 10m x 10m, que 

representam os tratamentos: i) queima no meio da 

estação chuvosa, (ii) queima no começo e (iii) meio 

da estação seca e iv) controle. A ordem de 

disposição das parcelas dentro dos blocos foi 

sorteada aleatoriamente. Cada parcela contem 

quatro subparcelas circulares de 1-m² para análise, 

resultando no total em 80 subparcelas referente a 

todos os blocos.  As queimas prescritas nas três 

épocas do ano foram realizadas com apoio de uma 

brigada local experiente em queimas prescritas 

(Figura 1). Para cada episódio de queima, somente 

as parcelas representantes do tratamento foram queimadas. Assim, cada parcela foi submetida a apenas 

uma queima prescrita. As subparcelas referente a cada tratamento de queima tem uma bordadura de 

pelo menos três metros de cada lado e entre si, a fim de reduzir as chances de que o fogo se propague 

para as parcelas adjacentes ou que o calor liberado pela queima influencie a vegetação não queimada. 

As parcelas foram posicionadas com uso de GPS e demarcadas por estacas permanentes de ferro 

(vergalhão) para localização precisa.  

Coleta de dados: A fenologia reprodutiva (floração e frutificação) das espécies foi monitorada a cada 

três meses, nas subparcelas queimadas e não queimadas, até o terceiro mês da última queima (pico de 

floração após o fogo para as fisionomias campestres do Cerrado e tempo suficiente para registrar 

espécies imediatamente estimuladas pelo fogo – Munhoz e Felfili 2005, Araújo et al. 2013, Pilon et al. 

2018). Todos os indivíduos dentro de cada subparcela foram identificados e sua fenologia reprodutiva 

anotada em cada episódio de coleta de dados. Adicionalmente, associamos o efeito do fogo na fenologia 

reprodutiva com a estratégia de recuperação após queima (se por semente ou rebrota). Essa 

classificação foi feita com base em observações em campo.  

Análises estatísticas: Modelamos a densidade e riqueza média de espécies florescendo ao longo do 

ano a fim de buscar padrões em resposta às diferentes épocas de queima. Para calcular a curva de 

distribuição dos dados ajustamos termos smooth utilizando o pacote ggplot2 para cada variável 

(Wickhan, 2016). As análises foram realizadas no software R version 4.1.1 (R core Team 2021)  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com os levantamentos florísticos na área, encontramos até 46 espécies em uma única parcela de um 

metro quadrado, o que representa a maior diversidade alfa já amostrada para vegetação campestre de 

Cerrado. Considerando a área total amostrada, já registramos cerca de 120 espécies. Além da alta 

biodiversidade, identificamos uma nova espécie de planta da família Turneraceae, já em processo de 

descrição por um especialista. 

A queima prescrita no final da estação chuvosa prejudicou espécies que estavam produzindo flores 

nessa estação. Três meses depois, encontramos uma redução de riqueza e densidade de espécies em 

processo reprodutivo, em comparação às parcelas controle. Por outro lado, as queimas prescritas em 

junho e outubro estimularam a floração e frutificação na comunidade. A queimada de transição entre 

estação seca e chuvosa (outubro) estimulou maior número de espécies a produzir flores e frutos do que 

as queimas nos outros períodos avaliados (Figura 2). Além disso, foi a única das queimas que não 

causou danos às flores que estavam ocorrendo naturalmente (como as das parcelas controle), visto que 

um número reduzido de espécies do estrato herbáceo-arbustivo produz flores nessa época (note a curva 

na linha do controle da Figura 2 deste período). 

Figura 1. queima prescrita no experimento, realizada por 
brigadistas. Foto: Maria Júlia Oliveira 
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Figura 2. Densidade média (acima) e riqueza (abaixo) de espécies do campo úmido produzindo flores ou frutos após queimas prescritas 
realizadas em diferentes estações e o controle. 

CONCLUSÕES: 

Os resultados deste estudo contribuem para melhorar a aplicação do manejo integrado do fogo em 

comunidades campestres do Cerrado, visando a manutenção da alta diversidade de espécies a partir 

da segurança de seus processos reprodutivos. O atual manejo é realizado majoritariamente no final da 

estação chuvosa, assim como simulamos no tratamento de queima em fevereiro, no qual observamos o 

prejuízo na recuperação do florescimento. Ainda serão necessários estudos a longo prazo para 

acompanhar as mudanças na composição da comunidade após a aplicação recorrente de queimadas 

nessa época do ano. 
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