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O fogo é um fator determinante para a estrutura e funcionamento das savanas tropicais e é 
utilizado como ferramenta de manejo em muitas reservas naturais. A diversidade funcional 
tem sido vista como fundamental para se prever a estabilidade, invasibilidade, aquisição de 
recursos, ciclagem de nutrientes e produtividade nas comunidades. Perturbações, como o 
fogo, são um dos fatores-chave que moldam a vegetação, e o uso atual da terra implicam 
mudanças profundas nos regimes de perturbações, especialmente em comunidades em que o 
fogo é um dos principais fatores. Portanto, entender como a vegetação responde ao fogo é 
importante para prevermos as propriedades e as distribuições dessas comunidades Nesse 
trabalho, investigamos os efeitos do fogo na diversidade funcional (DF) das espécies arbóreas 
em três cerrados com diferentes freqüências de fogo no Parque Nacional das Emas, Goiás: um 
queimado anualmente desde 1996, outro com queimadas intermediárias (queimada em 1994, 
1996, 1999, 2001-2003) e outro protegida do fogo desde 1994. Testamos se os valores de DF 
eram diferentes entre si e se os níveis de DF em eram diferentes do esperado ao acaso dada a 
riqueza de espécies observada em cada área. Além disso, avaliamos a contribuição das 
espécies raras para a diversidade funcional. Encontramos menor DF na área queimada 
anualmente e maior na protegida do fogo. Além disso, a área queimada anualmente 
apresentou menor DF do que seria esperado ao acaso. No entanto, quando excluímos as 
espécies raras não encontramos diferenças entre as áreas. Queimadas anuais agem como um 
filtro ambiental, reduzindo não apenas o número de espécies mas também a diversidade 
funcional. Além disso, o fogo seleciona espécies funcionalmente mais similares do que o 
esperado ao acaso, ao contrário do que as teorias neutras de diversidade predizem. No entanto, 
queimadas de freqüência intermediária não reduziram a DF em comparação a uma área 
protegida do fogo por 12 anos, demonstrando a alta capacidade de recuperação e resistência 
dessas comunidades. Finalmente, as espécies raras não foram redundantes com as espécies 
abundantes, como usualmente é assumido, contribuindo significativamente para a DF. 
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