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O cerrado brasileiro é considerado a savana mais rica do mundo no quesito 
biodiversidade, e nos últimos anos sua extensão territorial diminuiu drasticamente, 
pelo crescimento da agricultura e pecuária, permanecendo restrito a áreas protegidas, 
como Parques e Apas. O levantamento da flora e inventário fitossociológico é 
importante para o conhecimento das espécies e estrutura da vegetação. Este trabalho 
objetiva analisar a estrutura e a composição florística da comunidade de espécies 
herbáceo-subarbustiva em uma área de cerrado do Parque Estadual do Mirador. As 
amostragens do estrato herbáceo-subarbustivo foram realizadas conforme a 
metodologia intersecção a linha; foram demarcadas oito parcelas conforme o 
protocolo disponível no site PPBio, com modificações para área do cerrado. As 
amostras passaram por análise de índices de similaridade e cálculos de frequência 
absoluta e relativa e cobertura absoluta e relativa. Foram catalogadas 58 espécies 
distribuídas em 34 gêneros e 21 famílias para o componente herbáceo-subarbustivo. 
As famílias com maior número de espécies são as seguintes: Fabaceae (14), 
Malvaceae (5), Asteraceae (4), Convolvulaceae (4), Cyperaceae (4), Euphorbiaceae 
(4), Malpighiaceae (4), e Rubiaceae (4). Nove das espécies catalogadas são endêmicas 
do território brasileiro. No estudo de fitossociologia foram destacadas 35 espécies 
inseridas em 15 famílias para o componente herbáceo-subarbustivo e uma espécie de 
Briófita. As 5 (cinco) espécies mais importantes devido aos seus valores de cobertura 
relativa e frequência relativa de acordo com o período de coleta são, para agosto de 
2016: Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze, Croton mucronifolius Müll. Arg., 
Bulbostylis junciformis (Kunth.) C. B. Clarke, Syagrus comosa (Mart.) Mart. e Ayenia 
angustifólia A. ST.-Hil. & Naudin. Para fevereiro de 2017: T. spicatus (L. f.) Kuntze, 
Astrocaryum campestre Mart., Andropongon sp L., S. comosa (Mart.) Mart., 
Chamaecrista ramosa (Vogel) H. S Trwin & Barneby. Para agosto de 2017: T. 
spicatus (L. f.) Kuntze, A. campestre Mart., C. mucronifolius Müll. Arg., Andropogon 
sp L., S. comosa (Mart.) Mart. A família Fabaceae e o gênero Chamaecrista Moench 
apresentaram maior número de espécies para vegetação herbáceo-subarbustiva do 
Parque Estadual do Mirador. Em relação a composição florística as parcelas são mais 
similares do que em relação as taxas de coberturas das espécies. 
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