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RESUMO 

(Dinâmica da comunidade arbustivo-arbórea de três áreas de cerrado sentido restrito no 

município de Jataí, sudoeste de Goiás). O objetivo do trabalho foi verificar as mudanças 

ocorridas na comunidade lenhosa em um intervalo aproximado de três anos, associando as 

alterações na estrutura e na composição vegetacionais com os fatores edáficos e o fogo. O 

estudo foi realizado em três áreas de cerrado sentido restrito, utilizando dez parcelas de 20 × 

50m em cada área, onde foram amostrados todos os indivíduos lenhosos com DAS (diâmetro 

a altura do solo) ≥ 5 cm no primeiro levantamento (T1), plaquetados, estimados suas alturas e 

identificados suas espécies (2009 no BAT e na LAJ, e 2010 na FRP). O segundo 

levantamento (T2) foi realizado em 2012 na área da LAJ e em 2013 nas outras duas áreas 

(BAT e FRP). Em T2 os sobreviventes foram remedidos e aqueles que passaram a entrar no 

critério de inclusão (recrutas) foram mensurados e plaquetados. Em T1 no BAT, encontrou-se 

70 espécies, 853 indivíduos e área basal de 8,75 m2. Em T2 amostrou-se 63 espécies, 601 

indivíduos e área basal de 9,12 m2. No intervalo entre os dois levantamentos (4,16 anos) nove 

espécies desapareceram e duas ingressaram na comunidade. O índice de diversidade de 

Shannon e a equabilidade de Pielou foram 3,26 e 0,77, respectivamente, para T1. Para T2, 

apenas a diversidade alterou, caindo para 3,16. A taxa média anual de mortalidade foi 11,55% 

e a de recrutamento 2,4%. Na LAJ encontrou-se 83 espécies, 1391 indivíduos e área basal de 

16,82 m2 em T1, e já em T2 amostrou-se 87 espécies, 1503 indivíduos e área basal de 18,65 

m2. No período de 3,58 anos, oito espécies ingressaram e quatro desapareceram na 

comunidade. O índice de diversidade em T1 foi de 3,62 e em T2 3,65. A taxa média anual de 

mortalidade foi de 2,27% e a de recrutamento 4,13%. Na FARP encontrou-se 77 espécies, 

1863 indivíduos e área basal de 10,87 m2 em T1, e já em T2 amostrou-se 75 espécies, 1395 

indivíduos e área basal de 10,1 m2. No período de 3,0 anos, sete espécies desapareceram e 

cinco ingressaram na comunidade. O índice de diversidade em T1 foi de 3,62 e em T2 3,65. 

Para a equabilidade os valores foram 0,8 para ambos os levantamentos. A taxa média anual de 

mortalidade foi de 10,37% e a de recrutamento 1,73%. Os três fragmentos de cerrado sentido 

restrito alteraram a riqueza de espécies, o número de indivíduos e área basal, porém não 

houve mudanças consideráveis nos índices de diversidade entre o primeiro e o segundo 

levantamento. Isso pode estar relacionado à variação da riqueza, em função das espécies que 

apresentaram poucos indivíduos. As maiores mortalidades encontradas para a BAT e FRP 

podem estar relacionadas à presença do fogo, enquanto para a LAJ o maior recrutamento 

esteja associado à ausência da perturbação. A alteração na densidade e o crescimento dos 



 

 
 

indivíduos podem estar condicionados ainda às características do solo. Na LAJ e no BAT o 

solo argiloso, apesar de possibilitar o estabelecimento e crescimento dos indivíduos de 

espécies florestais e sensíveis ao fogo, no BAT, acredita-se que o fogo tem atuado como 

limitante nas alterações da estrutura, impedindo o adensamento da vegetação; e na LAJ, o 

aumento da densidade e incremento em área basal, possivelmente ocorreu devido à ausência 

de queimadas. Já na FRP, sugere-se que o fogo eventual e o solo arenoso possam contribuir 

com a limitação nas alterações estruturais e na riqueza da comunidade. Assim, na LAJ a maior 

taxa de recrutamento registrada em relação à de mortalidade, possivelmente pode estar 

relacionada à ausência do fogo e às características do solo, proporcionando o adensamento 

arbóreo e um possível estágio sucessional da comunidade, indicando a formação de um 

cerradão. Em relação às áreas do BAT e da FARP as maiores taxas de mortalidade em relação 

às de recrutamento podem estar associadas à presença de queimadas, impedindo o 

adensamento na comunidade e mantendo a fitofisionomia de cerrado sentido restrito. 

Palavras-chave: meia-vida, mortalidade, recrutamento, tempo de duplicação, vegetação 

savânica, queimadas, solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

(Dynamics of the shrub-tree community in three areas of cerrado sensu stricto in the 

municipality of Jataí, southwest of Goiás). The aim of the study was to assess the changes in 

shrub-tree community in a range of approximately three years, involving changes in the 

structure and vegetation composition with soil factors and the fire. The study was conducted 

in three areas of “cerrado sentido restrito”, using a ten plots of 20 × 50m in each area. All 

shrub-tree individuals with DAS (diameter at the heigh of the ground) ≥ 5 cm in the first 

survey (T1) were plaquetados, estimated their heights and identified their species (2009 in 

BAT and LAJ, and 2010 in FRP). The second survey (T2) was carried out in 2012 in the area 

of LAJ and in 2013 in the other two areas (BAT and FRP). T2 survivors were re-measured 

and those who have to enter the inclusion criteria (recruits) were measured and plaquetados. 

T1 in BAT, it was found 70 species, 853 individuals and basal area of 8.75 m2. T2 is 

sampled-63 species, 601 individuals and basal area of 9.12 m2. In the interval between the 

two surveys (4.16 years) nine species disappeared and two joined the community. The 

diversity index of Shannon and Pielou evenness were 3.26 and 0.77, respectively, for T1. For 

T2, only the diversity changed, dropping to 3.16. The average annual mortality rate was 

11.55% and the recruitment 2.4%. In LAJ met 83 species, 1391 individuals and basal area of 

16.82 m2 in T1 and T2 is already sampled-87 species, 1503 individuals and basal area of 

18.65 m2. In the period of 3.58 years, eight species entered four disappeared in the 

community. The diversity index was 3.62 at T1 and T2 3.65. The average annual mortality 

rate was 2.27% and 4.13% of recruitment. In FARP met 77 species, 1863 individuals and 

basal area of 10.87 m2 in T1, T2 and already sampled to 75 species, 1395 individuals and 

basal area of 10.1 m2. In the period of three years, seven species have disappeared and five 

joined the community. The diversity index was 3,62 at T1 and T2 3,65. For the evenness 

values were 0,8 for both surveys. The average annual mortality rate was 10,37% and 1,73% of 

recruitment. The three cerrado narrow sense fragments altered the species richness, the 

number of individuals and basal area, but no significant changes in the diversity index 

between the first and the second survey. This may be related to variations in wealth, 

depending on the species with few individuals. The highest mortality found for BAT and FRP 

may be related to the presence of fire, while for the LAJ the largest recruitment is associated 

with absence of disturbance. The change in density and growth of individuals can still be 

conditioned to the soil characteristics. In LAJ and BAT the clay soil, while allowing the 

establishment and growth of forest species and individuals susceptible to fire, in BAT, it is 



 

 
 

believed that the fire has acted as limiting changes in the structure, preventing the density of 

vegetation; and LAJ, the increased density and increased basal area possibly occurred in the 

absence of fire. In the FRP, it is suggested that any fire and the sandy soil can contribute to 

the limitation on structural changes and the wealth of the community. Thus, in the LAJ greater 

rate of recruitment in relation to the recorded mortality, may possibly be related to the 

absence of fire and soil characteristics, providing tree compaction stage and a possible 

succession of the community, indicating the formation of a cerradão. Regarding the areas of 

BAT and FARP the highest mortality rates in relation to recruitment may ester associated 

with the presence of fire, preventing the thickening in the community and keeping the cerrado 

vegetation type narrow sense. 

 

Keywords: half-life, mortality, recruitment, doubling time, savanna vegetation, fires, soil 

factors. 
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CAPÍTULO 1: CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS NO CERRADO BRASILEIRO, 

FISIONOMIAS SAVÂNICAS E A INFLUÊNCIA DO FOGO NA VEGETAÇÃO 

 

1) CLASSIFICAÇÃO DO SOLO DO CERRADO 

 

 O solo é resultante da ação de diversos fatores genéticos (clima, organismos e 

topografia) durante certo período de tempo sobre o material de origem (IBGE, 2007). Para se 

entender o comportamento e a distribuição dos solos na paisagem, é importante conhecer o 

ambiente que o cerca. A compreensão da correlação existente entre o solo e a vegetação e de 

como o homem interage com esses componentes naturais é fundamental para o estudo do 

comportamento de ambos no meio ambiente (REATTO et al, 2008). 

 Desmatamentos, uso do fogo, supressão da vegetação e substituição da fauna pela 

pecuária e por lavouras, uso de maquinários, insumo e pesticidas, exploração da água, 

construção de barragens e de estradas são considerados distúrbios decorrentes das 

modificações ambientais induzidas pelo homem no processo de utilização dos recursos 

naturais. Isso gera consequências, às vezes irreversíveis, como: extinção de espécies nativas, 

compactação do solo e erosão, perda de nutrientes e de água, poluição do solo, da água e do 

ar, assoreamento e turbamento de rios entre outros (REATTO et al, 2008). 

 Para classificação do solo são utilizadas características morfológicas e físicas (cor, 

textura e estrutura), químicas (associadas com alta ou baixa fertilidade do solo, como 

saturação por bases, capacidade total de troca de cátions, saturação por alumínio e grau de 

acidez), alguns diagnósticos auxiliares (mudança abrupta de textura, matéria orgânica e 

porosidade) e os horizontes dos solos (zonas do solo paralelas que possuem propriedades 

resultantes dos efeitos combinados dos processos genéticos) (REATTO et al, 2008). As 

principais classes de solos existentes no Cerrado são: Latossolos, Neossolo Quartzarênico, 

Argissolos, Nitossolo Vermelho, Cambissolos, Plintossolos, Nessolo Litólico, Gleissolo 

Háplico e Gleissolo Melânico (REATTO et al, 2008). 

 Os Latossolos representam aproximadamente 49 % do Cerrado (EMBRAPA, 1981), 

predominando as formas de relevo residuais de superfícies de aplainamento (conhecidas como 

chapadas), que apresentam topografia plana a suave ondulada. Morfologicamente são solos 

profundos (geralmente superiores a 2m), não hidromórficos, minerais, e com horizonte B 
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muito espesso (> 50 cm) (RESENDE et al., 1988). Quanto aos aspectos físicos, possuem 

baixos teores de silte (em média 15%) e elevados de argila, que variam de 15% a 75%, 

tornando-os solos pouco permeáveis. Quimicamente, mais de 90% dos Latossolos no Cerrado 

brasileiro são distróficos e ácidos, além de apresentarem baixa a média capacidade de troca 

catiônica e níveis de pH em torno de 5,0 (ADÁMOLI et al., 1986; LOPES, 1984) 

 O manejo inadequado dos Latossolos, especialmente nos de textura média (apresentam 

elevada percolação de água ao longo do perfil), pode gerar graves danos ambientais, como a 

formação de voçorocas caso haja um desmatamento indiscriminado (REATTO et al, 2008). 

 Por ser a classe de solo mais expressiva e de maior variabilidade no Cerrado, 

apresenta, consequentemente, uma diversidade de plantas e de microrganismos. A flora, por 

exemplo, deve ser preservada, pois é muito rica em espécies úteis ao homem e aos animais 

silvestres, apresentando potenciais alimentício, medicinal, forrageiro, ornamental e 

madeireiro. O uso sustentável dos Latossolos (isso inclui, principalmente, a existência de 

áreas de reservas conservadas) é a premissa básica para prolongar cada vez mais sua vida 

biológica (REATTO et al, 2008). 

 Os Neossolos Quartzarênicos, anteriormente denominados de Areia Quartzosa, 

ocupam cerca de 15% do Cerrado e são encontrados normalmente em relevo plano ou suave-

ondulado. Esta classe apresenta solos profundos (pelo menos 2 m), textura arenosa ou franco-

arenosa, constituídos principalmente de quartzo, argila (máximo de 15%) e sequência de 

horizontes do tipo A-C (REATTO et al, 2008). Por estarem condicionados aos baixos teores 

de argila, de matéria orgânica e à baixa capacidade de agregação de partículas, tornam-se 

susceptíveis a erosão. 

 Os Argissolos compõem uma classe bastante heterogênea, conhecidos, antigamente, 

como Podzólicos. Ocupam geralmente as encostas côncavas, onde o relevo se apresenta 

ondulado (em média 14% de declive) ou forte-ondulado (de 20% a 45%de declive). 

Compreendem solos minerais, não-hidromórficos, minerais e teores de óxido de ferro 

inferiores a 15% (OLIVEIRA et al., 1992). São solos com profundidade e textura variáveis, 

mas que possuem o horizonte B mais argiloso e estruturado que o horizonte A. Apresentam 

um aumento substancial no teor de argila, com profundidade e/ou evidências de 

movimentação de argila no horizonte A para o horizonte B, expressas na forma de cerosidade 

(RESENDE et al., 1988). Podem ser eutróficos, distróficos ou álicos. Apresentam argila de 

baixa e alta atividade (Tb e Ta) e minerais primários facilmente intemperizáveis. Podem 
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apresentar problemas sérios com erosões, caso fiquem desprovidos de cobertura vegetal e em 

relevo ondulado ou forte ondulado. Isso está relacionado com a característica intrínseca de 

gradiente textural (horizonte A com menos argila que o horizonte B). Esse problema pode se 

agravar caso exista mudança abrupta de textura. 

 O Nitossolo Vermelho ocorre em aproximadamente 1,7% da superfície total do 

Cerrado, ocupando as regiões média e inferior de encostas onduladas até forte onduladas (por 

esse fator, geralmente é desprovido de vegetação original ficando mais exposto à erosão). Em 

relação à morfologia, apresenta um gradiente textural menos expressivo que os argissolos. 

Sua coloração varia de vermelho escuro, tendendo para o arroxeado. Apresenta textura 

argilosa ou muito argilosa ao longo do perfil, com reduzido gradiente textural entre os 

horizontes A e B. Geralmente são solos bastante porosos, apresentando 50% da porosidade 

total. O Nitossolo Vermelho é um tipo de solo com boa drenagem, na grande maioria 

eutróficos ou distróficos, raramente álicos e muito procurados para exploração intensiva com 

agricultura e pecuária (REATTO et al, 2008). 

 Os Cambissolos apresentam abrangência nacional, em áreas de pequena extensão, 

correspondendo, no Cerrado, cerca de 3,5%. São solos que também estão associados a relevo 

ondulados a forte-ondulados, podendo ser desde rasos a profundos. Sua morfologia é marcada 

por uma coloração amarelada (no horizonte superficial) e vermelho-amarelada (no 

subsuperficial). Possuem textura variada (desde argilosa até franco-arenosa), podem ser 

eutróficos, distróficos, álicos. Esse tipo de solo deveria ser destinado à preservação 

permanente, pois se encontram em relevos mais íngremes ou são mais rasos (REATTO et al, 

2008). 

 Os Plintossolos correspondem a 9% da área total e ocorrem em relevo plano e suave-

ondulado. São solos minerais hidromórficos, com séria restrição à percolação da água, 

encontrados em áreas de alagamento temporário e, consequentemente, apresentam 

escoamento lento. Essa classe de solo apresenta horizonte subsuperficial com manchas 

avermelhadas distribuídas no perfil (em função da concentração de ferro no solo), chamadas 

de plintita. Quando submetida a ciclos de umedecimento e secagem, a plintita torna-se 

endurecida de maneira irreversível, transformando-se em petroplintita (citar). 

 Os Neossolos Litólicos são solos rasos, associados a afloramento rochoso. Ocupam no 

Cerrado cerca de 7% da superfície, com o horizonte A assentado diretamente sobre a rocha 

(R) ou sobre o horizonte C pouco espesso. Ocorrem em regiões de relevo ondulado até 
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montanhoso. Apresentam elevados teores de minerais primários pouco resistentes ao 

intemperismo e algumas vezes blocos de rocha semi-intemperizada de diversos tamanhos. É 

uma classe de solo bastante heterogênea, com uma textura relacionada ao material de origem 

desse solo. Podem ser eutróficos, distróficos ou álicos, e apresentar teor de argila de alta ou 

baixa atividade (depende do material de origem). Por apresentar essas características 

peculiares, os Nessolos Litólicos se tornam inaptos para a agricultura, principalmente com 

sistemas de produção mecanizados ou semi-mecanizados. Para o estabelecimento de 

indivíduos arbóreos nessa classe de solo é necessário que eles encontrem aberturas ou fendas 

entre as rochas (REATTO et al., 2008). 

 Os Gleissolos Háplico e Melânico tem, no Cerrado, uma área estimada de 2%. São 

solos que ocupam, geralmente, as depressões da paisagem sujeitas a inundações. Por serem 

mal drenados ou muito mal drenados apresentam acúmulo de água durante todo o ano ou na 

maior parte dele (principalmente nas áreas de Várzeas com relevo plano). Possuem uma 

espessa camada escura de matéria orgânica mal decomposta sobre uma camada acinzentada 

(gleizada), resultante de ambiente de oxirredução. São solos pouco desenvolvidos, formados 

de sedimentos aluviais e com presença de lençol freático próximo a superfície na maior parte 

do ano. Apresentam textura bastante variável ao longo do perfil, sendo ricos ou pobres em 

bases ou com altos teores de alumínio. Por estarem próximos às nascentes e aos cursos 

d’água, é muito importante sua preservação para não comprometer reservatórios hídricos. Não 

é recomendada a drenagem desses solos por tenderem a encrostar e a endurecer, além de 

perder matéria orgânica e, se tiomórficos (presença grandes quantidades de sulfeto e/ou 

sulfatos), tornam-se muito ácidos (REATTO et al, 2008). 

 

2) FORMAÇÕES SAVÂNICAS DO CERRADO E O FATOR FOGO 

 

 O emprego de certos termos científicos pelos autores tem aparecido com frequência 

nos artigos publicados, mas geralmente não vêm acompanhados dos seus conceitos, criando, 

assim, uma grande confusão. Para evitar que certos termos que conceitualmente são bem 

distintos sejam usados como sinônimos, uma certa uniformidade na conceituação se faz 

necessária (COUTINHO, 2006). Essa abordagem inicial está sendo feita porque o termo 

bioma vem sendo usado de forma equivocada em grande parte da literatura. Diversos autores 

tratam, muitas vezes, o Cerrado como sendo formado por um único bioma, sendo que na 
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verdade existe nele um complexo de biomas. O termo Cerrado, quando utilizado, deve se 

referir a domínio fitogeográfico. 

 Isso é explicado por Batalha (2011), que define domínio fitogeográfico como: 

“Uma área do espaço geográfico, com dimensões subcontinentais, em que 

predominam características morfoclimáticas parecidas e um certo tipo de 

vegetação, onde há vários tipos vegetacionais. Assim, dentro do domínio do 

Cerrado, além do cerrado como tipo vegetacional dominante, há outros tipos 

vegetacionais (campo rupícola, floresta estacional semidecídua, campo 

úmido, entre outros), cada um apresentando sua flora característica. Por isso 

existe a razão de distingui-los. No caso do cerrado em particular, dada a sua 

grande variação fisionômica, encontramos não um, mas sim três biomas.” 

 

 Já o conceito de bioma, é definido por Coutinho, (2006) como: 

“Uma área do espaço geográfico que tem por características a uniformidade 

de um macroclima definido, de uma determinada fitofisionomia ou formação 

vegetal, de uma fauna e outros organismos vivos associados, e de outras 

condições ambientais, como a altitude, o solo, alagamentos, o fogo, a 

salinidade, entre outros. Estas características todas lhe conferem uma 

estrutura e uma funcionalidade peculiares, uma ecologia própria.” 

 

 Assim, no atual estudo, a palavra “cerrado” será usada em três sentidos: 1) Cerrado, 

com a inicial maiúscula, quando referir ao domínio fitogeográfico, incluindo não só o cerrado 

sensu lato, mas também os outros tipos vegetacionais que ali se encontram; 2) cerrado sensu 

lato ou simplesmente cerrado, quando referir ao cerrado enquanto tipo vegetacional, isto é, do 

campo limpo ao cerradão – nesse caso há um complexo de biomas (biomas de campo, floresta 

e savana) e 3) cerrado sentido restrito, quando referir a uma das fisionomias savânicas do 

cerrado sensu lato. É importante usar tais termos de forma correta para definir aquilo que se 

pretende estudar e para conservar esse complexo de biomas, com toda a biodiversidade que 

compõe o Cerrado (BATALHA, 2011). 

 Após as explanações esclarecendo o paradoxo Bioma e Domínio, o capítulo continuará 

destacando as características do Cerrado. Devido a sua vasta extensão territorial, posição 

geográfica, heterogeneidade ambiental e por ser cortado pelas três maiores bacias 

hidrográficas da América do Sul, Amazônica, Platina e Sanfranciscana, o Cerrado destaca-se 

pela sua biodiversidade. Essa sua localização central e estratégica no Brasil, facilita o 

intercâmbio florístico e faunístico entre os domínios biogeográficos brasileiros, formando 

corredores de migração importantes (FELFILI et al., 2008). A elevada riqueza biológica e 



 
 

18 

 

 
 

número expressivo de espécies endêmicas, associado às altas pressões antrópicas torna o 

Cerrado uma das 25 áreas do mundo consideradas críticas para a conservação (hot spots). 

Consideram-se espécies endêmicas como restritas em distribuição, mais especializadas e mais 

susceptíveis à extinção. O grau de ameaça é definido pela extensão de ambiente natural 

perdido, considerando áreas que perderam pelo menos 70% de sua condição original, onde 

antes abrigavam espécies endêmicas daquele hot spot (MYERS et al., 2000). 

 Mendonça et al. (2008) divulgaram que o Cerrado tem aproximadamente 12.356 

espécies vasculares. Compondo a savana mais rica do mundo e com aproximadamente 35% 

de sua flora composta por espécies endêmicas, o que representa 1,5% das espécies vegetais 

endêmicas no mundo (MYERS et al., 2000). Infelizmente esta riqueza vem sendo ameaçada, 

já que o Cerrado vem sofrendo, desde a metade do século passado, um grave processo de 

degradação e intensificação do uso do solo para fins agropastoris e, caso não sejam reduzidas 

as taxas de desmatamento, o Brasil poderá perder o restante da cobertura vegetal 

remanescente do Cerrado (KLINK & MACHADO, 2005; SANO et al., 2010). 

 Toda essa riqueza e biodiversidade estão localizadas, quanto aos aspectos 

biogeográficos, quase na sua totalidade, no Distrito Zoogeográfico Tropical (CABRERA & 

WILINK, 1973). Segundo Ferreira (2003), o Cerrado é uma correlação dos diversos fatores 

que compõem sua biocenose, formando um Sistema Biogeográfico. Esse abrange áreas 

planálticas, constituindo o Planalto Central Brasileiro, com altitude média de 650 metros, 

clima tropical sub-úmido com duas estações, solos variados e um quadro florístico e 

faunístico extremamente diversificado e independente. 

 Segundo Ribeiro e Walter (2008) o Cerrado comporta três formações, contemplando 

ao todo 11 tipos fitofisionômicos principais. As formações florestais são representadas por 

mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão, já as savânicas apresentam o cerrado 

sentido restrito, o parque de cerrado, o palmeiral e a vereda como seus componentes, 

enquanto que as campestres abrangem o campo limpo, o campo sujo e o campo rupestre. 

 No Cerrado, a distribuição das espécies ocorre em mosaico, geralmente associando a 

combinação de menos de 100 espécies lenhosas por hectare, com poucas espécies dominantes 

e as demais raras (FELFILI et al., 1994), sendo que espécies com muitos indivíduos em uma 

área, podem não aparecer em outras (ausentes), ou possuírem poucos indivíduos (raras) 

(RATTER & DARGIE, 1992). 
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 O cerradão, também conhecido por savana florestada, apresenta uma fisionomia típica 

e característica restrita a solos profundos, ocorrendo em clima sazonal tropical. Apresentam 

arbustos lenhosos tortuosos com ramificação irregular, perenes ou semidecíduos com ritidoma 

esfoliado corticoso rígido, com órgãos de reserva subterrâneos ou xilopódios, cujas alturas 

variam de seis a oito metros (IBGE, 2012). 

 Já as savanas consideradas pelo IBGE (2012) como arborizadas, e que abrangem o 

cerrado sentido restrito, são marcadas pela predominância de arbustos densos alternados pela 

presença de algumas árvores e de um estrato graminoso (sujeito ao fogo anual), dando a 

paisagem o aspecto de uma vegetação mais “rala”. 

 A vegetação pode ser considerada como um bom indicador não só das condições do 

meio ambiente como também do estado de conservação dos próprios ecossistemas 

envolvidos. No atual cenário em que se encontra o Cerrado, é de grande importância conhecer 

a flora e a estrutura comunitária da vegetação natural para o desenvolvimento de modelos de 

conservação e manejo de áreas remanescentes, bem como para a recuperação de áreas 

perturbadas ou degradadas (DIAS, 2005). 

 Estudos de dinâmica de comunidades em remanescentes de cerrado sentido restrito 

vêm sendo fundamentais, pois permitem o monitoramento e a previsão dos processos de 

transformação das populações e das comunidades vegetais isoladas. Do ponto de vista de 

aplicações práticas, esses estudos são importantes para avaliar a diversidade de áreas e entre 

áreas de cerrado sentido restrito, abordando variações espaciais (AQUINO et al., 2007; 

LIBANO & FELFILI, 2006; MEWS et al., 2011; ROITMAN et al., 2008); fornecer 

informações que possam permitir ações e orientações futuras sobre o uso e manejo de um 

cerrado sentido restrito, visando à conservação desses remanescentes (RIBEIRO et al., 2012); 

indicar e prever os efeitos de ações naturais e antrópicas e permitir a definição de políticas 

públicas em iniciativas de controle e manejo. 

 Os estudos de dinâmica em cerrado sentido restrito geralmente são realizados por meio 

de dados provenientes de levantamentos com parcelas permanentes, onde se realizam a 

contagem, medição, posterior recontagem e remedição de indivíduos sobreviventes (perdas e 

ganhos), sendo essas informações sumarizadas em taxas de mortalidade, recrutamento e 

rotatividade da comunidade (SHEIL & MAY, 1996). A partir desses estudos é possível 

realizar uma avaliação detalhada dos padrões espaciais de mortalidade, recrutamento e 

crescimento, fornecendo informações que podem ser utilizadas no embasamento o no 
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entendimento dos processos ecológicos que regem as comunidades, as estratégias de vida 

adotadas pelas populações vegetais (AQUINO et al., 2007) e a detecção de variações 

populacionais e alterações na comunidade decorrentes de perturbações (HENRIQUES & 

HAY, 2002). 

 Entender os fatores responsáveis por essa grande variação nos processos temporais 

(densidade e composição florística) de plantas lenhosas tem sido um grande desafio para 

ecologistas no cerrado. Dentre os fatores ambientais que influenciam essa variação, têm-se 

destacado a disponibilidade de nutrientes, o estresse hídrico e a interação do fogo. Desses três 

fatores, o papel do fogo é talvez o mais importante para entender esses processos dinâmicos, 

uma vez que sozinho está amplamente sob o controle humano e é, provavelmente, o fator 

mais variável numa escala supra-anual. Por isso, este é o provável responsável por muitas 

mudanças temporais na densidade de plantas lenhosas dentro do período de observação 

humana (HOFFMANN & MOREIRA, 2002). 

 No cerrado, incrementos progressivos na vegetação lenhosa têm sido observados após 

exclusão do fogo (COUTINHO, 1990), em diferentes fitofisionomias (MOREIRA, 2000), 

indicando que a ausência de fogo permite a regeneração de espécies lenhosas, com 

incrementos em densidade e área basal (ROITMAN et al., 2008), taxas de recrutamento maior 

do que mortalidade e baixa rotatividade de plantas (HENRIQUES & HAY, 2002), enquanto 

que a passagem do fogo tem sido responsável pela exclusão de algumas espécies sensíveis 

(MOREIRA, 2000) e redução no número de indivíduos da comunidade (FIEDLER et al., 

2004), levando a uma progressiva simplificação da composição florística e da estrutura da 

comunidade ao longo do tempo (dependendo da intensidade e frequência das queimadas). 
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CAPÍTULO 2: EFEITOS DO FOGO E OS FATORES EDÁFICOS NAS MUDANÇAS 

TEMPORAIS EM TRÊS COMUNIDADES ARBUSTIVO-ARBÓREAS DE CERRADO 

SENSU STRICTO NO SUDOESTE DE GOIÁS 

 

1) INTRODUÇÃO 

 O Cerrado ocupava cerca de 25% do território brasileiro (quase 2 milhões de km2) 

(RIBEIRO & WALTER, 2008), mas nas últimas quatro décadas vem sendo um dos 

ecossistemas com maior interferência antrópica (AQUINO & MIRANDA, 2008). A 

vegetação natural do Cerrado é considerada uma das mais ricas e com maior grau de 

endemismo entre as savanas tropicais do mundo (MYERS et al., 2000), sendo que apenas 

2,09% encontram-se oficialmente em Unidades de Conservação (KLINK & MACHADO, 

2005). 

 A paisagem vegetacional típica do Cerrado consiste de uma savana de estrutura muito 

variável, denominada cerrado sensu lato (OLIVEIRA-FILHO & RATTER, 2002). Essa 

fisionomia compreende desde o campo limpo (formação aberta), passando por cerrado sensu 

stricto e alcançando formações mais fechadas, como o cerradão (RIBEIRO & WALTER, 

2008). 

 Os fatores principais na distribuição da vegetação do Cerrado tem sido um assunto 

muito controverso ao longo do tempo, mas em geral a precipitação sazonal, a fertilidade e a 

drenagem do solo, o regime de fogo e as flutuações climáticas do Quaternário são 

considerados como os mais importantes (OLIVEIRA-FILHO & RATTER, 2002). No entanto, 

alguns autores como Coutinho (1978) e Hammen (1983) defendem que a sazonalidade não 

pode inteiramente explicar a predominância da vegetação do cerrado, pois as condições 

climáticas atuais favoreceriam o estabelecimento de florestas na maior parte do Cerrado. 

Além disso, a baixa fertilidade do solo seria, aparentemente, insuficiente para explicar a 

distribuição atual da vegetação do Cerrado, já que vastas áreas no sudeste do Brasil, com 

chuvas fortemente sazonais e solos inférteis, tem uma cobertura contínua de floresta 

estacional semidecidual e não mostra traços de Cerrado (OLIVEIRA-FILHO & FONTES, 

2000). 

 Essas discordâncias em relação aos fatores que influenciam a vegetação do Cerrado 

faz com que a perturbação pelo fogo seja um fator possivelmente determinante da presença de 
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floresta ou cerrado. A maior parte da flora é de espécies adaptadas ao fogo envolvendo não 

apenas a tolerância ao fogo, mas também a dependência do fogo (COUTINHO, 1990). 

 Para avaliar se os fatores externos, como fogo, influenciam a comunidade, é preciso 

que mais análises de comunidades vegetais sejam realizadas. Nas últimas décadas houve 

considerável avanço nos estudos de comunidades em cerrado sentido restrito, envolvendo 

florística e fitossociologia (FELFILI et al., 2002; FONSECA & SILVA-JÚNIOR, 2004; 

GIÁCOMO et al., 2013; MOURA et al., 2007), fornecendo, assim, informações de suma 

importância para a realização de ações que visem o adequado manejo, tanto de áreas 

preservadas, quanto de áreas que sofreram algum tipo de perturbação (RIBEIRO et al., 2012). 

A maioria desses estudos mostraram as características estruturais de cada cerrado sentido 

restrito em um dado momento, não abordando investigações em longo prazo sobre a dinâmica 

destas fitofisionomias. Os estudos de longo prazo verificam as mudanças que ocorrem 

continuamente na comunidade, revelando aspectos importantes sobre o crescimento, o 

recrutamento e a mortalidade (AQUINO et al., 2007; MEWS et al., 2011; PINHEIRO & 

DURIGAN, 2009; PINHEIRO et al., 2010). 

 Trabalhos sobre dinâmica de comunidades de cerrado sentido restrito têm sido 

realizados no Brasil por Felfili et al. (2000), Líbano e Felfili (2006), especialmente avaliando 

as consequências do fogo na dinâmica das populações e comunidades vegetais (HENRIQUES 

& HAY, 2002; HOFFMANN & SOLBRIG, 2003; ROITMAN et al., 2008). No Cerrado, a 

ocorrência do fogo (um distúrbio comum durante a estação seca, tendo origem natural ou 

antrópica) ou a sua exclusão causam alterações na estrutura e composição da vegetação apesar 

da sua resiliência frente aos distúrbios (FELFILI et al., 2000; HOFFMANN et al., 2009). 

Nesses estudos, as elevadas taxas de mortalidade e recrutamento foram atribuídas aos 

processos de queimadas frequentes ou da ausência do fogo, respectivamente. Entretanto, no 

sudoeste de Goiás, esse estudo é pioneiro na avaliação da dinâmica em comunidades 

arbustivo-arbóreas em áreas de cerrado sentido restrito. 

 Dessa maneira, a avaliação das mudanças temporais em cerrado sentido restrito, ajuda 

a compreender melhor as alterações que ocorrem na comunidade a longo prazo, além de 

fornecer informações sobre o comportamento das espécies, subsidiando ações de restauração 

e programas de conservação. O presente estudo teve como objetivo avaliar a dinâmica da 

comunidade lenhosa de três áreas de cerrado sentido restrito em Jataí, referente ao período de 

2009-2013, analisando as mudanças temporais da composição florística, número de 
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indivíduos, área basal, índice de diversidade, taxas de mortalidade e recrutamento, meia vida, 

tempo de duplicação, estabilidade e reposição. Trabalhamos com a hipótese de que os fatores 

edáficos e o fogo podem influenciar na estrutura da comunidade, favorecendo ou limitando o 

adensamento e o crescimento dos indivíduos ao longo do tempo. 

 As principais perguntas relacionadas a esse estudo foram: (1) As taxas analisadas 

diferem em áreas com diferentes frequências de queimadas? (2) Como varia a estrutura de 

populações arbustivo-arbóreas de comunidades ao longo do tempo? Se o impacto do fogo é 

suficientemente severo para afetar taxas vitais na dinâmica da comunidade, como sugerido 

por Hoffmann e Moreira (2002), e os solos mais argilosos são capazes de suprir mais 

adequadamente as plantas com água nos processos de síntese de biomassa (MARIMON-

JÚNIOR & HARIDASAN, 2005), nós esperamos que: (a) área sujeita a ocorrência de 

queimadas frequentes e sobre solos mais argilosos apresente menores taxas de recrutamento e 

de mortalidade (área mais dinâmica), mantendo a estrutura e a fitofisionomia de cerrado 

sentido restrito, (b) área com ausência de queimadas e sobre solos mais argilosos apresente 

maiores taxas de recrutamento e menores de mortalidade (área mais instável), levando a um 

aumento na densidade e na área basal da vegetação lenhosa e, transformando, em longo prazo, 

em cerradão (c) área com queimada eventual e sobre solos mais arenosos apresente taxas de 

mortalidade maiores que de recrutamento, reduzindo a densidade e sofrendo pequena 

alteração na área basal da vegetação lenhosa, mantendo a fitofisionomia de cerrado sentido 

restrito; (3) A riqueza e a diversidade das três comunidades foram afetadas pela frequência do 

fogo no período de estudo? Se algumas espécies são sensíveis ao fogo a ponto de serem 

excluídas da comunidade ou muitos indivíduos morrem afetando a equabilidade, a riqueza e a 

diversidade devem diminuir com a ocorrência de queimadas. 

 

2) MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1) Áreas de estudo 

 O estudo foi realizado em três remanescentes de cerrado sentido restrito no município 

de Jataí, sudoeste de Goiás (Figura 1). Os remanescentes estão localizados dentro dos limites 

do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro (17º 53’S e 51º 41’W), da 

Fazenda Lajeado (17º 52’S e 51º 38’W) e da Fazenda Agropecuária Rio Paraíso (17º 45’S e 

51º 32’W), que, a partir de agora, serão denominados BAT, LAJ e FRP, respectivamente. As 
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áreas do BAT e do LAJ encontram-se distantes entre si aproximadamente 6,5 km, enquanto a 

FRP localiza-se aproximadamente 20 km das duas áreas. O remanescente do BAT apresenta 

uma grande quantidade de gramíneas invasoras, principalmente braquiaria (Urochloa spp.) e 

capim-gordura (Melinis minutifolia P. Beauv.), sinais de queimadas frequentes, além de ser 

circundada por matriz urbana. Já a LAJ é um remanescente caracterizado pela transição entre 

formação savânica-florestal, não ocorrendo registro de fogo há mais de dez anos, além de 

estar inserida em uma matriz de agricultura e pecuária. A FRP aparentemente é o 

remanescente mais conservado, estando inserido em uma matriz de lavoura, e que sofreu com 

a queimada apenas em 2011 (desde 2005 não havia registro de fogo nessa área). 

 O clima é classificado como Aw mesotérmico, tropical de savana, segundo a 

classificação de Koppen (KOTTEK et al., 2006). Caracteriza-se por duas estações bem 

definidas, sendo o verão chuvoso (outubro a abril) e o inverno seco (maio a setembro). 

Segundo Mariano & Scopel (2001), a temperatura média anual é de 22ºC, com precipitação 

média anual oscilando entre 1600 a 1800 mm. 

 As áreas de estudo estão localizadas em uma região que possui geomorfologia 

denominada de Planalto Setentrional da Bacia do Paraná, que comporta duas unidades, 

individualizadas em função de dois níveis altimétricos (um mais elevado, com altitudes entre 

650 a 1000m, e outro mais baixo entre 350 a 650m) e dos processos erosivos que originaram 

diferentes tipos de dissecação: Planalto de Rio Verde e Planalto de Caiapônia, separados pelo 

alinhamento de cuestas contínuas formadas por epirogênese positiva terciária e processos 

erosivos (MAMEDE et al., 1983; NASCIMENTO, 1991). Os solos que ocorrem na região do 

município de Jataí são do tipo Argissolos, Cambissolos, Neossolos quartzarênicos e 

Latossolos, que se apresentam nas formas de Latossolos Vermelhos Distroférricos, Latossolos 

Vermelhos Distróficos e Latossolos Vermelho-Amarelo Distrófico (REATTO et al., 2008). 
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Figura 1 - Localização dos fragmentos (delimitação em azul) de cerrado sentido restrito (BAT, LAJ e 

FRP), onde o estudo foi desenvolvido, no município de Jataí, GO. Pontos amarelados simbolizam os 

locais onde os blocos amostrais (1ha) foram implantados. (A) Fragmento no 41º Batalhão de Infantaria 

Motorizada do Exército Brasileiro – BAT, (B) Fragmento na Fazenda Lajeado – LAJ, (C) Fragmento 

na Fazenda Agropecuária Rio Paraíso – FRP. 

 

 A vegetação das áreas de estudo pode ser definida como cerrado sentido restrito (sensu 

stricto), variando de cerrado típico (BAT e FRP) a denso (LAJ). O cerrado sentido restrito é 

caracterizado pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, com ramificações 

irregulares e retorcidas, geralmente com evidências de queimadas. Os arbustos e subarbustos 

encontram-se espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes 

(xilopódios), que permitem a rebrota após queima ou corte. Os troncos das espécies lenhosas 

em geral possuem ritidomas com cortiça grossa, fendida ou sulcada, e as gemas apicais de 

muitas espécies são protegidas por densa pilosidade. As folhas em geral são rígidas e 

coriáceas (RIBEIRO & WALTER, 2008). 
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 O cerrado típico é um subtipo de vegetação predominantemente arbustivo-arbóreo, 

com cobertura arbórea variando de 20% a 50% e altura média de dois a seis metros. É 

considerada como uma forma comum e intermediária entre os subtipos cerrado denso e o 

cerrado ralo. Tanto o BAT, quanto a FRP podem ser classificados nesse tipo vegetacional 

(RIBEIRO & WALTER, 2008). O fragmento do BAT está localizado no perímetro urbano de 

Jataí, ficando mais susceptível aos incêndios antropogênicos. O fragmento apresenta manchas 

de cerradão conectadas ao cerrado típico. O fragmento da FRP se encontra nos limites da 

Fazenda Agropecuária Rio Paraíso, circundada pelo cultivo de cana-de-açúcar e o fragmento 

de cerradão mais próximo está a aproximadamente 500 metros. 

 O cerrado denso é um subtipo de vegetação que representa a forma mais alta e densa 

do cerrado sentido restrito, sendo predominantemente arbóreo. Apresenta cobertura de 50% a 

70% e altura média de 6 metros. Seus estratos arbustivo e herbáceo são mais ralos, 

provavelmente devido ao sombreamento resultante da maior densidade de árvores (RIBEIRO 

& WALTER, 2008). A LAJ pode ser classificada nesse subtipo, sendo esse fragmento 

circundado por matriz de soja e estando conectado a manchas remanescentes de cerradão 

(Figura 1). 

 

2.2) Levantamento da comunidade arbustivo-arbórea 

 Em 2009 (LAJ e BAT) e 2010 (FRP), a partir de visitas às áreas, foram escolhidos os 

três remanescentes de cerrado sentido restrito, correspondendo aos três blocos amostrais 

inventariados. A escolha das áreas de amostragem foi feita observando a disponibilidade de 

áreas com vegetação natural sob baixo impacto antrópico, apesar dos fragmentos 

apresentarem um caráter fragmentado. O primeiro levantamento da flora lenhosa (T1) para 

realização de estudo florístico e fitossociológico foi realizado na LAJ, entre março e junho de 

2009. No BAT, o inventário ocorreu entre os meses de abril e julho do mesmo ano, ao passo 

que na FRP o levantamento ocorreu nos meses de junho e julho de 2010. 

 Em cada área foram alocadas 10 parcelas permanentes (A, B, C, D, E, F, G, H, I e J), 

de 20 × 50 m (1 ha), conforme utilizado para levantamentos da vegetação nas formações 

savânicas do Cerrado (FELFILI et al., 2005). As parcelas foram marcadas de forma contígua, 

agrupadas em um único bloco de 100 × 100 m, visando outros estudos demográficos de 

populações de plantas, e também devido ao caráter fragmentado dos remanescentes, o que 

dificultaria a aleatorização das parcelas. 
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 Nessas parcelas todos os indivíduos lenhosos vivos com PAS (perímetro a altura de 30 

cm do solo) do caule igual ou superior a 15,5 cm tiveram suas circunferências medidas com 

fita métrica, alturas estimadas e registrado o nome da espécie. Lianas e palmeiras não foram 

incluídas na amostragem. Utilizou-se o perímetro a 30 cm do solo devido ao pequeno porte 

das espécies de cerrado, algumas delas não atingindo 1,30 m. Além disso, muitos troncos se 

bifurcavam próximo ao solo. Por fim, com a medição a 30 cm do solo, evita-se a expansão 

radicular. Mediu-se individualmente todo tronco que emerge do solo e os perfilhamentos que 

ocorreram nos troncos abaixo de 30 cm de altura e, dentro do critério de inclusão, pois 

adotando esta forma de medição se tem uma contribuição de cada novo tronco na ocupação do 

solo (área basal) (FELFILI et al., 2005). 

 No primeiro levantamento (T1), os indivíduos mensurados foram marcados com 

plaquetas de alumínio numeradas (identificando a parcela e o indivíduo) e os indivíduos que 

não foram identificados no campo tiveram o material botânico coletado, prensado e seco em 

estufa. Para a identificação as exsicatas foram separadas em morfo-espécies e identificadas até 

espécie quando possível, por meio da consulta à literatura e especialistas, assim como por 

meio de comparações com exemplares existentes no Herbário Jataiense (HJ), pertencente à 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Coletas botânicas de material fértil (flor e/ou 

fruto) foram herborizadas e incorporadas ao acervo do HJ. A classificação das espécies em 

famílias seguiu o sistema do Angiosperm Phylogeny Group (APG-III, 2009). 

 Em 2012, 3,42 anos após T1, foi realizado um novo levantamento (T2) na LAJ. No 

BAT e na FRP os levantamentos foram feitos em 2013, correspondendo a 4,16 e 3,0 anos 

após o T1 de cada uma dessas áreas, respectivamente. Para todas as três áreas, os 

sobreviventes foram novamente mensurados e apenas aqueles com placas perdidas foram 

remarcados. Os indivíduos que atingiram o perímetro de inclusão em T2 (recrutas) foram 

mensurados, plaquetados e também identificados. Os indivíduos mortos foram registrados. As 

alturas em T2 foram utilizadas como referência para encontrar os indivíduos no campo 

(aqueles irreconhecíveis por terem perdido as placas de alumínio), não sendo novamente 

mensuradas, visto que é estimada e o tempo decorrido entre os dois levantamentos é pequeno 

para variações expressivas no tamanho dos indivíduos em áreas de cerrado sentido restrito. 
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2.3) Dinâmica da comunidade arbustivo-arbórea 

 Para as áreas estudadas, foram contabilizados o número de indivíduos e respectiva 

área basal total no T1 e no T2, número de indivíduos que morreram (D) e que ingressaram (I). 

Assim, foram calculados os seguintes parâmetros de dinâmica: taxas de mortalidade (m), 

recrutamento (r) e incremento (i). As taxas anuais de mortalidade e recrutamento da 

comunidade foram calculadas usando as equações exponenciais (SHEIL et al., 1995; 

SWAINE & LIEBERMAN, 1987): 

𝑚 = 100 [1 −  (
𝑁1 − 𝑁𝑚

𝑁1
)

1
𝑡
] 

𝑟 = 100 [1 − (
𝑁1 + 𝑁𝑟

𝑁1
)

1
𝑡
] 

 Onde N1 é o número de indivíduos em T1; Nm é o número de indivíduos mortos; Nr é o 

número de indivíduos recrutados e t é o intervalo de tempo (em anos) transcorrido entre os 

levantamentos. Para a área basal, N1 é o valor da área basal em T1; Nm é o valor da área basal 

dos indivíduos mortos; Nr é o valor da área basal dos recrutas mais a dos sobreviventes. 

 Pelo valor da taxa anual de mortalidade (m), foi possível calcular a meia-vida (t½), ou 

seja, o intervalo de tempo para que o número de indivíduos da comunidade seja reduzido pela 

metade (KORNING; & BALSLEV, 1994): 

𝑡1
2⁄ =

ln 0,5

(𝑚)
 

 O taxa de recrutamento anual (r) para a comunidade que foi calculada com base no 

número de indivíduos que atingiram o PAS mínimo de inclusão e foi utilizado para calcular o 

tempo necessário para o número de indivíduos de a comunidade dobrar, ou seja, o tempo de 

duplicação (t2), considerando que as taxas de ingresso entre N1 e N2 foram mantidas, usando 

a equação: 

𝑡2 =
ln(2)

ln(1 + 𝑟)
 

 Foi calculada a reposição (R) que indica quão dinâmica é a comunidade, ou seja, 

quanto menor o valor, mais dinâmica é a comunidade, por meio da seguinte fórmula: 
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𝑅 =  
𝑡1

2⁄ + 𝑡2

2
 

 Por fim, foi calculada a estabilidade (E), por meio da fórmula descrita abaixo, que 

pressupõe maior instabilidade quanto maior a diferença entre meia-vida e tempo de 

duplicação, ou seja, menores valores de E indicam uma comunidade mais estável (KORNING 

& BALSLEV, 1994): 

𝐸 =  |𝑡1
2⁄ − 𝑡2| 

 Para expressar a diversidade de espécies arbustivo-arbóreas foram calculados o índice 

de diversidade de Shannon (H’). Os valores de H’ e de J’ resultantes de cada uma das áreas 

entre T1 e T2 foram comparados pelo teste t de Hutcheson aos pares (ZAR, 1999). A 

diversidade considera que os indivíduos são amostrados ao acaso a partir de uma população 

infinita de distribuição aleatória, sendo que quanto maior o valor de H’, maior a diversidade 

florística. Já o índice de eqüabilidade de Pielou (J’) tem amplitude de 0 a 1, onde 1 representa 

a máxima diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes (BROWER & 

ZAR, 1984). Para tais cálculos foi utilizada a planilha eletrônica Excel. 

 

2.4) Análise dos componentes edáficos 

 Para obter as variáveis físico-químicas do solo, foram coletadas amostras de solo 

superficial (0–20 cm de profundidade) utilizando um trado do tipo holandês TP-3. Em cada 

área de estudo foram retiradas três amostras compostas, com cerca de 0,5 litros de solo, 

obtidas pela mistura e homogeneização de três sub-amostras. A primeira amostra (A1) foi 

composta pelas subA (sub-amostra extraída no ponto central da parcela A), subAB (sub-

amostra extraída no ponto central da margem de encontro das parcelas A e B) e subB (sub-

amostra extraída no ponto central da parcela B). A segunda amostra (A2) foi composta pelas 

subE (sub-amostra extraída no ponto central da parcela E), subEF (sub-amostra extraída no 

ponto central da margem de encontro das parcelas E e F) e subF (sub-amostra extraída no 

ponto central da parcela F). E por fim a terceira amostra (A3), composta pelas subI (sub-

amostra extraída no ponto central da parcela I), subIJ (sub-amostra extraída no ponto central 

da margem de encontro das parcelas I e J) e subJ (sub-amostra extraída no ponto central da 

parcela J) (Figura 1). Essa metodologia de coleta foi aplicada para as três áreas. 
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Figura 2 - Esquema das nove sub-amostras (círculos pretos preenchidos) de solo coletadas dentro dos 

blocos amostrais (1ha), sendo posteriormente misturadas e homogeneizadas para a obtenção de três 

amostras com cerca de 0,5 litros de solo para as áreas estudadas (BAT, LAJ e FRP) no município de 

Jataí, Goiás, Brasil. 

 

 

 As análises físico-químicas foram feitas no Laboratório de Solos da UFG, Regional 

Jataí, seguindo o protocolo da EMBRAPA (1997). As variáveis do solo obtidas foram: pH, 

H+Al, teores de P, K, Ca, Mg e Al; soma de bases (SB); saturação por bases (V%); matéria 

orgânica (MO) e proporções de areia (fina e grossa), silte e argila. 

 

2.5) Análises estatísticas 

 

2.5.1) Solo: 

 Foi elaborada uma matriz das variáveis físico-químicas por parcela por meio dos 

valores obtidos através das três amostras de solo coletadas em cada área. Os valores das 

variáveis físico-químicas para as parcelas A e B, foram aqueles obtidos na análise de solo da 

A1. Para as parcelas C e D os valores adotados foram os obtidos pela média de A1 e A2. Para 
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as parcelas E e F os valores foram os encontrados em A2. Para as parcelas G e H os valores 

adotados foram os obtidos pela média da A2 e A3. Para as parcelas I e J os valores foram os 

encontrados em A3 (Tabela 1). 

Tabela 1 - Valores das variáveis físico-químicas (pH, Al, Ca+Mg, K, P, MO, Areia grossa, 

areia fina, silte e argila) do solo de cada parcela dos três fragmentos (BAT, LAJ e FRP) de 

cerrado sentido restrito estudados no município de Jataí, sudoeste de Goiás. 

Área/ 

parcela 
pH Al Ca+Mg K P MO V% 

Areia 

grossa 

Areia 

fina 
Silte Argila 

BAT - A 5,87 0,21 3,93 58,40 0,33 40,48 32,14 4,72 7,58 39,38 48,31 

BAT - B 5,87 0,21 3,93 58,40 0,33 40,48 32,14 4,72 7,58 39,38 48,31 

BAT - C 5,81 0,25 2,75 57,60 0,43 40,69 23,57 2,95 10,14 34,60 52,32 

BAT - D 5,81 0,25 2,75 57,60 0,43 40,69 23,57 2,95 10,14 34,60 52,32 

BAT - E 5,74 0,30 1,56 56,80 0,52 40,90 15,00 1,18 12,69 29,81 56,32 

BAT - F 5,74 0,30 1,56 56,80 0,52 40,90 15,00 1,18 12,69 29,81 56,32 

BAT - G 5,78 0,36 1,38 48,70 0,46 41,03 13,58 4,45 11,62 29,16 54,79 

BAT - H 5,78 0,36 1,38 48,70 0,46 41,03 13,58 4,45 11,62 29,16 54,79 

BAT - I 5,82 0,42 1,19 40,60 0,39 41,15 12,15 7,72 10,54 28,50 53,25 

BAT - J 5,82 0,42 1,19 40,60 0,39 41,15 12,15 7,72 10,54 28,50 53,25 

LAJ - A 5,53 0,39 0,12 45,40 0,39 41,01 1,98 2,63 8,20 30,79 58,38 

LAJ - B 5,53 0,39 0,12 45,40 0,39 41,01 1,98 2,63 8,20 30,79 58,38 

LAJ - C 5,55 0,43 0,10 51,10 0,46 40,85 1,99 3,83 7,68 30,09 58,41 

LAJ - D 5,55 0,43 0,10 51,10 0,46 40,85 1,99 3,83 7,68 30,09 58,41 

LAJ - E 5,57 0,48 0,08 56,80 0,52 40,68 2,00 5,02 7,16 29,38 58,44 

LAJ - F 5,57 0,48 0,08 56,80 0,52 40,68 2,00 5,02 7,16 29,38 58,44 

LAJ - G 5,43 0,47 0,11 51,10 0,52 40,89 2,08 4,83 7,40 29,93 57,85 

LAJ - H 5,43 0,47 0,11 51,10 0,52 40,89 2,08 4,83 7,40 29,93 57,85 

LAJ - I 5,28 0,46 0,13 45,40 0,52 41,09 2,16 4,63 7,63 30,47 57,26 

LAJ - J 5,28 0,46 0,13 45,40 0,52 41,09 2,16 4,63 7,63 30,47 57,26 

FRP - A 4,55 0,88 0,07 58,40 0,59 36,13 1,88 16,59 22,83 14,38 46,20 

FRP - B 4,55 0,88 0,07 58,40 0,59 36,13 1,88 16,59 22,83 14,38 46,20 

FRP - C 4,59 0,73 0,06 41,35 0,49 34,15 1,42 16,01 22,92 15,75 45,33 

FRP - D 4,59 0,73 0,06 41,35 0,49 34,15 1,42 16,01 22,92 15,75 45,33 

FRP - E 4,63 0,58 0,04 24,30 0,39 32,16 0,96 15,43 23,00 17,12 44,46 

FRP - F 4,63 0,58 0,04 24,30 0,39 32,16 0,96 15,43 23,00 17,12 44,46 

FRP - G 4,56 0,57 0,04 23,50 0,52 33,36 0,91 15,60 23,29 15,02 46,10 

FRP - H 4,56 0,57 0,04 23,50 0,52 33,36 0,91 15,60 23,29 15,02 46,10 

FRP - I 4,48 0,57 0,04 22,70 0,65 34,55 0,85 15,77 23,58 12,91 47,74 

FRP - J 4,48 0,57 0,04 22,70 0,65 34,55 0,85 15,77 23,58 12,91 47,74 

pH (em H2O); Al (alumínio), Ca+Mg (cálcio mais magnésio) em Cmolc/dm3; K (potássio) e P 

(fósforo) em mg/dm3; M.O (matéria orgânica) em g/kg; V% (saturação por bases), areia grossa, areia 

fina, silte e argila em porcentagem. 
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 A matriz com as variáveis físico-químicas do solo, por parcela, das três áreas (BAT, 

LAJ e FRP) foram submetidos à uma Análise Multivariada de Variância - MANOVA, e 

posteriormente, realizou-se uma análise post-hoc de Tukey considerando, separadamente, as 

variáveis pH, Al, Ca+Mg, K, P, MO, V%, areia grossa, areia fina, silte e argila. Essa 

abordagem, segundo Scheiner & Gurevitch (1993) reduz a probabilidade de erro do Tipo 1, 

que consiste na rejeição da hipótese nula quando esta é verdadeira. Todo esse processo visou 

constatar diferenças significativas entre as variáveis físico-químicas do solo para as três áreas. 

O teste não paramétrico (MANOVA) foi realizado utilizando-se o software R (R 

DEVELOPMENT FOR TEAM, 2012). 

 

2.5.2) Composição florística e estrutura da comunidade: 

 Construímos três matrizes para as três áreas em T1 e T2: matriz de presença-ausência 

(espécies vs. área), matriz de estrutura (área basal das espécies vs. área) e matriz de 

abundância (número de indivíduos vs. área). Para testar se houve diferenças na composição 

florística e na estrutura entre as três áreas no espaço (entre áreas em T1 ou T2) e no tempo 

(cada área entre T1 e T2), fizemos uma análise de similaridade que é uma variante não 

paramétrica da análise de variância (ANOSIM, CLARKE, 1993). ANOSIM opera diretamente 

na matriz de dissimilaridade e computa dissimilaridade entre dois grupos (OKSANEN et al., 

2014). Se diferenças entre os grupos forem maior do que dentro dos grupos, ambos são 

considerados diferentes. ANOSIM fornece uma estatística R que varia entre -1 e +1. O valor 0 

indica agrupamento completamente aleatório e valores próximos de 1 indicam amostras 

completamente dissimilares. Para cada comparação entre as áreas, foi feita a análise de 

similaridade com 999 permutações, usando Bray-Curtis como distância métrica para medir as 

dissimilaridades. De acordo com Faith et al (1987), Bray-Curtis é um das métricas mais 

confiáveis para avaliar essas diferenças. As comparações foram feitas entre: as três áreas em 

T1 e T2 e em BAT, LAJ e FRP entre T1 e T2. Todas as análises foram realizadas no software 

R (R DEVELOPMENT FOR TEAM, 2012). 

 A ANOSIM foi realizada com os dados coletados nas dez parcelas de cada área. Uma 

vez que essas parcelas não são completamente aleatórias, o resultado da ANOSIM pode sofrer 

de erro tipo I. Para validar esses resultados, investigamos a similaridade na composição das 

espécies e suas variáveis físico-químicas do solo utilizando técnicas exploratórias 

multivariadas. Além disso, avaliamos também se os fatores edáficos refletem juntamente com 
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o evento fogo as alterações temporais nas comunidades. O procedimento de análise de 

gradiente foi baseado na Análise das Coordenadas Principais (PCoA) na matriz de distância 

entre as parcelas calculada com o coeficiente de similaridade geral de Gower (LEGENDRE, 

P. & LEGENDRE, L. 1998). A matriz de PCoA incluiu componentes edáficos físicos (areia 

fina, areia grossa, silte e argila), químicos (pH, teores de alumínio, matéria orgânica, fósforo, 

cálcio mais magnésio, potássio e saturação por bases) e a abundância (número de indivíduso 

por espécie em cada uma das parcelas das três áreas). O conjunto de variáveis físico-químicas 

considerado mais relevante foi selecionado para evitar forte multicolinearidade dos preditores. 

Os valores da matriz foram padronizados antes do procedimento PCoA (LEGENDRE, P. & 

LEGENDRE, L. 1998). 

 A matriz de dissimilaridade foi utilizada para obter a ordenação das três áreas usando a 

Análise das Coordenadas Principais (PCoA). Foram obtidos os valores médios dos escores em 

T1 e em T2 das parcelas em dois eixos, plotando-as no mesmo diagrama de ordenação. Foram 

avaliados os principais fatores determinantes na composição das áreas através de uma análise 

restrita de coordenadas principais. Esta análise pode ser interpretada como uma extensão da 

análise de redundância (RDA), em que, outras matrizes de dissimilaridade/distância do que a 

Euclidiana podem ser empregadas. Isto permite o uso do índice de dissimilaridade de 

presença-ausência, e é apropriado para os dados biológicos que incluem muitos-zeros 

(LEGENDRE, P. & LEGENDRE, L. 1998). 

 Ordenações restritas podem alterar profundamente o padrão de ordenação produzido 

por suas contrapartes não-restritas (McCUNE, 1997). Isto pode ser um resultado de uma 

estrutura fraca ou mesmo falta de estrutura de dados (espécies são distribuídas aleatoriamente 

entre amostras) e/ou o uso de variáveis ambientais de pouca importância (ruído). Assim, 

optou-se por apresentar duas ordenações restritas e irrestritas (PCoA, veja acima). Todos 

PCoA (restrita ou não) incluíram uma constante, para evitar a geração de valores próprios 

negativos [método de correção 2 de (LEGENDRE, P. & LEGENDRE, L. 1998)]. Os cálculos 

do PCoA foram feitos utilizando o 'capscale' disponível no pacote 'vegan' (OKSANEN et al., 

2014), do ambiente R (R DEVELOPMENT FOR TEAM, 2012). 
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1) RESULTADOS 

 

3.1) Composição florística, diversidade e estrutura da vegetação 

 Foi registrado um total de 140 espécies nas três áreas, sendo 134 em T1, distribuídas 

em 41 famílias e 87 gêneros e 124 em T2, pertencentes a 39 famílias e 87 gêneros (Tabela 2). 

 Para o BAT, foram registradas 72 espécies no total, sendo 70 em T1, e 63 em T2, 

distribuídas em 27 famílias e 48 gêneros. Do total de espécies encontradas 61 ocorreram em 

ambos os levantamentos. Nove espécies encontradas em T1 não ocorreram em T2 (Aegiphila 

verticillata, Jacaranda cuspidifolia, Machaerium acutifolium, Myrcia tomentosa, Ocotea sp., 

Randia armata, Zanthoxylum rhoifolium, Diplusodon sp., Coccoloba mollis), enquanto que 

duas espécies foram registradas apenas em T2 (Cybistax antisyphilitica e outra não 

identificada, até o momento). Essas mudanças correspondem a uma taxa de extinção de 3,2% 

ha-1 ano-1 e uma taxa de imigração de 0,7% ha-1 ano-1. O índice de diversidade em T1 (H’ = 

3,26) e T2 (H’ = 3,16) não apresentou diferenças significativas (t = 1,267; p > 0,05), e os 

valores da equabilidade também foram similares (T1 = 0,77 e T2 = 0,76). Mas, comparando 

com a diversidade da LAJ (H’ = 3,65) e FRP (H’ = 3,62), diferenças significativas foram 

observadas (t = 6,66, p > 0,001 e t 7,15 = , p > 0,001, respectivamente). 

 O número total de espécies registradas nos dois levantamentos na LAJ foi 91, sendo 

83 em T1, pertencentes a 33 famílias e 60 gêneros e em T2, 87 espécies, distribuídas em 34 

famílias e 61 gêneros (Tabela 2). Do total de espécies encontradas 79 ocorreram em ambos os 

levantamentos. Quatro das espécies encontradas em T1 (Fabaceae sp., Magonia pubescens, 

Salacia sp. e Tabebuia sp1) não foram registradas em T2, sendo que todas essas apresentaram 

um único indivíduo. No segundo levantamento foram amostradas oito espécies novas 

(Miconia albicans, Dalbergia sp., Erythroxyllum sp., Guettarda viburnoides, Miconia sp., 

Ouratea hexasperma, Terminalia brasiliensis e outra espécie não identificada), sendo que a 

primeira recrutou cinco indivíduos e as outras sete recrutaram um indivíduo cada, resultando 

em um acréscimo de 3,4% na riqueza da comunidade. Essas mudanças correspondem a uma 

taxa de extinção de 1,3% ha-1 ano-1 e uma taxa de imigração de 2,7% ha-1 ano-1. O índice de 

diversidade em T1 (H’ = 3,62) e T2 (H’ = 3,65) não apresentou diferenças significativas (t = 

0,715; p > 0,05), e os valores da equabilidade também foram similares (T1 = 0,82 e T2 = 

0,82). Diferenças também não foram observadas ao comparar com a diversidade do LAJ com 

a da FRP (t = 0,07, p > 0,05). 
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 Na FRP foram registradas um total de 82 espécies, com 77 em T1, distribuídas em 30 

famílias e 55 gêneros e 75 em T2, pertencentes a 30 famílias e 53 gêneros (Tabela 1). Do total 

de espécies encontradas, 70 ocorreram em ambos os levantamentos. Sete espécies encontradas 

em T1 não ocorreram em T2 (Asteraceae2, Kielmeyera sp., Asteraceae1, Baccharis 

dracunculifolia, Leptolobium dasycarpum, Psidium salutare var. pohlianum, Tocoyena 

formosa). As duas primeiras apresentaram dois indivíduos e as cinco últimas apenas um 

indivíduo, enquanto que cinco espécies foram registradas exclusivamente em T2 

(Aspidosperma tomentosum, Byrsonima crassifolia, Eugenia suberosa, Myrcia sp, Virola 

sebifera), sendo representadas com apenas um indivíduo. Essas mudanças correspondem a 

uma taxa de extinção de 2,7% ha-1 ano-1 e uma taxa de imigração de 1,9% ha-1 ano-1. O índice 

de diversidade em T1 (H’ = 3,62) e T2 (H’ = 3,60) não apresentou diferenças significativas (t 

= 0,851; p > 0,05), e os valores da equabilidade também foram similares (T1 = 0,83 e T2 = 

0,83). 

 

Tabela 2 - Dinâmica da comunidade arbustivo-arbórea, expressa em número de indivíduos, no 

cerrado sentido restrito das áreas do 41º Batalhão do Exército Brasileiro de Infantaria Motorizada 

(BAT), da Fazenda Lajeado (LAJ) e da Fazenda Agropecuária Rio Paraíso (FRP), Jataí, Goiás, Brasil, 

na ordem alfabética de família, gênero e espécie. N1 = número de indivíduos em T1, Nm = número de 

indivíduos mortos, Nr = número de indivíduos recrutados e N2 = número de indivíduos em T2. 

Família/Espécies 

Número de indivíduos 

BAT   LAJ   FRP 

N1 Nm Ni N2   N1 Nm Ni N2   N1 Nm Ni N2 

ANACARDIACEAE 
              

     Astronium fraxinifolium Schott ex 

Spreng. 

37 6 7 38  6 0 4 10  0 0 0 0 

     Lithrea molleoides (Vell.) Engl. 32 23 1 10  5 0 1 6  0 0 0 0 

     Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 

1 0 0 1  4 1 0 3  0 0 0 0 

     Schinus terebinthifolia Raddi 16 9 0 7  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Tapirira guianensis Aubl. 7 5 0 2  18 0 57 75  0 0 0 0 

     Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch 0 0 0 0  36 0 1 37  0 0 0 0 

ANNONACEAE               

     Annona coriacea Mart 3 2 0 1  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Annona crassiflora Mart. 5 0 2 7  54 4 3 53  5 1 0 4 

     Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0 0 0 0  38 0 25 63  0 0 0 0 

APOCYNACEAE               

     Aspidosperma macrocarpon Mart. 0 0 0 0  0 0 0 0  3 0 1 4 

     Aspidosperma tomentosum Mart. 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 1 1 

     Hancornia speciosa Gomes 0 0 0 0  0 0 0 0  6 1 1 6 

Continua...               
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Tabela 2: continuação...               

ASTERACEAE               

     Asteraceae1 0 0 0 0  0 0 0 0  1 1 0 0 

     Asteraceae2 0 0 0 0  0 0 0 0  2 2 0 0 

     Asteraceae3 0 0 0 0  0 0 0 0  6 4 0 2 

     Baccharis dracunculifolia DC. 0 0 0 0  0 0 0 0  1 1 0 0 

     Gochnatia sp. 0 0 0 0  0 0 0 0  3 1 2 4 

     Piptocarpha rotundifolia (Less.) 

Baker 

0 0 0 0  31 4 1 28  102 27 3 78 

     Vernonia polysphaera Baker 100 89 10 21  21 9 1 13  0 0 0 0 

     Vernonia sp. 0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 1 

BIGNONIACEAE               

     Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 0 0 1 1  1 0 0 1  1 0 0 1 

     Jacaranda cuspidifolia Mart. 1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. 

& Hook. f. ex S. Moore 

5 0 0 5  0 0 0 0  13 0 0 13 

     Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. 6 1 1 6  8 0 0 8  61 4 14 71 

     Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwit 1 0 0 1  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Tabebuia sp. 0 0 0 0  1 1 0 0  0 0 0 0 

CARYOCARACEAE               

     Caryocar brasiliense Cambess. 0 0 0 0  66 6 9 69  168 72 3 99 

CELASTRACEAE               

     Plenckia populnea Reiss 0 0 0 0  0 0 0 0  33 2 5 36 

     Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) 

G. Don 

0 0 0 0  0 0 0 0  2 0 0 2 

     Salacia sp. 0 0 0 0  1 1 0 0  0 0 0 0 

     CHRYSOBALANACEAE               

     Licania humilis Cham. & Schltdl. 4 1 0 3  19 0 0 19  6 3 0 3 

CLUSIACEAE               

     Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. 2 0 0 2  0 0 0 0  66 10 14 70 

     Kielmeyera sp. 0 0 0 0  0 0 0 0  2 2 0 0 

COMBRETACEAE               

     Buchenavia tomentosa Eichler 0 0 0 0  4 0 1 5  21 2 1 20 

     Terminalia argentea Mart. 28 4 5 29  13 0 0 13  0 0 0 0 

     Terminalia glabrescens Mart. 0 0 0 0  0 0 1 1  0 0 0 0 

CONNARACEAE               

     Connarus suberosus Planch. 15 5 2 12  14 2 0 12  36 6 3 33 

     Rourea induta Planch. 0 0 0 0  0 0 0 0  3 2 0 1 

DILLENIACEAE               

     Curatella americana L. 188 23 8 173  172 8 2 166  0 0 0 0 

     Davilla elliptica A. St.0Hil. 7 3 1 5  45 0 5 50  39 14 4 29 

EBENACEAE               

     Diospyros burchellii Hiern 10 2 0 8  93 5 12 100  16 10 0 6 

ERYTHROXYLACEAE               

     Erythroxylum engleri O.E. Schulz 8 3 3 8  24 3 2 23  67 37 5 35 

     Erythroxylum macrophyllum Cav. 3 0 0 3  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Erythroxylum sp1. 3 0 0 3  0 0 1 1  33 23 0 10 

Continua...               
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Tabela 2: continuação...               

     Erythroxylum sp2. 0 0 0 0  13 1 0 12  1 0 0 1 

     Erythroxylum sp3. 0 0 0 0  0 0 0 0  3 1 0 2 

     Erythroxylum suberosum A. St.0Hil. 3 0 1 4  13 2 2 13  15 6 1 10 

     Erythroxylum tortuosum Mart. 0 0 0 0  15 1 0 14  8 0 0 8 

FABACEAE               

     Acacia sp. 0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 1 

     Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan 

0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 3 4 

     Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 0 0 0 0  3 1 1 3  28 7 5 26 

     Andira cujabensis Benth. 0 0 0 0  0 0 0 0  9 0 0 9 

     Andira paniculata Benth. 0 0 0 0  7 0 0 7  1 0 0 1 

     Andira sp. 0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 1 

     Bauhinia ungulata L. 1 0 0 1  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Bowdichia virgilioides Kunth 49 12 8 45  20 2 1 19  0 0 0 0 

     Copaifera langsdorffii Desf. 0 0 0 0  1 0 0 1  0 0 0 0 

     Dalbergia sp. 0 0 0 0  0 0 1 1  0 0 0 0 

     Dimorphandra mollis Benth. 35 20 2 17  70 11 8 67  20 19 0 1 

     Fabaceae1 0 0 0 0  1 1 0 0  0 0 0 0 

     Hymenaea martiana Hayne 1 0 0 1  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Hymenaea stigonocarpa Mart. ex 

Hayne 

5 1 0 4  1 0 0 1  2 0 0 2 

     Leptolobium dasycarpum Vogel 16 10 1 7  5 0 0 5  1 1 0 0 

     Leptolobium elegans Vogel 4 3 6 7  26 1 2 27  0 0 0 0 

     Machaerium acutifolium Vogel 1 1 0 0  3 0 0 3  0 0 0 0 

     Mimosa sp. 0 0 0 0  0 0 0 0  5 4 1 2 

     Plathymenia reticulata Benth. 1 0 0 1  10 0 4 14  21 1 0 20 

     Platypodium elegans Vogel 0 0 0 0  1 0 0 1  0 0 0 0 

     Senegalia polyphylla (DC.) Britton 1 0 0 1  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Stryphnodendron adstringens (Mart.) 

Coville 

1 0 0 1  3 0 0 3  27 17 0 10 

     Stryphnodendron rotundifolium Mart. 11 1 1 11  33 8 7 32  70 56 0 14 

     Tachigali aurea Tul. 2 0 0 2  26 1 3 28  77 13 4 68 

     Tachigali subvelutina (Benth.) 

Oliveira0Filho 

0 0 0 0  28 8 5 25  0 0 0 0 

ICACINACEAE               

     Emmotum nitens (Benth.) Miers 0 0 0 0  5 0 1 6  0 0 0 0 

LAMIACEAE               

     Aegiphila verticillata Vell. 1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

LAURACEAE               

     Ocotea sp. 1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

LOGANIACEAE               

     Strychnos pseudoquina A. St.0Hil. 0 0 0 0  3 0 0 3  0 0 0 0 

LYTHRACEAE               

     Diplusodon sp. 2 2 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Lafoensia pacari A. St.0Hil. 0 0 0 0  4 0 0 4  94 66 0 28 

MALPIGHIACEAE               

Continua...               
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Tabela 2: continuação...               

     Byrsonima basiloba A. Juss. 1 0 0 1  32 2 4 34  8 1 0 7 

     Byrsonima coccolobifolia Kunth 0 0 0 0  4 0 0 4  31 1 2 32 

     Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 11 6 0 5  3 0 0 3  0 0 1 1 

     Byrsonima intermedia A. Juss. 0 0 0 0  1 0 3 4  0 0 0 0 

     Byrsonima pachyphylla A. Juss. 0 0 0 0  21 4 0 17  29 1 4 32 

     Byrsonima sericea DC. 0 0 0 0  1 0 0 1  0 0 0 0 

     Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 4 0 2 6  7 0 0 7  20 5 0 15 

     Heteropterys byrsonimifolia A. Juss. 0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 1 

MALVACEAE               

     Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. 

Robyns 

0 0 0 0  1 0 0 1  41 2 0 39 

     Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) 

Schott & Endl. 

10 0 3 13  6 1 0 5  5 0 0 5 

     Luehea divaricata Mart. 3 0 0 3  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Luehea grandiflora Mart. 8 0 1 9  4 0 0 4  0 0 0 0 

     Pseudobombax longiflorum (Mart. & 

Zucc.) A. Robyns 

0 0 0 0  1 0 0 1  1 0 0 1 

     Pseudobombax sp. 0 0 0 0  1 0 0 1  0 0 0 0 

     Pseudobombax tomentosum (Mart. & 

Zucc.) Robyns 

26 6 5 25  0 0 0 0  0 0 0 0 

MELASTOMATACEAE               

     Miconia albicans (Sw.) Steud. 0 0 0 0  0 0 5 5  11 3 1 9 

     Miconia sp. 0 0 0 0  0 0 1 1  0 0 0 0 

     Mouriri elliptica Mart. 0 0 0 0  0 0 0 0  24 8 1 17 

MORACEAE               

     Brosimum gaudichaudii Trécul 0 0 0 0  1 0 0 1  2 0 0 2 

MYRISTICACEAE               

     Virola sebifera Aubl. 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 1 1 

MYRTACEAE 
              

     Eugenia aurata O. Berg 5 3 0 2  3 0 0 3  0 0 0 0 

     Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 0 0 0 0  0 0 0 0  12 0 0 12 

     Eugenia suberosa Cambess. 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 1 1 

     Mrycia sp. 0 0 0 0  2 0 0 2  0 0 1 1 

     Myrcia bella Cambess. 17 4 0 13  51 1 9 59  140 16 4 128 

     Myrcia crassifolia (Miq.) Kiaersk. 17 8 2 11  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Myrcia variabilis DC. 0 0 0 0  5 0 0 5  0 0 0 0 

     Myrtaceae1 1 0 0 1  0 0 0 0  1 0 0 1 

     Psidium laruotteanum Cambess. 4 0 0 4  0 0 0 0  24 4 0 20 

     Psidium salutare var. pohlianum (O. 

Berg) Landrum 

0 0 0 0  0 0 0 0  1 1 0 0 

     Psidium sp. 0 0 0 0  1 0 0 1  0 0 0 0 

N.I               

     N.I 0 0 5 5  0 0 1 1  4 3 0 1 

NYCTAGINACEAE               

     Guapira graciliflora (Mart. ex J.A. 

Schmidt) Lundell 

0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 1 

Continua...               
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Tabela 2: continuação...               

     Guapira noxia (Netto) Lundell 0 0 0 0  1 0 2 3  25 12 0 13 

OCHNACEAE               

     Ouratea hexasperma (A. St.0Hil.) 

Baill. 

0 0 0 0  0 0 1 1  46 12 11 45 

     Ouratea spectabilis (Mart. ex Engl.) 

Engl. 

0 0 0 0  4 0 0 4  46 6 9 49 

OPILIACEAE               

     Agonandra brasiliensis Miers ex 

Benth. & Hook. f. 

1 0 0 1  6 0 0 6  2 1 0 1 

POLYGONACEAE               

     Coccoloba mollis Casar. 2 2 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

PRIMULACEAE               

     Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 1 1 2 2  2 1 8 9  0 0 0 0 

PROTEACEAE               

     Roupala montana Aubl. 15 7 0 8  48 1 1 48  75 35 2 42 

RUBIACEAE               

     Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex 

DC. 

2 1 0 1  17 0 0 17  0 0 0 0 

     Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) 

Benth. ex Hook. f. 

0 0 0 0  2 0 0 2  13 3 0 10 

     Guettarda viburnoides Cham. & 

Schltdl. 

2 0 0 2  0 0 1 1  0 0 0 0 

     Randia armata (Sw.) DC. 1 1 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

     Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 2 0 0 2  4 1 0 3  0 0 0 0 

     Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 

K. Schum. 

12 4 0 8  4 1 0 3  1 1 0 0 

RUTACEAE               

     Zanthoxylum rhoifolium Lam. 5 5 0 0  1 0 0 1  0 0 0 0 

SALICACEAE               

     Casearia sylvestris Sw. 6 6 3 3  0 0 0 0  2 1 0 1 

SAPINDACEAE 
              

     Magonia pubescens A. St.0Hil. 0 0 0 0  1 1 0 0  0 0 0 0 

     Matayba guianensis Aubl. 44 39 1 6  16 0 5 21  0 0 0 0 

SAPOTACEAE               

     Chrysophyllum marginatum (Hook. & 

Arn.) Radlk. 

4 4 2 2  3 0 0 3  0 0 0 0 

     Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. 0 0 0 0  1 0 0 1  19 0 0 19 

STYRACACEAE               

     Styrax camporum Pohl 8 4 0 4  5 0 2 7  0 0 0 0 

     Styrax ferrugineus Nees & Mart. 3 2 0 1  22 2 0 20  25 5 0 20 

URTICACEAE               

     Cecropia pachystachya Trécul 7 6 0 1  1 0 0 1  0 0 0 0 

VOCHYSIACEAE               

     Qualea grandiflora Mart. 3 0 1 4  69 4 3 68  90 21 3 72 

     Qualea multiflora Mart. 10 2 2 10  70 10 14 74  27 13 0 14 

     Qualea parviflora Mart. 0 0 0 0  3 0 1 4  53 11 2 44 

     Salvertia convallariodora A. St.0Hil. 0 0 0 0  1 0 0 1  0 0 0 0 

     Vochysia cinnamomea Pohl 0 0 0 0  0 0 0 0  1 0 0 1 
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 Para o BAT o número de indivíduos amostrados em T1 e em T2 foram 853 e 601, 

respectivamente. Entre os dois inventários houve uma perda líquida de 252 indivíduos, 

resultado da morte de 341 e do recrutamento de 89. As oito espécies mais abundantes em T1 

em ordem decrescente do número de indivíduos foram Curatella americana (188), Vernonia 

polysphaera (100), Bowdichia virgilioides (49), Matayba guianensis (44), Astronium 

fraxinifolium (37), Dimorphandra mollis (35), Lithraea molleoides (32), Terminalia argentea 

(28) e Pseudobombax tomentosum (26). Em T2, as espécies Myrcia bella (13) e Eriotheca 

pubescens (13) entraram no grupo das mais abundantes, desbancando Matayba guianensis e 

Lithraea molleoides (Tabela 1). A área basal total da comunidade nos dois inventários foi 

8,75 m2 em T1 e 9,12 m2 em T2. As árvores mortas neste período representaram uma perda de 

2,14 m2. O recrutamento e o crescimento dos sobreviventes contribuíram com 0,70 m2 e 1,81 

m2, respectivamente, para o aumento em área basal (Tabela 3). 

 O número total de indivíduos no LAJ em T1 e em T2 foi de 1391 e 1503, 

respectivamente. Entre os dois levantamentos houve um ganho líquido de 112 indivíduos, 

resultado da morte de 110 e do recrutamento de 222. Em T1 as oito espécies mais abundantes 

em ordem decrescente do número de indivíduos foram Curatella americana (172), Diospyros 

burchellii (93), Qualea multiflora (70), Dimorphandra mollis (70), Q. grandiflora (69), 

Caryocar brasiliense (66), Annona crassiflora (54) e Myrcia bella (51). Já em T2, Tapirira 

guianensis (75) e Xylopia aromatica (63) entraram no grupo das mais abundantes, 

substituindo as espécies Annona crassiflora e Myrcia bella na lista das que apresentavam o 

maior número de indivíduos (Tabela 2). A área basal total da comunidade nos dois 

levantamentos foi 16,82m2 em T1 e 18,65m2 em T2. As árvores mortas neste período 

representam uma perda de 1,02 m2. O recrutamento e o crescimento dos sobreviventes 

contribuíram com 0,79 m2 e 2,05 m2, respectivamente, para o aumento da área basal (Tabela 

3). 

 Na FRP foram registrados 1863 indivíduos em T1 e 1395 em T2. A perda líquida de 

468 indivíduos foi resultado da morte de 582 e de 114 recrutas. As espécies que se destacaram 

com maior número de indivíduos em T1 foram Caryocar brasiliense (168), Myrcia bella 

(140), Piptocarpha roduntifolia (102), Qualea grandiflora (90), Tachigali aurea (77), 

Lafoensia pacari (94), Roupala montana (75) e Stryphnodendron rotundifolium (70). Já em 

T2, as três últimas espécies foram substituídas por Tabebuia ochracea (71), Kielmeyera 

coriacea (70) e Ouratea spectabilis (49) que, juntamente com as cinco primeiras, também 

tiveram maior densidade (Tabela 1). Para a área basal total os valores reduziram de 10,87 m2 
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em T1 para 10,10 m2 em T2. As árvores mortas neste período representam uma perda de 2,38 

m2. O recrutamento e o crescimento dos sobreviventes contribuíram com 0,33 m2 e 1,28 m2, 

respectivamente, para o aumento da área basal (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dinâmica da comunidade lenhosa com valores referentes ao número de indivíduos e área 

basal nas três áreas (41º Batalhão do Exército Brasileiro de Infantaria Motorizada – BAT; da Fazenda 

Lajeado – LAJ; e da Fazenda Agropecuária Rio Paraíso - FRP), de cerrado sentido restrito estudadas 

no município de Jataí, GO, Brasil. 

Características 
Número de indivíduos   Área basal 

BAT LAJ FRP   BAT LAJ FRP 

Amostragem T1 853 1391 1863 

 

8,75 16,82 10,87 

Amostragem T2 601 1503 1395 

 

9,12 18,62 10,10 

Mortos 341 110 582 

 

2,14 1,02 2,38 

Recrutas 89 222 114 

 

0,70 0,79 0,33 

Incremento em área basal - - - 

 

2,50 2,83 1,61 

Taxa Anual de Mortalidade (%) 11,55 2,28 10,37 

 

6,50 1,74 7,92 

Taxa Anual de Ingresso (%) 2,38 4,13 1,73 

 

6,23 4,44 4,71 

Meia Vida (anos) 6,0 30,12 6,68 

 

10,31 39,50 8,40 

Tempo de duplicação (anos) 18,33 15,87 28,15 

 

11,47 15,95 15,05 

Reposição (anos) 12,17 22,15 17,41 

 

10,89 27,72 11,73 

Estabilidade (anos) 12,33 13,95 21,47   1,17 23,55 6,65 

 

 O ANOSIM revelou um claro padrão de dissimilaridade entre a composição florística 

das três áreas em T1 (R = 0,905; P = 0,001) e em T2 (R = 0,864; P = 0,001). No BAT (R = 

0,041; P = 0,716), na LAJ (R = 0,013, P = 0,370) e na FRP (R = 0,045, P = 0,203) a 

composição florística não se alterou entre T1 e T2 (Figura 3). 
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Figura 3 - Esquema do resultado da análise de similaridade (ANOSIM) e/ou o teste t no espaço (entre 

as áreas em T1 e em T2 – colchetes) e no tempo (cada área entre T1 e T2 – setas na vertical) para a 

composição florística e estrutura (área basal e densidade) das três áreas estudadas no município de 

Jataí, GO, Brasil. Os resultados mostram se as áreas estão sofrendo alterações ou não tanto na 

composição florística quanto na estrutura da vegetação. 

 

 

 O ANOSIM não revelou padrões de dissimilaridade em área basal (entre T1 e T2) para 

o BAT (R = 0,052; P = 0,755), a LAJ (R = 0,028; P = 0,612) e a FRP (R = 0,075; P = 0,903). 

Entretanto, LAJ demonstrou um padrão mais dissimilar em relação à área basal entre T1 e T2 

(Figura 3). Isso é reforçado pelo teste t entre T1 e T2 para cada área, em que LAJ apresentou 

diferença (t = 2,05; P < 0,05,) em relação ao BAT (t = 2,27; P > 0,05) e à FRP (t = 1,38; P > 

0,05), sugerindo que alterações na área basal estejam ocorrendo na LAJ. 

 O ANOSIM não revelou padrões de dissimilaridade em densidade (entre T1 e T2) 

apenas para a LAJ (R = 0,007; P = 0,408), quando comparado ao BAT (R = 0,226; P = 0,016) 

e a FRP (R = 0,045; P = 0,227). Isso é reforçado pelo teste t entre T1 e T2 para cada área. A 
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LAJ apresentou diferença (t = 0,96; P = 0,35) em relação ao BAT (t = 1,70; P = 0,11) e à FRP 

(t = 2,20; P = 0,04). Dessa forma, supomos que alterações na densidade estejam ocorrendo no 

BAT e a na FRP (Figura 3). 

 

3.2) Taxas de mortalidade, recrutamento e crescimento 

 No BAT, dos 853 indivíduos inventariados em T1, 341 morreram até 2012, cerca de 

114 árvores mortas.ha-1.ano-1, resultando em uma taxa média anual de mortalidade de 11,55% 

(Tabela 3). Entre as 70 espécies registradas em 2009, 37 apresentaram mais mortos do que 

recrutas; seis espécies não apresentaram indivíduos mortos, mas apresentaram recrutas; e 

outras 19 espécies mantiveram suas populações em T2, por não ter registrado indivíduos 

mortos e recrutas (Tabela 2). Doze espécies apresentaram 100% de taxa de mortalidade, sendo 

que nove (já descritas no texto) não foram registradas em T2, e outras três (Myrsine 

guianensis, Casearia sylvestris e Chrysophyllum marginatum) se mantiveram (sua 

permanência foi em função dos indivíduos recrutados, pois todos os indivíduos levantados em 

T1 morreram) na comunidade em função do ingresso de recrutas. As espécies Vernonia 

polysphaera e Matayba guianensis tiveram o maior número de indivíduos mortos, 89 (41%) e 

39 (41%), respectivamente. Cecropia pachystachya (37%), Leptolobium elegans (28%), 

Lithrea molleoides (26%) e Tapirira guianensis (26%) (Tabela 4), também apresentaram altas 

taxa de mortalidade 

 

Tabela 4 - Espécies em ordem alfabética com as maiores taxas de mortalidade (número de 

indivíduos) e recrutamento (número de indivíduos) e de incremento em área basal (sobreviventes) 

para as três áreas (41º Batalhão do Exército Brasileiro de Infantaria Motorizada – BAT; da Fazenda 

Lajeado – LAJ; e da Fazenda Agropecuária Rio Paraíso - FRP) estudadas no município de Jataí, 

Goiás, Brasil. m = taxa de mortalidade; r = taxa de recrutamento; ic = incremento em área basal. 

Espécies 
m (%)   r (%)   ic (m2) 

BAT LAJ FRP   BAT LAJ FRP   BAT LAJ FRP 

Aegiphila verticillata 100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Agonandra brasiliensis 0,0 0,0 20,6 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,002 0,001 0,001 

Anadenanthera colubrina 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 46,2 

 

0,000 0,000 0,001 

Anadenanthera peregrina 0,0 10,7 9,1 

 

0,0 8,0 5,5 

 

0,000 0,014 0,058 

Annona coriacea 23,2 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,002 0,000 0,000 

Annona crassiflora 0,0 2,1 7,2 

 

8,1 1,5 0,0 

 

0,014 0,129 0,007 

Aspidosperma macrocarpon 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 9,6 

 

0,000 0,000 0,002 

Asteraceae1 0,0 0,0 100,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Asteraceae2 0,0 0,0 100,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Continua...            
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Tabela 4: continuação...            

Asteraceae3 0,0 0,0 30,7 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,002 

Astronium fraxinifolium 4,2 0,0 0,0 

 

4,2 14,3 0,0 

 

0,099 0,012 0,000 

Baccharis dracunculifolia 0,0 0,0 100,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Bowdichia virgilioides 6,5 2,9 0,0 

 

3,6 1,4 0,0 

 

0,042 0,018 0,000 

Buchenavia tomentosa 0,0 0,0 3,3 

 

0,0 6,2 1,6 

 

0,000 0,013 0,042 

Byrsonima intermedia 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 38,7 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Byrsonima pachyphylla 0,0 5,7 1,2 

 

0,0 0,0 4,3 

 

0,000 0,016 0,084 

Byrsonima verbascifolia 0,0 0,0 9,1 

 

9,7 0,0 0,0 

 

0,011 0,005 0,011 

Caryocar brasiliense 0,0 2,6 17,0 

 

0,0 3,6 0,6 

 

0,000 0,066 0,132 

Casearia sylvestris 100,0 0,0 20,6 

 

9,7 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Cecropia pachystachya 37,4 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,002 0,015 0,000 

Chrysophyllum marginatum 100,0 0,0 0,0 

 

9,7 0,0 0,0 

 

0,000 0,002 0,000 

Coccoloba mollis 100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Curatella americana 3,1 1,3 0,0 

 

1,0 0,3 0,0 

 

0,726 0,191 0,000 

Dimorphandra mollis 18,4 4,7 63,2 

 

1,3 3,0 0,0 

 

0,022 0,066 0,001 

Diospyros burchellii 5,2 1,5 27,9 

 

0,0 3,4 0,0 

 

0,020 0,083 0,005 

Diplusodon sp. 100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Emmotum nitens 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 5,1 0,0 

 

0,000 0,023 0,000 

Eriotheca gracilipes 0,0 0,0 1,7 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,005 0,117 

Eriotheca pubescens 0,0 5,0 0,0 

 

6,3 0,0 0,0 

 

0,022 0,002 0,014 

Erythroxylum engleri 10,7 3,7 23,5 

 

7,7 2,2 2,4 

 

0,018 0,001 0,000 

Erythroxylum sp1. 0,0 - 32,8 

 

0,0 - 0,0 

 

0,004 0,000 0,002 

Erythroxylum suberosum 0,0 4,6 15,7 

 

6,9 4,0 2,2 

 

-0,001 0,007 0,001 

Fabaceae1 0,0 100,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Gochnatia sp. 0,0 0,0 12,6 

 

0,0 0,0 17,0 

 

0,000 0,000 0,002 

Guapira noxia 0,0 0,0 19,6 

 

0,0 30,7 0,0 

 

0,000 0,004 0,013 

Hancornia speciosa 0,0 0,0 5,9 

 

0,0 0,0 5,1 

 

0,000 0,000 0,013 

Jacaranda cuspidifolia 100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Kielmeyera coriacea 0,0 0,0 5,3 

 

0,0 0,0 6,4 

 

0,004 0,000 0,032 

Kielmeyera sp. 0,0 0,0 100,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Lafoensia pacari 0,0 0,0 33,2 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,003 0,010 

Leptolobium dasycarpum 21,0 0,0 100,0 

 

1,5 0,0 0,0 

 

0,013 0,001 0,000 

Leptolobium elegans 28,3 1,1 0,0 

 

22,0 2,1 0,0 

 

0,006 0,000 0,000 

Licania humilis 6,7 0,0 20,6 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,006 0,006 0,004 

Lithraea molleoides 26,3 0,0 0,0 

 

0,7 5,1 0,0 

 

-0,018 0,015 0,000 

Luehea divaricata 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,035 0,000 0,000 

Luehea grandiflora 0,0 0,0 0,0 

 

2,8 0,0 0,0 

 

0,038 0,000 0,000 

Machaerium acutifolium 100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,007 0,000 

Magonia pubescens 0,0 100,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Matayba guianensis 40,7 0,0 0,0 

 

0,5 7,6 0,0 

 

-0,009 0,032 0,000 

Miconia sp. 0,0 - 0,0 

 

0,0 - 6,1 

 

0,000 0,000 0,000 

Mimosa sp. 0,0 0,0 41,5 

 

0 0,0 0 

 

0,000 0,000 0,000 

Myrcia bela 6,2 0,6 4,0 

 

0,0 4,5 0,9 

 

0,018 0,027 0,079 

Myrcia crassifolia 14,2 0,0 0,0 

 

2,7 0,0 0,0 

 

-0,003 0,000 0,000 

Continua...            
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Tabela 4: continuação...            

Myrcia tomentosa 100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Myrsine guianensis 100,0 17,6 0,0 

 

26,4 44,9 0,0 

 

0,000 0,002 0,000 

Ocotea sp. 100,0 0,0 37,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Ouratea hexasperma 0,0 - 0,0 

 

0,0 - 7,1 

 

0,000 0,000 0,025 

Ouratea spectabilis 0,0 0,0 9,6 

 

0,0 0,0 6,0 

 

0,000 0,004 0,045 

Plathymenia reticulata 0,0 0,0 9,7 

 

0,0 9,4 0,0 

 

0,004 0,023 0,046 

Protium heptaphyllum 0,0 7,7 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,003 0,003 0,000 

Pseudobombax sp. 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,008 0,000 

Pseudobombax tomentosum 6,1 0,0 0,0 

 

4,2 0,0 0,0 

 

0,115 0,000 0,000 

Psidium salutare var. pohlianum 0,0 0,0 5,9 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Qualea grandiflora 0,0 1,7 0,0 

 

6,9 1,2 1,1 

 

0,019 0,066 0,135 

Qualea multiflora 5,2 4,2 8,5 

 

4,4 5,1 0,0 

 

0,039 0,113 0,041 

Qualea parviflora 0,0 0,0 19,7 

 

0,0 8,0 1,2 

 

0,000 0,006 0,138 

Randia armata 100,0 0,0 7,5 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Roupala montana 14,0 0,6 0,0 

 

0,0 0,6 0,9 

 

0,020 0,074 0,040 

Rourea induta 0,0 0,0 18,9 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Rudgea viburnoides 0,0 7,7 30,7 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,007 0,019 0,000 

Salacia sp. 0,0 100,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Schinus terebinthifolia 18,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,026 0,000 0,000 

Strychnos pseudoquina 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,005 0,000 

Stryphnodendron adstringens 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,009 0,006 0,018 

Stryphnodendron rotundifolium 2,3 7,5 28,2 

 

2,1 5,4 0,0 

 

0,067 0,065 0,017 

Styrax camporum 15,3 0,0 41,5 

 

0,0 9,4 0,0 

 

0,012 0,006 0,000 

Styrax ferrugineus 23,2 2,6 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,002 0,021 0,015 

Tabebuia ochracea 4,3 0,0 0,0 

 

3,7 0,0 6,9 

 

0,006 0,024 0,002 

Tabebuia sp. 0,0 100,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,000 0,000 

Tachigali aurea 0,0 1,1 0,0 

 

0,0 3,0 1,7 

 

0,034 0,005 0,063 

Tachigali subvelutina 0,0 9,0 6,0 

 

0,0 4,6 0,0 

 

0,000 0,268 0,000 

Tapirira guianensis 26,0 0,0 0,0 

 

0,0 39,8 0,0 

 

0,111 0,094 0,000 

Tapirira obtusa 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,8 0,0 

 

0,000 0,215 0,000 

Terminalia argentea 3,6 0,0 0,0 

 

3,9 0,0 0,0 

 

0,139 0,008 0,000 

Tocoyena formosa 9,3 7,7 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,017 0,003 0,000 

Vernonia polysphaera 41,2 14,5 100,0 

 

2,3 1,3 0,0 

 

0,034 0,011 0,000 

Xylopia aromatica 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 14,1 0,0 

 

0,000 0,159 0,000 

Zanthoxylum rhoifolium 100,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,000 0,001 0,000 

 

 Na LAJ, dos 1391 indivíduos amostrados em T1, 110 morreram até 2012, cerca de 32 

árvores mortas.ha-1.ano-1, resultando em uma taxa média anual de mortalidade de 2,28% 

(Tabela 3). Retirando as quatro espécies que desapareceram em T2 (apresentaram 100% de 

mortalidade), Myrsine guianensis (17,6%), Vernonia polysphaera (14,5%) e Anadenanthera 

peregrina (10,7%) apresentaram elevadas taxas de mortalidade. 
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 Na FRP a taxa média anual de mortalidade foi de 10,37%, como resultado da morte de 

582 indivíduos em 2013 (cerca de 140 árvores mortas.ha-1.ano-1) dos 1863 registrados em T1. 

Apenas seis espécies somaram 50,3% da mortalidade total, sendo que Caryocar brasiliense 

(12,4%), Lafoensia pacari (11,3%) e Stryphnodendron rotundifolium (9,6%) apresentaram o 

maior número de indivíduos mortos, seguidas por Erythroxylum engleri (6,4%), Roupala 

montana (6,0%) e Piptocarpha rotundifolia (4,6%). Os demais indivíduos mortos (49,7%) 

distribuíram-se entre 49 espécies (Tabela 2). 

 A taxa média anual de recrutamento para o BAT foi de 2,38%, sendo registrados cerca 

de 21  recrutas.ha-1.ano-1. Vinte e nove espécies (41,42% do total de espécies) presentes em 

2009 apresentaram recrutamento, sendo que sete se destacaram por apresentar 55,0% do 

recrutamento total (Vernonia polysphaera, Curatella americana, Bowdichia virgilioides, 

Astronium fraxinifolium, Leptolobium elegans, Terminalia argentea e Pseudobombax 

tomentosum). As taxas anuais de recrutamento para as espécies variaram de 0 a 26,4%. Para 

25 espécies, as taxas de recrutamento oscilaram entre 0,51% e 10%, e apenas Myrsine 

guianensis (26,41%) e Leptolobium elegans (22,0%) tiveram taxas maiores do que 10% 

(Tabela 4). 

 Na LAJ, dos 1503 indivíduos encontrados em T2, houve cerca de 62 recrutas.ha-1.ano-

1, resultando em uma taxa média anual de recrutamento de 4,13%. Nessa área, 43 espécies 

apresentaram indivíduos recrutados, com destaque para Tapirira guianensis, Xylopia 

aromatica, Qualea multiflora e Diospyros burchellii, responsáveis por 48,65% do 

recrutamento total. As taxas anuais de recrutamento para as espécies variaram de 0 a 44,91%. 

Para 29 espécies, as taxas de recrutamento oscilaram entre 0,30% e 10% e apenas seis 

espécies tiveram taxas maiores que 10%. As maiores taxas de recrutamento foram obtidas 

para Myrsine guianensis (44,92%), Tapirira guianensis (39,83%) e Byrsonima intermedia 

(38,73%). A maior taxa média anual de recrutamento (4,13%) ocorreu principalmente devido 

ao ingresso de 57 indivíduos de Tapirira guianensis e 25 de Xylopia aromatica (Tabela 4). 

 Na FRP a taxa média anual de recrutamento foi de 1,73% sendo que dos 1395 

indivíduos amostrados em T2, 114 eram recrutas. Isso correspondeu a aproximadamente 33 

recrutas. ha-1.ano-1. Trinta e duas espécies (41,65% do total de espécies) presentes em T1 

apresentaram recrutamento até T2 (Tabela 1). As taxas anuais de recrutamento para as 

espécies variaram de 0 a 46,2%. Para 25 espécies as taxas de recrutamento ocorreram entre 
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0,6-10%, e apenas Anadenanthera colubrina (46,2%) e Gochnatia sp. (13,14%) tiveram taxas 

maiores que 10% (Tabela 4). 

 No BAT, dos 512 indivíduos sobreviventes a redução da área basal foi observada em 

47 indivíduos distribuídos em 21 espécies. Por outro lado, Curatella americana (0,726 m2), 

Terminalia argentea (0,139 m2) e Pseudobombax tomentosum (0,115 m2) apresentaram o 

maiores incrementos em área basal. Entre os 1281 sobreviventes no LAJ, a redução da área 

basal foi observada em 158 indivíduos distribuídos em 41 espécies. Já o incremento em área 

basal foi maior nas espécies Tachigali subvelutina (0,268 m2), Tapirira obtusa (0,215 m2), 

Curatella americana (0,191 m2) e Xylopia aromatica (0,159 m2). Dos 1281 sobreviventes na 

FARP, 169 apresentaram redução da área basal estando distribuídos em 41 espécies. Por outro 

lado, Qualea parviflora (0,138 m2), Q. grandiflora (0,135 m2) e Caryocar brasiliense (0,132 

m2) tiveram o maior incremento em área basal (Tabela 4). 

 

3.3) Fatores edáficos 

 Em geral os solos da FRP mostraram acidez elevada (pH ~ 4,3), maiores teores de 

alumínio e baixa saturação por bases (V < 2%), proporcionadas pelos baixos teores de Ca, Mg 

e K, indicando solos distróficos e pobres em nutrientes. No entanto, a MANOVA indicou que 

as três áreas, comparativamente, apresentaram diferenças significativas entre si para todas as 

variáveis físicas (F = 8,48; P < 0,001) e químicas (F = 14,42; P < 0,001) dos solos. As 

diferenças foram mais consistentes entre BAT e FRP e menores entre BAT e LAJ (Figuras 4 e 

5). O BAT e a LAJ mostraram teores de K, M.O e proporções de silte significativamente mais 

altos, bem como proporções de areia grossa significativamente mais baixos do que a FRP 

(Figuras 4 e 5). O teor de K foi significativamente mais alto na FRP e mais baixo no BAT, 

sendo intermediário na LAJ, enquanto o pH foi significativamente diferente entre o solo das 

três áreas, decrescendo na sequência BAT > LAJ > FRP (Figura 4). Por outro lado, o Al, que 

também foi significantemente diferente entre as três áreas, decrescendo na sequência inversa 

(FRP > LAJ > BAT). Os teores de Ca+Mg e V% foram significativamente mais baixos no 

LAJ e na FRP do que no BAT. E por fim, as proporções de areia fina e argila, que diferiram 

significativamente entre as três áreas, decresceu na sequência FRP > BAT > LAJ e LAJ > 

BAT > FRP, respectivamente (Figuras 4 e 5). 
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Figura 4 - MANOVA seguida do teste post-hoc de Tukey, comparando cada uma das variáveis físicas 

do solo (areia grossa, areia fina, silte e argila) entre as áreas do BAT, da LAJ e da FRP. Os símbolos 

representam as médias e as barras o desvio padrão. 

 

Figura 5 - MANOVA seguida do teste post-hoc de Tukey comparando cada uma das variáveis 

químicas do solo entre as três áreas estudadas. As variáveis estão representadas em cada um dos 

gráficos por letras, sendo: potássio (K), matéria orgânica (M.O), cálcio e magnésio (Ca+Mg), 

saturação por bases (V%), pH, alumínio (Al), fósforo (P). Círculos vazios representam as médias e as 

barras o desvio padrão. 
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 A ordenação PCoA irrestrita utilizando todo o conjunto de indivíduos das espécies 

encontrados nas parcelas das três áreas em T1, não diferiu da produzida em T2 (Figura 6). 

Para as parcelas do BAT (P3, P10), da LAJ (P3, P5 e P7) e da FRP (P3, P6 e P8) os escores 

médios em T1 foram quase idênticos aos encontrados em T2. Parcelas do BAT (fogo anual) e 

da FRP (fogo eventual) diferiam mais umas das outras entre T1 e T2 do que das parcelas da 

LAJ (ausência de fogo) possivelmente por causa da variação na densidade. 

 A ordenação de PCoA irrestrita revelou uma distinção das três áreas. A separação foi 

evidente tanto no primeiro quanto no segundo eixo (Figura 6). Áreas que apresentavam solos 

argilosos, pH mais básico e maior quantidade de matéria orgânica tenderam a serem marcadas 

no canto superior esquerdo (BAT) e próximo da origem do primeiro eixo (LAJ) no diagrama. 

A área com o solo mais arenoso e álico recebeu altas pontuações no primeiro eixo, ocupando 

a porção direita superior. Já o segundo eixo possivelmente distinguiu as áreas em relação à 

densidade, já que a composição florística nas áreas entre os tempos foi igual. 

 

Figura 6 - Diagrama da Análise das Coordenadas Principais (PCoA irrestrita) para as parcelas entre 

T1 e T2 das três áreas (BAT, LAJ e FRP) estudadas. Setas indicam a ordenação usando todos os 

indivíduos das espécies registradas nas parcelas em T1 (início da seta) e em T2 (fim da seta). As áreas 

estão identificadas pelas suas respectivas siglas (BAT, LAJ e FRP). Letras seguidas de números 

indicam as parcelas de cada uma das áreas. Setas com pontilhado foram usadas nos casos de 

sobreposição, visando melhorar a visualização do diagrama. 
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2) DISCUSSÃO 

 

 A grande variação temporal da estrutura e composição florística de comunidades 

vegetais em cerrado sentido restrito, está associada aos fatores ambientais, como 

disponibilidade de nutrientes, estresse hídrico e interação do fogo (HOFFMANN & 

MOREIRA, 2002). Talvez o papel do fogo seja o mais importante para entender os processos 

dinâmicos, uma vez que sozinho, está amplamente sob o controle humano e é, provavelmente, 

o fator mais variável (frequência e intensidade) numa escala temporal (MIRANDA et al., 

2002). Por isso, este é o provável responsável por muitas mudanças temporais na densidade 

de plantas lenhosas (HOFFMANN & MOREIRA, 2002) e na riqueza de espécies de 

comunidades vegetais de cerrado sentido restrito (HOFFMANN, 1998). Os fatores edáficos 

são bastante importantes nas comunidades vegetais, pois condiciona a vegetação de acordo 

com o solo existente (IBGE, 2012), permitindo um gradiente natural de fisionomias que se 

estende desde campos abertos até savanas florestadas (PIVELLO & COUTINHO, 1996). 

 No atual trabalho, nas áreas em que houve presença de queimadas, a riqueza foi 

reduzida em 10% (BAT) e 2,6% (FRP), enquanto que, onde a perturbação não foi registrada 

(LAJ), aumentou em 4,8%. Nesta última área houve ainda o registro exclusivo em T2 de 

Miconia albicans (5 indivíduos) que foi considerada sensível ao fogo por Moreira (2000) e 

Hoffmann (1999). Hoffmann (1999) afirma ainda que a frequência do fogo pode produzir 

impactos positivos ou negativos sobre a diversidade de espécies lenhosas, bem como na 

estrutura da comunidade. Ribeiro et al. (2012) comparando duas áreas de cerrado no Mato 

Grosso, encontraram que a menor frequência de queimadas permitiu o estabelecimento de 

espécies sensíveis ao fogo, sendo que na área que o distúrbio é menos frequente (quinquenal) 

ocorreu um aumento de 6,3% espécies e na área com maior frequência de queimadas (bienal) 

a redução na riqueza foi de 2,4%.  

 A variação da riqueza nas três áreas estudadas é consequência da imigração e perdas 

(extinções locais) de novas espécies na comunidade, sendo essas representadas sempre por 

poucos indivíduos. Em Brasília, Henriques & Hay (2002) monitoraram no intervalo de três 

anos um cerrado protegido do fogo há 16 anos e registraram o acréscimo de oito espécies sem 

que nenhuma desaparecesse da comunidade durante o período de estudo. Swaine et al. (1987) 

afirma que espécies que apresentam baixa densidade podem sofrer extinção local devido a 

flutuações ambientais e reaparecer em outros levantamentos em função do recrutamento de 
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indivíduos do banco de sementes, plântulas, pelo crescimento de jovens que não atingiram o 

critério mínimo de inclusão ou por migração. A associação da variação da riqueza observada 

com as espécies menos abundantes da comunidade podem ser as responsáveis por manter os 

mesmos valores da diversidade nas áreas do LAJ (H’=3,60) e FRP (H’=3,65). Esses valores 

são considerados altos (FELFILI et al., 2002) e são próximos do encontrado por ROITMAN 

et al. (2008) em estudos na Bahia (H’=3,56). 

 Os valores de H’ (3,26) e J’ (0,77) no BAT foram abaixo dos encontrados para o LAJ 

e a FRP, provavelmente por apresentar menor riqueza e densidade entre as três áreas 

estudadas. Esses resultados podem estar relacionados à maior frequência de queimadas 

sofridas por essa comunidade. O fogo é um fator ambiental limitante tanto para a riqueza 

(HOFFMANN, 1999) quanto para densidade (MOREIRA, 2000) aumentando a mortalidade 

na comunidade (RIBEIRO et al., 2012) e reduzindo o número de indivíduos (MIRANDA et 

al., 2002). Para a equabilidade das três áreas em T1 e T2, os valores são considerados altos, 

sugerindo que em ambos os levantamentos nas áreas tiveram suas espécies distribuídas 

uniformemente dentro da área amostrada. 

 Queimadas recorrentes afetam as comunidades vegetais, modificando a distribuição 

natural das fitofisionomias. Como consequência, levam as comunidades a estágios 

sucessionais iniciais (PIVELLO & COUTINHO, 1996) como resultado da alteração na 

estrutura e na composição florística (RIBEIRO et al., 2012). Mudanças na composição 

florística foram demonstradas pela análise de similaridade apenas para o BAT, enquanto 

alterações na estrutura (área basal) apenas na LAJ. Isso reforça a hipótese do papel do fogo 

nesses fragmentos savânicos, visto que ambos apresentaram composição edáfica semelhante, 

como altos teores de argila nos solos, e também se encontram próximos de remanescentes 

florestais. Solos argilosos favorecem o predomínio de espécies arbóreas (BUENO et al., 2013) 

e apresentam maior capacidade de suporte para formações mais densas (ROITMAN et al.,  

2008) sendo que, sob cerradão, apresenta maior capacidade de retenção de água e são, 

portanto, capazes de sustentar os processos de síntese de biomassa e manter a maior 

fertilidade. Isso ocorre porque a disponibilidade de água regula a dinâmica dos nutrientes do 

solo e, consequentemente, sua absorção pelas plantas (MARIMON-JÚNIOR; HARIDASAN, 

2005). A proximidade de remanescentes florestais favorece o estabelecimento e 

desenvolvimento de propágulos de uma maior riqueza de espécies, especialmente as sensíveis 

à ação fogo (RIBEIRO & TABARELLI, 2002). Queimadas recorrentes aumentam a 

mortalidade de espécies sensíveis ao fogo, bem como daquelas representadas por indivíduos 
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de menor porte (HOFFMANN & MOREIRA, 2002). Talvez esse seja o fator que esteja 

mantendo a composição das espécies no BAT, agindo com um fator limitante na colonização 

por novas espécies. Já na LAJ, a alteração na estrutura pode estar relacionada à ausência desse 

distúrbio. 

 A redução da densidade no BAT também pode estar relacionada ao fogo, já que atos 

de incêndio como uma perturbação intermediária reduz periodicamente a camada lenhosa 

(FELFILI et al., 2000). Dessa forma, acredita-se que, na ausência do distúrbio, a comunidade 

expandiria, como no LAJ, até alcançar o limite superior, devido à capacidade de suporte do 

ambiente. Para o LAJ, a presença de espécies comuns de floresta estacional sugere que o 

clímax seria o cerradão, uma savana florestada formada por uma mistura de espécies florestais 

e de cerrado. Roitman et al., (2008) afirma que a estabilidade estrutural na fisionomia cerrado, 

sob condições climáticas atuais, é dependente do fogo. Isso vale tanto para a alta frequência 

do fogo, quanto pela supressão desse em longo prazo, podendo alterar a estrutura e a função, 

tornando o cerrado um ecossistema diferente. 

 Na FRP, onde não havia registro de fogo desde 2007, apesar de não terem sido feitos 

levantamentos desde esse período, não foram registradas mudanças na densidade, sugerindo 

não sofrer alterações sucessionais com consequente clímax florestal. Esses achados são 

condizentes com as análises de similaridade, que não indicou alterações significativas quanto 

à dominância das espécies e nem na composição florística entre os dois levantamentos. 

Embora o fogo tenha sido registrado na área em 2011, podendo ser responsável pelas tênues 

alterações na densidade registradas no atual estudo, sugere-se que o fragmento não apresente 

características edáficas para suportar uma comunidade vegetal robusta (árvores de grande 

porte). Isso restringe o adensamento e o crescimento (dominância) da vegetação, bem como o 

ingresso de espécies florestais e outras sensíveis ao fogo. Segundo IBGE (2012), quando a 

vegetação se mostra em equilíbrio com o solo dominante regionalmente (a vegetação é 

condicionada pelo solo) se tem o clímax edáfico. 

 A taxa de mortalidade na LAJ é considerada baixa, quando comparada a outras áreas 

de cerrado protegidas (HENRIQUES & HAY, 2002; ROITMAN et al, 2008), enquanto que 

para o BAT e a FRP são altas quando comparada aos valores comumente encontrados em 

áreas de cerrado sentido restrito com incidência de fogo, que variam de 6,4 a 13% (SATO et 

al, 1998). Segundo Ribeiro et al. (2012) a baixa taxa de mortalidade pode estar relacionada a 

queimadas menos frequentes. Já as elevadas taxas de mortalidade podem ser resultado de 
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mudanças globais, principalmente o aumento do CO2 (PHILLIPS, 1996) alterações 

microclimáticas (WALTER et al., 2008) e fragmentação de habitat (AQUINO & MIRANDA, 

2008). Assim, sugere-se que os valores encontrados para as taxas de mortalidade estejam mais 

associados à ausência (LAJ) e presença (BAT E FRP) do fogo nas comunidades. 

 A alta mortalidade e o baixo recrutamento de algumas espécies pode indicar baixa 

capacidade competitiva dos indivíduos jovens e pouca resistência a queimadas frequentes 

(SILVA & ARAÚJO, 2009). Dessa forma, sugere-se que o adensamento no LAJ tenha 

colaborado para a drástica redução das espécies Myrsine guianensis, Vernonia polysphaera e 

Anadenanthera peregrina e o fogo seja um fator potencial no decréscimo das espécies 

Matayba guianensis, Cecropia pachystachya e Vernonia polysphaera no BAT e 

Dimorphandra mollis, Mimosa sp. e Stryphnodendron rotundifolium na FRP. Entretanto, 

algumas plantas pioneiras (heliófitas) e de vida curta, como o gênero Vernonia, têm a sua 

floração induzida por queimadas, apresentam sucesso germinativo elevado, além do 

crescimento rápido dos indivíduos (MIRANDA et al, 2002). Em função dessa forma de vida, 

essas espécies acabam “mascarando” alguns parâmetros em estudos de dinâmica já que se 

destacam tanto nas taxas de recrutamento (crescem muito rápido) quanto nas de mortalidade 

(também morrem muito rápido). Possivelmente, esse seja o fator principal pelo qual as 

espécies Myrsine guianensis, Vernonia polysphaera e Cecropia pachystachya se destacaram 

em relação às taxas de mortalidade e recrutamento, podendo o adensamento e o fogo terem 

apenas contribuído para esse achado. 

 Ab’saber (2003) afirmou que mudanças florísticas entre formações savânicas e 

florestais vêm ocorrendo desde o Quaternário, sendo que diferentes fatores abióticos, como a 

ação do fogo podem influenciar a definição da composição florística em formações savânicas 

(COUTINHO, 1990). Segundo Rizzini (1971), mais da metade da flora savânica do Brasil 

Central se originou de outros tipos de vegetação, sendo a heterogeneidade da flora do cerrado 

influenciada pela proximidade de diferentes fitocenoses florestais. PINHEIRO & 

MONTEIRO (2006) ao analisar a influência da savana florestada sobre a composição 

florística de uma floresta estacional semidecidual na Região Sudeste, confirmaram a 

influência da savana florestada na heterogeneidade florística e, inclusive, no mecanismo de 

sucessão secundária florestal. A ausência de queimadas e as características edáficas associada 

à transição cerrado sentido restrito-cerradão no LAJ podem ser os fatores que influenciaram 

Xylopia aromatica e Tapirira guianensis a se destacarem em relação ao número de recrutas, 

além do incremento em área basal. Embora tratadas como generalistas, são espécies mais 
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comumente encontradas em fisionomais florestais (GUILHERME & NAKAJIMA, 2007; 

MARIMON et al., 2014; RIBEIRO & WALTER, 2008). Em trabalhos desenvolvidos no 

Parque Estadual da Serra Azul, MT (RIBEIRO et al., 2012) e na Reserva Biológica Jatobá, 

BA (ROITMAN et al., 2008), um grande número de espécies apresentaram recrutas, como foi 

observado na área do LAJ, sendo que esses resultados concordam com o padrão observado 

por Henriques e Hay (2002) que encontraram maior recrutamento do que mortalidade para a 

maioria das espécies em cerrado protegido do fogo em Brasília. 

 Estudos em longo prazo sobre a proteção do fogo no cerrado sentido restrito, também 

confirmam a tendência da expansão da camada lenhosa e do estabelecimento de espécies 

sensíveis ao fogo (FELFILI et al., 2000; LIBANO & FELFILI, 2006; MOREIRA, 2000). Em 

savanas protegidas do fogo a sucessão tem adicionado algumas características florestais na 

vegetação savânica, como maior densidade, aumento na riqueza de espécies sensíveis ao fogo 

e de floresta úmida, desde que, nesse último caso, não haja limitação edáfica (ROITMAN et 

al., 2008). O crescimento dos indivíduos de algumas espécies nas três áreas pode ser atribuído 

à sazonalidade dos ambientes tropicais e aos solos distróficos (ROITMAN et al., 2008). 

 A relação entre a ausência de queimadas e a modificação das comunidades pode ser 

observada pela comparação da meia-vida registrada para a LAJ (29 anos), com a encontrada 

por Roitman et al. (2008) em um cerrado protegido do fogo (35 anos), indicando que as taxas 

de mortalidade diminuem com a redução da frequência de queimadas. Ribeiro et al. (2012), 

em um cerrado sentido restrito com baixa frequência de fogo, encontraram 31,38 anos de 

reposição e 19,17 anos de estabilidade, indicando uma área estável (manteve 

aproximadamente o mesmo número de indivíduos) e dinâmica (apresentou menor tempo de 

reposição). Os achados são incoerentes com os dados de estabilidade e reposição obtidos nas 

três áreas, sugerindo que as comunidades estudadas estejam instáveis. A suposição pode ser 

atribuída à elevada discrepância (quase o dobro para o LAJ, três vezes maior no BAT e quase 

cinco vezes maior na FRP) entre o tempo de duplicação em relação ao tempo de meia-vida, 

apesar dos valores para reposição (12,17; 22,15; 17,41 anos) e estabilidade (12,33; 13,95; 

21,47 anos) para BAT, LAJ e FRP, respectivamente, serem considerados baixos. 

 A menor taxa de mortalidade encontrada no LAJ associada ao aumento da taxa de 

recrutamento e tempo de meia-vida aponta para a tendência do aumento da densidade e 

mudanças na estrutura da vegetação lenhosa do cerrado sentido restrito, caso a ausência do 

fogo se mantenha. Estudos em savanas, especialmente no cerrado brasileiro, têm demonstrado 
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o aumento da densidade arbórea e área basal, além da redução das taxas de mortalidade em 

resposta à ausência do fogo (ROITMAN et al., 2008). 

 Em contraposição, em áreas com queimadas recorrentes, tem sido registrado a redução 

da densidade, da área basal e taxas de mortalidade maiores que as de recrutamento (AQUINO 

et al., 2007; HOFFMANN, 1999; LIMA et al. 2009). Esses achados estão de acordo com os 

encontrados para o BAT e a FRP, indicando que as maiores taxas de mortalidade relacionadas 

com a diminuição das taxas de recrutamento e do tempo de meia-vida reduzirão a densidade e 

o incremento em área basal, caso o distúrbio permaneça. 

 Os nossos resultados estão de acordo com todas as tendências encontradas em outras 

áreas de cerrado sentido restrito com a presença ou a ausência de queimadas. Nesse contexto, 

no cerrado brasileiro, pode ocorrer aumento da densidade de espécies lenhosas e de espécies 

intolerantes ao fogo em áreas protegidas do fogo (HENRIQUES & HAY, 2002; MOREIRA, 

2000; RIBEIRO & WALTER, 2008), enquanto, queimadas recorrentes podem alterar, ou 

ainda manter as fisionomias do cerrado sentido amplo para formas mais abertas (MIRANDA 

et al., 2002). 

 

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O atual estudo trás evidências da influência do fogo sobre a vegetação do cerrado 

sentido restrito. Apesar de ser considerado uma perturbação, o fogo é um evento natural que 

ocorre no Cerrado desde o período Quaternário. A continuidade desses estudos de 

monitoramento em longo prazo é fundamental para análises sobre benefícios e malefícios a 

comunidades vegetais savânicas, e qual o comportamento das espécies vegetais, diante desse 

distúrbio. Esses trabalhos também podem sugerir a importância do fogo no manejo da 

vegetação de cerrado lato sensu, já que a sua ausência/presença pode favorecer ou prejudicar 

o estabelecimento e o desenvolvimento de algumas espécies, bem como alterar a estrutura e a 

riqueza da vegetação. 

 Trabalhos dessa natureza também podem servir de subsídio para a recuperação de 

áreas degradadas que possuem condições ambientais semelhantes às estudadas aqui, 

fornecendo informações relevantes em relação à comunidade e às populações de plantas que 

se adaptam a esses ambientes e as suas respostas às possíveis alterações dinâmicas ao logo do 
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tempo. Conhecendo os aspectos físicos (solo, clima e a incidência de fogo) é possível sugerir 

quais espécies responderiam de modo satisfatório a esses ambientes degradados. 
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