
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CÂMPUS DE JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

Área de concentração (Análise Ambiental) 

 

 

 

Hortência Soardi Maricato 

 

 

 

 

 

Fitossociologia em Campos de murundus na Bacia do Rio Claro, estado de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jataí - GO, 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP) 

BSCAJ/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M332f 

 

 

Maricato, Hortência Soardi. 

Fitossociologia em Campus de murundus na Bacia do Rio 

Claro, estado Goiás [manuscrito] / Hortência Soardi Maricato. 

- 2012. 

87 f. : il. 

 

Orientador: Prof. Dr. Frederico Augusto Guimarães Gui-

lherme. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Campus Jataí, 2012. 

       Bibliografia. 

 

1. Comunidades vegetais. 2. Vegetação. 4. Bacia hidrográfica. 

                                                                   CDU: 58(817.3) 

                                                              



 

 

 

Hortência Soardi Maricato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitossociologia em Campos de murundus na Bacia do Rio Claro, estado Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado do Curso de 

Pós-Graduação em Geografia, para 

obtenção do Título de Mestre em 

Geografia da Universidade Federal de 

Goiás Campus de Jataí. 

Orientador: Prof. Dr. Frederico Augusto 

Guimarães Guilherme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jataí - GO, 2012 

 



 

 

 

                                                                                        

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a 

disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), sem 
ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões 
assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção 
científica brasileira, a partir desta data. 

 
 1. Identificação do material bibliográfico:        [X] Dissertação         [  ] Tese 
  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Hortência Soardi Maricato 

E-mail:   hortenciabio12@yahoo.com.br 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [X] Sim [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior. 

Sigla: CAPES 

País: Brasil UF: BR CNPJ:  

Título: Fitossociologia em Campos de murundus na Bacia do Rio Claro, estado de Goiás 
 

Palavras-chave: cerrado, diversidade, fitossociologia, parque de cerrado 

Título em outra língua: Phytosociology in  fields mounds the Rio Claro basin, state 

Goiás 

 

Palavras-chave em outra língua: cerrado, diversity, phytosociology, floodplain 

‘murundus’ 
 

Área de concentração: Análise Ambiental 

Data defesa: 04/05/2012 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Geografia 

Orientador (a): Frederico Augusto Guimarães Guilherme 

E-mail: fredericoagg@gmail.com 
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 
 
3. Informações de acesso ao documento:  
Concorda com a liberação total do documento [X] SIM          [   ] NÃO1 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) 
arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos 
contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão procedi-
mentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas 
impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  

 
 

________________________________________             Data: ____ / ____ / _____ 
Assinatura do (a) autor (a) 

 

 

                                                 
1
 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste 

prazo suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibiliza-

dos durante o período de embargo.  



 

 

 

 

Fitossociologia em Campos de murundus na Bacia do Rio Claro, estado de Goiás 

 

 

 

 

HORTÊNCIA SOARDI MARICATO 

 

 

 

Aprovado em:_______/______/2012 

 

 

 

 

Comissão Julgadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Frederico Augusto Guimarães Guilherme  

Presidente e orientador – UFG – Campus Jataí 

 

 

___________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Beatriz Schwantes Marimon  

Membro externo titular – UNEMAT 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Raquel Maria de Oliveira 

Membro interno titular UFG – Campus Jataí 

 

 

___________________________________________________________________ 

Prof Dr. Marco Aurélio Carbone Carneiro 

Membro externo suplente - UFG – Campus Jataí 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. 

Retrato do desmoronar completo da sociedade causado pela cegueira que aos poucos 

assola o mundo, reduzindo-o ao obscurantismo de meros seres extasiados na busca 

incessante pelo poder. Crítica pura às facetas básicas da natureza humana encarada 

como uma crise epidêmica. Mais do que olhar, importa reparar no outro. Só dessa for-
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Capítulo 1 

 

Fitossociologia em campos de murundus com drenos no município de Jataí, GO 

 

Resumo 

Campos de murundus apresentam solos hidromórficos, com monchões de tamanhos variá-

veis tanto em altura como diâmetro. Geralmente esses monchões possuem uma associação 

com cupinzeiros e vegetação lenhosa de Cerrado sentido restrito. Atualmente com a expan-

são das fronteiras agrícolas os Campos de murundus vêm desaparecendo ou ainda sofrendo 

um alto grau de perturbação, com a implantação de drenos para o escoamento superficial 

da água do solo. O principal objetivo do estudo foi avaliar o impacto da implantação de 

drenos na estrutura do componente lenhoso em Campos de murundus, comparando a estru-

tura da vegetação em duas situações distintas: próximos e distantes dos drenos. Estudamos 

toda a vegetação com indivíduos lenhosos maiores ou iguais do que três cm (db ≥ 3 cm) e 

30cm de altura do solo. Os parâmetros fitossociológicos calculados foram: densidade, do-

minância e frequência relativas e o valor de importância. Também foram calculados os 

índice de diversidade de Shannon (H’) e a equabilidade (J'). Foram implantadas 20 parcelas 

permanentes de 20 x 50 m, sendo 10 parcelas entre 0-20 m dos drenos e as outras 10 entre 

200-400m distantes do dreno (interior), totalizando dois hectares de amostragem. Regis-

tramos 47 espécies e 23 famílias distribuídas em 461 indivíduos. Com uma densidade total 

de 230,5 ind.ha
-1

 e área basal total estimada de 1,331 m
2
.ha

-1
.
 
O

 
índice de diversidade foi 

estimado em H’ = 3,18 e a equabilidade foi J’ = 0,85. A vegetação lenhosa presente em 

Campos de murundus está sofrendo interferência dos drenos existentes na área, estes dre-

nos favorecem o escoamento superficial da água no solo modificando assim a estrutura 

vegetacional do local e, uma das evidencias se refere ao desenvolvimento de vegetação 

entre as Bases dos monchões mais próximas dos drenos. 

 

Palavras chaves: Diversidade, Escoamento de água no solo, Parque de cerrado 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Floodplain ‘murundus’ present hydromorphic soils, with 'monchões' of varying sizes in 

both height and diameter. Usually these 'monchões' have an association with termite 

mounds and woody vegetation of Cerrado sensu stricto. Nowadays with the expansion of 

agricultural frontiers floodplain ‘murundus’ are disappearing or suffering a high degree of 

disturbance, with the implementation of drains for runoff from the soil. The main objective 

of this study was to evaluate the impact of the implementation of drains in the structure of 

the woody component in floodplain ‘murundus’, comparing the structure of vegetation in 

two different situations: near and far from the drains. We studied all vegetation with 

woody plants equal or greater than three cm (db ≥ 3 cm) in height and 30cm of soil. The 

phytosociological parameters were calculated: density, dominance and relative frequency 

and importance value. We also calculated the Shannon diversity index (H ') and evenness 

(J'). Were established 20 permanent plots of 20 x 50 m, 10 plots of 0-20 m of drains and 

the other 10 between 200-400m away from the drain (interior), totaling a survey of two 

hectares. Recorded 47 species and 23 families distributed in 461 individuals. With a total 

density of 230.5 ind.ha-1 and total basal area estimated 1.331 m2.ha-1. The diversity index 

was estimated as H’ = 3.18 and equability J' = 0.85. The woody vegetation present in 

floodplain ‘murundus’ are suffering interference from the drains in the area, these drains 

favor runoff thereby modifying the soil structure and vegetation of the site, one of the evi-

dence refers to the development of vegetation between the bases of ‘monchões’ near from 

de drains. 

 

Key words: Diversity, Flow of water in soil, Park savanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 2 

 

Estrutura da vegetação lenhosa em três remanescentes de Campos de murundus no 

Sudoeste Goiano 

Resumo 

Esse estudo teve como objetivo comparar a riqueza, composição florística e a estrutura da 

vegetação lenhosa entre três áreas de Campos de murundus no Estado de Goiás. Para isso 

amostramos dois hectares, utilizando 20 parcelas de 20 x 50m, em três áreas distintas (A1, 

A2 e A3), totalizando seis hectares de levantamento. Todos os indivíduos lenhosos com 

mais de 3 cm de circunferência estabelecidos sobre os monchões, medidos à 30 cm de altu-

ra do solo, foram identificados e tiveram sua altura total e área basal registrados para os 

cálculos de estrutura da vegetação. Os dados fitossociológicos foram comparados para ca-

da área. A riqueza estimada através do método Jackknife de 1ª e 2ª ordem foi maior em A1 

(62,2 e 69,8) do que em A2 (60,2 e 68,6) e A3 (56,1 e 67,0), assim como o índice de diver-

sidade (A1=3,18; A2=2,64 e A3=2,33), os quais mostraram diferenças significativas pelo 

teste t de Hutcheson. A análise de correspondência distendida (DCA) separou as parcelas 

em cada uma das áreas amostradas, indicando assim a seleção de espécies em cada uma 

das áreas sobre os monchões entre os micro-ambientes: Topo (T), Meio (M) e Base (B). 

Área basal da vegetação lenhosa estimada para cada uma das áreas foi maior em A2 (1,33) 

seguida de A3 (0,86) e A1 (0,66). Para os cálculos referentes a densidades da vegatação 

lenhosa por hectare, este foi maior em A2 (277,5) seguido de A3 (260,0) e A1 (230,5). 

Miconia albicans foi a espécie que mais se destacou nas três áreas estudadas, sugerindo 

boa adaptação a locais úmidos e com alta incidência luminosa, condições tipicamente en-

contradas em campos de murundus. A similaridade florística calculada pelos índices de 

Sørensen e Morisita apresentaram maior semelhança entre as áreas A2 e A3. Entretanto, de 

modo geral, as similaridades foram baixas entre as três áreas, sugerindo que tempo de for-

mação das áreas e histórico de perturbação de cada uma pode interferir nos processos de 

colonização das espécies. Isso indica a importância da manutenção dessas áreas, não só sob 

o aspecto de manutenção dos recursos hídricos da região, mas também na peculiaridade da 

riqueza e diversidade vegetal que elas apresentam. 

 

Palavras chaves: Fitossociologia, Intervenção antrópica, Parque de cerrado 



 

 

 

Abstract 

This study aimed to compare the richness, floristic composition and structure of woody 

vegetation between three areas of floodplain ‘murundus’in the State of Goiás. To do this 

we sampled two hectares, with 20 plots of 20 x 50m, in three distinct areas (A1, A2 and 

A3), totaling six acres of survey. All woody plants with more than 3 cm in circumference 

established on ‘monchões’, measured at 30 cm above the soil, were identified and had their 

height and basal area recorded for the calculation of vegetation structure. The data were 

compared phytosociological for each area. The richness estimated by the Jackknife method 

(1st and 2nd order) was higher in A1 (62.2 and 69.8) than in A2 (60.2 and 68.6) and A3 

(56.1 and 67.0) as well as the diversity index (A1 = 3.18, A2 = 2.64 and A3 = 2.33), which 

showed significant differences by t test of Hutcheson. The extended correspondence analy-

sis (DCA) separated the plots in each of the sampled areas, thus indicating the selection of 

species in each area on ‘monchões’ among micro-environments: Top (T), Medium (M) and 

Base (B). Basal area of woody vegetation estimated for each of the areas was higher in A2 

(1.33) followed by A3 (0.86) and A1 (0.66). For the calculations concerning the thickness 

of the woody vegatação per hectare, it was higher in A2 (277.5) followed by A3 (260.0) 

and A1 (230.5). Miconia albicans was the one that stood out in the three areas studied, 

suggesting a good adaptation and humid with a high incidence of light conditions typically 

found in floodplain ‘murundus’. The floristic similarity calculated by Sørensen and 

Morisita showed greater similarity between areas A2 and A3. However, in general, the 

similarities were low in the three areas, suggesting that areas long training disorder and 

history of each can interfere with the colonization process by species. This indicates the 

importance of maintaining these areas not only in the aspect of maintenance of water re-

sources in the region, but also the peculiarity of wealth and vegetable diversity they pre-

sent. 

 

Key words: Phytosociology, Intervention anthropic, savanna park 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------68 



 

 

 

Tabela 3 - Análise dos parâmetros quantitativos das espécies lenhosas amostradas em três 

áreas de Campos de murundus no Sudoeste Goiano. Área1 (A1) Fazenda Boa Vista Jataí - 

GO, Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Área3 (A3) Fazenda Rio 

Paraíso Jataí – GO. Densidade relativa (DR); Dominância relativa (DoR); Frequência rela-

tiva (FR); Número de indivíduos (N); Área basal (AB) e Valor de importância (VI). As 

espécies estão dispostas em ordem decrescente de VI total---------------------------------70-73 

Tabela 4- Distribuição da abundância de 32 espécies com até 8 indivíduos que ocorreram 

em três áreas de Campo de murundus distribuídas em 60 parcelas. Área1 (A1) Fazenda 

Boa Vista Jataí - GO, Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Área3 

(A3) Fazenda Rio Paraíso Jataí – GO. O 
2
 testa a hipótese nula de que a distribuição é 

independente do tratamento. E (p) representa a probabilidade á 5% de significância e (ns) 

os valores não significativos á aplicação do teste. Espécies com distribuição significativa-

mente diferente entre os tratamentos têm os valores seguidos de sinais positivos (+) ou 

negativos (-) designando abundância acima ou abaixo da esperada, respectivamente, em 

relação ao total de indivíduos no levantamento--------------------------------------------------76 

Tabela 5 - Similaridade florística (Índices de Jaccard e Sørensen e Morisita) em três áreas 

de Campos de murundus no Sudoeste Goiano: Área1 (A1) Fazenda Boa Vista Jataí - GO, 

Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Área3 (A3) Fazenda Rio Paraí-

so Jataí – GO-----------------------------------------------------------------------------------------77 
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Introdução Geral 

 O estudo foi realizado em áreas de campos de murundus localizados na Bacia do 

Rio Claro, Sudoeste do estado de Goiás. Os campos de murundus são caracterizados co-

mo formações savânicas formadas por arbustos e árvores estabelecidos sobre os mon-

chões dispersos sobre um estrato graminoso com vegetação de cerrado sentido restrito 

(Ribeiro & Walter, 2008). Essas áreas se distribuem ao longo dos domínios do Cerrado, 

são caracterizadas como áreas alagáveis composta por cupinzeiros, monchões e vegetação 

lenhosa sobre os mesmos (Oliveira-Filho & Furley, 1990). O trabalho foi dividido em 

duas partes, o capítulo 1 corresponde ao estudo desenvolvido na propriedade rural Boa 

Vista Jataí - GO. O campo de murundu dessa área possui drenos em seu entorno, que 

foram implantados há cerca de 15 anos. Tivemos como objetivo avaliar a estrutura da 

vegetação lenhosa em dois tratamentos distintos, próximo aos drenos e no interior, que é 

a região mais central da área sendo mais alagada durante as estações de seca e chuva, em 

três micro-ambientes distintos: Topo, Meio e Base sobre os monchões. 

 A segunda parte do estudo corresponde ao capítulo 2, foi realizado em três áreas: 

propriedade rural Boa Vista em Jataí - GO, propriedade rural Lagoa do Bom Fim em Pe-

rolândia - GO e propriedade rural Rio Paraíso em Jataí - GO. O objetivo do estudo foi 

caracterizar a estrutura da vegetação lenhosa em campos de murundus no Sudoeste goia-

no, comparar a estrutura da vegetação lenhosa sobre os monchões em três micro-

ambientes distintos: Topo, Meio e Base, independente de processos antrópicos nas dife-

rentes áreas. 

 A metodologia utilizada para o levantamento da vegetação lenhosa segue as orien-

tações propostas no Manual de parcelas permanentes para os biomas Cerrado e Pantanal 

(sensu Felfili et al., 2005) para os dois capítulos. Implantamos 20 parcelas retangulares 

de 20×50m (1000m²), os monchões presentes em cada parcela foram contabilizados e 

tiveram a altura e dois diâmetros medidos, visando estimar a área total ocupada pelos 

mesmos em cada uma das áreas. O volume dos monchões também foi calculado confor-

me metodologia proposta por Oliveira-Filho (1992b). Os monchões foram seccionados 

visualmente em quatro micro-ambientes distintos: Topo (T), Meio (M), Base (B) e De-

pressão (D), e estes dados foram comparados para cada um dos tratamentos. Os indiví-

duos lenhosos amostrados deveriam apresentar diâmetro da base db, medidos a 0,3 m do 

solo e ≥ 3 cm. 
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Revisão de Literatura 

Origem dos campos de murundus no Brasil Central 

 A formação dos campos de murundus no Brasil Central é caracterizada por duas hipó-

teses: uma biológica e outra geomorfológica. A hipótese biológica vincula a origem dos mon-

chões às atividades de cupins, cujo solo formou-se a partir da construção dos ninhos pelos 

cupins e da erosão e degradação de numerosas gerações de cupinzeiros, em longo processo de 

sucessão (Oliveira-Filho, 1992 a). Para Marimon (2012) os campos de murundus são caracte-

rizados por uma paisagem com montículos ou ilhas de terra, sendo cobertos por vegetação do 

cerrado sentido restrito associados com cupinzeiros e formados pelo excesso sazonal de água 

causado pela flutuação do lençol freático ou por inundações no período das chuvas. Araújo 

Neto (1981) caracteriza os campos de murundus como sendo pequenas elevações circulares, 

com mais ou menos 1 m de altura por 4 a 6 m de diâmetro, ocorrendo em áreas de nascentes, 

sua formação e manutenção resultam de erosão por escoamento superficial e atividade de in-

setos (térmitas) em nódulos lateríticos ou outros afloramentos rochosos com a presença de 

uma cobertura vegetal. Haridasan (1993) caracteriza os cupinzeiros como um fator de comum 

evidência na paisagem dos cerrados, em muitos locais observou campos com elevações, sendo 

denominados de murundus (monchões). De acordo com o autor estes se encontram em duas 

situações: nas várzeas com lençol freático próximo a superfície durante a maior parte do ano e 

em cabeceiras de riachos, onde a água corre pela superfície somente na época chuvosa. 

 Os campos de murundus ocorrem em três posições paisagísticas distintas: Depressões 

fechadas de topo, cabeceiras de drenagem e média-vertentes. As formações de campos de 

murundus de Topo, quase não são encontradas em função do avanço da agricultura, apresen-

tam-se como colinas “enrugadas” pelos monchões que geralmente circundam uma área central 

mais deprimida; os campos de murundus de Cabeceira de drenagem apresentam-se em am-

plas e suaves depressões, onde a área de concentração de drenagem superficial se liga ao ca-

nal de captação fluvial; e os campos de murundus de Média vertente ocorrem em periferias de 

amplas planícies de inundação e nas vertentes úmidas dos principais ribeirões e rios de chapa-

da, na área de contato entre o solo hidromórfico e o latossolo amarelo, geralmente nos trechos 

onde não há indícios de matas ciliares (Schneider & Silva, 1991). 

 Mathews (1977) justifica a formação dos monchões por diferentes estágios de coloni-

zações por cupins; nos períodos secos instala-se a primeira espécie de cupim (Armitermes 

cerradoensis), que inicia a construção da base de um ninho no capim. Após a morte desta 

colônia o cupinzeiro se desestrutura, o monte de terra se mantém e continua a aumentar du-
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rante o período das chuvas por outra espécie de cupim do gênero Anoplotermes sp. e por mi-

nhocas, podendo ser colonizados por plantas menos tolerantes ao encharcamento. O constante 

desmontar e reconstruir dos cupinzeiros formam montes de terra cada vez maiores que passam 

a ser ocupados por espécies de árvores, arbustos e ervas típicas do cerrado, nos montes de 

terra maiores e durante o período de seca prolongados a espécie de cupim Cornitermes snyde-

ri se instalam e constrói cupinzeiros maiores. 

 Já na hipótese geomorfológica, Furley (1986) afirma que a formação dos monchões é 

o resultado da erosão diferencial da paisagem com base na observação de que o nível dos to-

pos dos monchões estaria situado no prolongamento do alto da vertente e que a erosão dife-

rencial estaria relacionada à emergência das águas do lençol freático. Uma vez estabelecida a 

vegetação nos campos de murundus, esta atua reduzindo a velocidade da água da inundação 

ao redor do monchão propiciando a deposição diferencial de sedimentos na periferia desses, 

contribuindo para o aumento gradual de seu tamanho (Ponce e Cunha, 1993). 

 Para Ribeiro e Walter (2008) os campos de murundus são denominados de Parque de 

Cerrado, sendo uma das formações savânicas presentes no Brasil Central, caracterizada por 

árvores agrupadas em pequenas elevações do terreno, que são conhecidas como “Monchões 

ou Murundus”. Os murundus são elevações convexas, possuem agrupamentos arbóreos e de-

pressões, sendo a flora correspondente a do cerrado sentido restrito com predominância de 

espécies lenhosas tolerantes a saturação hídrica do perfil do solo. 

 

Vegetação 

 A cobertura vegetal é parcialmente contínua à superfície dos monchões, sendo esta às 

vezes interrompida por atividades faunísticas (construções de cupinzeiros, buracos de tatus, 

etc.), a composição estrutural da cobertura vegetal sobre os monchões é variada e difere da 

vegetação que é circunvizinha. Os monchões mais altos são frequentemente cobertos por uma 

vegetação diversificada, composta por espécies lenhosas, enquanto a região circunvizinha 

(corresponde à região mais baixa dos monchões) possui uma vegetação herbácea com solos 

hidromórficos, sendo que essa diversidade florística está relacionada à melhor condição de 

drenagem aí existente (Resende et al., 2002). 

 Em levantamento fitossociológico feito em campos de murundus (Moreno et al., 

2008) evidenciou-se uma distribuição vegetacional relacionada com a disponibilidade de nu-

trientes no solo, influenciando na distribuição das espécies presentes em determinada área. 

Em levantamentos florísticos feitos em alguns estados brasileiros foram registrados os seguin-
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tes resultados: em Uberlândia-MG, Resende et al. (2004) estimaram monchões com maior 

volume de solo propiciando a ocorrência de algumas espécies lenhosas do Cerrado que não se 

desenvolvem em locais com alta saturação de água. Nesse estudo foram amostradas 116 espé-

cies, 72 gêneros e 42 famílias. Matayba guianensis e Erythroxylum suberosum apresentaram 

maiores densidades e Copaifera langsdorffii e Blepharocalyx salicifolius as maiores áreas 

basais. Já em levantamento florístico feito em Campos de murundus próximo ao Rio Araguai-

a-MT, foi registrada a predominância das espécies: Erythroxylum suberosum, Curatella ame-

ricana, Heteropterys byrsonimifolia, Byrsonima orbignyana, Andira cuyabensis e Casearia 

sylvestris (Marimon et al., 2012). 

 A diversidade vegetal de um determinado local indica a variedade de espécies, po-

dendo assim incluir informações sobre a importância relativa de cada uma das espécies amos-

tradas (Melo, 2008). É estabelecida uma relação negativa entre umidade de solo e riqueza de 

espécies (vegetação) que fica evidente quando se analisa gradiente de drenagem, podendo 

ocorrer uma seleção de espécies em solos com alta saturação hídrica, ou seja, em ambientes 

de vegetação com solos hidromórficos, pode-se não encontrar uma variação vegetacional mui-

to ampla, pois nem todas as plantas do Cerrado sentido restrito apresentam adaptação a estes 

ambientes (Brito et al., 2008; Ferreira Júnior, 2009). Áreas de campos de murundus normal-

mente não apresentam vegetação lenhosa entre na base dos monchões, próxima as depressões 

em função da alta saturação de água nesses solos, impossibilitando assim o desenvolvimento 

de vegetação que não seja adaptada a se desenvolver em tais condições. 

 

Gradiente de drenagem no solo e drenos (valetas) 

 Aparentemente, nas áreas onde o nível d’água permanece elevado na época das chu-

vas ou o período de retenção de água no solo é maior, podemos encontrar variações na vege-

tação em um mesmo local. Entretanto as técnicas de agricultura extensiva vêm se sofisticando 

cada vez mais, a fim de tornar solos com maiores aptidões agrícolas. As atividades agrícolas 

têm se expandindo aos locais onde o solo se satura em água na estação chuvosa, ou seja, nos 

Campos de murundus, cujo nível freático vem sendo rebaixado por meio da escavação de uma 

rede de valetas denominada: drenos (Castro-Júnior, 2002). Tornando o solo com menor con-

centração de água fazendo com que o mesmo se torne mais propício para a prática agricultá-

vel. 

 O sistema de drenagem para uso agrícola consiste em aberturas de valas, apresentan-

do dupla finalidade: coleta e transporte das águas de drenagem superficial e subterrânea. A 
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drenagem superficial apresenta maior velocidade no escoamento, na drenagem subterrânea 

esta é utilizada para coleta e condução por gravidade da água proveniente do lençol freático 

de sua área de influencia (Batista et al., 2002). 

 Áreas úmidas como os Campos de murundus tem sido utilizadas para fins agrícolas, 

instalando drenos artificiais. O Sistema de drenagem caracteriza a resposta do regime de água 

no solo a várias combinações de manejo de águas superficiais e subterrâneas e estima a mo-

vimentação do lençol freático e a variação da umidade na região não saturada em resposta a 

dados de precipitação, evapotranspiração, intensidade de drenagem superficial e subterrânea e 

ao uso de práticas de controle do lençol freático ou sub-irrigação (Ferreira et al., 2001). 

 Os Campos de murundus possuem grande importância para a conservação das bacias 

hidrográficas, no entanto essas áreas foram submetidas à ação antrópica e com a construção 

de drenos (Martins et al., 2010), propiciando maior utilização do solo para plantio, pois com a 

instalação das valetas de drenos a água superficial do solo é escoada e com o decorrer do tem-

po teremos a formação da plintita. Podendo causar alguns efeitos negativos com relação à 

potencialidade desses solos. 

 Segundo IBGE (2005) a drenagem do solo refere-se à rapidez e à facilidade com que 

a água recebida por processos naturais se escoa por infiltração e/ou escorrimento, afetando as 

suas condições hídricas, refletidas nos períodos em que permanece úmido molhado ou en-

charcado. Observamos que o solo presente em áreas de Campos de murundus é do tipo Plitos-

solo Háplico. Estes se caracterizam principalmente pela presença de expressiva plintitização 

com ou sem petroplintita (concreções de ferro ou cangas). 

 A característica mais notável destes solos é a presença de concreções ferruginosas 

formando o horizonte plíntico, mosqueados vermelhos e amarelos macios quando úmidos, 

mas que endurecem irreversivelmente quando secam, formando nódulos duros dentro dos 40 

cm-240 cm de profundidade. As concreções endurecidas ocorrem na faixa de oscilação entre 

o nível mais profundo do lençol freático, enquanto que os mosqueados macios vermelhos e 

amarelos encontram-se no nível de permanente saturação (Castro Júnior, 2002). 

 Os Plintossolos Háplicos (Fig. 1) apresentam drenagem restrita têm como caracterís-

tica diagnóstica a presença do horizonte plíntico que é identificado principalmente por cores 

mosqueadas ou variegadas, compostas de tons desde vermelhos a acinzentados. Para os solos 

Plinticos serem usados na agricultura existe determinadas limitações decorrentes da baixa 

fertilidade natural (distróficos com teor elevado de Al) e má drenagem, pois durante parte do 

ano ficam saturados de água. Para o uso intensivo desses solos, é necessário o emprego de 
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técnicas de drenagem, além do uso de corretivos e fertilizantes. Quando ocorre o rebaixamen-

to acentuado do lençol freático, a plintita tende a endurecer de maneira irreversível, tornando 

complicado o manejo do solo. (Martins et al., 2006). 

 Apesar deste potencial, o uso de solos de baixa aptidão agrícola ocasionou a degra-

dação de extensas áreas nos solos de Cerrado, principalmente às classes de solos como os 

Neossolos Quartzarênicos e Plintossolos. Esta última classe de solo, quando associada a am-

bientes de covais é extremamente frágil e tem função de recebimento, armazenamento e ma-

nutenção de água para a microbacia onde está inserida. Além deste fato, a incorporação de 

Plintossolos ao sistema produtivo pode provocar a formação, na sub-superfície de Petroplinti-

ta, que são concreções ferruginosas, provocando grandes alterações nos seus atributos físicos, 

principalmente ligadas ao fluxo de água no solo (Assis, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marco Aurélio C. Carneiro 

Figura 1 - Perfil de um Plintossolo Háplico em campo de murundus na Fazenda Boa Vista, 

Jataí-GO. Na parte inferior da imagem podemos observar a formação da plintita a aproxima-

damente 40 cm de profundidade no mosqueamento vermelho. 
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Código florestal brasileiro 

 

 Em 1934 foi editado o primeiro Código Florestal brasileiro através do Decreto Federal 

23793/34, elaborado com a ajuda de diversos naturalistas e conhecedores da importância das 

florestas para o meio ambiente, cujo objetivo principal era a preservação da flora em áreas 

públicas e privadas no território brasileiro. (Costa Neto, 2003). Já em 1965, através da Lei 

Federal nº 4771, passa a vigorar um “novo” Código Florestal, este tinha como objetivos: evi-

tar ocupação de áreas frágeis, conservar um mínimo da flora nativa garantindo assim parte do 

equilíbrio ecossistêmico e estimular a plantação e o uso racional das florestas, notadamente 

nas regiões de "desbravamento" tendo como exemplo a Amazônia (Antunes, 1999). 

 No ano 2000 o Código florestal brasileiro passou por uma reforma e esta causou dis-

cussões e confusões nos planos político e social relacionados ao uso e ocupação do solo no 

Brasil. As principais alterações foram feitas nas APP’s (áreas de preservação permanente, 

como matas ciliares e topos de morros) e a Reserva Legal (RL) são trechos de propriedades 

privadas que não devem ser desmatados, a porcentagem do desmatamento varia conforme o 

bioma (Silva, 1995). 

 Em 2010 a modificação do Código Florestal do projeto de lei (1.876/99), é reformula-

do pelo Deputado Federal Aldo Rebelo sendo apoiado pela bancada ruralista, o maior argu-

mento para a modificação do Código Florestal seria a expansão da agricultura e a falta de á-

reas para o cultivo da mesma para avanço da economia do país. Os Estados terão cinco anos, 

após a aprovação da lei, para criar programas de regularização ambiental. Até lá, todas as 

multas aplicadas antes de julho de 2008 ficam suspensas (Guimarães et al., 2011). 

 Os campos de murundus são caracterizados como Áreas de Preservação Permanentes 

(APP’s) no estado de Goiás através da Lei estadual nº 16.513 de 26/10/2007, por constituírem 

área de reserva de biodiversidade, tanto da flora como da fauna e por serem consideradas á-

reas de zona de recarga do lençol freático. Com a nova proposta do Código Florestal Brasilei-

ro de 2010, as (APP’s) serão incluídas no cômputo das Reservas Legais (RL) (Metzger, 

2010). Tem como objetivo permitir o aumento das áreas de desmate em todo o país, liberando 

multas e a reconstituição natural do ambiente devastado pelos proprietários de terras, que até a 

presente data já provocaram atentados contra a legislação vigente provocando desmatamentos 

e devastações acima do permitido por lei (Guimarães et al., 2011). 

 

 

http://www2.ucg.br/flash/Flash2007/Dezembro07/071207covais.doc
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Capítulo 1 

 

Fitossociologia em campos de murundus com drenos no município de Jataí, GO 

 

Introdução 

 O bioma Cerrado apresenta uma das mais ricas floras mundiais com mais de 10.000 

espécies (Felfili et al., 2008) com alto nível de endemismo (Klink & Machado, 2005). Grande 

parte dos dois milhões de km² que compõem esta vegetação original de cerrado foi substituída 

por atividades agropecuárias, sendo que nas últimas décadas áreas naturais vêm sendo inten-

samente alteradas e fragmentadas. O Cerrado brasileiro ocupava originalmente 23% do terri-

tório Brasileiro, localizado no planalto central sendo considerado um complexo vegetacional 

de grande heterogeneidade fitofisionômica (Ribeiro & Walter, 2008). Por isso, o cerrado é 

considerado um dos “hotspots” para a conservação da biodiversidade mundial. 

 Uma das fitofisionomias mais ricas em espécies e mais ameaçadas pela antropização 

são os campos de murundus, os quais são importantes para a manutenção do regime hídrico 

no Planalto Central brasileiro, apresentando afloramento de lençol freático, especialmente 

durante a estação chuvosa (Cardoso et al., 2002). Conforme Ribeiro & Walter (2008), Parque 

de Cerrado ou campos de murundus caracterizam-se como formações savânicas presentes no 

Brasil Central, sendo representados por plantas lenhosas agrupadas em pequenas elevações do 

terreno. Essas elevações também possuem denominações regionais como covoal ou covoá 

(Serra da Canastra - MG), morrote, cocoruto, capãozinho ou Ilha (Cuiabá e Pantanal mato-

grossense-MT), ou ainda murundus ou monchões (Vale do Araguaia, MT/GO). 

 Os solos dos topos nos monchões ficam estacionalmente saturados, sustentam a vege-

tação de Cerrado, incluindo suas plantas lenhosas. Curatella americana é um exemplo de 

planta do Cerrado que suporta certo grau de saturação estacional, sendo observada com fre-

quência nas bases dos monchões onde o solo é alguns centímetros acima do nível geral do 

chão (Eiten, 1993). 

 O solo que constitui estes monchões não apresenta alta concentração de água, propor-

cionando assim o desenvolvimento de plantas lenhosas típicas de cerrado sentido restrito, ao 

passo que as depressões formadas entre os monchões são constituídas por vegetação herbácea, 

típica de campos limpos úmidos, as quais suportam maior stress hídrico. De acordo com Ma-

rimon et al. (2001) os campos de murundus podem apresentar variações em função do tipo e 
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grau de encharcamento do solo. Aparentemente, nas áreas onde o nível d’água permanece 

elevado na época das chuvas ou o período de encharcamento é maior. 

 Campos de murundus vêm passando por perturbações antrópicas em função da expan-

são da fronteira agrícola e com a implantação de drenos para o escoamento superficial da água 

do solo, tornando-o propício para o desenvolvimento da agricultura extensiva (Barbosa et al., 

2005). Um dos principais fatores que favoreceram a aceleração do processo de degradação do 

Cerrado em alguns Estados brasileiros foi os incentivos do governo federal na década de 

1970, tais como: POLOCENTRO (Programa de desenvolvimento dos Cerrados) oferecido em 

1974 e PRODECER (Programa de cooperação Nipo-Brasileira para o desenvolvimento do 

Cerrado) oferecido em 1979, que tiveram como objetivo dar suporte para a efetivação da ocu-

pação do Brasil Central (Diniz, 2006). Devido principalmente ao agronegócio iniciou-se um 

processo de fragmentação, onde estas áreas passaram a ser cultivadas e transformadas em 

pastagem. Diante disso verifica-se a necessidade de estudos florísticos e fitossociológicos nas 

diversas fisionomias do Cerrado para o seu conhecimento científico. Esses estudos contribu-

em para o conhecimento da estrutura das comunidades e de algumas populações, bem como o 

conhecimento da flora regional, subsidiando o manejo, a recuperação e a conservação dos 

ecossistemas (Sampaio et al., 1996). 

 Na região Centro-Oeste, especificamente no estado de Goiás, ainda não há estudos 

relacionados a levantamentos fitossociológicos nessa fitofisionomia (campos de murundus), 

muito menos avaliando as possíveis interferências antrópicas, especificamente dos drenos, em 

sua composição florística e estrutural. Entretanto, observamos estudos fitossociológicos em 

campos de murundus em quatro estados brasileiros: MT, MG, RR e DF (Oliveira-Filho, 1992 

a; Resende et al., 2004; Barbosa et al., 2005; Jancoski, 2010; Marimon et al., 2012). 

 Em função da fragilidade e importância desse ambiente estruturou-se no estado de 

Goiás a Lei estadual nº 16.513 de 26/10/2007, que estabelece que os campos de murundus 

devem ser tratadas como “Áreas de Preservação Permanente”, por constituírem área de reser-

va de biodiversidade, tanto da flora como da fauna. 

 Apesar da importância ecológica do vasto ambiente hidromórfico, o avanço da frontei-

ra agrícola, em razão da abundância de água e do relevo plano, favorável à mecanização, a-

meaça a conservação de importantes fragmentos naturais (Martins et al.,2006; Castro-Júnior, 

2004). Esses autores ressaltam ainda a carência de estudos sobre determinadas formação cam-

pestres e/ou florestais e as relações ecológicas aí existentes, especialmente no que tange aos 

http://www2.ucg.br/flash/Flash2007/Dezembro07/071207covais.doc
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solos, havendo uma necessidade de melhor entendimento dessas formações em seu estado 

natural. 

 

Objetivos 

 Esse estudo teve como objetivo avaliar o impacto da implantação de drenos na estrutu-

ra fitossociológica do componente lenhoso sobre monchões em campos de murundus, compa-

rando a estrutura da vegetação em duas situações distintas: próximos e distantes dos drenos. 

Nesse contexto, procuramos observar as possíveis interferências desses drenos na distribuição 

e abundância da vegetação lenhosa, avaliando assim a dinâmica de ocupação da vegetação 

sobre os monchões. 

 

Material e métodos 

Área de estudo 

 O estudo foi realizado em um remanescente de campo de murundus drenados, com 

aproximadamente 300 hectares, localizado na Fazenda Boa Vista (fig. 1), município de Jataí, 

GO (17°58’19” S e 52°04’39” W), pertencente à bacia do Rio Claro, um importante tributário 

do Rio Paraná. O clima da região segundo Köppen é do tipo Aw, mesotérmico, com estações 

seca e chuvosa bem definidas. A temperatura média anual varia de 18 a 32°C, com um perío-

do chuvoso estendendo-se de novembro a maio, em que são registrados mais de 80% do total 

das chuvas do ano, com elevada umidade ao longo de boa parte do ano, variando entre 1600 

mm e 1700 mm (Guerra et al., 1989). O solo foi classificado como Plintossolo Háplico devido 

as suas características físico-químicas (IBGE, 2005; Silva, 2010; Martins, 2011; Assis, 2011). 

A área de estudo sofreu alteração antrópica em torno de 10-15 anos atrás, com a implantação 

de drenos em seu entorno, com a finalidade de drenar o excesso de água superficial do solo, 

visando o manejo dessas áreas para a implantação de lavouras, especialmente milho e soja. 
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Figura 1 - Mapa de localização Área de campo de murundus drenado (em destaque vermelho) 

Fazenda Boa Vista Município de Jataí-GO. 

 

Levantamento da vegetação lenhosa 

 A caracterização fitossociológica na área foi realizada em dois períodos distintos. O 

primeiro levantamento foi realizado em estação seca no mês de setembro de 2010, o segundo 

foi realizado em estação chuvosa no mês de fevereiro de 2011. 

 A metodologia adotada para o levantamento seguiu o Manual de parcelas permanentes 

para os biomas Cerrado e Pantanal (sensu Felfili et al., 2005), visando comparações futuras 

com outros estudos nessas fitofisionomias de campos de murundus, e também em vegetação 

lenhosa de cerrado sentido restrito. Portanto, para o levantamento da vegetação lenhosa foram 

alocadas 20 parcelas permanentes retangulares de 20×50m (1000m²). Todos os indivíduos 

lenhosos com diâmetro da base (medidos a 0,3 m do solo), maiores ou iguais do que três cm 

(db ≥ 3 cm) foram amostrados. Seus diâmetros foram medidos com fita métrica e no caso de 

fustes múltiplos medimos apenas aqueles iguais ou maiores que o limite de inclusão. A altura 

total dos indivíduos foi estimada, utilizando a altura conhecida de um dos integrantes da equi-

pe, já que os indivíduos, em geral, não ultrapassavam três metros. 
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 Estabelecemos dois tratamentos, o primeiro localizado entre 0-20 metros dos drenos 

(dreno), e o segundo distando entre 200-400 metros dos drenos (interior). Para cada tratamen-

to foram alocadas 10 parcelas, correspondendo a dois hectares de levantamento total. As 20 

parcelas permanentes foram implantadas aos pares em linha reta, i.e. sendo uma em dreno e 

outra correspondente ao interior. Cada parcela recebeu um nome próprio para diferenciá-las 

apropriadamente no campo. A vegetação lenhosa foi marcada com placas de alumínio com o 

nome da parcela e número do indivíduo dentro de cada parcela. Indivíduos lenhosos férteis 

(flor e/ou fruto) ou mesmo estéreis com identidade duvidosa tiveram material botânico cole-

tado e herborizado para posterior identificação. O material testemunho encontra-se depositado 

no Herbário Jataiense (HJ) do Campus Jataí - Universidade Federal de Goiás. Espécimes não 

identificados ao nível específico vêm sendo enviados para especialistas de outras instituições. 

O sistema de classificação botânica adotado foi Angiosperm Phylogeny Group (APG) III 

(2009). 

 Avaliamos a diversidade da vegetação lenhosa utilizando o índice de Shannon (H’) e o 

índice de Pielou (J’) (equabilidade). Quanto aos parâmetros fitossociológicos das espécies 

avaliamos: densidade relativa (DR), dominância relativa (DoR), frequência relativa (FR) e 

valor de importância (VI) entre os tratamentos de dreno e interior. Os dados foram processa-

dos pelo programa Excel seguindo as equações abaixo: 

 O índice de diversidade (H’) varia de zero a números positivos, os quais são determi-

nados pelo número de espécies presentes na comunidade e pela base da escala logarítmica 

escolhidas. Usualmente, situa-se entre 1,5 e 3,5 e, em raríssimos casos, ultrapassa 5 (Magur-

ran, 1988). 

 Índice de Shannon-Wiener (H’): 

H’= - ∑ (PI ⃰ ln(PI)) 

Sendo PI: ni ∕ N 

Ni: nº de indivíduos da espécie I; 

N: nº total de indivíduos. 

 O Índice de equabilidade de Pielou (J’) é um índice derivado do índice de diversidade 

de Shannon e permite representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espé-

cies existentes (Pielou, 1966). Seu valor apresenta uma amplitude de 0 (uniformidade míni-

ma) a 1 (uniformidade máxima). 

Índice de Pielou-J’: 
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J’=H’∕ln(s) 

S: nº de espécies. 

 

Densidade Relativa: 

DR=(NI∕NIt).100 

NI: Número de indivíduos de espécie i dividido pelo número total de indivíduos do levanta-

mento, multiplicado por 100. 

 

Dominância Relativa: 

DoR=(AB∕ABt).100 

AB: Área basal de indivíduos da espécie i dividido pela área basal total do levantamento, mul-

tiplicado por 100. 

 

Frequência Absoluta: 

FA=(PA∕PAt).100 

PA=Quantidade de parcelas que a espécie i ocorreu dividida pelo número total de parcelas no 

levantamento, multiplicado por 100. 

 

Frequência Relativa: 

FR=(FA∕FAt).100 

FA=Frequência absoluta da espécie i dividido pela frequência absoluta total, multiplicado por 

100. 

 

Valor de Importância: corresponde a soma dos valores: Densidade relativa (DR), Dominância 

relativa (DoR) e Frequência relativa (FR). 

VI=DR+DoR+FR 

 

 Os monchões presentes em cada parcela foram contabilizados e tiveram a altura e dois 

diâmetros medidos. Foi calculado o valor médio desses diâmetros visando estimar a área total 

ocupada pelos mesmos em cada tratamento. O volume dos monchões também foi estimado 

conforme metodologia proposta por Oliveira-Filho (1992b). Visando avaliar possíveis distri-

buições diferenciais de espécies sobre os monchões, os mesmos foram seccionados visual-

mente em quatro micro-ambientes distintos: Topo (T), Meio (M), Base (B) e Depressão (D), 
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sendo este um critério arbitrário a distribuição e foi considerado 1∕3 dos monchões para cada 

uma das subdivisões destes micro-ambientes, estes dados foram comparados para cada um 

dos tratamentos. O topo do monchão é a região localizada no ápice. O meio corresponde à 

região intermediária entre o topo e a base do monchão e a base é a região do monchão locali-

zada próxima às depressões, onde há afloramento do lençol freático no período chuvoso. Não 

foram inventariadas espécies lenhosas entre as depressões, devido à ausência de indivíduos 

lenhosos e este micro-ambiente possuírem vegetação herbácea. A vegetação lenhosa presente 

em cada um dos micro-ambientes estudados teve seus diâmetros medidos, as classes de diâ-

metros adotadas para tabulação dados foram 3-5 e >5. A adoção de apenas duas classes de 

diâmetros ocorreu em função do porte dos indivíduos lenhosos presentes na área, constituído 

por árvores pequenas, arvoretas e arbustos. 

 Para comparar os valores correspondentes ao número de indivíduos encontrados entre 

dreno e interior, entre topo, meio e base dos monchões foi utilizado o teste 
2
 a 5% de signifi-

cância, para testar a hipótese nula de que a distribuição é independente do tratamento, entre os 

micro-ambientes. Espécies com distribuição significativamente diferente entre os tratamentos 

receberam uma distinção de serem significativamente positiva (+) ou negativa (-). 

 

 

 
Figura 2 - Vista geral dos monchões durante a estação chuvosa (Fevereiro de 2011) em área 

de Campos de murundus da Fazenda Boa Vista, Jataí, GO. 
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Figura 3 - Tratamento de interior em Campo de murundus, com vegetação lenhosa de Cerrado 

sentido restrito estabelecida sobre os monchões em estação chuvosa (Fevereiro 2011). Em 

área de Campo de murundus da Fazenda Boa Vista, Jataí, GO. 

 

 

Figura 4 - Tratamento de Dreno em estação chuvosa (Fevereiro 2011) em Campo de murun-

dus, Fazenda Boa Vista Jataí, GO. 
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Foto: Luciene Barcelos 

Figura 5 - Dreno com aproximadamente 2m de profundidade em estação seca em Campo de 

murundus, Fazenda Boa Vista Jataí, GO. 

 

Parâmetros Físico-Hídricos do solo 

 Para análise dos parâmetros físico-hídricos do solo foram avaliados a resistência do 

solo à penetração e à velocidade de infiltração da água no solo. Os dados referentes à resistên-

cia do solo a penetração, foi realizado através de um Penetrógrafo (modelo penetrolog PLG 

1020) (fig. 6) com sensores para profundidade e força, capacidade de 1.500 N. 

 Em cada uma das 20 parcelas permanentes, os testes com o penetrógrafo foram repeti-

dos seis vezes, totalizando 120 pontos de amostragem, sendo três medidas em topo e três me-

didas na base dos monchões, os quais foram escolhidos ao acaso. Optamos excluir o micro 

ambiente do meio, devido à sua eqüidistância entre topo e base do monchão. Em cada ponto 

foram tomadas medidas de resistência do solo a penetração, de 0 a 60 cm, e os dados registra-

dos a cada 10 mm, porém os valores utilizados para análise foram os valores pontuais a cada 5 

cm de profundidade. 
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Figura 6 - Medição da compactação do solo no topo do monchão através de um Penetrógrafo 

(modelo: penetrolog PLG 1020). 

 

 A infiltração da água no solo foi determinada através do método do infiltrômetro de 

anel e empiricamente por meio de modelos proposto por Kostiokov (1932), para os testes de 

infiltração foram feitas análises comparativas dos resultados através do coeficiente determina-

ção R². A análise da velocidade de infiltração da água no solo foi feita através de dois cilin-

dros infiltrômetros duplo com 60 cm de altura e 30 e 60 cm de diâmetro para os anéis interno 

e externo, respectivamente (fig. 7). Um cilindro foi instalado próximo ao dreno e outro na 

região das parcelas de interior, utilizando cilindro infiltrômetro. O anel externo tem como 

finalidade reduzir o efeito da dispersão lateral da água infiltrada do anel interno. Assim, a 

água do anel interno infiltra no perfil do solo em direção predominante vertical, o que evita 

superestimativa da taxa de infiltração. 

 Os dois cilindros foram posicionados a 30 cm de profundidade, e durante a realização 

dos testes dentro do cilindro interno, por controle manual, foi mantida uma carga de água 

constante de aproximadamente 16 cm em relação à superfície do solo. 

 A leitura do tempo em minutos para as medidas foram: 0, 1, 3, 5, 10, 15, e 30 minutos, 

iniciando a contagem no instante zero, com repetições a cada 30 minutos até o tempo total de 

duração de cada teste de 64 minutos. Os testes foram realizados até que a taxa de infiltração 

no anel interno se tornasse constante, o valor das leituras de carga de água no cilindro interno 

se repetiu por quatro vezes em cada um dos tratamentos. 
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 As equações utilizadas para os cálculos foram: 

I =K.T
m

 

I= infiltração acumulada (cm); 

T= tempo de infiltração acumulado (min); 

 

K e m= são coeficientes que dependem do tipo de solo, com m variando de 0 a 1. Os parâme-

tros da equação da infiltração foram definidos pelo método da regressão linear, onde se utili-

zou a transformação logarítmica da equação da infiltração. 

Sendo I =K.T
m

, então log I=log K+m.log T, a qual corresponde à equação da reta. 

 

Y=A+B.X 

Y = log I 

A = log K 

B = m 

X = log T 

 

 

N = número de leituras realizadas na régua durante o teste de infiltração, desconsiderando a 

leitura inicial, no tempo zero. 

A =   -B.   

A equação da velocidade de infiltração (VIN) é obtida derivando-se a equação da infiltração 

no tempo. 

VIN = K.a.T
a-1

 (cm/min) 

a = B 
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Figura 7 – Cilindro infiltrômetro duplo de 60 cm de altura e 30 e 60 cm de diâmetro para os 

anéis interno e externo, a lâmina de água a 16 cm. 

 

Resultados e Discussão 

 Nos dois hectares levantados, foram contabilizados 165 monchões, sendo 77 de dreno 

(média 7,7 ± 2,5) com área de ocupação total de 8.169,3 m², totalizando aproximadamente 

82% da área e volume total 6691,3 m³. No tratamento interior 88 monchões (média 8,8 ± 1,3), 

com área de ocupação total de 9.885,0 m², totalizando 99% da área e volume total 9.419,7 m³. 

O restante da área é ocupado por depressões, em que predominam vegetação herbácea. 

 No levantamento fitossociológico para os dois tratamentos (dreno e interior) foram 

registradas 22 famílias, 35 gêneros e 43 espécies, distribuídos em 461 indivíduos. Com uma 

densidade total de 230,5 ind.ha
-1

 e área basal total estimada de 1,331 m
2
.ha

-1. 
O

 
índice de di-

versidade das espécies total foi estimado em H’ = 3,18 e a equabilidade total em J’= 0,85 (tab. 

1). Para o tratamento de dreno foram contabilizadas 37 espécies, densidade total de 278 

ind.ha
-1

, área basal total de 0,858 m
2
.ha

-1
, H’ = 3,00 e J’=0,83. Para o interior foram registra-

das 36 espécies, densidade total de 183 ind.ha
-1

 área basal total estimada de 0,474 m
2
.ha

-1
, 

H’=3,00 e J’=0,84. 

 Comparando os valores de diversidade encontrados entre os tratamentos de dreno e 

interior, com os valores encontrados em outros estados brasileiros em campos de murundus 

obtivemos os seguintes resultados: na Baixada Cuiabana – MT, H’=2,4 (Oliveira-Filho, 

1992a), em Uberlândia – MG, H’=3,56 (Resende et al., 2004), no Nordeste de RR, H’=0,87 

(Barbosa et al., 2005), no Parque Estadual do Araguaia – MT, H’=2,38 (Jancoski, 2010) e em 

Brasília – DF, H’=3,11 (Silva et al., 2010). A partir desses dados observamos que os valores 
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referentes à diversidade em campos de murundus não são tão altos quando comparados a ou-

tras formações vegetais pertencentes ao cerrado sentido restrito, isso se justifica pelo desen-

volvimento da vegetação lenhosa ocorrer concentrada sobre os monchões, local livre do en-

charcamento constante de água, especialmente no período chuvoso. Em abordagem mais am-

pla observa-se que os monchões atuam essencialmente agindo como ilhas de fertilidade, que 

são responsáveis pela heterogeneidade espacial da vegetação encontrados nos ecossistemas 

das formações savânicas (Sileshi et al., 2010). 

 No topo dos monchões foram registrados 289 indivíduos (147 em dreno e 142 no inte-

rior), no meio, 129 indivíduos (90 em dreno e 39 no interior) e na base 43 indivíduos (41 em 

dreno e dois no interior). A baixa diversidade e riqueza de espécies em áreas alagadas se justi-

ficam pela seletividade de espécies que ocorrem em solos com saturação hídrica (Brito et al., 

2008). A saturação da água no solo é um fator limitante, pois reduz a disponibilidade de oxi-

gênio para o sistema radicular das plantas. Por este motivo os campos de murundus apresen-

tam uma flora adaptada a viver em condições de excesso hídrico (Oliveira-Filho e Furley, 

1990). 

 O topo dos monchões apresentou maior concentração de vegetação lenhosa quando 

comparados com o meio e a base (tab. 2). O topo apresenta estrutura de solo diferenciada pela 

ação dos térmitas e com maior porosidade e (Silva, 2011). Em trabalho realizado na mesma 

área de estudo deste levantamento fitossociológico, sobre a qualidade do solo em campos de 

murundus para fins agrícolas no Cerrado do Sudoeste de Goiás, foi evidenciado que esta área 

que possui somente os drenos em seu entorno, mas que é preservada apresenta maior 

concentração de Alumínio no topo dos monchões, maiores concetrações de Carbono na 

biomassa microbiana, carbono orgânico total, altos teores de matéria orgânica, nitrogênio e 

baixo pH do solo. Essas características podem atuar como filtros na seleção de espécies 

vegetais em resposta as váriações ambientais que essas áreas podem ser submetidas (Silva, 

2010). 

 Em dreno (tab. 2) no topo dos monchões tivemos abundância da vegetação lenhosa 

abaixo da esperada, no meio e na base dos monchões tivemos abundância acima da esperada. 

No tratamento de interior no topo (tab. 2) dos monchões tivemos abundância acima da espe-

rada, no meio e na base dos monchões tivemos abundância abaixo da esperada. Esses resulta-

dos sugerem que o dreno vem sofrendo influencias dos drenos implantados na área, pois a 

colonização da vegetação lenhosa entre os três micro-ambientes nos dois tratamentos foram 

diferentes. Outro aspecto diferenciado encontrado entre os dois tratamentos é relacionado ao 
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maior número de indivíduos lenhosos levantados em dreno (Tab. 1). Isso pode ser considera-

do uma evidência da ação dos drenos na dinâmica do desenvolvimento natural da vegetação 

lenhosa nos campos de murundus. O processo de antropização pela implantação drenos está 

facilitando o escoamento da água do solo, favorecendo o desenvolvimento de espécies lenho-

sas de formações secundárias em ambos os tratamentos, como exemplo evidenciamos a ocor-

rência do Tachigali vulgaris e Cecropia pachystachya. 

 

 

Tabela 1 - Dados totais e comparativos da estrutura lenhosa entre Dreno e Interior, em dois 

hectares de Campos de murundus, Fazenda Boa Vista Jataí - GO. Número de indivíduos, Nú-

mero de famílias, Número de espécies, Número de monchões, Área de ocupação dos mon-

chões (m²), Volume dos monchões (m³), Densidade, Área basal (m
2
. ha

–1
), Índice de diversi-

dade de Shannon (H’), Equabilidade de Pielou (J’) e Altura dos indivíduos (m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Dreno Interior 

Número total de indivíduos (ha
-1

) 461 278 183 

Número de famílias 23 20 17 

Número de espécies 47 37 36 

Número de monchões  165 77 88 

Área de ocupação dos monchões (m²) 18.054,2 8.169,3 9.885,0 

Volume dos monchões (m³) 16111,0 8169,3 9419,7 

Densidade (ind.ha
–1

) 230,5 278,0 183,0 

Área basal (m
2
.ha

–1
) 1,331 0,857 0,474 

H’(nat. ind
-1

) 3,18 3,00 3,00 

J’ 0,85 0,83 0,84 

Altura média dos indivíduos (m) 1,7 1,7 1,6 
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Tabela 2 - Análise dos parâmetros quantitativos Número de indivíduos (NI) da vegetação en-

tre os tratamentos de Dreno e Interior nos três micro - ambientes dos monchões: Topo, Meio e 

Base. Em 20 parcelas amostradas em Campos de murundus, Jataí, GO. O 
2
 testa a hipótese 

nula de que a distribuição é independente do tratamento. Espécies com distribuição significa-

tivamente diferente entre os micro-ambientes têm os valores seguidos de sinais positivos (+) 

ou negativos (-) designando abundância acima ou abaixo da esperada, respectivamente, em 

relação ao total de indivíduos no levantamento. 

 Total Dreno Interior 
2
D 

2
I 

NI Topo 289 147- 142+ 27,3 6,3 

NI Meio 129 90+ 39- 12,2 2,7 

NI Base 43 41+ 02- 15,1 12,4 

 

 

 Melastomataceae (fig. 8) apresentou o maior número de indivíduos levantados com 

três espécies amostradas. Esta família possui distribuição ampla em áreas de Cerrado (Souza 

& Lorenzi, 2005). Dilleniaceae, que também predominou no tratamento de dreno, apresenta 

uma distribuição com predominância pantropical, com espécie dominantes na paisagem dos 

Cerrados do Brasil Central (Souza & Lorenzi, 2005) e em Cerrados do sudoeste Goiano. Esta 

família, em área de campos de murundus, pode possuir preferência a baixa concentração de 

água no solo. Fabaceae apresentou maior dominância nos drenos, com sete espécies 

levantadas. Para Silva (2010), o Cerrado é a segunda fitofisionomia a apresentar maior diver-

sidade de Fabaceae, tendo esta ampla distribuição no Brasil Central. 

 Euphorbiaceae (fig. 8) apresentou maior destaque em número de indivíduos no 

tratamento de interior sendo representada por duas espécies: Alchornea triplinervia e Ma-

prounea guianensis. Clusiaceae (fig. 8) foi representada por duas espécies do gênero Kielme-

yera. Souza e Lorenzi (2005) afirmam que esta família é muito comum em formações natu-

rais, principalmente o gênero é muito encontrado em áreas de cerrado. Connaraceae é uma 

família que ocorre em fisionomias campestres de cerrado e em cerrado típico (Durigan et al., 

2004), sendo ela representada por duas espécies no levantamento. Houve maior ocorrência 

desta família no tratamento de interior, apresentando assim um bom desenvolvimento em so-

los de cerrado saturados em água. Myrtaceae (fig. 8) apresentou três espécies em tratamento 

de interior. Se destacando em ser uma família muito rica em formações florestais do bioma 

Cerrado, como as Matas de Galeria (Marimon et al., 2002; Silva-Júnior, 2004). 
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Figura 8 - Famílias que foram melhor representas em todo o levantamento possuindo no 

mínimo 12 indivíduos entre os tratamentos de Dreno e Interior em Campos de murundus 

Jataí-GO. 

 

 Miconia albicans ocorreu tanto em dreno como em interior, foi à espécie que apresen-

tou maior VI (35%) no levantamento total, (tab. 3) sendo notória a predominância desta, tanto 

em dreno como no interior, e seus parâmetros fitossociológicos não variaram muito entre os 

tratamentos (tab. 3). Esta espécie consegue ocupar tanto ambientes mais iluminados, como 

campo sujo, quanto os mais sombreados, como cerrado denso, chegando a ocupar formações 

florestais. Este é um fato que demonstra a aptidão desta espécie em ocupar diversos nichos 

sobre solos distróficos (Moreno et al., 2008). As espécies Davilla elliptica, Tibouchina steno-

carpa, Aegiphila verticillata, Byrsonima coriacea, Palicourea rigida e Hortia oreadica foram 

espécies que se apresentaram em maior número de indivíduos em dreno (tab. 3). 

 Maprounea guianensis e Miconia rubiginosa se apresentaram em maior número de 

indivíduos em interior, estas podem apresentar adaptação a locais mais alagados. Sendo natu-

ral a ocorrência da M. rubiginosa em veredas e savanas amazônicas (Medeiros, 2011). Neste 

contexto observamos que o gênero Miconia parece estar bem adaptado aos ambientes de cam-

pos de murundus, já que essa fitofisionomia envolve sobreposição de nichos, com diferentes 

níveis de drenagem de solo. De acordo com Souza & Lorenzi (2005) o gênero Miconia é um 

dos maiores dentro da família Melastomataceae e, em território brasileiro suas espécies ocu-
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pam áreas florestais e cerrados. Tibouchina stenocarpa pertencente à referida família, apre-

sentou VI (19,8%) e maior abundância em dreno, também ocorreu em interior, porém com 

baixa abundância isso se deve a capacidade da espécie em se desenvolver em diferentes fitofi-

sionomias (Medeiros, 2011). 

 Davilla elliptica (Lixeirinha), Aegiphila verticillata, Cecropia pachystachya (Embaú-

ba), Tachigali vulgaris, Byrsonima coriacea e Maprounea guianensis juntas representaram VI 

(100%) sendo as mais abundantes entre os tratamentos e parâmetros avaliados (tab. 3), dentre 

estas todas ocorrem em áreas de cerrado (Forzza et al., 2012). 

 As espécies que ocorreram em tratamento de dreno, na base dos monchões foram Ce-

cropia pachystachya, Byrsonima coriacea, Miconia albicans, Aegiphila verticillata, Tibou-

china stenocarpa, Maprounea guianensis, Dimorphandra mollis, Davilla elliptica, Tachigali 

vulgaris, Guapira opposita e Erythroxylum campestre. Em interior as espécies Solanum lyco-

carpum e Buchenavia tomentosa não ocorreram neste tratamento, Byrsonima coriacea e Ti-

bouchina stenocarpa estiveram presentes no topo, meio e base dos monchões. Tachigali vul-

garis, Davilla elliptica, Maprounea guianensis, Miconia albicans e Aegiphila verticillata o-

correram entre o topo e meio dos monchões e Cecropia pachystachya, Stryphnodendron ads-

tringens, Guapira opposita e Erythroxylum campestre ocorreram somente em tratamento de 

topo nos monchões. A partir dessas observações é notória a preferência das espécies que ocor-

reram na base dos drenos em se desenvolverem no topo dos monchões em interior. 

 Outro aspecto a se levar em consideração é quanto ao número de espécies raras, ou 

seja, espécies que apresentaram somente um indivíduo por hectare em todo o levantamento. 

No dreno tivemos nove espécies Alchornea triplinervea, Banisteriopsis sp.1, Byrsonima in-

termedia, Buchenavia tomentosa, Heteropterys byrsonimiifolia, Hymenea stigonocarpa, Sola-

num lycocarpum, Stryphnodendron adstringens e Styrax ferrugineus. Em interior tivemos 12 

espécies raras Baccharys sp., Byrsonima intermedia, Byrsonima sericea, Caryocar brasilien-

se, Casearia sylvestris, Cecropia pachystachya, Chresta sphaerocephala, Dendropanax cu-

neatus, Dimorphandra mollis, Hyptis crenata, Indeterminado 1 e Stryphnodendron adstrin-

gens. Por mais que as espécies raras contribuam com a diversidade local, são indivíduos mais 

sujeitos a desaparecer do local que está sendo atingido por alguma perturbação (Jancoski, 

2010). 

 Observamos uma variação relacionada à ocorrência de espécies em campos de murun-

dus nos diferentes estados brasileiros, pois tivemos espécies raras em nosso estudo, que em 

outras localidades foram abundantes. Por exemplo: Casearia sylvestris se destacou entre as 
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espécies amostradas em campos de murundus no Parque Estadual do Araguaia-MT (Marimon 

et al., 2012) e também esteve presente em levantamento em Campos de murundus de Uber-

lândia-MG (Resende et al., 2004) e na Baixada Cuiabana-MT (Oliveira-Filho, 1992a). Caryo-

car brasiliense foi registrada em campos de murundus de Uberlândia-MG, porém com baixa 

densidade (Resende et al., 2004), é natural a ocorrência da referida espécie em áreas de Cam-

pos de murundus, o mesmo ocorre para, Styrax ferrugineus e Palicourea rigida (Medeiros, 

2011). 

 

Tabela 3 - Parâmetros quantitativos das espécies lenhosas amostradas em área de campos de 

murundus na Fazenda Boa Vista, Jataí - GO. Área basal (AB); Densidade relativa (DR); Domi-

nância relativa (DoR); Frequência relativa (FR) e Valor de importância (VI). As espécies são 

listadas em ordem decrescente de VI. 
 

Espécies Dreno Interior 

 DR 

(%) 

DoR 

(%) 

FR 

(%) 

DR 

(%) 

DoR 

(%) 

FR 

(%) 

AB 

(m
2
) 

VI 

(%) 

Miconia albicans (Sw.) Triana 15,1 10 7,7 16,4 11,9 10,1 0,142 35,0 

Davilla elliptica St. Hil 10,4 4,5 7,7 8,7 4,6 8,9 0,061 22,5 

Tibouchina stenocarpa (DC.) Cong 13,3 9,5 3,8 3,3 1,4 3,8 0,088 19,8 

Aegiphila verticillata Cham. 9,7 6,4 7,7 3,3 2,3 5,1 0,066 18,7 

Cecropia pachystachya Trécul 3,2 16,8 3,8 0,5 0,3 1,3 0,145 15,8 

Tachigali vulgaris L. G. Silva & H. C. Li-

ma 

1,8 12 3,8 1,6 6,8 3,8 0,135 15,7 

Byrsonima coriacea (SW.) 5,4 3,3 6,7 3,8 3,5 6,3 0,044 14,7 

Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg. 1,1 0,3 1,9 15,8 10,2 2,5 0,051 13,0 

Miconia rubiginosa (Bonp.)DC. 1,4 5,0 2,9 6,6 6,2 3,8 0,072 12,2 

Dimorphandra mollis Benth. 2,2 8,7 2,9 0,5 1,1 2,9 0,08 9,7 

Kielmeyera coriacea (Sp.reng.) Mart. 3,2 2,0 6,7 1,1 0,9 2,5 0,022 8,9 

Heteropterys campestris Juss 2,5 1,5 6,9 3,8 3,1 3,8 0,028 8,4 

Leptolobium dasycarpum (Vog.) Yakovl. 2,5 0,7 4,8 1,6 0,7 6,1 0,01 7,3 

Connarus suberosus Planch. 1,1 0,5 1,0 3,3 5,2 5,1 0,029 6,9 

Bauhinia sp. 1,4 1,3 2,9 3,3 2,3 2,5 0,022 6,6 

Myrcia splendens (Sw.) DC _ _ _ 3,8 11,1 2,5 0,053 6,6 

Alchornea triplinervea (Sp.rengel) 0,4 0,4 1,0 2,7 6,5 5,1 0,034 6,6 

Erythroxylum campestre St. Hil. 2,5 3,0 2,9 1,6 0,5 1,3 0,028 6,5 

Palicourea rigida Kunth 4,0 1,4 3,8 0,4 0,5 1,3 0,014 6,4 

Kielmeyera sp. 2,5 1,0 2,9 1,6 1,4 2,5 0,015 6,1 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. 0,7 1,3 1,0 1,6 4,3 2,5 0,031 5,1 

Banisteriopsis sp.2 0,4 0,2 1,0 3,3 2,0 5,1 0,011 5,1 

Hortia oreadica Vand. 4,0 1,8 1,9 _ _ _ 0,015 4,6 
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 Quatro espécies apresentaram abundâncias significativamente diferentes entre dreno e 

interior (tab. 4). Tibouchina stenocarpa apresentou abundâncias acima e abaixo da esperada, 

no dreno e no interior, respectivamente. Essa evidencia nos mostra adaptação da espécie em 

se desenvolver próximas aos drenos. Por outro lado, Miconia rubiginosa, Maprounea guia-

nensis e Myrcia splendens, foram significativamente mais abundantes no interior sendo as 

duas últimas com abundâncias significativamente menores em dreno. Portanto, sugere-se que 

essas espécies podem indicar ambientes com menores índices de perturbação e também te-

nham alguma tolerância ao encharcamento, mesmo ocorrendo sobre os monchões. Medeiros 

(2011) cita Myrcia splendens como bastante frequente em campos de murundus. 

 

 

 

 

 

 

Casearia sylvestris Sw. 2,5 1,6 6,0 0,5 0,5 2,3 0,016 4,6 

Guapira opposita Vell. 1,8 0,7 3,5 2,7 1,4 1,3 0,012 4,2 

Rourea induta Planch. 0,7 0,5 1,9 1,1 0,4 1,3 0,007 3,0 

Caryocar brasiliense Camb. _ _ _ 0,5 4,9 1,3 0,023 2,5 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) 0,4 0,6 1,0 0,5 1,3 1,3 0,012 2,4 

Campomanesia sp. 0,7 0,5 1,0 1,1 0,4 1,3 0,006 2,4 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker _ _ _ 1,1 2,6 1,3 0,012 1,9 

Byrsonima intermedia A. Juss. 0,4 0,1 1,0 0,5 0,4 1,3 0,003 1,8 

Guapira graciliflora (Mart. ex Schimidt) 

Lund 

0,7 0,2 1,9 _ _ _ 0,002 1,7 

Schefflera macrocarpa (Cham & Schltdl.) 

Frodin 

0,7 0,8 1,0 _ _ _ 0,007 1,5 

Hymenea stigonocarpa Mart. 0,4 1,2 1,0 _ _ _ 0,010 1,5 

Buchenavia tomentosa Eichler 0,4 0,8 1,0 _ _ _ 0,007 1,3 

Eugenia sp. _ _ _ 1,1 0,6 1,3 0,003 1,2 

Aiouea trinervis Meissn. 0,7 0,2 1,0 _ _ _ 0,001 1,1 

Heteropterys byrsonimiifolia A. Juss. 0,4 0,3 1,0 _ _ _ 0,003 1,0 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. 0,4 0,4 1,0 _ _ _ 0,004 1,0 

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & 

Planch. 

_ _ _ 0,2 0,2 0,5 0,003 1,0 

Byrsonima sericea DC. _ _ _ 0,5 0,5 1,3 0,002 0,9 

Chresta sphaerocephala DC. _ _ _ 0,2 0,1 0,5 0,002 0,9 

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. ex DC. 0,4 0,1 1,0 _ _ _ 0,001 0,8 

Baccharys sp. _ _ _ 0,2 0,1 0,5 0,001 0,8 

Indeterminado 1 _ _ _ 0,5 0,2 1,3 0,001 0,8 

Solanum lycocarpum St. Hill 0,4 0,1 1,0 _ _ _ 0,001 0,8 

Hyptis crenata Pohl ex Benth. _ _ _ 0,2 0,1 0,5 0,001 0,8 

Continuação tab. 3 
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Tabela 4 - Distribuição da abundância das 24 espécies que ocorreram nos dois tratamentos 

(Dreno e Interior) nas 20 parcelas em área de Campos de murundus, Jataí, GO. O 
2
 testa a 

hipótese nula de que a distribuição é independente do tratamento. Espécies com distribuição 

significativamente diferente entre os tratamentos têm os valores seguidos de sinais positivos 

(+) ou negativos (-) designando abundância acima ou abaixo da esperada, respectivamente, 

em relação ao total de indivíduos no levantamento. Ns = não significativo. 

Espécie Número de indivíduos 

   

 

Dreno Interior 2D 2I p 

Miconia albicans  42 

 

30 

 

0,02 0,03 Ns 

Davilla elliptica 29 

 

16 

 

0,07 0,10 Ns 

Tibouchina stenocarpa  37 + 6 - 4,31 6,54 <0,05 

Aegiphila verticillata 27 

 

6 

 

2,19 3,33 Ns 

Maprounea guianensis 3 - 29 + 12,93 19,65 <0,05 

Byrsonima coriacea 15 

 

7 

 

0,11 0,17 Ns 

Miconia rubiginosa 4 

 

12 + 2,75 4,17 <0,05 

Heteropterys campestris 7 

 

7 

 

0,11 0,16 Ns 

Palicourea rigida 11 

 

1 

 

1,47 2,24 Ns 

Hortia oreadica 11 

 

0 

 

2,25 3,42 Ns 

Kielmeyera coriacea 9 

 

2 

 

0,53 0,80 Ns 

Leptolobium dasycarpum 7 

 

3 

 

0,04 0,06 Ns 

Bauhinia sp. 4 

 

6 

 

0,39 0,59 Ns 

Cecropia pachystachya 9 

 

1 

 

1,01 1,54 Ns 

Erythroxylum campestre 7 

 

3 

 

0,04 0,06 Ns 

Guapira opposita 5 

 

5 

 

0,05 0,07 Ns 

Kielmeyera sp. 7 

 

3 

 

0,04 0,06 Ns 

Connarus suberosus 3 

 

6 

 

0,68 1,04 Ns 

Casearia sylvestris 7 

 

1 

 

0,58 0,88 Ns 

Tachigali vulgaris 5 

 

3 

 

0,02 0,03 Ns 

Banisteriopsis sp.2 1 

 

6 

 

1,75 2,66 Ns 

Dimorphandra mollis 6 

 

1 

 

0,39 0,59 Ns 

Myrcia splendens 0 - 7 + 3,28 4,98 <0,05 

Alchornea triplinervea 1 

 

5 

 

1,24 1,88 Ns 
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 Quanto às análises referentes à velocidade de infiltração (VIN) de água no solo entre 

os tratamentos de dreno e interior, observa-se que em dreno a VIN da água no solo foi muito 

baixa (0,0023 cm/min.), o baixo VIN se deve a maior compactação do solo próximo ao dreno, 

textura e estrutura do solo e também a variação do nível lençol freático. A velocidade de infil-

tração de água no solo é um dos fenômenos mais importantes relacionados ao movimento de 

água no solo (Carvallo, 2000; Reichardt e Timm, 2004). Alguns outros fatores podem afetar a 

condutividade de água no solo tais como: condutividade hidráulica, cobertura vegetal, tama-

nho e volume dos poros (solo) e água disponível no solo (Paixão et al., 2009). A VIN inicial 

próximo ao dreno foi maior no início do teste com o passar do tempo esta velocidade se redu-

ziu tendendo a uma estabilização (fig. 9). 

 De maneira geral, as medidas de profundidade relacionadas a resistência do solo a 

penetração no topo dos monchões nos mostra que quanto maior a profundidade do solo, maior 

sua resistência (Fig. 10 A e B). No topo dos monchões, entre os dois tratamentos trabalhados 

não foi observada diferenças quanto a resitência, as variações encontradas entre os gráficos 

(Fig. 10 A e B) ocorreu em função da presença de raízes da vegetação em ambos os 

tratamentos e pela própria compactação do solo dos monchões estar associada aos 

cupinzeiros. Por outro lado, a base dos monchões mostrou diferenças relacionadas a 

resistência do solo à compactação (fig. 12 A). 

 

 

Figura 9 - Infiltração de água acumulada e velocidade de infiltração em função do tempo em 

tratamento de Dreno. 
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Figura 10 - Média da resistência do solo em relação à profundidade em (mm) no topo dos 

monchões, à esquerda (A) medidas realizadas no topo dos monchões em Dreno, à direita (B) 

temos medidas em topo dos monchões em Interior. 

 

 Em tratamento de interior a VIN da água no solo foi muito alta correspondendo a 

0,071 cm/min. A velocidade de infiltração foi gradativamente maior com o decorrer do tempo 

(fig. 11). Isso pode ter ocorrido em função da capacidade de absorção de água no solo ser bem 

elevada, sendo favorecida pelo acumulo de matéria orgânica presente no solo e pela maior 

concentração de água presente no solo. 

 A base dos monchões próximo aos drenos apresentou maior resistência a penetração 

do solo (fig. 12 A). Isso se justifica pela compactação do solo, também pela formação da pe-

troplintita em maiores profundidades e que são formadas nessas fisionomias com o passar do 

tempo, em resposta ao escoamento da água no solo (IBGE, 2005). Já os resultados obtidos 

entre as bases dos monchões em interior (fig. 12 B) foram semelhantes aos resultados obtidos 

no topo dos monchões entre dreno e interior (fig. 10 A e B), isso evidencia que em condições 

naturais a resistência do solo a perfuração sejam as mesmas entre o topo dos monchões e a 

base. 
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Figura 11 - Infiltração de água acumulada e velocidade de infiltração em função do tempo em 

tratamento de Interior. 

 

 

Figura 12 - Média da resistência do solo em relação à profundidade em (mm) no topo dos 

monchões, à esquerda (A) medidas realizada no topo dos monchões em Dreno, à direita(B) 

temos medidas em topo dos monchões em Interior. 

 

 Houve maior número de indivíduos com classes de diâmetros entre 3-5 em tratamento 

de dreno. No topo dos monchões obtivemos menor número de indivíduos com classe de 

diâmetro >5. A situação se repetiu para maior número de indivíduos lenhosos estabelecidos 

no meio dos monchões com classe de diâmetro entre 3-5. O baixo número de indivíduos 

lenhosos com classe de diâmetro >5 no topo e meio do monchão é justificado pela taxa de 

recrutamento desses indivíduos que possuem estágios de desenvolvimentos diferenciados. 
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 Outro aspecto notório comparando as classes de diâmetros >5 é o maior número de 

indivíduos que se desenvolveram no meio dos monchões em tratamento de dreno (fig. 13), 

que responde mais uma vez ao estabelecimento vegetativo em locais com baixa saturação de 

água no solo. Na base dos monchões houve maior maior número de indivíduos levantados 

com classe de diâmetro >5. 

 

 

 

Figura 13 - Classes de diâmetros entre 3 a 5 e maiores que 5 da vegetação lenhosa estabeleci-

da entre: Topo, Meio e Base nos monchões em tratamentos de dreno. Em Campos de murun-

dus, Fazenda Boa Vista, Jataí - GO. 

 

 

 O estabelecimento da vegetação lenhosa foi notoriamente maior no topo dos 

monchões, no tratamento de interior, nas classes de diâmetro de 3-5 cm (fig. 14) . No meio 

dos monchões tivemos maior número de indivíduos com classe de diâmetro entre 3–5 cm e a 

ocorrência de vegetação lenhosa na base foi mínima entre essas classes de diâmetros. Não 

foram registrados indivíduos com classe de diâmetro >5 no interior. Os dados sugerem que, 

em condições naturais a base limita o estabelecimento de plantas lenhosas nesse micro-

ambiente, por estarem próximas às depressões. Nos períodos de seca, chuva ficam totalmente 

cobertas por água impossibilitando assim o desenvolvimento de vegetação que não sejem 

herbáceas. 

 Os dados sugerem que a instalação dos drenos em áreas de campos de murundus 

favorecem o estabelecimento de vegetação em locais que em estado natural não propiciaria 
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um estabelecimento da vegetação lenhosa. A drenagem no topo dos monchões é necessária 

para o desenvolvimento de vegetação lenhosa, que é adaptada para se instalarem nessas áreas 

em condições naturais, pois (fig. 13) nos forneceu evidencias de que o estabelecimento da 

vegetação lenhosa neste micro-ambiente foi maior entre os dois tratamentos. 

 

 

 

Figura 14 - Classes de diâmetros entre 3 a 5 e maiores que 5 da vegetação lenhosa estabeleci-

da entre: Topo, Meio e Base nos monchões em tratamentos de interior. Em Campos de mu-

rundus, Fazenda Boa Vista, Jataí - GO. 
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Conclusões 

 

 Pelo tempo de instalação dos drenos no entorno do campo de murundus, este já está 

causando variações no nível do lençol freático. O efeito da colonização da vegetação nos três 

micro-ambientes: topo, meio e base do monchão reflete em uma dinâmica na ocupação da 

vegetação lenhosa em locais que antes seriam impróprios em função dos drenos, nas bases dos 

monchões em tratamento de dreno é notório o desenvolvimento de indivíduos lenhosos o que 

não ocorre em tratamento de interior no referido micro-ambiente. 
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Capítulo 2 

 

Estrutura da vegetação lenhosa em três remanescentes de Campos de murundus no Su-

doeste Goiano 

 

Introdução 

 O Cerrado é composto predominantemente por formações savânicas, que ocupam cer-

ca de 70% dos 2.000.000 de km
2
 de sua área (Ribeiro & Walter, 2008). Dentre os domínios do 

Cerrado podemos encontrar diferentes fitofisionomias que incluem formações florestais, com 

a predominância de espécies arbóreas, formações campestres, em que o estrato herbáceo e 

arbustivo é predominante, e as formações savânicas, compostas por arbustos e árvores disper-

sos sobre um estrato graminoso (Ribeiro & Walter, 2008). Os campos de murundus pertencem 

às formações savânicas possuindo vegetação de cerrado, estas áreas são caracterizadas como 

zonas de recarga pelas características do lençol freático, porém com espécies vegetais que 

provavelmente apresentam maior tolerância à saturação hídrica do perfil do solo (Ferreira, 

2003; Brito et al., 2008). Estes ambientes possuem uma importância no abastecimento de á-

gua no lençol freático durante a estação seca, porém existem casos em que os campos de mu-

rundus têm capacidade de abastecê-la apenas parcialmente nesse período, podendo ser carac-

terizadas como áreas de hidromorfia temporária (Borges & Nishiyama, 2008). 

 Os campos de murundus recebem essa denominação em função dos morrotes de terra, 

também conhecidos como monchões, que são associados com cupinzeiros, e possuem distri-

buição aleatória nos terrenos com essas formações. Os monchões possuem formas côncavas 

dando a impressão de um ambiente “encalombado” (Oliveira Filho & Furley, 1990); o tama-

nho das ilhas formadas pelos monchões tem exercido uma influência na distribuição espacial 

da comunidade vegetal sobre os mesmos (Oliveira-Filho, 1992 a), podendo estabelecer uma 

relação positiva entre tamanho do monchão em diâmetro e altura e a concentração de vegeta-

ção lenhosa no topo dos mesmos (Resende et al., 2004). 

 Vários fatores podem contribuir para a ocorrência dos campos de murundus que se 

estendem desde planícies alagadas, até encostas pedregosas (Oliveira-Filho & Furley, 1990; 

Schneider & Silva, 1991). A origem dessas áreas ainda causa controversa, existindo duas hi-

póteses bem aceitas para a formação dessas áreas. A hipótese biológica vincula a origem dos 

monchões às atividades de térmitas, cujo solo formou-se a partir da construção dos ninhos 

pelos cupins e da erosão e degradação de numerosas gerações de cupinzeiros em um longo 
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processo de sucessão (Oliveira-Filho, 1992 a). A hipótese geomorfológica atribui a formação 

dessas áreas através de processos de erosão por escoamento superficial do solo (Araújo Neto 

et al., 1986). 

 O topo dos monchões é o local que permanece livre das constantes inundações que 

ocorre nestes ambientes. Também é o local onde concentra a vegetação lenhosa funcionando 

como ilhas em um ambiente inundado (Oliveira-Filho & Furley, 1990), especialmente na es-

tação chuvosa. Entretanto, podemos encontrar variações entre espécies lenhosas em diferentes 

regiões (Ratter et al., 2003; Resende et al., 2004), em função de variáveis geográficas. A es-

trutura florística que compõe os campos de murundus é semelhante às áreas de cerrado senti-

do restrito, sendo que estudos florísticos e fitossociológicos realizados em quatro Estados bra-

sileiros (MT, MG, RR e DF) indicam que Curatella americana e Erytroxylum suberosum são 

as espécies melhor representadas, devido à abundância das mesmas nessas fisionomias nos 

respectivos Estados (Oliveira-Filho, 1992 a; Resende et al., 2004; Barbosa et al., 2005; Jan-

coski, 2010; Marimon et al., 2012). 

 Entretanto, essas áreas ainda são pouco conhecidas quanto à florística, estrutura e di-

nâmica da vegetação (Marimon et al., 2008) por falta de estudos empíricos e que possam ge-

rar informações úteis para sua conservação. Em geral, essas áreas encontram-se bem com-

prometidas, e os principais fatores que têm afetado sua ocorrência são as atividades de agri-

cultura e pastagem (Castro-Júnior, 2002). Estima-se que restam cerca de 40% dos da cobertu-

ra original da vegetação do Cerrado, em função dessas referidas atividades econômicas (Sano 

et al., 2008). 

 Atividades de agricultura e pastagem foram utilizadas como argumentos ativos para a 

reestruturação do “Novo código florestal brasileiro”, têm como objetivo permitir o aumento 

das áreas de desmate em todo o país, liberando multas e a reconstituição natural do ambiente 

devastado pelos proprietários de terras (Guimarães et al., 2011), incluindo as Áreas de preser-

vação permanentes (APP’s) no cômputo das Reservas legais (Metzger, 2010). Os campos de 

murundus são caracterizados como APP’s no estado de Goiás em função da fragilidade dessas 

áreas, com essa nova reestruturação do código florestal não temos uma estimativa quanto à 

conservação dessas áreas para um futuro próximo, em função do estado de conservação das 

mesmas. 
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Objetivos 

 O estudo teve como objetivo avaliar comparativamente a estrutura e a diversidade da 

vegetação lenhosa em três áreas de campos de murundus no Sudoeste Goiano. Além disso, 

avaliamos também se há diferença na estrutura e na distribuição preferencial de espécies le-

nhosas ao longo de diferentes alturas (Topo, Meio e Base) nos monchões. 

 

Material e métodos 

Áreas de estudo 

 Os levantamentos fitossociológicos foram feitos em três remanescentes de campos de 

murundus no Sudoeste de Goiás, pertencentes à Bacia do Rio Claro (fig. 1), um importante 

afluente do Rio Paranaíba e que possui extensão de aproximadamente 13.500 km². O alto cur-

so desta Bacia possui uma área entorno de 4.800km² (Moragas & Perez – Filho, 2006). O cli-

ma da região segundo Köppen é do tipo Aw, mesotérmico, com estações seca e chuvosa bem 

definidas. A temperatura média anual varia de 18 a 32°C, com um período chuvoso estenden-

do-se de novembro a maio, em que são registrados mais de 80% do total das chuvas do ano, 

com elevada umidade ao longo de boa parte do ano, variando entre 1600 mm e 1700 mm 

(Guerra et al., 1989). O solo em que os campos de murundus se desenvolvem geralmente é do 

tipo Plintossolo devido as suas características físico-químicas, com drenagem restrita, lençol 

freático superficial ao solo e presença de horizonte plíntico. Sendo esses solos: Alíticos, Alu-

mínicos, Distróficos e Eutróficos (IBGE, 2005; Silva, 2010). 

 A primeira área pertence à propriedade rural Boa Vista (A1), município de Jataí 

(17°58’19” S e 52°04’39” W) com aproximadamente 300 hectares de campo de murundu (fig. 

2). Esta área possui drenos em seu entorno, os quais foram implantados há aproximadamente 

15 anos. Tais drenos têm largura e profundidade aproximadas de um por dois metros e têm a 

função de facilitar o escoamento da água. Em um período de 20 anos essa área natural foi 

reduzida a metade e a parte desmatada foi drenada e substituida por plantio de grãos. 

 A segunda área pertence à propriedade rural Lagoa do Bom Fim (A2), município de 

Perolândia (17º29’15’’ S e 52º12’27’’W) com aproximadamente 60 hectares de campo de 

murundus (fig. 3). Essa propriedade faz parte de um Projeto de reforma agrária, os integrantes 

do movimento já estão assentados há aproximadamente 22 anos na área. Este campo de mu-

rundu se encontra todo drenado, além de ser utilizado como pastagem durante a estação seca. 

De acordo com o proprietário do lote ele possui em torno de dez cabeças de gado na área. 

Geralmente eles submetem esta área a processos de queimadas para regeneração da vegetação 
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lenhosa. Através de imagens de satélites foi possível observar formações arenosas sobre esse 

campo de murundu em que o levantamento foi realizado. Em um período de 20 anos esse 

campo de murundu foi intensamente reduzido, caracterizando-o como o mais antropizado 

quando comparado com as outras duas áreas trabalhadas. 

 A terceira área pertence à propriedade rural Rio Paraíso (A3), município 

de Jataí (17º44’38’’S e 51º32’35’’W) com aproximadamente 357 hectares de campo de 

murundu (fig. 4). Esta área fica próxima de um curso d’água (Rio Doce), divide os muni-

cípios de Jataí e Rio Verde, e é circundada por uma matriz de cana-de-açúcar. Entretanto, 

é notoriamente o remanescente mais preservado, pois não foi observado drenos e nem a 

presença de gado. O estado de conservação dessa área pode ser em decorrência da proxi-

midade com o Rio, em função desta fisionomia representar um importante mantenedor do 

regime hídrico local. 

 

 

 

Figura 1 - Localização das três áreas de Campos de murundus estudadas na Bacia do Rio Cla-

ro, Sudoeste de Goiás. 
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Figura 2 - Mapa de localização campo de murundus da Fazenda Boa Vista Jataí, GO. 

 

 

 
 

Figura 3 - Mapa de localização campos de murundus da Fazenda Lagoa do Bom fim Perolân-

dia, GO. 
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Figura 4 - Mapa de localização Campos de murundus da Fazenda Rio Paraíso Jataí, GO. 

 

 

Mensuração dos monchões e Levantamento da vegetação lenhosa 

 

 Os monchões presentes em cada parcela foram contabilizados e tiveram a altura e dois 

diâmetros medidos. Foram calculados os valores médios referentes à altura e diâmetros visan-

do estimar a área total ocupada pelos mesmos em cada tratamento sensu (Oliveira-Filho, 1992 

b). Visando avaliar possíveis distribuições diferenciais de espécies sobre os monchões, os 

mesmos foram seccionados visualmente em três micro-ambientes distintos: topo (T), meio 

(M), base (B), além da região denominada depressão (D), destituída de vegetação lenhosa. 

Estes dados foram comparados para cada uma das três áreas. O critério de subdivisão dos 

monchões foi arbitrário, sendo considerado aproximadamente 1∕3 dos monchões para cada 

uma das secções. O topo do monchão é a região localizada no ápice do monchão, meio cor-

responde à região intermediária entre o topo e a base do monchão, e a base é a região locali-

zada próxima às depressões onde há afloramento do lençol freático. 

 Utilizamos o teste 
2
 para comparar a abundância dos indivíduos lenhosos encontrados 

em cada uma das áreas, para cada setor dos monchões (topo, meio e base). Para comparação 

dos dados referentes aos monchões (número de monchões por área, altura, área de ocupação e 
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volume), foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis através do programa Bio Estat 

5.3. 

 O levantamento fitossociológico das três áreas foi feito entre o período de Setembro de 

2010 à Junho de 2011, com os respectivos parâmetros fitossociológicos avaliados: densidade 

relativa (DR), dominância relativa (DoR), frequência relativa (FR) e valor de importância 

(VI), separadamente e em conjunto para as três áreas. A metodologia adotada para o levanta-

mento seguiu o Manual de parcelas permanentes para os biomas Cerrado e Pantanal (sensu 

Felfili et al., 2005), visando comparações com outros estudos nessas fitofisionomias de cam-

pos de murundus. Para o levantamento da vegetação lenhosa sobre os monchões foram aloca-

das 20 parcelas retangulares de 20×50m (1000m²) em cada uma das áreas, totalizando seis 

hectares levantados. Todos os indivíduos lenhosos incluindo até mesmo lianas com diâmetro 

da base (medidos a 0,3 m do solo), maiores ou iguais do que três cm (db ≥ 3 cm) foram amos-

trados. Seus diâmetros foram medidos com fita métrica e, no caso de fustes múltiplos, medi-

mos apenas aqueles iguais ou maiores que o limite de inclusão. A altura total dos indivíduos 

foi estimada, utilizando a altura conhecida de um dos integrantes da equipe, já que os indiví-

duos, em geral, não ultrapassavam três metros. Indivíduos lenhosos férteis (flor e/ou fruto) ou 

mesmo estéreis com identidade duvidosa tiveram material botânico coletado e herborizado 

para posterior identificação. O material testemunho encontra-se depositado no Herbário Jatai-

ense (HJ) do Campus Jataí - Universidade Federal de Goiás. Espécimes não identificados ao 

nível específico foram enviados para especialistas de outras instituições. O sistema de classi-

ficação botânica adotado foi o APG III (Angiosperm Phylogeny Group, 2009). 

 A diversidade de espécies da vegetação lenhosa foi avaliada a partir dos índices de 

Shannon (H’) e de equabilidade de Pielou (J’). Os valores dos índices de diversidade em cada 

uma das áreas foram comparados aos pares com a finalidade de verificar diferenças pelo Teste 

t de Hutcheson a 5% de significância (Zar, 2009). Para estimar a riqueza entre as áreas foi 

utilizado o estimador de riqueza Jackknife (1ª e 2ª ordem). 

 Utilizamos a análise de correspondência distendida (DCA) em duas situações: uma 

sobre os agrupamentos da vegetação lenhosa em cada uma das parcelas amostradas em suas 

respectivas áreas e outra ordenando as espécies segundo sua localização no topo, meio e base 

dos monchões, em cada uma das áreas. A DCA tem a função de separar as parcelas em cada 

uma das áreas espacializando os dados referentes às espécies, permitindo melhor visualização 

dos agrupamentos da vegetação. Essas análises foram realizadas com o auxílio do programa 

PCOrd 5 (McCune & Mefford, 2006). 
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 Para comparar a abundância dos indivíduos lenhosos encontrados em cada uma das 

áreas, sobre os monchões entre topo, meio e base, foi utilizado o teste 
2
. Este testou a hipóte-

se nula de que a distribuição é independente do tratamento. Espécies com distribuição signifi-

cativamente diferente entre os tratamentos receberam uma distinção de serem significativa-

mente positiva (+) ou negativa (-). 

 Os diâmetros da vegetação lenhosa foram medidos e contabilizados. Através dos dife-

rentes diâmetros obtidos dos espécimes amostrados nos três micro-ambientes, nas diferentes 

áreas trabalhadas. Obtivemos valores referentes a duas classes de diâmetros adotadas para as 

análises dos dados (3–5m e >5m). A opção por essas classes de diâmetros se deu pelo fato dos 

indivíduos presentes na área serem árvores de pequeno porte e arbustos. 

 A similaridade florística entre as áreas foi comparada aos pares através dos índices de 

Sørensen (Brower & Zar, 1977) e Morisita (Magurran, 1988) e processados no programa Ex-

cel. O Índice de similaridade de Sørensen (Zar, 2009) analisa dados de presença e ausência 

das espécies nas comunidades em estudo, dando maior peso para as espécies comuns entre as 

comunidades. O valor do Índice de Sørensen varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 os va-

lores mais similares são as comunidades entre si. O índice de Morisita é uma análise quantita-

tiva da composição florística e leva em consideração a abundância das espécies (Magurran, 

1988). 

 

Índice de Sørensen: 

 

 

Sendo: 

A = número de espécies encontradas na área 1. 

B = número de espécies encontradas na área 2. 

C = número de espécies comuns as duas áreas. 

 

Índice de Morisita: 

 

Sendo: 

ani = Número de indivíduos da espécie i registrados na área 1 
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bni = Número de indivíduos da espécie i registrados na área 2 

aN = Total de indivíduos registrados área 1 

bN = Total de indivíduos registrados área 2 

 

 Para estimar a riqueza entre as áreas amostradas foram usados os estimadores Jackkni-

fe de 1ª e 2ª ordem. Esses são capazes de projetar a riqueza total de espécies a partir da rique-

za de espécies das amostras e da heterogeneidade entre elas (Heltsche & Forrester 1983 apud 

Carvalho et al., 2008). O estimador de riqueza de espécies Jackknife 1ª ordem se baseia na 

presença de espécies em uma única unidade amostral. 

 

SJack1 = estimador de riqueza de Jackknife de 1ª ordem 

Sobs = número total de espécies observadas em todas as amostras 

Q1 = número de espécies que ocorrem só em uma amostra (espécies únicas) 

m = número de amostras 

 

 Já o estimador de riqueza Jackknife 2ª ordem é uma função do número de espécies que 

ocorre em uma amostra (espécies únicas), bem como do número de espécies que ocorre em 

duas amostras (espécies duplicadas). 

 

SJack2 = estimador de riqueza de Jackknife de 2ª ordem 

Sobs = número total de espécies observadas em todas as amostras 

Q1 = número de espécies que ocorre só em uma amostra (únicas) 

Q2 = número de espécies que ocorre só em duas amostras (duplicatas) 

m = número de amostras 

 

Resultados e discussões 

 

 Nos seis hectares de campos de murundus levantados, foram contabilizados 455 mon-

chões ocupando um total de 37.528,3m² (Tab. 1) sendo o restante (37,5%) ocupado por de-

pressões. A1 e A2 tiveram número de monchões significativamente maior do que A3 (H = 

27,29; gl = 2; p < 0,0001). A área total ocupada por monchões em A1, A2 e A3 foi de 

18.054,2m² (90,2%), 9.654,0m² (48,3%) e 9.820,0m² (49,1%), respectivamente, sendo que A1 
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apresentou área significativamente maior do que A2 e A3 (H = 24,41; gl = 2; p < 0,0001). Da 

mesma forma, a altura dos monchões foi significativamente maior em A1 em relação a A2 e 

A3 (H = 17,45; gl = 2; p < 0,001). A1 também teve volume dos monchões significativamente 

maior do que A3, que por sua vez, foi significativamente maior do que A2 (H = 38,11; gl = 2; 

p < 0,0001). 

 Em A1 foram contabilizados 165 monchões (média 115,5 ± 90,1) com área de ocupa-

ção total dos monchões de 18.054,2 m², e 95,2% da área total (tab. 1). Avaliando a distribui-

ção da vegetação lenhosa no topo dos monchões foram registrados 289 indivíduos lenhosos 

com 25 espécies, meio 129 indivíduos lenhosos com 14 espécies e base 43 indivíduos lenho-

sos com sete espécies. Em A2 foram contabilizados 199 monchões (média 49,6 ± 34,0) com 

área de ocupação total de 9.654,0 m², 49,3% da área total (tab. 1). No topo dos monchões fo-

ram registrados 237 indivíduos lenhosos com 16 espécies, meio 253 indivíduos lenhosos com 

13 espécies e na base 65 indivíduos lenhosos com 14 espécies. Em A3 foram contabilizados 

91 monchões (média 109,8 ±67,7) com área de ocupação total de 9.820,0 m², 50% da área 

total (tab. 1). No topo dos monchões foram registrados 320 indivíduos lenhosos com 12 espé-

cies, meio 170 indivíduos lenhosos com 13 espécies e na base 30 indivíduos lenhosos com 

cinco espécies. 

 O número de monchões foi significativamente diferente entre as três áreas (H = 27,29; 

gl = 2; p < 0,0001), sendo que A1 e A2 tiveram maior número de monchões do que A3 (Tab. 

1). A altura dos monchões foi significativamente diferente entre as três áreas (H = 183,64; gl 

= 2; p < 0,0001), sendo que A1 teve alturas maiores do que A2 e A3 (Tab. 1). O tamanho (al-

tura e diâmetro) dos monchões pode estar relacionado ao tempo de formação geológica dos 

mesmos, ou até mesmo a forma de utilização dessas áreas (Bordignon et al., 2007; Resende et 

al., 2004). 

 Em função da base dos monchões estarem próximas às depressões, foi registrado bai-

xo número de indivíduos lenhosos, ocorrendo cinco espécies preferenciais: Bowdichia virgili-

oides, Byrsonima sp., Byrsonima verbascifolia, Hancornia speciosa e Solanum lycocarpum. 

Mesmo sendo espécies tipicamente encontradas em ambientes bem drenados, esse achado 

sugere que podem estar mais adaptadas às condições de alagamento, pois apresentaram ocor-

rência somente neste micro-ambiente (tab. 1). No meio dos monchões foi registrado cinco 

espécies preferenciais: Aspidosperma tomentosum, Dendropanax cuneatus, Diospyros bur-

chellii, Hyptis crenata e Styrax ferrugineus. A distribuição preferencial de algumas espécies 
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sobre o monchão se justifica pela característica do solo, que é semelhante a áreas de cerrado 

sentido restrito (Silva, 2010). 

 A base dos monchões é o local com baixo desenvolvimento de vegetação lenhosa, 

devido a sua proximidade com as depressões da área. Neste caso, o excesso de água no solo 

causa redução da concentração de oxigênio no mesmo e restringe o desenvolvimento de espé-

cies lenhosas típicas de cerrado sentido restrito que são adaptadas a solos bem drenados (A-

morim & Batalha, 2006). 

 No topo dos monchões entre as três áreas foi registrada a ocorrência de 26 espécies 

preferenciais a este micro-ambiente: Hortia oreadica, Kielmeyera sp., Myrcia splendens, 

Rourea induta, Byrsonima intermedia, Campomanesia sp., Aiouea trinervis, Alibertia edulis, 

Eugenia sp., Guapira graciliflora, Myrcia uberavensis, Qualea multiflora, Vochysia rufa, 

Xylopia aromatica, Albizia polycephala, Baccharys sp., Chresta sphaerocephala, Copaifera 

langsdorffii, Curatella americana, Eugenia aurata, Handroanthus ochraceus, Heteropterys 

byrsonimiifolia, Hymenaea stigonocarpa, Indeterminado 1, Magonia pubescens e Vochysia 

tucanorum (tab. 1). No topo é notória a preferência de desenvolvimento das espécies devido à 

melhor condição de drenagem no local, a vegetação predominante no mesmo é de cerrado 

sentido restrito. 

 Nesse contexto, observamos que o topo e meio, devido à maior drenagem do solo, 

favorece o estabelecimento de plantas lenhosas típicas do cerrado sentido restrito, os mon-

chões funcionam como ilhas capazes de abrigar espécies lenhosas do cerrado, que normal-

mente são intolerantes à saturação hídrica (Oliveira-Filho, 1992 b). Neste trabalho foi eviden-

ciado sete espécies do gênero Byrsonima, a presença destas representa uma característica im-

portante para essas áreas, no Parque Estadual do Araguaia foi observado colônias monodomi-

nantes de algumas espécies do referido gênero (Marimon et. al., 2012). 

 Entre as espécies (tab. 3) ocorrentes nos diferentes micro-ambientes de A1, observa-

mos que estas ocorrem em áreas de cerrado sentido restrito, algumas espécies levantadas nesta 

área foram encontradas em outros campos de murundus brasileiros. Ainda foi registrada a 

ocorrência das espécies Tachigali vulgaris e Cecropia pachystachya de formações secundá-

rias próximas aos drenos presentes na área, pode ser considerada uma evidência do impacto 

da implantação desses em um período de 15 anos, favorecendo assim o desenvolvimento de 

outras espécies não só de cerrado sentido retrito. 

 Em função de A2 ser à área mais antropizada pelos processos de drenagem e pasta-

gem, a vegetação lenhosa apresentou maior área basal, e na base dos monchões tivemos maior 
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número de espécies lenhosas quando comparadas com A1 e A3 (tab. 1). Essa caracterização 

mais diferenciada, relacionada às maiores área basal da vegetação lenhosa, pode ser um refle-

xo do grau de perturbação da área, que esta caminhando para se transformar em um cerrado 

sentido restrito influenciado por pressões antrópicas. 

 A3 foi à área considerada mais preservada, pois não foi observada a presença de gado 

na área e nem drenos. Nesta foi observado menor número de monchões dentro dos dois hecta-

res estimados, porém a ocupação da vegetação lenhosa nos diferentes micro-ambientes sobre 

os monchões foi semelhante ao padrão de distribuição de A1 (tab. 1). 

 No topo de A2 tivemos abundância da vegetação lenhosa abaixo da esperada (tab. 1). 

No meio dos monchões de A1 e A3 a abundância da vegetação lenhosa também se mostrou 

abaixo da esperada e em A2 o meio do monchão apresentou abundância acima da esperada. A 

base dos monchões é o local em que há menor número de indivíduos lenhosos por se localiza-

rem próximas às depressões entre os monchões, em A1 e A3 a abundância da vegetação le-

nhosa esteve abaixo da esperada, em A2 a abundância foi acima da esperada. A base de A2 

apresentou maior abundância da vegetação quando comparado à A1 e A3 em função do pro-

cesso de drenagem do solo, que já esta refletindo em uma mudança na caracterização da área 

(tab. 1). 

 Em todo o levantamento, foram registrados 1536 indivíduos lenhosos (A1: 461; A2: 

555; A3: 520) e área basal de 5,736m
2
 (A1: 1,33; A2: 2,67; A3: 1,73) (Tab. 2). No total, fo-

ram registradas 90 espécies lenhosas, distribuídas em 33 famílias. As projeções de riqueza de 

espécies estimadas pelo Jackknife de 1ª e 2ª ordem foram maiores, com valores de 120,5 e 

137,1 espécies estimadas, respectivamente. Entretanto, essas estimativas não se diferenciaram 

entre os três campos de murundus estudados (Tab. 2). O índice de Shannon (H’) em todo o 

levantamento foi de 3,17 nats.ind
-1

 e a equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,70. A1 apresentou 

diversidade significativamente maior do que A2 (t = 6,93; p < 0,0001) e A3 (t = 9,95; p < 

0,0001), ao passo que A2 foi significativamente maior do que A3 (t = 3,42; p < 0,001). 

 Comparando os valores de diversidade para as três áreas, pelo teste t, A1 teve diversi-

dade significativamente maior do que A2, que por sua vez, foi significativamente maior do 

que A3 (tab. 2). Comparando esses valores de diversidade encontrados no Sudoeste Goiano, 

com os valores encontrados em outros estados brasileiros em áreas de campos de murundus 

obtivemos os seguintes resultados: na Baixada Cuiabana - MT H’=2,40 (Oliveira-Filho, 1992 

a), em Uberlândia - MG H’=3,56 (Resende et al., 2004), no Nordeste de RR H’=0,87 (Barbo-

sa et al., 2005), no Parque Estadual do Araguaia Parque Estadual do Araguaia - MT H’=2,38 



 

67 

 

(Jancoski, 2010) e em Brasília – DF H’=3,11 (Silva et al., 2010). Os valores de diversidade 

do presente estudo são intermediários aos valores acima citados. As variações da diversidade 

de espécies estão relacionadas a condições ambientais onde poucas espécies colonizam sobre 

os murundus, podendo o número de espécies variar de acordo com os fluxos de inundação da 

área e o tamanho do monchão (Oliveira-Filho, 1992 b). Campos de murundus antropizados 

podem apresentar maiores valores de diversidade como resultado da heterogeneidade ambien-

tal provocada pelo impacto, favorecendo a ocupação de espécies resistentes (Resende et al., 

2004). 

 A riqueza estimada pelo Jackknife de 1ª e 2ª ordem mostra que a riqueza florística foi 

semelhante entre as três áreas estudadas (tab. 2), as espécies que se desenvolvem nessas for-

mações no Sudoeste de Goiás não apresentaram variações elevadas no que se refere à riqueza 

da composição florística. 

 

Tabela 1 - Disposição da vegetação lenhosa sobre os monchões entre Topo, Meio e Base. 

Número de monchões, altura e área média de ocupação dos monchões. O 
2
 testa a hipótese 

nula de que a distribuição é independente do tratamento. Espécies com distribuição significa-

tivamente diferente entre os tratamentos têm os valores seguidos de sinais positivos (+) ou 

negativos (-) designando abundância acima ou abaixo da esperada, respectivamente, em rela-

ção ao total de indivíduos no levantamento. Em três áreas de campos de murundus no Sudoes-

te Goiano: Área1 (A1) Fazenda Boa Vista Jataí - GO, Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom 

Fim Perolândia - GO e Área3 (A3) Fazenda Rio Paraíso Jataí – GO. 

Área A1 A2 A3 Total 

Número de monchões 165 199 91 461 

Mediana do nº de monchões por parcela 8a 9a 4b 8,0 

Base 
2
 43- 65+ 30- 138 

Meio 
2
 129- 253+ 170- 552 

Topo 
2
 289+ 237- 320+ 846 

Altura média (m) 1,20a 0,46b 0,89b 0,81 

Área dos monchões por hectare (m
2
.ha

-1
) 9027,1a 4827,0b 4910,0b 18764,1 

Volume dos monchões por hectare (m
3
.ha

-1
) 7712,1a 1590,5c 3172,2b 12474,8 
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Tabela 2 - Dados totais e comparativos da estrutura lenhosa em seis hectares levantados em 

três áreas de campos de murundus no Sudoeste Goiano. Área1 (A1) Fazenda Boa Vista Jataí - 

GO, Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Área3 (A3) Fazenda Rio Pa-

raíso Jataí – GO. Com Número total de indivíduos, Número total de espécies, Número de fa-

mílias, Densidade (D) Número de Monchões, Área basal (AB), Índice de diversidade (H’), 

Equabilidade (J’) e Jackknife (1ª e 2ª ordem). Os Índices de diversidade foram comparados 

pelo teste t de Hutcheson, mostraram que foram diferentes entre si. 
Área A1 A2 A3 Total 

Área amostrada (hectare) 2 2 2 6 

Número de Indivíduos 461 555 520 1536 

Número de Espécies 47 45 40 90 

Número de famílias 23 23 24 33 

Densidade estimada (ind.ha
-1

) 230,5 277,5 260,0 256,0 

Densidade média dos indivíduos (ind. ha
-1

) 230,5b 277,5a 260,0ab 256,0 

Área basal estimada (m
2
.ha

-1
) 1,33 2,67 1,73 5,74 

Área basal média (m
2
.ha

-1
) 0,66b 1,33a 0,86ab 3,01 

Diversidade (H’: nat.ind
-1

) 3,17a 2,64b 2,33c 3,17 

Equabilidade (J’) 0,83 0,70 0,63 0,70 

Jackknife 1ª Ordem 62,2 60,2 56,1 120,5 

Jackknife 2ª Ordem 69,8 68,6 67,0 137,1 

 

 Miconia albicans (tab. 3) representou 55,7% do VI total, A2 apresentou maior DoR e 

A3 maior DR da referida espécie (tab. 4), é uma espécie que necessita de grandes níveis de 

luz para sua germinação e para o estabelecimento de novos indivíduos (Virillo, 2006). Ainda 

é considerada uma espécie de formações secundárias, podendo se caracterizar como indicado-

ra de ambientes alterados (Pereira & Alves, 2007). Embora A3 seja a área em que foi obser-

vado menor interferência antrópica, apresentou elevada abundância da referida espécie (tab. 

3), isso pode ser uma evidência do nível de antropização dos campos de murundus, uma vez 

que só passaram a ser consideradas APP’S em 2007 no Estado de Goiás, a conservação dessas 

áreas já se encontrarem bem comprometidas. 

 Aegiphila verticillata, ocorreu nas três áreas, em A3 apresentou maiores DR, DoR e 

FR e abundância acima da esperada em A3 (tab. 3 e 4). Esta ocorre em altas densidades em 

cerrados (Lopes et al., 2011), em processos de regeneração possui alta capacidade de desen-

volvimento (Lima et al., 2009), podendo apresentar bom desenvolvimento em áreas de cerra-

do alagadas. Kielmeyera coriacea se destacou com o maior valor de DoR e apresentou abun-
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dância acima da esperada em A2 (tab. 4). Casearia sylvestris apresentou maiores DR, DoR e 

FR em A3 (tab. 3), com abundância acima da esperada em A1 (tab. 4). Esta espécie foi regis-

trada entre as de maior ocorrência em campos de murundus no MT (Marimon et al., 2012). 

Davilla elliptica apresentou maior DR A1 (tab. 3 e 4). Em área de campo de murundus que 

sofreu influência do fogo D. elliptica foi considerada uma espécie com alta capacidade de 

rebrota (Jancoski, 2010). Entre as espécies que ocorreram em maior abundância entre as áreas 

trabalhadas, parecem bem adaptadas a se desenvolverem nessa fisionomia, e estiveram pre-

sentes no PEA foram: Miconia albicans, Casearia sylvestris e Davilla elliptica (Marimon et 

al.,2012). 

 Alchornea triplinervea apresentou maior DoR em A3, a espécie não apresentou valor 

significativo a aplicação do teste 
2
 nas três áreas estudadas. Geralmente apresentam ampla 

distribuição em áreas de Cerrado (Cardoso-Leite, 2005), em áreas de reflorestamento iniciam 

processo sucessional (Pinheiro et al., 2008) sendo caracterizada como espécie generalista, 

apresenta plasticidade fisiológica de adaptação a diferentes ambientes (Castro, 2004). 

 Ocorreram 12 espécies em comum a duas das áreas trabalhadas, com até cinco indiví-

duos. E estiveram ausentes em pelo menos uma das áreas. Destacam-se: Leptolobium dasy-

carpum apresentou 14% do VI total maior DR em A2 (tab. 3), se destacando como a segunda 

espécie a apresentar maior número de indivíduos no levantamento total, além de apresentar 

abundância acima da esperada em A1 (tab. 4). Esta espécie é considerada como uma das mais 

frequentes (Costa, 2007) e abundantes em Cerrado (Batista et al., 2007). 
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Tabela 3 - Análise dos parâmetros quantitativos das espécies lenhosas amostradas em três áreas de campos de murundus no Sudoeste Goiano. 

Área1 (A1) Fazenda Boa Vista Jataí - GO, Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Área3 (A3) Fazenda Rio Paraíso Jataí – 

GO. Densidade relativa (DR); Dominância relativa (DoR); Frequência relativa (FR); Número de indivíduos (N); Área basal (AB) e Valor de im-

portância (VI). As espécies estão dispostas em ordem decrescente de VI total. 

Espécies  A1   A2   A3   Total  

 DR DoR FR DR DoR FR DR DoR FR N AB VI 

Miconia albicans (Sw.) Triana 15,6 10,6 8,7 28,1 28,1 8,2 40 22,5 11,9 436 1,283 55,7 

Aegiphila verticillata Cham. 6,9 4,9 6 4,5 2,3 5,3 16,9 20,4 9,8 45 0,479 22,3 

Kielmeyera coriacea (Sp.reng.) Mart. 2,4 1,6 4,9 9,7 11,4 9,4 2,5 1,5 7 78 0,353 15,9 

Leptolobium dasycarpum (Vog.) Yakovl. 2,2 0,7 4,3 16,2 6,8 8,8 _ _ _ 100 0,193 14,1 

Casearia sylvestris Sw. 1,7 1,2 1,6 4,1 2,3 5,3 9 4,4 7 78 0,154 11,5 

Davilla elliptica St. Hil 9,8 4,5 8,2 0,4 0,3 1,2 0,8 0,2 2,8 51 0,072 8,5 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. 1,1 2,3 1,6 4,9 4,3 3,5 1 1 2,8 37 0,163 8,0 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. _ _ _ 4,1 9,4 3,5 0,8 0,6 0,7 27 0,26 7,8 

Buchenavia tomentosa Eichler 0,2 0,5 0,5 1,3 3,1 2,3 2,3 9,4 3,5 20 0,253 7,7 

Gochnatia sp. _ _ _ 7,4 4,8 2,3 1,2 0,9 0,7 47 0,145 6,6 

Dimorphandra mollis Benth. 1,5 6 2,2 _ _ _ 2,3 4 4,2 19 0,15 6,3 

Alchornea triplinervea (Sp.rengel) 1,3 2,6 2,7 0,5 0,4 1,8 0,8 9 0,7 13 0,2 6,3 

Tibouchina stenocarpa (DC.) Cong. 9,3 6,6 3,8 _ _ _ _ _ _ 43 0,088 6,1 

Vernonia polyanthes Less. _ _ _ 1,4 1,6 4,1 3,5 1,3 6,3 26 0,067 5,8 

Tachigali vulgaris L. G. Silva & H. C. Lima 1,7 10,1 3,8 0,4 0,4 1,2 _ _ _ 10 0,146 5,2 

Byrsonima coriacea (SW.) 4,6 3,1 6 0,5 0,3 1,8 _ _ _ 24 0,049 5,2 

Qualea grandiflora Mart. _ _ _ 0,4 2,1 1,2 3,8 3,3 2,8 22 0,112 4,9 

Cecropia pachystachya Trécul 2,2 10,9 2,7 _ _ _ 0,2 0,1 0,7 11 0,148 4,8 

Guapira noxia (Netto) Lundell _ _ _ 0,7 2,5 1,2 1,7 1,3 4,2 13 0,088 4,4 

Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg. 6,9 3,8 2,2 _ _ _ _ _ _ 32 0,051 4,0 

Miconia rubiginosa (Bonp.) DC. 3,5 5,4 3,3 _ _ _ _ _ _ 16 0,072 3,8 

Schefflera macrocarpa (Cham & Schltdl.) Frodin 0,4 0,6 0,5 1,8 1,9 4,7 _ _ _ 12 0,059 3,8 
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Annona sp. _ _ _ 1,8 3,3 3,5 _ _ _ 10 0,088 3,7 

Caryocar brasiliense Camb. 0,2 1,7 0,5 1,0 2,9 3,5 1 2,9 3,5 6 0,073 3,2 

Pouteria sp. _ _ _ _ _ _ 2,5 2,7 3,5 13 0,047 2,9 

Heteropterys campestris (HBK) 3 2,1 3,3 _ _ _ _ _ _ 14 0,028 2,9 

Annona crassiflora Mart. _ _ _ 1,3 1,9 3,5 _ _ _ 7 0,05 2,8 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) 0,4 0,9 1,1 0,5 1,6 1,8 _ _ _ 5 0,054 2,5 

Ouratea spectabilis (Mart.) _ _ _ 1,3 0,8 3,5 _ _ _ 7 0,021 2,3 

Bauhinia sp. 2,2 1,7 2,7 _ _ _ _ _ _ 10 0,022 2,3 

Palicourea rigida Kunth 2,4 0,9 2,2 _ _ _ 0,19 5 0,7 12 0,013 2,2 

Connarus suberosus Planch. 1,7 2,1 2,7 _ _ _ _ _ _ 8 0,028 2,2 

Kielmeyera sp. 2,2 1,2 2,7 _ _ _ _ _ _ 10 0,015 2,2 

Erythroxylum campestre A. St.-Hil. 2,4 1,6 4,9 _ _ _ _ _ _ 10 0,028 2,1 

Byrsonima sericea DC. 0,2 0,2 0,5 _ _ _ 0,58 2,6 2,1 4 0,047 2,1 

Banisteriopsis sp.2 1,5 0,8 2,7 _ _ _ _ _ _ 7 0,011 1,9 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 1,5 3,9 1,1 _ _ _ _ _ _ 7 0,053 1,9 

Myrcia sp. _ _ _ _ _ _ 0,77 2,6 2,1 4 0,044 1,8 

Neea theifera Oerst. _ _ _ 0,5 0,9 1,8 0,19 0,3 0,7 4 0,028 1,7 

Guapira opposita (Velloso) Reitz  2,2 0,9 1,1 _ _ _ 0,19 0,1 0,7 11 0,014 1,7 

Terminalia argentea Mart. & Zucc. _ _ _ 0,7 0,8 2,3 _ _ _ 4 0,022 1,6 

Vernonia sp. _ _ _ 0,2 0 0,6 0,77 1,6 2,1 5 0,029 1,6 

Ouratea castaneifolia Engl. _ _ _ _ _ _ 0,77 1 2,8 4 0,017 1,6 

Aspidosperma macrocarpa Mart. _ _ _ 1,3 0,7 1,8 _ _ _ 7 0,018 1,5 

Hortia oreadica Vand. 1,1 10 3,5 _ _ _ _ _ _ 11 0,015 1,5 

Rourea induta Planch. 1,1 0,6 2,2 _ _ _ _ _ _ 5 0,008 1,5 

Byrsonima basiloba A. Juss. _ _ _ 0,4 0,8 1,2 0,19 0,2 0,7 3 0,024 1,4 

Qualea parviflora Mart. _ _ _ 0,2 0,3 0,6 0,38 1,4 1,4 3 0,032 1,2 

Erythroxylum tortuosum Mart. _ _ _ 0,2 0,1 0,6 0,38 0,7 1,4 3 0,016 1,2 

Byrsonima ferruginea Var. _ _ _ 0,5 0,4 1,8 _ _ _ 3 0,012 1,1 

Continuação tab. 3 
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Byrsonima intermedia A. Juss. 0,4 0,2 1,1 _ _ _ 0,38 0,2 0,7 4 0,006 1,1 

Roupala montana Aubl. _ _ _ 0,7 0,2 1,8 _ _ _ 4 0,005 1,1 

Xylopia aromatica (Lamarck) _ _ _ 0,4 1,4 0,6 _ _ _ 2 0,037 1,0 

Vochysia rufa (Sp.r.) Mart. _ _ _ 0,2 0,6 0,6 0,2 0,6 0,6 2 0,018 0,9 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker  0,4 0,9 0,5 0,2 0,1 0,6 _ _ _ 3 0,014 0,9 

Solanum sp. _ _ _ 0,4 0,6 1,2 _ _ _ 2 0,015 0,9 

Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. _ _ _ _ _ _ 0,77 0,4 1,4 4 0,007 0,9 

Campomanesia sp. 0,9 0,5 1,1 _ _ _ _ _ _ 4 0,006 0,9 

Solanum cf lycocarpum A. St. Hil. 0,2 0,1 0,5 _ _ _ 1,54 2,9 3,5 9 0,004 0,9 

Magonia pubescens St. Hil. _ _ _ 0,2 1,1 0,6 _ _ _ 1 0,029 0,8 

Tibouchina stenocarpa (DC.) Cogn _ _ _ 0,5 0,2 1,1 _ _ _ 3 0,005 0,8 

Byrsonima verbacifolia (L.) Rich. _ _ _ 0,2 0,8 0,6 _ _ _ 1 0,021 0,7 

Campomanesia sp. _ _ _ 0,5 0,5 0,6 _ _ _ 3 0,013 0,7 

Banisteriopsis sp.1 _ _ _ _ _ _ 0,38 0,1 1,4 2 0,002 0,7 

Duguetia furfuracea A. St.-Hil. _ _ _ _ _ _ 0,38 0,1 1,4 2 0,002 0,7 

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) 0,4 0,1 1,1 _ _ _ _ _ _ 2 0,002 0,7 

Alibertia edulis (L. Rich.) 0,4 0,1 1,1 _ _ _ _ _ _ 2 0,002 0,7 

Myrcia uberavensis O. Berg. _ _ _ _ _ _ 0,38 0,9 0,7 2 0,015 0,6 

Tachigali aureum (Tul.) Benth. _ _ _ 0,4 0,3 0,6 _ _ _ 2 0,009 0,5 

Hymenea stigonocarpa Mart. ex Hayne 0,2 0,8 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,010 0,5 

Qualea multiflora Mart. _ _ _ _ _ _ 0,38 0,2 0,7 2 0,003 0,4 

Eugenia sp. 0,4 0,2 0,5 _ _ _ _ _ _ 2 0,003 0,4 

Byrsonima sp. _ _ _ _ _ _ 0,19 0,4 0,7 1 0,006 0,4 

Aiouea trinervis (Meisn.) 0,4 0,1 0,5 _ _ _ _ _ _ 2 0,001 0,4 

Albizia polycephala (Benth.)  _ _ _ _ _ _ 0,19 0,3 0,7 1 0,005 0,4 

Copaifera langsdorffii (Desf.) _ _ _ _ _ _ 0,19 0,3 0,7 1 0,005 0,4 

Hancornia speciosa (Gomes.) _ _ _ 0,2 0,2 0,6 _ _ _ 1 0,004 0,4 

Curatella americana L. _ _ _ 0,2 0,2 0,6 _ _ _ 1 0,004 0,4 

Continuação tab. 3 
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Diospyros burchellii Hern. _ _ _ _ _ _ 0,19 0,2 0,7 1 0,004 0,4 

Aspidosperma tomentosum Mart. _ _ _ 0,2 0,1 0,6 _ _ _ 1 0,004 0,4 

Styrax ferrugineus Nees & Mart 0,2 0,3 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,004 0,4 

Dendropanax cuneatus (DC.) 0,2 0,2 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,003 0,4 

Eugenia aurata O.Berg. _ _ _ _ _ _ 0,19 0,2 0,7 1 0,003 0,4 

Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss. 0,2 0,2 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,003 0,4 

Vochysia tucanorum Mart. _ _ _ 0,2 0,1 0,6 _ _ _ 1 0,002 0,4 

Chresta sphaerocephala DC. 0,2 0,1 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,002 0,3 

Bowdichia virgilioides Kunth.  _ _ _ 0,2 0,1 0,6 _ _ _ 1 0,002 0,3 

Handroanthus ochraceus (Chamisso) _ _ _ 0,2 0,1 0,6 _ _ _ 1 0,001 0,3 

Baccharys sp. 0,2 0,1 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,001 0,3 

Hyptis crenata Pohl. 0,2 0,1 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,001 0,3 

Indeterminado 1 0,2 0,1 0,5 _ _ _ _ _ _ 1 0,001 0,3 

 

Continuação tab. 3 
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 Eriotheca pubescens representou 7,8% VI total, A2 apresentou maiores valores DR, 

DoR e FR. Com abundância da espécie acima da esperada (tab. 4), é uma espécie que não 

ocorre com muita freqüência em áreas de Cerrado sentido restrito. Mas é considerada peculiar 

sua ocorrência no referido bioma (Neri et al., 2007). Gochnatia sp. apresentou 6,6% do VI 

total com maior DR e abundancia acima da esperada em A2 (tab. 3 e 4). Dimorphandra mollis 

apresentou 6,3% VI total, com maiores valores DR e FR em A2. A aplicação do teste 
2
 não 

foi significativo em A1 e A3, em A2 abundância da espécie foi abaixo da esperada, pode ser 

encontrada em área de Cerrado denso (Cardoso et al., 2009), com altos valores de importância 

em áreas de Cerrados (Guntzel et al., 2011). Tibouchina stenocarpa representou 6,1% VI to-

tal, sua ocorrência foi registrada em A1 em parcelas próximas aos drenos que a área possui. 

Apresentando abundância acima da esperada (tab. 4). Vernonia polyanthes representou 5,8% 

VI total, e esteve presente em A2 e A3. Em A3 esta apresentou maiores valores DR e FR (tab. 

3), apresentou abundância acima da esperada na referida área (tab. 4). Foi registrada em cam-

po de murundu de Uberlândia – MG (Resende et al., 2004). Byrsonima coriacea também re-

presentou 5,2% do VI total, esteve presente em A1 e A2 (tab. 3). Em A1 apresentou maior FR 

e abundância a cima da esperada (tab. 4). 

 Tachigali vulgaris com 5,2 % do VI total esteve presente em A1 e A2, são as áreas 

que possuem intervenção antrópica com drenos e pastagem. Em A1 a espécie apresentou mai-

ores valores DoR e FR, abundância acima da esperada (tab. 4), é uma espécie pioneira que 

prefere áreas perturbadas (Felfili, 1998), em área de Cerrado submetida a diferentes níveis de 

intervenção antrópica se destacou com maior valor de importância (Couto et al., 2009). Qua-

lea grandiflora representou 4,9% do VI total, esteve presente em A2 e A3. A3 apresentou 

maiores valores DR, DoR (tab. 3) e abundância acima da esperada (tab. 4). Esta espécie pode 

apresentar ampla distribuição em áreas de Cerrado (Neri et al., 2007). Cecropia pachystachya 

apresentou 4,8% do VI total, esteve presente em A1 e A3. Apresentando maiores valores DoR 

e FR, abundância acima da esperada em A1 (tab. 4). Desenvolve-se preferencialmente na bor-

da de mata, clareiras, de áreas antropizadas (Romaniuc Neto et al., 2009). Guapira noxia a-

presentou 4,4% do VI total esteve presente em A2 e A3. Apresentou valores não significati-

vos aplicação do teste 
2
. E é considerada típica de cerrados brasileiros (Furlan et al., 2008) e 

foi registrada em campos de murundus em Uberlândia – MG (Resende et al., 2004). Scheffle-

ra macrocarpa representou 3,8% do VI total e maior FR em A2, só não esteve presente em 

A3. Palicourea rigida representou 2,2% do VI total maior DoR em A3. Guapira opposita 

com 1,7 VI total com apresentando maior DR em A1 não ocorrendo em A2. 
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 Ainda (tab. 3) foi observado a ocorrência de espécies raras, sendo aquelas que apresen-

taram apenas um indivíduo independente da área e micro-ambiente. A1 apresentou 12 espé-

cies raras, entre estas: Baccharys sp., Indeterminado 1, Chresta sphaerocephala, Hymenea 

stigonocarpa, Heteropterys byrsonimiifolia, Caryocar brasiliense, Styrax ferrugineus, Den-

dropanax cuneatus, Hyptis crenata, Solanum lycocarpum, Byrsonima sericea e Buchenavia 

tomentosa. Em A2 foi registrada 13 espécies raras, Handroanthus ochraceus, Piptocarpha 

rotundifolia, Qualea parviflora, Erythroxylum tortuosum, Vernonia sp., Vochysia rufa, Cura-

tella americana, Magonia pubescens, Vochysia tucanoru, Aspidosperma tomentosum, Han-

cornia speciosa, Byrsonima verbacifolia e Bowdichia virgilioides. Em A3 foi registrada 11 

espécies raras, Copaifera langsdorffii, Eugenia aurata, Albizia polycephala, Duguetia furfu-

racea, Byrsonima sp., Guapira opposita, Palicourea rigida, Diospyros burchellii, Byrsonima 

basiloba, Neea theifera, Cecropia pachystachya, Vochysia rufa e Copaifera langsdorffii. 

 O total das espécies raras entre as áreas representaram aproximadamente 24% das es-

pécies do levantamento, estas apresentam importância por receber maior peso para os índices 

de diversidade (Magurran, 1988). A redução de remanescentes naturais pertencentes ao cerra-

do, sugere que muitas espécies raras tenham populações pequenas, com baixa viabilidade em 

longo prazo, redução do fluxo genético ou recolonização de outras áreas (Rossato et al., 

2004), em função do reduzido número de indivíduos que se tornam sensíveis a distúrbios am-

bientais. 
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Tabela 4- Distribuição da abundância de 32 espécies com pelo menos oito indivíduos que 

ocorreram em três áreas de campo de murundus distribuídas em 60 parcelas. Área1 (A1) Fa-

zenda Boa Vista Jataí - GO, Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Á-

rea3 (A3) Fazenda Rio Paraíso Jataí – GO. O 
2
 testa a hipótese nula de que a distribuição é 

independente do micro-ambiente, p representa a probabilidade á 5% de significância e; ns: 

valores não significativos. Espécies com distribuição significativamente diferente entre os 

micro-ambientes têm os valores seguidos de sinais positivos (+) ou negativos (-) designando 

abundância acima ou abaixo da esperada, respectivamente, em relação ao total de indivíduos 

no levantamento. 

 

Área 1 

 

Área 2 

 

Área 3 

  Espécies Obs 
2
 Obs 

2
 Obs 

2
 p 

Miconia albicans  72- 26,0 156- 0,0 208+ 24,3 <0,05 

Aegiphila verticillata  32- 2,8 25- 13,8 88+ 30,1 <0,05 

Leptolobium dasycarpum  10- 12,6 90+ 78,8 0- 32,9 <0,05 

Casearia sylvestris 8- 9,5 23- 0,8 47+ 15,3 <0,05 

Kielmeyera coriacea 11- 6,1 54+ 22,7 13- 6,3 <0,05 

Davilla elliptica 45+ 55,7 2- 13,8 4- 9,4 <0,05 

Gochnatia sp. 0- 13,1 41+ 32,5 6- 5,5 <0,05 

Tibouchina stenocarpa  43+ 67,9 0- 14,5 0- 13,6 <0,05 

Stryphnodendron polyphyllum 5- 2,8 27+ 12,9 5- 3,9 ns 

Maprounea guianensis 32 0,0 0 0,0 0 0,0 ns 

Eriotheca pubescens 0- 7,1 23+ 16,6 4- 2,4 <0,05 

Vernonia polyanthes 0- 6,8 8- 0,1 18+ 8,6 <0,05 

Byrsonima coriacea 21+ 24,5 3- 3,1 0- 7,2 <0,05 

Qualea grandiflora 0 5,6 2- 3,7 20+ 19,5 <0,05 

Buchenavia tomentosa 1 3,4 7 0,0 12 3,3 ns 

Dimorphandra mollis 7 0,1 0- 5,9 12 4,0 <0,05 

Miconia rubiginosa 16+ 23,8 0- 4,8 0- 4,5 <0,05 

Heteropterys campestris 14+ 20,5 0- 4,1 0- 3,8 <0,05 

Alchornea triplinervea 6 0,7 3 0,3 4 0,0 ns 

Guapira noxia 0 3,0 4 0,0 9 3,8 Ns 

Pouteria sp. 0- 0,0 0- 0,0 13+ 14,9 <0,05 

Palicourea rigida 11+ 13,2 0- 3,4 1- 1,6 <0,05 

Schefflera macrocarpa 2- 0,3 10+ 6,1 0- 3,1 <0,05 

Cecropia pachystachya 10+ 11,6 0- 3,0 1- 1,3 <0,05 

Guapira opposita 10+ 11,6 0- 3,0 1- 1,3 <0,05 

Hortia oreadica 11+ 15,6 0- 3,0 0- 2,8 <0,05 

Annona sp. 0 2,1 10 9,6 0 2,5 Ns 

Bauhinia sp. 10+ 14,1 0- 2,7 0- 2,5 <0,05 

Erythroxylum campestre 10+ 14,1 0- 2,7 0- 2,5 <0,05 

Kielmeyera sp. 10+ 14,1 0 2,7 0 2,5 <0,05 

Tachigali vulgaris 8+ 6,7 2- 0,3 0- 2,5 <0,05 

Connarus suberosus 8+ 10,8 0- 2,0 0- 1,8 <0,05 

Solanum grandiflorum 0- 0,0 0- 0,0 8+ 8,5 <0,05 
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 De acordo com as análises de similaridade florística (tab. 5), A2 e A3 apresentaram 

maior similaridade florística e estrutural, ao passo que A1 e A2 foram as áreas que apresenta-

ram as menores similaridades. A quantidade de espécies exclusivas em cada uma das áreas 

foram aproximadas e ocorreram oito espécies em comum para as três áreas estudas (fig. 5). 

 

 

Tabela 5 - Similaridade florística (Índices de Sørensen) (*) e estrutural (Índice de Morisita) 

(**) em três áreas de campos de murundus no Sudoeste Goiano: Área 1 (A1) Fazenda Boa 

Vista Jataí - GO, Área 2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Área 3 (A3) 

Fazenda Rio Paraíso Jataí – GO. 

 Área 1 Área 2 Área 3 

Área 1 - 0,58** 0,59** 

Área 2 0,30* - 0,78** 

Área 3 0,34* 0,45* - 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Diagrama de Venn mostrando a sobreposição das espécies entre três áreas de cam-

pos de murundus no Sudoeste Goiano, Bacia do Rio Claro. Fazenda Boa Vista Jataí - GO 

(A1), Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO (A2) e Fazenda Rio Paraíso Jataí - GO 

(A3). 
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 A distribuição das classes de diâmetros entre 3-5cm apresentou maior número de indi-

víduos lenhosos no topo dos monchões de A1 e A3 (fig. 6). Por outro lado, A2 apresentou 

maior número de indivíduos no meio, sendo que a base dos monchões teve mais indivíduos 

nessa área do que em A1 e A3. Esse achado sugere que ações antrópicas de desconfiguração 

drástica da paisagem em A2, provocada pela drenagem em tempos pretéritos, vem favorecen-

do o estabelecimento da vegetação lenhosa em trechos antes improváveis sob o aspecto de 

regeneração. Com isso, sugere-se ainda que essa área tem se descaracterizado tanto ao longo 

desse processo de antropização, que os processos de sucessão em função das alterações físicas 

do ambiente, tem modificado a fisionomia do campo de murundu. 

 

 

 
 

Figura 6 - Classes de diâmetros entre 3 e 5cm da vegetação lenhosa estabelecida sobre os 

monchões entre Topo, Meio e Base, em três áreas de campos de murundus no Sudoeste Goia-

no: Área 1 (A1) Fazenda Boa Vista Jataí - GO, Área 2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Pe-

rolândia - GO e Área 3 (A3) Fazenda Rio Paraíso Jataí – GO. 

 

 De acordo com os dados apresentados na (fig. 7) A2 foi a área que apresentou maior 

diferença relacionada à concentração dos indivíduos lenhosos com classes de diâmetro maio-

res que 5 cm, entre os micro-ambientes de topo e meio. As bases dos monchões nas três áreas 

analisadas foi o local com menor estabelecimento de indivíduos lenhosos com a referida clas-

se de diâmetro. 
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 A1 e A3 apresentaram desenvolvimento da vegetação lenhosa parecidos entre os três 

micro-ambientes avaliados, ao passo que A2 apresentou diferenciações, relacionadas ao maior 

número de indivíduos lenhosos se desenvolvendo entre meio e base dos monchões (fig. 7). 

 

 

Figura 7 - Classes de diâmetros >5 cm da vegetação lenhosa estabelecida sobre os monchões 

entre Topo, Meio e Base. Em três áreas de campos de murundus no Sudoeste Goiano: Área1 

(A1) Fazenda Boa Vista Jataí - GO, Área2 (A2) Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO 

e Área3 (A3) Fazenda Rio Paraíso Jataí – GO. 

 

 A DCA apresentou autovalor mais elevado no primeiro eixo de ordenação (0,564) 

quando comparado ao segundo eixo (0,228) (fig. 8). Isso implica em uma diferença entre as 

espécies que se apresentaram mais abundantes localizadas nos extremos do gradiente, sendo 

A2 e A3 à esquerda e A1 deslocando-se à direita do eixo de ordenação com variância total de 

79%. 

 A maior agregação de espécies entre A2 e A3, separação de A1 (fig. 8) confirmam os 

dados de maior similaridade florística entre essas áreas (tab. 5). A1 e A2 são as áreas com 

menor número de espécies em comum não havendo sobreposição entre as parcelas, isso mos-

tra a variação florística existente nessas fisionomias. Os campos de murundus podem apresen-

tar características ambientais distintas, que podem determinar a ocorrência de espécies em 

alguns locais e ausência em outros (Marimon et al., 2012). 



 

80 

 

 

 

 

Figura 8 - Posicionamento nos eixos de ordenação (DCA) para comunidades lenhosas em 60 

parcelas (6 hectares) em Campo de murundus. (Eixo 1 corresponde á abundância da vegeta-

ção lenhosa e autovalor 0,564), (Eixo 2 corresponde á agregação das espécies conforme a 

ordenação das parcelas e autovalor 0,228) e (Eixo 3 autovalor 0,082) com variância total 79%. 

Área 1 ( ) Fazenda Boa Vista,Jataí – GO, Área 2 ( ) Fazenda Lagoa do Bom fim, Perolândia 

– GO e Área 3 ( ) Fazenda Paraíso, Jataí – GO. 

 

 

 A distribuição das espécies lenhosas entre os micro-ambientes (topo, meio e base) nas 

diferentes áreas estudadas denotou em maior agregação de espécies lenhosas entre meio de 

A2, base de A2, topo de A3 e meio de A3 (fig. 9). Representando assim maior semelhança 

referente à estrutura e abundância da vegetação lenhosa entre A2 e A3. 

 Eixo 1 (fig. 9) as espécies de Topo entre as área trabalhadas apresentaram uma elevada 

abundância principalmente em T1, em T3 houve um decrescimo de espécie pelo fato de M3 

ter sido o micro-ambiente com maior número de espécies na referida área. Em meio a maior 

agregação de espécies esteve em M2, isso ocorreu devido as características da área, onde os 

monchões apresentaram menor altura e em função do meio estar mais próximos a base dos 

monchões. M1 apresentou menor agregação de espécies para o referido local em função do 

maior agrupamento de espécies ter ocorrido no topo dos monchões de A1. Entre as bases dos 

monchões das áreas amostradas B2 foi o local com maior agrupamento de espécies lenhosas 

em função das características das depressões da área, o lençol freático já não se encontra mais 

na superfície do solo devido à quantidade de drenos no local e próximos à área. B1 foi o local 
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com menor agrupamento de espécies, embora esta área também possua drenos ela ainda se 

encontra com padrão de colonização da vegetação lenhosa mais próximos de A3 que foi con-

siderada a mais preservada. 
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Figura 9 - Posicionamento nos eixos de ordenação (DCA) para comunidades lenhosas anali-

sando a agregação das espécies entre: Topo (T), Meio (M) e Base (B). Em três áreas de cam-

pos de murundus no Sudoeste Goiano: Área1 (A1) Fazenda Boa Vista Jataí - GO, Área2 (A2) 

Fazenda Lagoa do Bom Fim Perolândia - GO e Área3 (A3) Fazenda Paraíso Jataí – GO. (Eixo 

1 corresponde à abundância da vegetação lenhosa, autovalor 0,564), (Eixo 2  corresponde à 

agregação das espécies conforme a ordenação das parcelas, autovalor 0,228) e (Eixo 3 autova-

lor 0,082). 
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Conclusões 

 

 M. albicans foi a espécie que mais se destacou em todo o estudo, nas três áreas traba-

lhadas e a alta incidência da espécie nas áreas é um reflexo do nível de antropização em cam-

pos de murundus que parece estar favorecendo a colonização da mesma na referida fisionomi-

a. 

 As variações referentes à estrutura fitossociológica dos campos de murundus pode ser 

o reflexo do nível de conservação dessas áreas, que se encontram bem comprometidas não só 

quanto a conservação da flora, mas também quanto a funcionalidade dessas áreas. 
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