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RESUMO 

 

Campos de murundus são importantes áreas de recarga hídrica e caracterizadas pela presença 

de vegetação arbustivo-arbórea típica do cerrado sentido restrito, agrupadas em elevações do 

terreno, associados a áreas úmidas nas depressões, com vegetação tipicamente herbácea. O 

atual estudo foi dividido em duas etapas, onde a primeira etapa monitorou a alteração da 

paisagem, por meio de imagens de satélite, de campos de murundus, em quatro momentos 

durante os anos de 1988, 1998, 2008 e 2018, na bacia do ribeirão Ariranha, sudoeste goiano. 

Utilizando técnicas de geoprocessamento, foram processadas imagens do Landsat 5 e 8, com 

geração de mapas para os períodos analisados. Os resultados indicam que os campos de 

murundus perderam área significativa (1988 com 3,59% da área total ocupada por murundus; 

1998 com 2,98%; 2008 com 2,32% e 2018 com apenas 2,23 %) e se fragmentaram por conta 

do avanço da agricultura na bacia. A maior perda em área de campos de murundus ocorreu de 

1998 para 2008, com um total de 1.017,34 hectares. O avanço do desmatamento ainda ocorre, 

e se nada for feito essas áreas correm o risco de desaparecer, prejudicando a diversidade local 

e a conservação de solos e recursos hídricos. Na segunda parte do estudo, foram analisadas as 

mudanças na estrutura e composição florística da vegetação arbustivo-arbórea de um 

remanescente de campo de murundus no sudoeste do estado de Goiás. Para isso nos anos de 

2011 e 2018 foram analisadas 20 parcelas permanentes de 20×50 m, totalizando dois hectares 

levantados em cada uma das medições. Em cada parcela foram identificados e medidos todos 

os indivíduos arbustivo-arbóreos com diâmetro igual ou maior que 3 cm, tomados a 30 cm do 

solo. Um total de 45 espécies, 36 gêneros e 25 famílias foram registradas. Constatou-se o 

adensamento arbóreo, com o aumento na densidade em número de indivíduos e em área basal, 

passando de 461 indivíduos em 2011 para 1.691 em 2018, e de 1,331 m
2
.ha

-1
 em 2011 para 

6,641 m
2
.ha

-1
 em 2018. Algumas espécies apresentaram aumento expressivo nas suas 

populações, especialmente Miconia albicans, que aumentou 975,34% durante o período 

avaliado, saindo de 73 indivíduos em 2011 e passando para 712 indivíduos. A comunidade 

apresentou alta mortalidade (7,86 %.ano
-1

) compensada por alto recrutamento de indivíduos 

(23,47%.ano
-1

), indicando uma área altamente dinâmica. Os resultados reforçam a 

importância da preservação da vegetação de campos de murundus, ao demonstrar que 

alterações no entorno podem causar consequências diretas na dinâmica da vegetação. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desmatamento; Áreas úmidas; Cerrado; Sensoriamento remoto; 

Covoais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Murundu fields are important areas of hydric recharge and they are characterized by the 

presence of arbustive-arboreal vegetation typical from restricted sense Cerrado, grouped in 

land elevations, associated with humid areas on the depressions, with typically herbaceous 

vegetation. The current study was divided in two stages in which the first one observed the 

landscape alteration via satellite images of murundu fields in four moments during the years 

of 1988, 1998, 2008 and 2018 in the basin of Ariranha stream, southwest of Goiás state. 

Using geoprocessing techniques, Landsat 5 and 8 images were processed with map 

generations for the analyzed periods. The results show that the murundu fields had a 

significant area loss (1988 with 3.59% of total murundu area, 1998 with 2.98%, 2008 with 

2.32% and 2018 with only 2.23%) and fragmented due to agriculture advance in the basin. 

The largest loss in murundu fields in area acurred from 1998 to 2008 with a total of 1,017.34 

hectares. The advance of deforestation still occurs, and if nothing is done, these areas are at 

risk of disappearing endangering the local diversity and conservation of soils and hydric 

resources. In the second stage of the study were analyzed changes in the structure and floristic 

composition of the arbustive-arboreal vegetation in a remaining murundu field in the 

southwest of Goiás state. For that, in 2011 and 2018, 20 permanent plots of 20x50 m were 

analyzed, totaling two hectares raised in each of the measurements. In each plot all arbustive-

arboreal individuals with a diameter equals to or larger than 3 cm taken 30 cm from the 

ground were identified and measured. A total of 45 species, 36 genera and 25 families were 

registered. It was observed an arboreal densification with an increase in the density in number 

of individuals and in basal area from 461 individuals in 2011 to 1,691 in 2018 and from 1.331 

m2.ha-1 in 2011 to 6.641 m2.ha-1 in 2018. Some specied presented an expressive increase in 

their populations, especially Miconia albicus, which increased 975.34% during the observed 

period, from 73 individuals in 2011 to 712. The community showed high mortality 

(7.86%.year-1) offset by high recruitment of individuals (23.47%.year-1), indicating a highly 

dynamic area. The results reinforce the importance of preserving the vegetation of murundu 

fields by showing that the changes in the surroundings can cause direct consequences on 

vegetation dynamics. 

 

 

KEYWORDS: Deforestation; Humid areas; Cerrado; Remote sensing; Covoais. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

O presente estudo foi realizado em uma área de campos de murundus localizada na 

bacia do ribeirão Ariranha, Sudoeste Goiano. Campos de murundus são caracterizados como 

formações savânicas formadas por arbustos e árvores estabelecidos sobre os covoais, 

monchões ou morrotes, com vegetação típica de cerrado sentido restrito, associados a 

depressões que passam mais tempo em condições de má drenagem e, portanto, caracterizadas 

por um estrato graminoso, característico de campos úmidos (RIBEIRO & WALTER, 2008). 

Essas áreas se distribuem ao longo do bioma Cerrado, e são caracterizadas como áreas 

alagáveis, compostas por cupinzeiros, monchões e vegetação lenhosa sobre os mesmos 

(OLIVEIRA-FILHO & FURLEY, 1990).  

O trabalho foi dividido em duas etapas, onde o primeiro capítulo corresponde ao 

monitoramento da modificação da paisagem por meio do sensoriamento remoto, acontecendo 

em quatro momentos diferentes (1988, 1998, 2008 e 2018), sendo realizada em toda a bacia, 

com uma análise voltada para os fragmentos de campos de murundus ali presentes. Esse 

recorte temporal permitiu a diferenciação da fitofisionomia, e constatar as variações entre as 

décadas. A segunda parte do trabalho trata-se do estudo da dinâmica da vegetação lenhosa de 

um remanescente de campo de murundus. Este presente estudo analisa as alterações ocorridas 

na vegetação lenhosa, sendo realizada através de dois inventários (2011-2018). Essa 

abordagem em escala temporal permitiu constatar melhor os efeitos antrópicos na vegetação 

nativa dessas áreas úmidas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O Cerrado brasileiro: caracterização geral e interferências antrópicas 

 

O Cerrado trata-se do segundo maior bioma sul-americano, com uma área original de 

aproximadamente 2.036.448 km
2
, que correspondem a cerca de 20% do território brasileiro, e 

é considerado um dos 25 hotspots do mundo. Concentrando-se principalmente no Brasil 

Central, estendendo-se da fronteira sul da floresta amazônica até áreas periféricas nos estados 

de São Paulo e Paraná, com pequenas áreas no Paraguai e na Bolívia e algumas inserções na 

região amazônica. Sua área contínua está presente nos estados de Goiás, Tocantins, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São 

Paulo e Distrito Federal, além dos enclaves nos estados do Amapá, Roraima e Amazonas. 

(MITTERMEIER et al., 1999; MYERS et al., 2000; OLIVEIRA FILHO & RATTER, 2002; 

BRASIL, 2018). 

A combinação da estacionalidade climática, da deficiência nutricional dos solos e da 

ocorrência do fogo, são os principais responsáveis pelas características da vegetação do 

Cerrado (NASCIMENTO, 2001). Onde a variação espaço/temporal é a principal responsável 

pela diferenciação de suas paisagens. No Cerrado há muitas espécies que possuem adaptações 

ao fogo, onde algumas protegem seus órgãos lenhosos no subterrâneo, de forma que após a 

passagem do fogo podem lançar brotações e permanecerem na área, outras espécies possuem 

dormências quebradas com a passagem do fogo, sugerindo assim que o fogo é um fator 

presente há muito tempo no bioma do Cerrado (COUTINHO, 1982). Considera-se que essa 

região possui solo de baixa fertilidade natural, acidez acentuada e reduzido teor de matéria 

orgânica (de 3 a 5%), além de submeter-se à sazonalidade do clima, sendo condições que 

mostram a fragilidade desse bioma (CUNHA et al., 2008). 

Nas últimas décadas o Cerrado enfrentou um aumento do desmatamento, sobretudo a 

partir dos anos de 1960, principalmente sobre áreas onde a cobertura vegetal nativa 

encontrava-se bem preservada. Sendo marcado pela expansão dos reflorestamentos, das 

monoculturas de grãos e formação de pastagens destinadas principalmente à pecuária de alto 

rendimento (EMBRAPA, 2008). Ávidos e Ferreira (2007) trazem que até meados do século 

XX, a região do Cerrado não era vista como potencial para a produção agrícola, entretanto, 

após a transferência da capital brasileira, do Rio de Janeiro para Brasília, a partir dos anos 60 

o interior brasileiro teve a implantação de uma ampla malha rodoviária e de adoção de 
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políticas de interiorização e de integração nacional, sendo assim a região colocada no 

contexto da produção de alimentos e de energia. 

Como resultado de tais ações, houve mudanças na questão política, econômica e 

social, principalmente quanto à quantidade de pessoas que se deslocaram para áreas do 

Cerrado, consequência dessas estratégias de ocupação territorial. Como resultado desse 

intenso uso antrópico, diversas modificações ocorreram no ecossistema antes natural, 

trazendo consigo diversos problemas ambientais (SOUZA & REIS, 2014). Numa busca pela 

ocupação do centro do País, o governo na década de 70 criou alguns programas para dar 

suporte a esse objetivo, como o POLOCENTRO, Programa de desenvolvimento dos 

Cerrados, oferecido em 1974 e o PRODECER, Programa de cooperação Nipo-Brasileira para 

o desenvolvimento do Cerrado (DINIZ, 2006). 

As estimativas de áreas degradadas ou em uso no Cerrado são de 50% a 80% do 

Bioma, sendo o principal uso para agricultura e pecuária, além daquelas áreas que já estão 

degradadas e se encontram sem uso. O Cerrado é considerado o segundo Bioma mais 

ameaçado do Brasil, pois mesmo com toda a degradação sofrida ao longo dos anos, apenas 

4,5% é protegido em Unidades de conservação (DISTRITO FEDERAL, 2018). 

 

2.2 Distribuição, origem e importância de campos de murundus 

 

Os campos de murundus ocorrem a nível mundial, com diferentes nomes. Midgley 

(2010) cita os mima-montes que ocorrem na América do Norte, os heuweltjies (pequenas 

colinas) na África do Sul e os campos de murundus no Brasil, Sarmiento e Monasterio (1971) 

falam dos cerritos na Venezuela e os relacionam a processos erosivos. Enquanto em alguns 

locais da África os murundus podem ocorrer em solos mais drenados assim como em áreas 

úmidas, no Brasil, mais especificamente no Cerrado, a ocorrência de murundus em solos mais 

bem drenados é mais rara. E a origem de tais murundus na região Africana é relacionada às 

sucessivas gerações de cupins criadores de fungos, não presentes no Brasil (OLIVEIRA-

FILHO, 1988).  

A distribuição geográfica brasileira dos campos de murundus é bastante ampla, 

podendo encontrá-los em áreas inundáveis ou em campos brejosos, presentes no planalto 

central goiano, em planícies e pantanais do Mato Grosso, na depressão cuiabana, no planalto 

dos Guimarães, na planície do Araguaia entre os estados de Goiás e Mato Grosso e planalto 

dissecado do sul do Pará (CASTRO JUNIOR, 2002; EITEN, 1983; CUNHA; CAMPOS; 

SILVA, 1983). 
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Oliveira-Filho (1992a) define os campos de murundus como uma paisagem típica do 

Brasil Central caracterizada por um campo graminoso, onde se distribuem diversos montes de 

terra arredondados (os murundus) revestidos por vegetação lenhosa de Cerrado, e que nos 

períodos chuvosos formam verdadeiras ilhas, permitindo assim sua colonização tanto por 

espécies do Cerrado quanto pelas térmitas. Baptista (2013) traz a controvérsia do termo 

“murundus”, onde alguns autores empregam-no quando se referem aos ninhos de térmitas, 

enquanto outros o utilizam para caracterizar cocurutos, montículos ou monchões. Já Furley 

(1986) define murundus como padrões repetidos de terras e de depressões semi-elípticas que 

ocorrem na região do cerrado (savana) do Brasil Central. 

Com relação à origem dos campos de murundus, Mathews (1977) teoriza pelo ponto 

de vista da biótica, acreditando que diferentes espécies de cupins na colonização da área, com 

a ocorrência da destruição e reconstrução de novos cupinzeiros, ocasionariam assim montes 

maiores de terra ao redor, onde depois de sucessivas gerações, originaria os murundus. 

Araújo-Neto et al., (1986) apoiam a hipótese abiótica, onde a erosão diferencial do 

solo teve como produto residual os monchões, acreditando assim que o escoamento 

superficial, os efeitos de infiltração e a água subterrânea atuem como processos dominantes. 

Os estudos de Silva et al., (2010) corroboram com Araújo-Neto et al., (1986) em que ambos, 

buscando entender a formação dos campos de murundus, utilizaram da composição florística 

e dos traços de composição física e química do solo, para testar se os murundus surgiram, por 

exemplo, por atividade de cupins, ou se resultaram de uma erosão diferencial, onde partículas 

mais finas (argila) seriam levadas pela erosão, restando assim partículas maiores no solo entre 

montes. Seus resultados trouxeram diferenças no solo dos montículos quando comparados 

com os solos fora do monte, onde havia mais argila no solo do montículo, concluindo então 

apoio à hipótese abiótica.  

Entretanto, Midgley (2010) contesta Silva et al., (2010), no sentido de que esses 

resultados também apoiariam a hipótese biótica, pois as térmitas podem influenciar na 

estrutura dos solos, transportando partículas de solo mais finas para cima, afim de serem 

usadas na construção de seus ninhos. 

Oliveira-Filho e Furley (1990) propuseram uma classificação que levava em 

consideração tanto os fatores bióticos quanto os abióticos na formação dos campos de 

murundus. E em estudos mais recentes, Oliveira Junior et al., (2017) trouxeram a idéia de que 

a origem dos campos de murundus seja resultado de múltiplos processos sucessivos, onde os 

fatores geomorfológicos, pedogenéticos e biológicos ocorrem de forma integrada.  
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Os campos de murundus estão fortemente relacionados à água, possuindo grande 

importância no que se refere à manutenção do abastecimento hídrico. Castro Júnior (2002), 

em seus estudos relacionados à dinâmica da água em campos de murundus, mostra a 

importância dessas áreas úmidas como produtoras e armazenadoras de água, onde o lençol 

freático em decorrências das chuvas tem o seu afloramento, por estar próximo à superfície, 

em decorrência de um solo mais raso. 

A oscilação no nível do lençol freático impossibilita também o desenvolvimento das 

principais culturas agrícolas no Cerrado, por isso, alguns campos que resistiram ao avanço 

agrícola estão atualmente rodeados por monoculturas (OLIVEIRA-FILHO, 1992b). Gomes 

Filho et al., (2011), estudando os solos das regiões dos campos de murundus, explica que eles 

possuem função de abastecimento hídrico para o lençol freático e também para manutenção 

dos níveis de águas nos córregos e rios da microbacia onde estão localizados. Mas devido a 

expansão das fronteiras agrícolas, essas áreas vêm desaparecendo ou sofrendo um alto grau de 

perturbação antrópica.  

Uma ação comum com relação aos campos de murundus são os drenos implantados no 

entorno com o objetivo de retirar a água do solo, de forma a descaracterizar a paisagem, 

permitindo assim a possibilidade de se implantar espécies anuais agrícolas (MARICATO, 

2017). Nos últimos anos, no sudoeste goiano estas áreas foram incorporadas aos sistemas 

agrícolas de produção em função principalmente do elevado preço que a soja apresentava no 

mercado.  

 

2.4 Técnicas de sensoriamento remoto em análises dos recursos naturais 

 

A definição de sensoriamento remoto é muito ampla, mas se pode definir este termo, 

como um conjunto de técnicas que permite a obtenção de informações sobre fenômenos e 

objetos sem haver contato físico com eles, onde a transferência de dados é feita através da 

energia, e está associado à obtenção de medidas em que o ser humano não é parte essencial do 

processo de detecção e registro dos dados (NOVO, 1992). 

Para monitorar a situação dos recursos naturais, muito se utiliza de imagens de satélite, 

e de programas de manipulação de imagens. Para a análise das imagens provenientes de 

sensores remotos, utilizam-se os programas de processamento de imagens, sendo possível 

localizar, armazenar e analisar os fenômenos (PIROLLI et al., 2002). 

Técnicas de sensoriamento remoto auxiliam no estudo dos recursos naturais, servindo 

como ferramenta para a análise das consequências das atividades antrópicas, sendo possível 
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avaliar e monitorar as transformações ocorridas, de forma macro ou micro, avaliando o uso do 

solo, vegetação, relevo, queimadas, erosão, auxilio em monitoramento climático entre outros 

(FLORENZANO, 2002), sendo também um instrumento muito utilizado para a análise das 

alterações da dinâmica da paisagem em uma escala temporal (JENSEN, 2009). 

A análise do uso do solo mediante informações de sensoriamento remoto tornou-se 

aspecto de interesse fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço 

físico, cada vez mais alterado pelo homem e pelo desenvolvimento tecnológico. Através da 

interpretação de imagens de satélite, obtém-se de forma rápida um mapa temático atualizado e 

preciso das diferentes coberturas da terra resultantes dos processos humanos e dos ambientes 

naturais (OLIVEIRA et al., 2017), podendo assim estudar as alterações ocorridas com o 

passar do tempo.  

 

2.5 Flora, estrutura e dinâmica dos campos de murundus 

 

A ocorrência de diferentes tipos de vegetação em determinada área pode ser 

controlada parcialmente tanto pela ocorrência ou ausência, de inundações, alagamentos e de 

incêndios (EITEN, 1975; RATTER; BRIDGEWATER; RIBEIRO, 2003; RIBEIRO 

&WALTER, 2008b). Árvores e arbustos estão presentes nos campos de murundus apenas 

sobre os monchões, onde não se inunda durante o período chuvoso. Isso possibilita o 

estabelecimento de espécies típicas do Cerrado. Entre os monchões, nas depressões, ocorrem 

gramíneas e demais espécies herbáceas típicas de campos úmidos, e resistentes a solos 

inundáveis (OLIVEIRA-FILHO & FURLEY, 1990; BRITO et al., 2008). Ribeiro e Walter 

(2008b) listam Alibertia edulis, Andira cuyabensis, Caryocar brasiliense, Curatella 

americana, Dipterix alata, Eriotheca gracilipes e Maprounea guianensis como as espécies 

arbóreas mais frequentes nos campos de murundus. 

Resende et al., (2004), comparando a florística de uma comunidade vegetal de um 

campo de murundu com a florística de outros campos de murundus dentro do Cerrado, 

observaram que embora as áreas de estudo sejam ocupadas por vegetação de Cerrado, há 

diferenças florísticas que podem ser explicadas pelas diferenças de localização das áreas. 

Também tratam de como a antropização, presença de pecuária e queimadas, por exemplo, 

podem alterar a diversidade dos campos de murundus, propiciando a colonização de espécies 

resistentes a esses impactos e que divergem de outros estudos, em áreas mais conservadas.  

Estudos de dinâmica podem avaliar as mudanças ocorridas na composição florística e 

na estrutura de uma comunidade, através de valores que representam em um determinado 
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tempo, as variações em mortalidade e recrutamento dessa comunidade (FELFILI, 1995), 

Onde tais mudanças se refletem na estrutura populacional (SCHIAVINI; RESENDE; 

AQUINO, 2001). 

Pinto et al., (2014) trazem uma análise da influencia do fogo na estrutura dinâmica de 

uma vegetação lenhosa em um campo de murundu, onde o fogo alterou a mortalidade e o 

recrutamento, com uma redução para a composição, riqueza e diversidade de espécies 

lenhosas do local. Henriques e Hay (2002) trazem que o contrário também ocorre, onde uma 

área com ausência de incêndio pode ter como consequência um aumento da densidade e da 

área basal, chegando até a capacidade suporte do local. Ribeiro et al., (2012) apresentam a 

dinâmica da comunidade lenhosa em um cerrado sentido restrito em Barra do Garças - Mato 

Grosso, mostrando como as queimadas vêm afetando a sobrevivência e o crescimento das 

plantas, sendo o impacto dependente da intensidade, frequência e duração dos incêndios. 

Mews et al., (2011) estudaram a dinâmica de um cerrado sentido restrito na região 

nordeste do Mato Grosso, mostrando que a ausência de fogo no período estudado pode ter 

sido o fator responsável pelos níveis de dinâmica obtidos, o que favoreceu o estabelecimento 

de algumas espécies lenhosas e proporcionando aumento em densidade e biomassa. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISE TEMPORAL EM CAMPOS DE MURUNDUS NA BACIA DO RIBEIRÃO 

ARIRANHA, SUDOESTE GOIANO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Estima-se que mais de 20% do território brasileiro originalmente era composto por 

áreas úmidas (JUNK et al., 2012), que podem ser definidas como ecossistemas com terras 

submersas ou saturadas, podendo ser de origem natural ou artificial, água parada ou corrente, 

salgada ou doce, e permanente ou temporária (LEWIS et al., 1995; JUNK, 2012; RAMSAR, 

2006). As áreas úmidas do Cerrado englobam as veredas e campos úmidos, entre os quais, os 

campos de murundus. Os campos de murundus, pertencentes às formações savânicas, tratam-

se de uma fitofisionomia caracterizada pela formação de inúmeros monchões cobertos por 

vegetação lenhosa do Cerrado, onde a depressão entre os monchões inunda devido à elevação 

do lençol freático no período das chuvas (BRITO et al., 2008; ARAÚJO-NETO et al., 1986; 

OLIVEIRA-FILHO & FURLEY, 1990; CARDOSO; MORENO; GUIMARÃES, 2002).  

Essas áreas são importantes para o abastecimento hídrico e manutenção dos níveis de 

água nos córregos e rios onde estão localizados, funcionando como áreas de recarga. 

Entretanto, os campos de murundus vêm sendo drenados de forma a propiciar a implantação 

da agricultura ou pecuária (GOMES-FILHO et al., 2011). Outros serviços ambientais 

proporcionados pelas áreas úmidas são: retenção de sedimentos e consequente conservação do 

solo, evitando processos erosivos e assoreamento de cursos d‟água, purificação da água, 

regulagem do microclima, manutenção da biodiversidade, irrigação de lavouras, estocagem de 

carbono orgânico, entre outros (JUNK et al, 2012). 

Considerando as áreas úmidas presentes no planeta, estima-se que mais de 50% já 

foram destruídas, ou estão comprometidas quanto a sua qualidade e quantidade (MITSCH & 

GOSSELINK, 2008). Com o avanço da agropecuária no Cerrado, mesmo diante da 

importância que os campos de murundus possuem, estas áreas vêm sofrendo com as ações 

antrópicas, onde principalmente nas décadas de 60 e 70, o processo de ocupação do Cerrado 

foi mais intenso e sem preocupações ambientais, trazendo consequências até os dias atuais, 
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como: diminuição e retalhamento da área ocupada, adensamento e introdução de espécies 

exóticas ao ambiente, drenagem do solo, entre outras. Devido a vulnerabilidade e a 

importância dos campos de murundus, o governo estadual criou a Lei Estadual de Goiás nº 

16.513 (GOIÁS, 2007), colocando-os como Áreas de Preservação Permanente (APP), onde 

deve-se deixar um raio mínimo de 50 metros ao redor da APP. 

De forma a monitorar a situação dos recursos naturais, muito se utiliza de imagens de 

satélite, e de programas de manipulação de imagens. Para a análise das imagens provenientes 

de sensores remotos, utilizam-se os programas de processamento de imagens, sendo possível 

localizar, armazenar e analisar os fenômenos (PIROLLI et al, 2002). Técnicas de 

sensoriamento remoto auxiliam no estudo dos recursos naturais, servindo como ferramenta 

para a análise das consequências das atividades antrópicas, sendo possível avaliar e monitorar 

as transformações ocorridas, de forma macro ou micro, avaliando o uso do solo, vegetação, 

relevo, queimadas, erosão, auxilio em monitoramento climático entre outros 

(FLORENZANO, 2002), sendo também um instrumento muito utilizado para a análise das 

alterações da dinâmica da paisagem em uma escala temporal (JENSEN, 2011). 

Diante da importância hídrica e vegetacional dos campos de murundus e das 

degradações sofridas, trabalhamos com o objetivo de analisar o processo de degradação dos 

campos de murundus na região da bacia do ribeirão Ariranha, município de Jataí, por meio da 

utilização de imagens de sensoriamento remoto e de técnicas de geoprocessamento, em um 

panorama temporal de degradação dos últimos trinta anos (1988, 1998, 2008 e 2018). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

A microbacia hidrográfica do ribeirão Ariranha está localizada no município de Jataí, 

possuindo 1549,52 Km² de extensão. Ocupada por agricultores e pecuaristas, trata-se de uma 

bacia fortemente antropizada. A bacia é afluente da margem direita do rio Claro, limitando o 

município de Jataí com os municípios de Mineiros e Serranópolis (Mapa 1). É composta por 

dez principais afluentes que deságuam em sua foz no Rio Claro, que por sua vez é um 

importante afluente do rio Paranaíba, sendo um dos principais formadores da bacia 

hidrográfica do Rio Paraná. 

 

Mapa 1 – Localização da bacia do ribeirão Ariranha, localizada no município de Jataí, Goiás.  
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2.2 Análise de dados 

 

Utilizamos ferramentas e técnicas de geoprocessamento na elaboração das atividades 

de identificação, espacialização e caracterização da área da bacia e dos objetos de estudo, os 

campos de murundus. Para a espacialização da área de drenagem da microbacia do ribeirão 

Ariranha (Mapa 2) realizamos a análise fisiográfica a partir da manipulação de imagens de 

radar (Shuttle Radar Topography Mission -SRTM), sendo essas imagens disponibilizadas 

pelo Serviço Geológico Americano (USGS/NASA), adquiridas no site da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária(EMBRAPA). 

 

Mapa 2. Mapa da drenagem da bacia do Ribeirão Ariranha, localizada no município de Jataí, 

Goiás. 
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A análise temporal foi realizada a partir da manipulação de imagens de satélite, para a 

representação da cobertura vegetal temporal. Nos anos de 1988, 1998 e 2008 utilizamos as 

imagens do satélite Landsat 5, que permaneceu em funcionamento até janeiro de 2013. Para o 

ano de 2018 as imagens foram adquiridas do Landsat 8, que entrou em funcionamento em 

fevereiro de 2013. A área de estudo está contida na órbita 223 entre os pontos 72 e 73, sendo 

necessária a realização de um mosaico de imagens. Os meses para a seleção das imagens 

variou de maio a agosto de forma a obter imagens sem a presença de nuvens. As imagens 

foram adquiridas no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), passando por 

correções e processamentos. Para isso, utilizamos o software ArcGis10.2®, que é licenciado 

para o Laboratório de Geoinformação da Regional Jataí/UFG junto à ESRI. 

O primeiro cenário analisado foi o de 2018, onde os murundus vistos por imagens de 

satélite são facilmente distinguíveis pelo formato característico, de pequenos círculos 

agrupados (Figura 1). Para a construção dos mapas dos anos anteriores, utilizando-se das 

imagens da área com destaque para os campos de murundus do período de 2018, e realizando 

uma sobreposição com as imagens de cada período anterior, os remanescentes de campos de 

murundus foram selecionados e destacados, de forma a analisar o tamanho e a continuidade 

das áreas em cada período estudado.  

 

 
Figura 1. Imagem retirada do Google Earth ® mostrando o formato característico de campos 

de murundus, pequenos círculos agrupados.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram gerados quatro mapas (Mapas 3, 4, 5 e 6) que apresentam as alterações 

ocorridas na cobertura do solo da bacia do ribeirão Ariranha, com ênfase nas alterações 

sofridas pelos remanescentes de campos de murundus, para os anos de 1988, 1998, 2008 e 

2018. 

 

Mapa 3. Modificação na cobertura vegetal da bacia do Ribeirão Ariranha, com ênfase nas 

áreas de campos de murundus para o ano de 1988. 
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Mapa 4. Modificação na cobertura vegetal da bacia do Ribeirão Ariranha, com ênfase nas 

áreas de campos de murundus para o ano de 1998. 
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Mapa 5. Modificação na cobertura vegetal da bacia do Ribeirão Ariranha, com ênfase nas 

áreas de campos de murundus para o ano de 2008. 
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Mapa 6. Modificação na cobertura vegetal da bacia do Ribeirão Ariranha, com ênfase nas 

áreas de campos de murundus para o ano de 2018. 

 

 

Os mapas gerados mostram a influência da agricultura na perda de áreas preservadas 

de campos de murundus, onde as áreas que antes eram ocupadas pelos campos de murundus, 

deram lugar para a agricultura. Comparando os resultados obtidos após o processamento das 

imagens de 1988 para 2018 temos que estatisticamente a diminuição de área de campos de 

murundus entre os anos foi significativa (Tabela 1). O tamanho da área ocupada pelos campos 

de murundus em hectare foi testado pelo teste de Mann-Whitney (Tabela 1), tal teste foi 

escolhido devido a não normalidade da distribuição dos dados. 
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Tabela 1 – Comparação entre as áreas de campos de murundus (hectares) entre os anos 

estudados através do teste estatístico não paramétrico de Mann-Whitney. 

Anos comparados Resultados do teste de Mann-Whitney 

1988-1998 

 

U = 1228.00;  Z(U) = 0.8061  

p-valor (unilateral) = 0.2101  

p-valor (bilateral) = 0.4202 

1988-2008 

U = 1248.00; Z(U) = 2.1916  

p-valor (unilateral) = 0.0142  

p-valor (bilateral) = 0.0284 

1988-2018 

U = 1225.00; Z(U) = 2.6615  

p-valor (unilateral) = 0.0039  

p-valor (bilateral) = 0.0078 

1998-2008 

U = 1375.00; Z(U) = 1.4779  

p-valor (unilateral) = 0.0697  

p-valor (bilateral) = 0.1394 

1998-2018 

U = 1344.00; Z(U) = 2.0164  

p-valor (unilateral) = 0.0219  

p-valor (bilateral) = 0.0438 

2008-2018 

U = 1967.00; Z(U) = 0.5277  

p-valor (unilateral) = 0.2989  

p-valor (bilateral) = 0.5977 

Fonte: Da autora. 

 

Observando as medianas das amostras analisadas, temos que estatisticamente, as 

comparações nos anos de 1988 a 2008, 1988 a 2018 e de 1998 a 2018, onde os valores de p se 

encontram abaixo de 5%, nos trazem uma pequena diferença estatística, mostrando assim, a 

força da degradação nesses ambientes, e nossos achados são consoantes com aqueles 

registrados por SANTOS & MARTINS (2017) que mostraram a expansão da agricultura na 

bacia do Rio Claro, onde no período de 1985-2016 a agricultura dobra em área utilizada, 

passando de 20,4% para 42,8%. 

Em 1988 existiam 52 remanescentes de campos de murundus na bacia analisada, já no 

ano de 2018 esse número aumentou para 66 (Tabela 2), evidenciando a fragmentação dessas 

áreas úmidas através da implantação de redes de drenagem e a posterior implantação da 

agricultura. Tais dados ficam em conformidade com Mitsch & Gosselink (2008) que 

salientaram como as áreas úmidas têm tido sua integridade comprometida, decaindo para 50% 

de áreas a nível mundial, onde uma das causas trazidas por eles é a drenagem de solo, sendo 

ela realizada para a implantação da agricultura e/ou pecuária. Bozelli et al., (2018) trazem que 

para o Brasil, uma das principais causas de degradação de áreas úmidas em geral são 
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alterações no uso do solo, ou seja, a transformação de uma área de vegetação nativa para 

outro tipo de uso. Em muitos casos, a conversão da terra se dá para uso agrícola, surgindo 

também a necessidade de controlar as inundações através de drenagens ou barragens, de 

forma a fragmentar tais áreas.  Nesse cenário temos que a agropecuária, que também necessita 

das áreas úmidas para irrigação e manutenção dos plantios, também a destrói, evidenciando a 

necessidade de técnicas racionais e adaptativas de manejo, e de proteção a tais áreas. 

A maior perda em área de campos de murundus ocorreu no período de 1998-2008 

(Tabela 2), com uma diferença de 0,66%, correspondendo a 1017,34 hectares de uma década 

para outra. Nota-se essa perda de área de campos de murundus na análise dos mapas gerados, 

onde extensas áreas com agricultura se sobressaem perante as outras. Os campos de murundus 

vêm sendo substituídos total ou parcialmente, gerando assim áreas fragmentadas que aos 

poucos vão sendo substituídas por cultura agrícola. Observações realizadas em 2018 no local 

mostram novos drenos instalados no entorno das áreas de campos de murundus, dando assim, 

uma prospecção de que futuramente as áreas de campos de murundus diminuam ainda mais 

ou venham a desaparecer. 

 

Tabela 2. Análise porcentual da cobertura do solo de campos de murundus para o período de 

1988 a 2018, na bacia do ribeirão Ariranha, município de Jataí, Goiás. 

Ano 
Área de campos de 

murundus (há) 

Porcentagem de ocupação da 

área da bacia pelos campos de 

murundus 

Número de 

remanescentes de 

campos de murundus 

1988 5.560,63 3,59 52 

1998 4.614,76 2,98 52 

2008 3.597,42 2,32 63 

2018 3.452,49 2,23 66 

Fonte: Da autora 

 

Observa-se que os campos de murundus estão localizados nas áreas de maior elevação 

(Mapa 7),  onde há um conflito para o uso do solos, visto que grandes áreas de plantios estão 

substituindo os remanescentes de campos de murundus. A declividade (Mapa 8) do terreno da 

bacia varia de plano a suave ondulado em sua maior parte, com isso a expansão da agricultura 

extensiva é bastante facilitada, tornando possível por exemplo, a utilização de maquinário 

agrícola (SANTOS & MARTINS, 2018).  
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Mapa 7 – Mapa de elevação da bacia do ribeirão ariranha com as áreas de campos de 

murundus em Jataí – GO.  
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Mapa 8 – Mapa de declividade da bacia do Ribeirão Ariranha com as áreas de campos de 

murundus em Jataí – GO. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo mostrou que houve uma perda considerável de áreas naturais de campos de 

murundus ao longo dos anos estudados, sobretudo entre os anos de 1998 e 2008, onde as áreas 

remanescentes de campos de murundus estão pouco a pouco sendo substituídas por outros 

usos da terra. Considerando o avanço na perda de área que os campos de murundus vêm 

sofrendo com o passar dos anos, e a falta de eficiência na aplicação da lei, há um grande risco 

de os campos de murundus tornarem-se cada vez mais escassos, onde mesmo a importância 

hídrica para os próprios agricultores que os degradam, não tem sido levada em consideração 

para frear a devastação que vem ocorrendo.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

DINÂMICA DA VEGETAÇÃO LENHOSA EM UM CAMPO DE MURUNDUS NO 

SUDOESTE GOIANO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Áreas úmidas se tratam de ecossistemas entre ambientes terrestres e aquáticos, 

podendo ser continentais, costeiros, naturais, artificiais, permanente, periodicamente 

inundados ou com solos encharcados. A água desses ambientes pode ser doce, salobra ou 

salgada, possuindo comunidades de plantas e animais adaptados à sua dinâmica hídrica 

(JUNK et al., 2013). As áreas úmidas fornecem serviços ecológicos fundamentais para as 

espécies de fauna e flora e para o bem-estar de populações humanas. Agindo como 

reguladores do regime hídrico de vastas regiões, essas áreas também funcionam como fonte 

de biodiversidade em todos os níveis, além da importância no caráter econômico, cultural e 

recreativo (BRASIL, 2019). 

As chamadas áreas úmidas presentes no Bioma Cerrado são os campos de murundus e 

as Veredas. Com o avanço da degradação desse Bioma, tais áreas vêm sofrendo grande 

pressão por parte do avanço agropecuário. A preocupação quanto a essas consequências no 

Cerrado já é tema de estudo há algum tempo, onde analisa-se o solo, vegetação, água, ar e 

fauna numa busca por conciliação entre desenvolvimento e preservação. E mesmo com a 

quantidade de estudos, a degradação ambiental nesse bioma em decorrência da agropecuária 

tem avançado consideravelmente. O problema maior tem origem no modelo de exploração 

agrícola, em uma busca por áreas e lucros cada vez maiores, onde a preservação ambiental é 

deixada para segundo plano.  

Os campos de murundus, pertencentes às formações savânicas, é formado por extensas 

áreas alagadiças com a presença de gramíneas, onde nessas áreas ocorre a presença de vários 

montes de terra (murundus) com vegetação típica do cerrado (BRITO et al., 2008; ARAÚJO-

NETO et al., 1986; OLIVEIRA-FILHO; FURLEY,1990; CARDOSO et al., 2002). Sendo 

uma das fitofisionomias mais ricas e sensíveis a mudanças, os campos de murundus são de 

grande importância para o abastecimento hídrico dos córregos e rios de onde se encontram, 
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possuindo função de área produtora e armazenadora de água, tendo ligação com a perenização 

das nascentes e dos cursos de água (CASTRO JUNIOR, 2002). Outra função importante que 

os campos de murundus trazem ao ambiente é a proteção à fauna e vegetação do cerrado 

durante os períodos chuvosos, onde os murundus funcionando como ilhas, os protegem contra 

a saturação hídrica do solo (OLIVEIRA-FILHO, 1992).  

Apesar dos grandes benefícios econômicos resultantes das atividades agrícolas 

desenvolvidas no Cerrado, nota-se, em áreas extensas, o agravamento dos problemas 

ambientais, chegando aos variados estratos do ambiente, com consequências diretas e 

indiretas. Com relação aos campos de murundus, a antropização ocorre através da 

implantação de rede de drenos, para que haja escoamento superficial da água do solo, 

tornando-o propício para o desenvolvimento da agricultura extensiva, onde o solo que antes 

era encharcado, através da drenagem podem suportar o maquinário e a implantação das 

culturas agrícolas (BARBOSA et al., 2005; SOUZA; REIS, 2014).  

As diferenças na umidade do solo, no fluxo de inundação, e as características físico-

químicas do solo, podem determinar as diferentes espécies que ocorrem nos campos de 

murundus (OLIVEIRA-FILHO, 1992; MARIMON et al., 2012). A umidade do solo é um dos 

fatores principais em uma comunidade vegetal, onde de acordo com a sua disponibilidade, há 

diferenças na composição e estrutura, com espécies adaptadas, e a exclusão de outras não 

adaptadas (KEDDY, 2000).   

 De forma geral, a composição florística de campos de murundus é caracterizada pela 

predominância de espécies lenhosas do cerrado sentido restrito, onde algumas espécies são 

consideradas típicas dessa fisionomia, como a Erythroxylum suberosum, Curatella americana 

e espécies do gênero Byrsonima (REZENDE et al., 2004; MARIMON et al., 2012). Para o 

estado de Goiás, Maricato et al., (2017) analisando os aspectos físicos e estruturais de três 

remanescentes de campos de murundus do sudoeste goiano, encontraram algumas diferenças 

quanto a florística, onde espécies consideradas típicas para campos de murundus no Brasil 

não foram encontradas, dando lugar para outras espécies que ocorreram com grande 

dominância, como a Miconia albicans, Aegiphila verticillata e Kielmeyera coriacea.  

Estudos de dinâmica buscam monitorar os ecossistemas alterados, acompanhando as 

de modo contínuo, buscando elucidar dúvidas quanto à dinâmica vegetal dos ambientes frente 

às alterações antrópicas. Tais estudos ajudam na compreensão dos processos ecológicos, 

procurando mudanças nos processos de crescimento, recrutamento, mortalidade, bem como na 

estrutura. São estudos importantes na busca de informações que podem auxiliar e subsidiar 

ações de restauração e de programas de conservação (SILVA; ARAÚJO, 2009). 
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Em função da fragilidade e importância dos campos de murundus criou-se, no estado 

de Goiás, a Lei estadual nº 16.513 de 26/10/2007 (GOIÁS, 2007). Esta estabelece que esses 

ecossistemas devem ser tratados como Áreas de Preservação Permanente, por constituírem 

áreas de preservação da biodiversidade, tanto da flora como da fauna. Consta na lei que se 

deve manter um raio mínimo de 50 metros de largura ao redor das áreas de campos de 

murundus, embora isso normalmente não seja respeitado pelos proprietários, encontrando-se, 

inclusive, drenos no interior dessas áreas. 

Neste contexto, o objetivo do atual estudo foi avaliar como os drenos instalados no 

entorno de um remanescente de campos de murundus no sudoeste goiano agem na dinâmica 

do componente arbustivo-arbóreo. Para isso, buscou-se responder as seguintes questões: 1. 

Existem diferenças nas taxas de mortalidade, recrutamento, crescimento e rotatividade da 

vegetação lenhosa entre borda (próxima aos drenos) e interior (distante dos drenos) do 

remanescente? 2. A composição florística, densidade e área basal têm alterado ao longo do 

tempo no remanescente? Trabalhando com as hipóteses de que: 1. A dinâmica da vegetação é 

maior na borda do que no interior, em função de maior impacto causado pela intervenção 

antrópica (drenos) e o próprio efeito de borda, visto que o remanescente é todo circundado por 

matriz de culturas agrícolas anuais; 2. A composição e abundância de espécies tem se 

modificado ao longo do tempo, em função da forte influência antrópica exercida sobre o 

remanescente. Portanto, acreditando que o remanescente de campos de murundus esteja 

passando por um estágio de hiperdinamismo, com altas taxas de mortalidade, recrutamento e 

turnover, como consequência dos drenos instalados, da ausência de fogo na área e da matriz 

agrícola no entorno.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Área de estudo 

 

O estudo foi conduzido em um remanescente de campo de murundus (Mapa 9), 

localizado na Fazenda Boa Vista, município de Jataí, GO (17°58‟19” S e 52°04‟39” W), 

apresentando matriz de lavoura, onde ao longo de quase todo limite entre a cultura e o campo 

de murundus, foram abertos sulcos (drenos), com profundidade aproximada de 1-1,5m e 1m 

de largura (Figura 2). 

 

Mapa 9 – Mapa de localização do remanescente de campos de murundus estudado na fazenda 

Boa Vista, Jataí-GO. 

  

 

Esses drenos foram implantados pelos próprios agricultores com uso de maquinário 

agrícola, na intenção de possibilitar o cultivo de grãos na região, facilitando assim o 

escoamento superficial da água do solo. Sendo eles instalados há aproximadamente vinte 

anos, segundo Maricato (2017). O remanescente tem tamanho aproximado de 155 hectares e 

localiza-se na bacia do rio Claro, um afluente do rio Paranaíba. Segundo Köppen, o clima da 
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região é do tipo Aw, mesotérmico, com estações seca e chuvosa, bem definidas, com 

temperatura média que varia de 18 a 32°C, possuindo um período chuvoso que se estende 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 1600-1700 mm (GUERRA et 

al., 1989). 

 

 

Figura 2 – Transição entre o remanescente de campo de murundu e a cultura agrícola, com 

drenos fazendo a limitação entre os ambientes. Fonte: Da autora. 

 

O solo é classificado como Plintossolo Háplico devido as suas características físico-

químicas, apresentando drenagem restrita, lençol freático superficial, especialmente durante 

as chuvas, e presença de horizonte plíntico, onde a plintita quando submetida a ciclos de 

umedecimento e secagem sazonal, torna-se uma petroplintita devido ao endurecimento 

(IBGE, 2005; REATTO et al., 2008; SILVA, 2010). O solo apresenta acidez elevada (pH 4,1), 

com textura argilosa (36,7 %) e alta saturação por alumínio (78 %).  
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Esta área vem sofrendo com perturbações antrópicas, devido à expansão do 

agronegócio, e visualmente na borda do campo de murundu há um grande adensamento 

(Figura 3), quando comparado com o interior (Figura 4). 

 

 

 

 
Figura 3 – Adensamento na região da borda do campo de murundu estudado, na fazenda Boa 

Vista, no município de Jataí-GO. Fonte: Da autora. 

 

 



48 
 

 

Figura 4 – Interior do campo de murundu estudado, na fazenda Boa Vista, no município de 

Jataí-GO. Fonte: Da autora. 

 

2.2 Delineamento amostral 

 

Entre setembro de 2010 e fevereiro de 2011 foram demarcadas 20 parcelas 

retangulares de 20×50m (1000m
2
) cada, distribuídas em duas situações (MARICATO, 2017). 

Um conjunto de 10 parcelas foi alocado aleatoriamente entre 0-20 metros dos drenos, tratadas 

como borda do remanescente, e outras 10 parcelas foram alocadas entre 100-200 metros da 

borda, tratadas aqui como parcelas de interior. Esse modelo de implantação de parcelas seguiu 

o manual de parcelas permanentes para os biomas Cerrado e Pantanal (FELFILI et al., 2005). 

Em cada parcela, os indivíduos arbustivos-arbóreos com diâmetro da base (Db) igual ou 

superior a 3 cm, medido à 30cm do solo, foram registrados, medidos e identificados. Decidiu-

se por esse critério de inclusão devido à pequena quantidade de indivíduos com maior 

diâmetro na primeira medição, buscando assim um número satisfatório para as análises 

posteriores. Para cada indivíduo, registrou-se o valor de circunferência de base (Cb) igual ou 

superior a 9,5 cm (Db – 3 cm), e no caso de fustes múltiplos mediu-se com uma fita métrica 

apenas aqueles iguais ou maiores ao limite de inclusão, já a altura total dos indivíduos foi 

estimada utilizando a altura conhecida de um dos integrantes da equipe, já que naquela 

ocasião, os indivíduos, em geral, não ultrapassavam três metros. Cada indivíduo recebeu uma 

placa de alumínio contendo seu número de identificação. 
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2.3 Dinâmica da vegetação arbustivo-arbóreo 

 

Para analisar a dinâmica da vegetação arbustivo-arbóreo, um segundo levantamento 

foi realizado entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018. Para isso, as mesmas 20 parcelas 

foram inventariadas. Todos os indivíduos vivos registrados no primeiro levantamento tiveram 

a Cb remedida. Indivíduos que atingiram o critério de inclusão no segundo levantamento 

também foram medidos e tratados como recrutas. Os indivíduos presentes no primeiro 

levantamento e não encontrados no segundo foram considerados como mortos. Todos os 

indivíduos recrutados receberam uma placa de identificação, e aqueles remanescentes que se 

encontravam com a placa deteriorada tiveram a substituição da mesma realizada. Os 

indivíduos tiveram seus valores de Cb e altura registrados seguindo os mesmos critérios 

adotados no primeiro levantamento, utilizando a fita métrica e a estimação pela altura 

conhecida de um dos integrantes de equipe, respectivamente. A identificação dos indivíduos 

foi feita no local, e nos casos em que se havia dúvida, os indivíduos foram fotografados e 

levados para posterior identificação no Herbário Jataiense (HJ) da Universidade Federal de 

Goiás/ Regional Jataí (UFG/REJ). 

Determinamos as mudanças tanto em número de indivíduos (Ni) quanto para área 

basal (G), como consequência do recrutamento, mortalidade e crescimento dos indivíduos 

remanescentes do primeiro levantamento. Para a realização do cálculo de dinâmica 

considerando o número de indivíduos e a área basal, obtivemos, para número de indivíduos: 

Ni = número de indivíduos inicial (indivíduos presentes no primeiro levantamento); Nf = 

número de indivíduos final (indivíduos vivos presentes no segundo levantamento); Nr = 

número de indivíduos recrutados entre o primeiro e o segundo levantamento; Nm = número 

de indivíduos mortos entre o primeiro e o segundo levantamento. Para a área basal: ABi = 

área basal inicial (área basal do primeiro levantamento); ABf = área basal final (área basal 

viva no segundo levantamento); ABm = área basal dos indivíduos mortos entre o primeiro e o 

segundo levantamento; ABd = área basal decrescida entre o primeiro e o segundo 

levantamento (área basal perdida por meio de quebra ou perda parcial do tronco); ABg = área 

basal ganha entre o primeiro e o segundo levantamento (incremento em área basal dos 

indivíduos sobreviventes); ABr = área basal recrutada entre o primeiro e o segundo 

levantamento (área basal dos recrutas). 

Grande parte dos estudos referentes à dinâmica da comunidade vegetal arbustivo-

arbórea baseia-se nos modelos algébricos construídos por Sheil e May (1996), sendo 

analisados em tais modelos as taxas de mortalidade e recrutamento, ganho e perda de área 
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basal, sendo possível analisar tanto para número de indivíduos quanto para área basal. Foram 

calculados para a área total e para borda e interior, os seguintes parâmetros de dinâmica: taxas 

anuais médias de mortalidade (M), recrutamento (R), taxas anuais médias de perda (P) e 

ganho (G) de área basal, por meio das expressões exponenciais, segundo Sheil et al., (2000). 

Com os valores de parâmetros de dinâmica, foram obtidas as velocidades com que as 

modificações ocorreram na vegetação arbustivo-arbórea, pelas taxas de rotatividade e de 

mudança líquida (KORNING; BALSLEV, 1994; PHILLIPS; GENTRY, 1994). A 

rotatividade e a mudança líquida foram calculadas para a abundância de indivíduos e para a 

área basal. As fórmulas de rotatividade seguem Phillips (1996) e Phillips e Gentry (1994), as 

taxas de mudança líquida tanto para número de indivíduos (CHn) como para área basal 

(CHab), seguem Korning e Balslev (1994). As médias iniciais de densidade e de área basal 

por parcela foram comparadas entre as duas situações (borda e interior) usando o teste t para 

duas amostras independentes (ZAR, 1998). Para avaliar a variação temporal na densidade e 

área basal aplicou-se o teste de Mann-Whitney, visto que as amostras não apresentaram um 

padrão de normalidade (ZIMMERMAN; ZUMBO, 1993).  

O tempo de reestruturação da vegetação arbustivo-arbórea foi calculado a partir da 

área basal e de número de indivíduos (KORNING; BALSLEV, 1994). Onde o tempo de meia 

vida (T1/2) trata-se do intervalo de tempo necessário para que a comunidade reduza pela 

metade e o tempo de duplicação (T2) se trata do tempo necessário para que a comunidade 

duplique (KORNING; BALSLEV, 1994; LIEBERMAN et al., 1985).Os dados foram 

processados pelo pacote estatístico R versão 3.4.1 (2017-06-30), seguindo as equações 

abaixo:  

Mortalidade (M):M=  1 −  
 𝑁𝑖−𝑁𝑚 

𝑁𝑖
 

1

𝑡
 𝑥100 

Recrutamento (R):R= 1 −  1 −
𝑁𝑟

𝑁𝑓
 

1

𝑡
 𝑥100 

Perda (P):P= 1 −  
𝐴𝐵𝑖− 𝐴𝐵𝑚+𝐴𝐵𝑑 

𝐴𝐵𝑖
 

1

𝑡
 𝑥100 

Ganho (G):G= 1 −  1 −
𝐴𝐵𝑟+𝐴𝐵𝑔

𝐴𝐵𝑓
 

1

𝑡
 𝑥100 

Taxas de mudança líquida para número de indivíduos (CHn):CHn=  
𝑁𝑓

𝑁𝑖
 

1

𝑡
− 1 𝑥100 



51 
 

Taxas de mudança líquida para área basal (CHab):ChAB=  
𝐴𝐵𝑓

𝐴𝐵𝑖
 

1

𝑡
− 1 𝑥100 

Reposição ou turnover para número de indivíduos (TN):TN=
𝑀+𝑅

2
 

Reposição ou  turnoverpara área basal (TAB):TAB=
𝑃+𝐺

2
 

Tempo para meia vida em número de indivíduos (T1/2):T1/2=
𝑙𝑛  0,5 

0.01∗𝑀
 

Tempo para duplicação em número de indivíduos (T2):T2= 
𝑙𝑛  2 

0.01∗𝑅
 

Tempo para meia vida em área basal (Ta1/2):Ta1/2=
𝑙𝑛  0,5 

0.01∗𝑃
 

Tempo para duplicação em área basal (Ta2):Ta2=
𝑙𝑛  2 

0.01∗𝐺
 

 

2.4 Diversidade e uniformidade da vegetação lenhosa arbóreo-arbustiva 

 

A diversidade florística da vegetação arbustivo-arbórea para cada ano inventariado foi 

determinada a partir do índice de Shannon (H‟) (MAGURRAN, 1988). Para avaliar a 

uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes (equabilidade), foi 

utilizado o índice de Pielou (J) (ZAR, 1998) Os dados foram processados pelo pacote 

estatístico R seguindo as equações abaixo:  

 

Índice de Shannon-Wiener (H‟):H‟=-− (s
i:1 Pi  x ln(Pi)) 

Sendo Pi: 
𝑁𝑖

𝑁
 

Ni: número de indivíduos da espécie i; 

N: número total de indivíduos. 

Índice de Pielou-J‟:J‟=
𝐻 ′

𝐿𝑛 𝑠 
 

Sendo S: número total de espécies. 

 

2.5 Análise da estrutura fitossociológica 

 

Usamos o Valor de Cobertura (VC) das espécies para avaliar a estrutura fitossociológica em 

ambos os levantamentos (2011 e 2018). Sendo o índice resultado da soma de dois fatores 
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(KENT & COCKER, 1992). Apresentou-se uma tabela contendo as espécies por ordem valor 

de importância de forma decrescente para ambos os levantamentos. 

O VC foi calculado a partir das seguintes fórmulas: 

Número total de indivíduos: 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   𝑁𝑖𝑠
𝑖=1  

Densidade absoluta da espécie:Dai=  𝑁𝑖 𝐴  

Densidade relativa da espécie:Dri =  𝐷𝑎𝑖 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  × 100 

Dominância absoluta da espécie:DOa =  
𝑔2

𝐴  × 100 

Dominância relativa da espécie:DOri =  𝐷𝑂𝑎  𝐷𝑂𝑎𝑠
𝑖=1

  × 100 

Índice de valor de cobertura da espécie:VC=  𝐷𝑟𝑖 + 𝐷𝑂𝑟𝑖  

Onde Ni corresponde ao número de indivíduos da espécie i; A é a área total da amostra em 

hectares; G2 é a área basal em metros quadrados; Pi é número de parcelas em que a espécie i 

está presente; Ptotal é número total de parcelas da amostra. 

 

2.6 Umidade do solo 

 

Buscando entender como a umidade do solo da área estudada tem sido alterada em 

consequência dos drenos instalados, realizamos medições da umidade do solo, através do 

medidor eletrônico HidroFarm Falker ®.Tal medidor possui um limite máximo de 60% de 

umidade, onde valores maiores são considerados saturados. As coletas de solo foram 

realizadas de dois em dois meses, a 20 centímetros de profundidade, totalizando assim seis 

coletas. Dividiu-se a área total em cinco setores e em cada setor realizou-se 10 medições. 

Dividimos a área em borda, interior e cultura, sendo que na borda e no interior foram feitas 

ainda medições tanto no topo quanto na base dos murundus. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Mudanças na composição florística e na diversidade de espécies 

 

O levantamento da flora arbustivo-arbórea realizado em 2010-2011 (MARICATO, 

2017) resultou em 45 espécies, das quais cinco desapareceram no segundo levantamento 

(Tabela 3). Entretanto, outras cinco novas espécies foram registradas, resultando no mesmo 

número inicial e final (Tabela 4).  

 

Tabela 3 - Parâmetros fitossociológicos de todas as espécies encontradas em um fragmento de 

campo de murundu, localizado na Fazenda Boa Vista, Jataí – GO. Onde DR – Densidade 

Relativa; DoR – Dominância Relativa; IVC – Índice de valor de importância. 
 

Espécies 

DR (%) DoR (%) IVC DR (%) DoR (%) IVC 

2018 2018 2018 2011 2011 2011 

Miconia albicans (Sw.) Triana 45,77 26,94 72,71 15,62 10,64 26,26 

Pleroma stenocarpum (Schrank et Mart, ex DC.) Triana 15,43 23,42 38,86 9,33 6,63 1,36 

Alchornea triplinervea (Spreng.) Müll.Arg. 4,61 7,21 11,82 1,30 2,55 3,86 

Davilla elliptica A.St.-Hil. 6,09 3,22 9,31 9,76 4,55 14,31 

Tachigali vulgaris L.G.Silva&H.C.Lima 0,89 10,29 11,18 1,74 10,14 15,95 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 2,90 3,00 5,90 4,77 3,34 8,12 

Maprounea guianensis Aubl. 4,32 2,14 6,45 6,94 3,85 10,79 

Cecropia pachystachya Trécul 1,89 3,71 5,60 2,17 10,92 13,09 

Styrax ferrugineus Nees & Mart. 1,77 2,80 4,57 0,22 0,26 0,48 

Kielmeyera coriacea Mart. &Zucc. 0,95 1,22 2,17 2,39 1,63 4,01 

Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC. 1,01 2,79 3,80 3,47 5,44 8,91 

Aegiphila verticillata Vell. 1,36 0,90 2,26 7,16 4,94 12,10 

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. 1,30 1,09 2,40 0,22 0,06 0,28 

Heteropterys campestris A.Juss. 1,24 1,00 2,24 3,04 2,08 0,43 

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell 1,66 1,22 2,88 0,43 0,13 0,57 

Palicourea rígida Kunth 0,95 0,38 1,32 2,60 1,07 3,67 

Bauhinia membranácea Benth. 0,89 0,38 1,27 2,17 1,66 3,83 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 0,89 0,71 1,60 2,17 0,94 3,11 

Dimorphandra mollis Benth. 0,47 1,68 2,15 1,52 6,00 7,52 

Miconia ferruginata DC. 0,71 0,58 1,29 * * * 

Kielmeyera sp 0,47 0,65 1,13 2,17 1,16 3,33 

Casearia sylvestris Sw. 0,59 0,36 0,95 1,74 1,18 2,91 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 0,41 0,86 1,27 1,52 3,95 5,47 

Hortia oreadica Groppo et al. 0,53 0,23 0,76 2,39 1,14 3,53 

Stryphnodendron polyphyllum Mart. 0,24 0,52 0,76 1,08 2,34 3,42 

Leptolobium dasycarpumVogel 0,24 0,09 0,33 2,17 0,73 2,89 

Simarouba amara Aubl. 0,24 0,09 0,33 * * * 

Heteropterys byrsonimifolia A.Juss. 0,35 0,22 0,57 0,22 0,22 5,11 
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Espécies 

DR (%) DoR (%) IVC DR (%) DoR (%) IVC 

2018 2018 2018 2011 2011 2011 

Connarus suberosus Planch. 0,35 0,21 0,56 1,95 2,20 4,15 

Eugenia sp 0,35 0,20 0,56 0,43 0,21 0,64 

Myrtaceae  0,12 0,13 0,25 * * * 

Banisteriopsis sp 0,12 0,09 0,21 1,52 0,83 2,35 

Byrsonima intermedia A.Juss. 0,12 0,07 0,19 0,43 0,22 0,66 

Caryocar brasiliense Cambess. 0,06 0,41 0,47 0,22 1,74 1,95 

Buchenavia tomentosa Eichler 0,06 0,38 0,44 0,22 0,54 0,76 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne 0,06 0,20 0,26 0,22 0,77 0,99 

Erythroxylum campestre A.St.-Hil. 0,06 0,16 0,22 2,17 2,11 4,28 

Schefflera macrocarpa (Cham. &Schltdl.) Frodin 0,06 0,12 0,18 0,43 0,54 11,87 

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 0,12 0,04 0,16 0,43 0,94 1,37 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 0,06 0,09 0,15 0,43 0,87 1,31 

Celastraceae 0,06 0,05 0,11 * * * 

Vernonanthura membranacea (Gardner) H.Rob. 0,06 0,05 0,11 0,22 0,06 0,28 

Indeterminado 1 0,06 0,03 0,09 0,22 0,05 0,27 

Campomanesia pubescens (Mart. ex DC.) O.Berg 0,06 0,02 0,08 0,87 0,47 1,33 

Indeterminado 2 0,06 0,02 0,07 * * * 

Rourea induta Planch. ** ** ** 0,87 0,49 0,28 

Aiouea trinervis Meisn. ** ** ** 0,43 0,11 0,54 

Byrsonima sericea DC. ** ** ** 0,22 0,17 0,39 

Rubiaceae  ** ** ** 0,22 0,06 0,97 

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. ** ** ** 0,22 0,06 0,28 

* espécies que ingressaram em 2018             

** espécies ausentes em 2018             

Fonte: Da autora. 

 

O índice de Shannon (H`) e a equabilidade de Pielou (Tabela 4) tiveram redução  para 

todas as situações estudadas (área total, borda e interior), mas não diferiram estatisticamente. 

Essa queda nos valores pode ser explicada pela dominância de poucas espécies, como por 

exemplo, a Miconia albicans e a Pleroma stenocarpum, que foram as espécies com maior 

presença, evidenciando a dominância na área e consequente redução na diversidade florística. 
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Tabela 4. Características da área total, na situação de borda e interior, nos anos de 2011 e 

2018 em dois hectares de campos de murundus, Fazenda Boa Vista Jataí, GO. 

Variável 

Borda Interior Total 

2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Total de indivíduos (ha
-1

) 278 1036 183 655 461 1691 

Número de famílias 20 27 17 27 23 28 

Número de Espécies 37 36 36 35 45 45 

Shannon (H') 3,00* 2,12* 3,00* 2,09* 3,18* 2,19* 

Equabilidade (J') 0,83** 0,59** 0,84** 0,59** 0,85** 0,58** 

Área Basal (m
2
. ha

-1
) 0,857 4,376 0,474 2,265 1,331 6,641 

Densidade (nº.ind.ha
-1

) 278 1036 183 655 230,5 845,5 

*- (U=3,5, p-0,097). 

** - (t calculado=1,10; t tabelado= 2,571; p>0,05; gl=5). 

Fonte: Da autora. 

 

Na situação de borda, os parâmetros de densidade média por parcela, área basal e 

número de indivíduos foram muito maiores quando comparados com a situação de interior, 

evidenciando o grande adensamento que a região da borda sofreu entre os anos estudados, 

mostrando a influência que os drenos têm causado na umidade do solo, onde espécies do 

cerrado sentido restrito, que são menos adaptadas a áreas alagadas, encontram um ambiente 

propício para o estabelecimento. Estatisticamente, apenas a densidade apresentou diferença 

significativa (t= 3,54; t tabelado= 2,101; NC=0,95; gl=18).  

Em ambos os levantamentos, houve predomínio da espécie Miconia albicans, tanto em 

termos de densidade como dominância, gerando os mais altos IVCs (Tabela 3). A espécie 

englobou 15,6% e 45,8% de todos os indivíduos, no primeiro e segundo levantamento 

respectivamente, e representou 10,6% da área basal no primeiro levantamento, e 26,9% no 

segundo. M. albicans é comumente encontrada em áreas úmidas, tanto preservada como 

antropizada (SAPORETTI JUNIOR, MEIRA NETO & ALMADO, 2003; MORAIS, 

MORAIS & LIMA, 2014). Na área estudada, não foram encontrados indícios de fogo, e 

estudos indicam que a Miconia albicans é uma espécie sensível ao fogo, que permanece 
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ausente ou em baixa densidade em áreas com queimadas recorrentes, podendo tal 

característica explicar a alta densidade encontrada na área de estudo (HOFFMANN, 1999; 

LÍBANO & FELFILI, 2006). 

 

3.2. Parâmetros de dinâmica da comunidade lenhosa 

 

Entre 2011 e 2018 morreram 201 indivíduos, resultando em uma taxa de mortalidade 

média anual de 7,86% ano
-1

 para a comunidade (Tabela 5). As espécies que mais contribuíram 

para essa mortalidade foram: Aegiphila verticillata, Davilla elliptica, Maprounea guianensis e 

a Pleroma stenocarpum.  

A taxa de recrutamento para a comunidade (23,47% ano
-1

) excedeu a da mortalidade 

(Tabela 5), onde as espécies que mais contribuíram para a elevada taxa de recrutamento 

foram: Miconia albicans, Pleroma stenocarpum, Maprounea guianensis, Davilla elliptica, 

Alchornea triplinervea e Byrsonima crassifolia. 

Em termos de número de indivíduos e área basal, o tempo de meia vida (8,82 anos 

para indivíduos e 9 anos para área basal) da comunidade foi maior que o tempo de duplicação 

(2,95 anos para número de indivíduos e 2,60 anos para área basal). A taxa de rotatividade ou 

turnover evidenciou o maior dinamismo da comunidade em relação ao número de indivíduos 

(15,66 anos) do que em relação à área basal (17,17 anos) (Tabela 5). Tais valores indicam um 

hiperdinamismo na comunidade, podendo ser em decorrência de alguns fatores, como a 

ausência de fogo na área, que faz com que espécies não adaptadas ao fogo colonizem e se 

mantenham na área, como é o caso da Miconia albicans, que se sobressaiu na área toda 

(Tabela 3), em conjunto com outros fatores, como os drenos instalados e a matriz agrícola no 

entorno, que agem alterando a umidade do solo, fazendo com que onde anteriormente, em 

decorrência do maior período de encharcamento e da alta umidade, poucas espécies se 

estabeleciam na área, e que agora com a diminuição no período de encharcamento, espécies 

do cerrado, não são adaptadas a solos encharcados, encontram um local propício para se 

manterem. 

O número de indivíduos registrados aumentou de 461 em 2011 para 1.691 em 2018, 

sendo assim um ganho líquido de 1.230 (Tabela 5). Como resultado da morte de 201 e do 

recrutamento de 1.431 indivíduos, tivemos uma maior área basal total da comunidade em 

2018 (6,64 m
2
) em relação a 2011 (1,33 m

2
). Os indivíduos mortos e o decremento (troncos 

quebrados ou perda parcial dos sobreviventes) da comunidade representaram perdas líquidas 

de 0,55 m
2
 e 0,02 m

2
, respectivamente, refletindo em taxa anual média de perda de área basal 
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de 7,78% ano
-1

. Esse grande aumento de indivíduos e de área basal pode ser atribuído 

principalmente, ao aumento da densidade das espécies Miconia albicans e Pleroma 

stenocarpum, que são as espécies com maior crescimento e dominância na área, 

demonstrando, assim, serem as espécies mais competitivas na área estudada. 

 

Tabela 5 – Dinâmica da comunidade lenhosa em um remanescente de campos de murundus 

inventariada nos anos de 2011 (Maricato et al., 2017) e 2018 em Jataí – GO, contabilizada 

para a área total, para a borda e para o interior, expressos em número de indivíduos e área 

basal. 

 

Área Total Borda Interior 

Amostragem:       

  Número de parcelas  20 10 10 

Número de indivíduos: 
     Inicial (2011)  461 278 183 

  Final (2018)  1691 1036 655 

  Sobreviventes  260 159 101 

  Mortas  201 119 82 

  Recrutas  1431 877 554 

  Taxa de mortalidade (% ano
-1

)  7,86 7,67 8,14 

  Taxa de recrutamento (% ano
-1

)  23,47 23,49 23,44 

  Taxa de rotatividade (% ano
-1

)  15,66 15,58 15,79 

  Taxa de mudança (% ano
-1

)  20,40 20,67 19,98 

Área basal: 

     Inicial (2011)  1,33 0,86 0,47 

  Final (2018)  6,64 4,38 2,26 

  Mortas (m
2
)  0,55 0,37 0,18 

Decremento dos sobreviventes (m
2
)  0,02 0,01 0,01 

Recrutas (m
2
)  4,57 3,10 1,48 

Incremento dos sobreviventes (m
2
)  1,31 0,80 0,50 

  Taxa de perdas (% ano
-1

)  7,70 7,41 6,31 

  Taxa de ganhos (% ano
-1

) 26,64 27,23 25,57 

  Taxa de rotatividade (% ano
-1

)  17,17 17,32 15,94 

  Taxa de mudança (% ano
-1

)  25,82 26,22 25,05 

Fonte: Da autora. 

 

Comparando os parâmetros de dinâmica do presente estudo (Tabela 6), com outros 

que avaliaram a dinâmica em áreas com a ocorrência de algum distúrbio antrópico, temos que 

as taxas aqui encontradas destoam das outras, tal fato caracterizado pelo hiperdinamismo 

encontrado na área, onde poucas espécies aumentaram fortemente em número de indivíduos, 

colonizando a área afetada pelos drenos ali instalados, além da ausência de fogo. 
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Tabela 6 – Parâmetros de dinâmica do presente estudo em comparação com outros estudos em 

áreas de cerrado com a ocorrência de algum tipo de distúrbio antrópico. Onde: CI- critério de 

inclusão do diâmetro em cm, M-mortalidade, R-recrutamento, TDA-tipo de distúrbio 

antrópico. 

Vegetação CI M-(% ano
-1

) R-(% ano
-1

) TDA Referência 

mata de galeria ≥ 5 cm * 3,50 2,70 P Felfili (1995) 

mata de galeria ≥ 4,8 cm ** 2,85 1,98 AE 

Lopes e Schiavini 

(2007) 

cerrado sentido restrito ≥ 3 cm * 4,90 5,90 DE 

Aquino, Walter e 

Ribeiro (2007) 

cerrado sentido restrito ≥ 3 cm * 2,70 3,20 DE 

Aquino, Walter e 

Ribeiro (2007) 

cerrado sentido restrito ≥ 5 cm * 1,90 3,70 P 

Roitman, Felfili e 

Rezende (2007) 

floresta aluvial ≥ 5 cm * 1,88 1,28 

G; 

CS 

Guimarães et al., 

(2008) 

floresta semidecidual 
≥ 3,18 ** 

4,1 4,5 
AE; 

G 
Silva e Araújo (2009) 

cerrado sentido restrito ≥ 5 cm * 4,01 6,67 P 

Mews, H.A. et al. 

(2011) 

cerrado sentido restrito ≥ 5 cm * 2,08 3,70 F Ribeiro et al.,(2012) 

cerrado sentido restrito ≥ 5 cm * 4,36 0,05 F Ribeito et al.,(2012) 

campo de murundu ≥ 2,86 cm * 2,68 1,29 F; G Pinto et al., (2014) 

      
      campo de murundu ≥ 3 cm * 7,86 23,47 AD Presente estudo (2018) 

AD – Agricultura associada à presença de drenos; AE – Agricultura no entorno do fragmento; 

CS – Corte seletivo; DE – Desmatamento no entorno do fragmento; F – Fogo; G – Presença 

de gado, tráfego e/ ou pastoreio; P – Preservada/Sem interferência antrópica. * - Medição a 30 

cm do solo; ** - Medição a 1,30 m do solo.  

Fonte: Da autora. 

 

3.3. Umidade do solo. 

 

O teor de umidade do solo das unidades amostradas variou de 18,9% a 59,3%, onde os 

maiores valores foram encontrados nos locais de depressão entre os murundus no interior do 

remanescente, e os menores valores nos topos dos murundus para ambas as situações. Laranja 

(2002) encontrou um padrão semelhante quando estudou um gradiente de umidade do solo em 

campos de murundus, onde a profundidade do lençol freático foi um dos fatores responsáveis 

na variação da composição florística, influenciando também a estrutura das populações de 

espécies lenhosas e da camada rasteira em um campo de murundus de Brasília-DF. 
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Das comparações realizadas em nível de umidade do solo, apenas a comparação entre 

a umidade dos topos dos murundus com a umidade entre os murundus (depressão) diferiu 

estatisticamente para a área toda (Tabela 7). Já era esperada essa diferença entre a umidade no 

topo e entre murundus, devido à elevação do lençol freático, que causa o encharcamento da 

área entre os murundus. Mesmo não diferindo estatisticamente as outras comparações, pode-

se notar através do Gráfico 1, como a umidade do solo entre os murundus (depressão na 

Borda e no Interior) diferiu das restantes, chegando acima de 50% nos meses chuvosos.  

 

Tabela 7 – Resultados estatísticos realizados através do teste de t Student e teste não 

paramétrico de Mann-Whitney para os valores de umidade do solo em um remanescente de 

campos de murundus, localizado em Jataí - GO. Onde: TB-Topo da borda, DB-Depressão da 

borda, IT-Topo do interior, ID-Depressão do interior, B-Borda, I-Interior, C-cultura, T-Topo, 

D-Depressão. 

Comparações p.unilateral t calculado t tabelado U calculado 

TBxDB 0.1781 -1.5658 2,201 

 ITxID 0.0525 -1.782 2,201 

 BxI 0.5000 

 

 72.00 

TBxC 0.3699 0.3414 2,201 

 DBxC 0.0753 1.6963 2,201 

 ITxC 0.3734 0.3319 2,201 

 IDxC 0.0427 2.0556 2,201 

 TxD 0.0416* 

 

 42.00 

*- Difere estatisticamente. 

Fonte: Da autora. 

 

Analisando o Gráfico 1 temos que a umidade do solo na área de cultura se manteve 

estável, e na maioria dos meses, abaixo do teor de umidade das outras situações estudadas, 

fato que pode ser em decorrência da compactação do solo, devido ao maquinário agrícola 

utilizado na destruição dos murundus e no preparo da área para o plantio agrícola no decorrer 

dos anos (GOMES-FILHO et al., 2011).  
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Gráfico 1 – Gráfico de frequência da umidade do solo média das situações analisadas durante 

o período de um ano em um remanescente de campos de murundus, em Jataí-GO. 

 

Fonte: Da autora. 

Observando os Gráficos 2 e 3, temos que os valores encontrados seguem uma mesma 

tendência, não diferindo entre as situações de borda e interior, tanto para topo de murundus 

quanto para depressão entre os murundus, diferente dos valores encontrados para a área geral, 

em que há a diferença entre topo e depressão entre murundus.  

A vegetação próxima a borda é mais densa, e à medida que se caminha para o interior 

do remanescente, há uma diminuição nessa frequência.  Lopes & Schiavini (2007), estudando 

uma comunidade arbórea de mata de galeria encontraram em um intervalo de 13 anos 

mudanças na estrutura e na composição florística devido às mudanças nas condições do solo, 

principalmente a umidade. À medida que os fatores ambientais sofrem mudanças, ocorrem 

substituições das espécies, com reflexo na cobertura e frequência das mesmas na comunidade.  
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Gráfico 2 – Umidade do solo na depressão entre os murundus, em um comparativo de um ano 

entre a região da borda e do interior em um remanescente de campos de murundus, em Jataí-

GO. 

 

Fonte: Da autora. 

 

Gráfico 3 – Umidade do solo no topo dos murundus, em um comparativo de um ano entre a 

região da borda e do interior realizada em um remanescente de campos de murundus, em 

Jataí-GO.  

 

Fonte: Da autora. 

  

47.2%
36.9%

26.6%
27.5%

51.7%

35.7%

47.7%

36.3%

28.0%

26.9%

51.5%

27.9%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%

U.S - Depressão: Interior x Borda

Int.Dep

Borda.Depre

31.3%

29.2%
28.1% 27.2%

34.3%

25.1%

33.6%

28.5%
26.1% 24.7%

37.2%
27.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Umidade do solo no topo - Borda x Interior

Borda.Topo

Int.topo



62 
 

4 CONCLUSÕES 

 

A comunidade da vegetação lenhosa tem sentido as alterações na umidade do solo, em 

decorrência dos drenos instalados, a ausência de fogo na área e o efeito da matriz agrícola no 

entorno, sendo essas alterações observadas nos valores de dinâmica encontrados, e na redução 

de área de campos de murundus da bacia do ribeirão Ariranha. Algumas espécies têm se 

sobressaído perante outras, causando um grande aumento na estrutura da comunidade, com 

altos valores de densidade e área basal, principalmente na situação de borda. 

Para que essa redução das áreas de campos de murundus seja menor, uma maior 

fiscalização deveria ser realizada, fazendo com que a lei já existente de proteção dessas áreas 

seja efetivamente respeitada, além de medidas de contenção de drenagem, tais como: extinção 

do uso de drenos nas áreas de murundus, e fechamento dos existentes.  
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