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RESUMO 

 

A elaboração de projetos que visem à restauração de áreas perturbadas e programas de manejo 

para áreas ainda conservadas somente é possível através de informações oriundas do estudo 

da estrutura e da dinâmica de populações. Assim, com a finalidade de entender o 

comportamento da espécie arbórea Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho no 

campo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a dinâmica (2007-2014) de sua população na 

Mata de Galeria do Capetinga/ Ecótono / Campo Sujo na Fazenda Água Limpa no Distrito 

Federal. O estudo tem como hipótese de que há avanço da população dessa espécie da Mata 

de Galeria do córrego Capetinga para o Campo Sujo circundante. A área delimitada 

compreende o local onde há indícios de avanço da Mata de Galeria sobre o Campo Sujo, 

detectados pela presença de indivíduos jovens de T. rubiginosa. Neste local foram 

estabelecidos sistematicamente 20 transectos de 5 x 155 m, dispostos perpendicularmente ao 

córrego Capetinga e alocados no gradiente de borda que vai da Mata de Galeria, Ecótono, 

para o Campo Sujo que circunda a mata. Cada transecto foi subdividido em 31 parcelas de 5 x 

5 m, correspondente a 620 parcelas total instalada na área de estudo compreendendo 1.55 ha. 

Foram amostrados 277 indivíduos em 2007 e 391 em 2014. Foram encontrados 154 

indivíduos regenerantes e 40 mortos, com taxas de recrutamento e mortalidade de 55,60% e 

14,44%, concomitantemente. O padrão de distribuição espacial encontrado foi agrupado. A 

estrutura diamétrica apresentou curva J-invertido indicando que a população é 

autorregenerante.  Houve uma diminuição de 5,26% no número de indivíduos na Mata de 

Galeria, um aumento de 38,24% no Ecótono e 100% no Campo Sujo. Sendo assim, pode-se 

inferir que está havendo expansão da espécie florestal T. rubiginosa da Mata de Galeria em 

direção ao Campo Sujo. Portanto, essa expansão deve ser acompanhada e cabe ao gestor 

responsável criar um plano de manejo que vise a preservação dos recursos naturais e leve em 

consideração a legislação vigente em prol dos interesses ecológicos, econômicos e sociais da 

sociedade local. 

 

 

Palavras-chave: Bioma Cerrado, Ecótono, Dinâmica, Tachigalli rubiginosa. 



 
 

ABSCTRAT 

 

The preparation of projects for the restoration of disturbed areas and management programs 

for areas still preserved is only possible through information derived from the study of the 

structure and dynamics of populations. Thus, in order to understand the behavior of the tree 

species Tachigalli rubiginosa (Mart. And Tul.). Oliveira-Filho in the field, the aim of this 

study was to characterize the dynamics (2007-2014) of its population in the Forest Gallery 

Capetinga / Ecotone / Field Dirty Clean Water Finance in the Federal District. The study has 

the hypothesis that there is advancement of the population of this species of Capetinga Stream 

Gallery Forest Meadow surrounding grubby. The defined area comprises where no advance 

indications of the gallery forest on the field Messy, detected by the presence of young 

individuals of T. rubiginosa. This site were systematically established 20 transects of 5 x 155 

m, arranged perpendicular to the stream Capetinga and allocated in the edge gradient that goes 

from the gallery forest, Ecotone, for Messy field that surrounds the forest. Each transect was 

divided into 31 plots of 5 x 5 m, corresponding to 620 total installed plots in the study area 

comprising 1:55 ha. They sampled 277 individuals in 2007 and 391 in 2014 were found 

regenerating 154 individuals and 40 dead, with recruitment and mortality rates of 55.60% and 

14.44%, concomitantly. The spatial distribution pattern was found clustered. The diameter 

distribution showed J-inverted curve indicating that the population is autorregenerante. There 

was a decrease of 5.26% in the number of individuals in the Gallery Forest, an increase of 

38.24% in the Ecotone and 100% in the field grubby. Thus, one can infer what's going 

expansion of forest species T. rubiginosa the Gallery Forest toward the field grubby. 

Therefore, this expansion should be accompanied and it is up to the responsible manager to 

create a management plan aimed at the preservation of natural resources and take into account 

the current legislation in favor of ecological, economic and social interests of the local 

society. 

 

 

Keywords: Cerrado biome, Ecotone, Dynamics, Tachigalli rubiginosa 

.  



 
 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1. Imagem do Google Earth adaptada sintetizando a área de estudo na Mata de Galeria 

do Capetinga / Ecótono / Campo Sujo localizado na Fazenda Água Limpa localizada ao sul do 

Distrito Federal. ........................................................................................................................ 19 

Figura 2. Regime de precipitação para o intervalo 2007-2014 disponibilizados pela Estação 

Meteorológica do Roncador localizada na Reserva Ecológica do IBGE contígua a área de 

estudo  ....................................................................................................................................... 20 

Figura 3. A espécie estudada Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) 

no Ecótono Mata de Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. A (muda) 

e B (indivíduo adulto). .............................................................................................................. 21 

Figura 4. Densidade de indivíduos distribuídos em classes de altura da população de 

Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono Mata de 

Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal no ano de 2007 e 2014. ........ 28 

Figura 5. Densidade de indivíduos distribuída em classes de diâmetro da população de 

Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono / Mata de Galeria 

/ Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal nos anos de 2007 e 2014. ............... 29 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 1. Densidade de indivíduos adultos, mudas e arvoretas de Tachigalli rubiginosa 

(Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono Mata de Galeria/Campo Sujo na 

Fazenda Água Limpa, Distrito Federal, nos anos de 2007 e 2014. .......................................... 23 

Tabela 2. Número de indivíduos adultos (N); Densidade Absoluta (DA); Área Basal (AB); 

Diâmetro a Altura do Peito (DAP) de Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho 

(Fabaceae) registrado em algumas Matas de Galeria localizadas no Distrito Federal. ............ 24 

Tabela 3. Densidade de indivíduos distribuída em fitofisionomias Mata de Galeria, Ecótono, 

Campo Sujo da população de Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) 

no ecótono Mata de Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal para os 

anos de 2007 e 2014. ................................................................................................................ 25 

Tabela 4. Parâmetros demográficos da população de Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). 

Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono Mata de Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, 

Distrito Federal no período de 2007 e 2014. DA - Densidade Absoluta; NR - Números de 

indivíduos recrutados; TR% - Taxa de recrutamento; NM - Número de indivíduos mortos; 

TM - Taxa de mortalidade; Var. - Variância; CD - Coeficiente de Dispersão; IG - Índice de 

Green. ....................................................................................................................................... 25 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

 

 

1     INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 11 

2     REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 13 

2.1 O bioma Cerrado ........................................................................................................... 13 

2.1.1    Formações Florestais ..................................................................................................... 14 

2.1.2    Formações Savânicas .................................................................................................... 15 

2.1.3    Formações Campestres .................................................................................................. 16 

2.2  ESTRUTURA E DINÂMICA DE POPULAÇÃO ....................................................... 17 

3      MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................... 19 

3.1  Área de estudo .............................................................................................................. 19 

3.2  A espécie estudada ........................................................................................................ 20 

3.3  Métodos de amostragem ............................................................................................... 21 

3.4  Levantamento de dados ................................................................................................ 22 

3.5  Análise dos dados ......................................................................................................... 22 

4      RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................. 23 

5      CONCLUSÃO .............................................................................................................. 30 

            REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 31 

 

 



11 
 

DINÂMICA DA POPULAÇÃO DE Tachigalli rubiginosa (MART. E TUL.). 

OLIVEIRA-FILHO (FABACEAE) NO ECÓTONO MATA DE GALERIA/CAMPO 

SUJO NA FAZENDA ÁGUA LIMPA, DISTRITO FEDERAL  

1 INTRODUÇÃO 

O bioma Cerrado está localizado entre as coordenadas geográficas 5° e 20° de 

latitude Sul e de 45° a 60° de longitude a Oeste, com a maior parte de sua área localizada no 

Planalto Central. Seus dois milhões de quilômetros quadrados se estendem pelos Estados de 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Rondônia, Piauí, Minas 

Gerais, Bahia, São Paulo e Distrito Federal. É a segunda maior formação vegetal do Brasil 

(ALHO e MARTINS, 1995). 

A diversidade de paisagens desse bioma determina grande riqueza florística, que faz 

com que a flora do Cerrado seja a mais rica entre as savanas do mundo (MENDONÇA et al., 

2008) sendo constituída de mais de 12.000 espécies vasculares (MENDONÇA et al., 2008). 

No entanto, a ocupação desenfreada fez com que mais da metade da vegetação fosse 

convertida e a diversidade biológica empobrecida (HOFFMAN e JACKSON, 2000). Nesse 

sentido, por ser considerado um hotspot mundial e devido a grande heterogeneidade biológica 

existente torna-se importante sua preservação (MITTERMAYER et al., 1999). 

As Matas de Galeria do Cerrado são formações florestais que servem como 

repositórios da biodiversidade funcionam como faixas de florestas tropicais úmidas em meio 

ao Cerrado e como corredores para a fauna que a visita constantemente e ali se refugia a 

procura de água, alimento e sombra (FELFILI e SILVA JÚNIOR, 2001). Além disso, elas 

agem como barreira física, ajustando os processos de troca entre os sistemas terrestres e 

aquáticos, restituindo as condições propicias à infiltração de água no solo (REZENDE, 1998). 

Adicionalmente, a sua função hidrológica tem como alguns de seus resultados o controle do 

fluxo de água da chuva, a estabilidade das margens do rio, o controle da temperatura da água, 

a redução da possibilidade de contaminação dos recursos hídricos por sedimentos e resíduos 

de adubos e defensivos agrícolas especialmente nas proximidades de grandes centros 

industriais e áreas de expansão de fronteira agrícola (RIBEIRO, 1998).  

No bioma, as Matas de Galeria comumente se separam de forma abrupta dos Campos 

Limpos, seus vizinhos mais corriqueiros (RIBEIRO et al., 2001). No entanto, esses ambientes 

de transição entre uma fisionomia e outra, também podem ser graduais e são conhecidos como 

Ecótonos (RIBEIRO et al., 2001). Sua importância é atribuída na maioria das vezes à 
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manutenção da integridade dos ecossistemas e comunidades, considerando a área que estes 

ocupam bem como os processos envolvidos (BEGON et al., 1995). Sabe-se que os 

ecossistemas e as comunidades encontram-se em constante transformação (LAURENCE e 

YENSEN, 1991). E assim, as mudanças ocorridas nestes, podem indicar uma tendência de 

retração ou expansão de um referido ecossistema. Portanto, de acordo Laurance e Yensen 

(1991), as modificações nos trechos imediatamente adjacentes a estes limites poderiam 

estimular mudanças em todo o ecossistema e nas suas respectivas comunidades.  

Diante de tais fatores, entende-se que é imprescindível a elaboração de programas de 

manejo para áreas ainda preservadas, além de projetos que visem à restauração de áreas 

perturbadas, os quais só são possíveis através de informações oriundas de estudos da estrutura 

e da dinâmica de populações. Estes estudos permitem entender as mudanças que ocorrem ao 

longo do tempo na florística e na diversidade de espécies (PAIVA et al. 2007) e como cada 

espécie se comporta frente as perturbações locais de origem natural e antrópica (HARPER, 

1977) ou ainda como as espécies se comportam em locais preservados. 

Adicionalmente, a consciência da necessidade da preservação e restauração dos 

recursos naturais e de ações de sustentabilidade torna essencial a elaboração de trabalho, que 

avalie as condições ecológicas de um determinado ambiente e que permita apresentar um 

olhar crítico sobre a atual gestão ambiental local.  

A espécie arbórea Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho pertencente à 

família Fabaceae é nativa do bioma Cerrado. É uma espécie pioneira que surge na borda da 

mata e margens de estradas, e costuma iniciar a sucessão secundária em áreas de acesso 

geradas pela intensa germinação de suas sementes no solo (CARVALHO, 1994; LORENZI, 

1998; FRANKE, 1999). Assim, com a finalidade de entender o comportamento dessa espécie 

vegetal no campo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a dinâmica (2007-2014) de sua 

população na Mata de Galeria do Capetinga / Ecótono / Campo Sujo na Fazenda Água Limpo 

no Distrito Federal, para testar a hipótese de que há avanço da população dessa espécie da 

Mata de Galeria do córrego Capetinga para o Campo Sujo circundante. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O BIOMA CERRADO 

O Cerrado está localizado no Planalto Central e é o segundo maior bioma do País em 

extensão. Ocupa uma área de mais de 2.000.000 Km², o que equivale a cerca de 23% do 

território Nacional. Ocorre em altitudes que variam de cerca de 300 m, a exemplo da Baixada 

Cuiabana (MT), a mais de 1.600 m, na Chapada dos Veadeiros (GO) (AB`SABER, 1983; 

LOPES, 1984). 

O regime sazonal do bioma Cerrado é o tropical, correspondente ao tipo climático 

Aw com uma estação chuvosa que se inicia nos meses de setembro e outubro e vai até os 

meses de março e abril, e outra estação seca caracterizada por deficiência hídrica (SILVA et 

al., 2008). A precipitação média anual fica em torno de 1.500 mm, variando de 750 mm a 

2.000 mm (WALTER et al.,2008). As médias das temperaturas máximas anuais do bioma 

variam entre 24°C e 33°C. Nas estações primavera-verão, as médias das temperaturas 

máximas variam de 33°C a 36°C. As temperaturas mais baixas podem ser encontradas na 

parte centro-sul que corresponde aos estados de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso do 

sul com temperaturas entre 18°C e 22°C. As outras áreas do Cerrado apresentam temperaturas 

mínimas anuais de 19°C a 23°C (SILVA et al., 2008).  

O espaço ocupado pelo bioma Cerrado é de suma importância para a distribuição dos 

recursos hídricos pelo País, sendo o local de origem das grandes bacias hidrográficas 

brasileiras e do continente sul-americano (EMBRAPA CERRADOS, 2004). Os principais rios 

que recebem contribuições de áreas de Cerrado são: i) na Bacia Amazônica: os rios Xingu, 

Madeira e Trombetas; ii) na Bacia do Tocantins: os rios Araguaia e Tocantins; iii) na Bacia 

Atlântico Norte/Nordeste: os rios Parnaíba e Itapecuru; iv) na Bacia de São Francisco: os rios 

São Francisco, Pará, Paraopeba, das Velhas, Jequitaí, Paracatu, Urucuia, Carinhanha, 

Corrente e Grande; v) na Bacia Atlântico Leste: os rios Pardo e Jequitinhonha; e vi) na Bacia 

Paraná/Paraguai: os rios Paranaíba, grande Sucuriú, Verde, Pardo, Cuiabá, São Lourenço, 

Taquari, Aquidauana, entre outros (LIMA e SILVA, 2008). 

O bioma é composto por vários tipos de vegetação, resultantes da diversidade de 

solos, da topografia e do clima da região (ALHO e MARTINS, 1995). Por “tipo de 

vegetação” entende-se a fisionomia, a flora e o ambiente, e por “forma de vegetação”, 

somente a fisionomia (EITEN, 1979). A fisionomia engloba a estrutura, as formas de 

crescimento (árvores, arbustos, etc) e as mudanças estacionais (sempre verde, semidecídua, 
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decídua) predominantes na vegetação. A estrutura por sua vez, compreende a disposição, à 

organização e o arranjo dos indivíduos na comunidade, tanto em altura (estrutura vertical) 

quanto em densidade (estrutura horizontal). Além disso, outros sistemas de classificação 

podem definir fisionomia pelos critérios, consistência e tamanho das folhas (EITEN, 1968, 

1979). 

Ribeiro e Walter (2008) citam onze tipos de vegetação para o bioma dividido em 

formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), savânicas 

(Cerrado sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e campestres (Campo Sujo, 

Campo Limpo e Campo Rupestre).  

2.1.1 Formações Florestais  

Nas formações florestais há predominância de espécies arbóreas, com formação de 

dossel contínuo (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

Mata Ciliar compreende a vegetação florestal que circunda os rios de médio e grande 

porte da região do Cerrado, onde não há o fechamento de dossel. É comum a largura em cada 

margem ser proporcional ao leito do rio. Ocorre em terrenos com variação de relevo 

(RIBEIRO e WALTER, 2008). Nessa fisionomia, os solos, classificados nos sistema da 

classificação Brasileira de Solos (EMBRAPA, 1999), podem ser rasos como os Cambissolos, 

Plintossolos ou Neossolos Litólicos, profundos como os Latossolos e Argissolos, ou ainda 

acontecer em Neossolos Flúvicos. 

Já a Mata de Galeria compreende a vegetação florestal que margeia os rios de 

pequeno porte e córregos formando galerias sobre o curso de água. Normalmente se encontra 

nos fundos dos vales ou nas cabeceiras de drenagem onde não foi construído um canal 

definitivo pelos cursos d’água (RATTER et al., 1973; RIBEIRO et al., 1983). Nessa mata, os 

solos são geralmente, Cambissolos, Plintossolos, Argissolos, Gleissolos ou Neossolos, 

podendo ter Latossolos (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

A Mata Seca normalmente ocorre em solos ricos em nutrientes. Essa fisionomia é 

dependente das condições físicas e químicas do solo mesotrófico, principalmente da 

profundidade (RIBEIRO e WALTER, 2008). Pode ser encontrada em solos de origem de 

rochas básicas altamente férteis, em Latossolos Roxo e Vermelho-Escuro, de média 

fertilidade, sobre solos de origem calcária, em afloramentos rochosos típicos (RIBEIRO e 

WALTER, 2008). 
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Para Rizzini (1997), a fisionomia de Cerradão corresponde a uma “floresta mesófila 

esclerófila”, caracterizada por um sub-bosque com pequenos arbustos e ervas, e poucas 

gramíneas. O Cerradão possui dossel contínuo e cobertura arbórea que varia de 50% a 90% 

(RIBEIRO e WALTER, 2008). Ocorre geralmente, em solos profundos, bem drenados, de 

média e baixa fertilidade, pouco ácidos, da classe Latossolo ou Latossolo Vermelho-Amarelo. 

Em alguns casos pode ocorrer em Cambissolo distrófico (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

2.1.2 Formações Savânicas 

As formações savânicas do Cerrado são constituídas por quatro tipos 

fitofisionômicos: o Cerrado sentido restrito, o Parque de Cerrado, o Palmeiral e a Vereda 

(RIBEIRO e WALTER, 2008). 

O Cerrado Sentido Restrito é formado por árvores baixas, inclinadas, tortuosas e 

ramificações retorcidas e irregulares. Suas características permitem que haja a rebrota após o 

fogo e que não haja restrição hídrica durante a seca (RIBEIRO e WALTER, 2008). Ocorre 

geralmente em solos com pH entre 4,5 e 5,5, com poucos nutrientes e com altas taxas de 

alumínio (RIBEIRO e WALTER, 2008). Pode ocorrer na maioria das vezes em Latossolo 

Vermelho e Latossolo Vermelho-Amarelo e ainda em Cambissolos, Neossolos 

Quartzarênicos, Neossolos Litólicos, Plintossolos Pétricos ou em Gleissolos (RIBEIRO e 

WALTER, 2008). 

Já o Parque de Cerrado se caracteriza por ter um terreno com pequenas elevações 

(Murundus) com árvores agrupadas e terrenos planos campestres entre eles. A altura das 

árvores varia de 3m a 6m e a cobertura arbórea de 5% a 20%. Ocorre em solos de classe 

Gleissolo sendo mais drenados nos murundus que nas demais áreas (RIBEIRO e WALTER, 

2008).  

A formação savânica Palmeiral recebe esse nome devido à presença de uma única 

palmeira. As eudicotiledôneas aparecem muito pouco nesta fitofisionomia (RIBEIRO e 

WALTER, 2008). Encontra-se no bioma Cerrado quatro subtipos de Palmeirais variando sua 

estrutura e a espécie dominante. Normalmente surgem em solos bem drenados embora um 

subtipo surja em solos mal drenados formando galerias de drenagens com características 

florestais.  

A Vereda é formada pela palmeira Mauritia flexiosa emergente junto a espécies 

arbustivo-herbácias. Para Magalhães (1966), esses locais formam bosques sempre-verdes. 

Alguns autores a classificam como complexo vegetacional devido ela possuir partes com 



16 
 

topografia e drenagens do solo diferentes.  Em uma zona “borda” o solo é seco e possui 

árvores isoladas em meio ao campo; no “meio” o solo é meio úmido e a vegetação é formada 

por campos e no “fundo” o solo é brejoso, a vegetação é formada por buritis, arbustos e 

arvoretas;  

As Veredas são achadas em Gleissolos Háplicos ou Melânicas (solos saturados de 

água) (BRANDÃO et al.,1991). Podem ocorrer em áreas planas ou pouco íngremes sem 

murundus ou em áreas próximas as nascentes ou nas bordas das cabeceiras de Matas de 

Galeria (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

2.1.3 Formações Campestres 

As formações campestres do Cerrado são formadas por três tipos fitofisionômicos 

principais: o Campo Sujo, o Campo Limpo e o Campo Rupestre. 

O Campo Sujo é formado por vegetação arbustivo-herbácea, ou seja, arbustos e 

subarbustos esparsos que são espécies pouco desenvolvidas (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

Este tipo de fitofisionomia pode estar associada a solos das classes Neossolos Litólicos, 

Cambissolos ou  Plintossolos Pétricos que são solos rasos; a pequenos afloramentos rochosos; 

a solos álicos ou distróficos que são solos profundos e pouco férteis e os de classe Latossolo e 

os Neossolos Quartzarênicos (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

Em razão das características ambientais deste tipo fitofisionômico o Campo Sujo 

possui três subtipos principais. Quando o lençol freático está profundo, ocorre o Campo Sujo 

Seco. Quando o lençol freático é superficial ocorre o Campo Sujo Úmido. E em terrenos com 

pequenas elevações (murundus), tem-se Campo Sujo com Murundus (sem caracterizar um 

“Campo Rupestre”) (RIBEIRO e WALTER, 2008).  

O Campo Limpo é formado pelo estrato herbáceo, com rara presença de arbustos e 

ausência total de árvores. Pode ser encontrada em diferentes variações de umidade, 

profundidade, fertilidade do solo e topografia. Geralmente são encontradas nas bordas das 

Matas de Galeria e próximas a olhos d’ água e em volta de Veredas, ocorrendo em solos das 

classes Neossolos Litólicos, Cambissolos ou em Plintossolos Pétricos. Em áreas mais planas e 

inundadas pode ser encontrados solos do tipo: Gleissolos, Neossolos Flúvicos, Plintossolos ou 

Organossolos sendo esta chamada de “Campo de Várzea” ou “Brejo” (RIBEIRO e WALTER, 

2008). 
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Assim como o Campo Sujo o Campo Limpo pode classificado em Campo Limpo 

Seco quando o lençol freático é profundo. Em Campo Limpo Úmido quando o lençol freático 

está próximo à superfície do solo e Campo Limpo com Murundus quando há a presença de 

pequenas elevações no solo. (RIBEIRO e WALTER, 2008). 

O Campo Rupestre tem sua composição herbáceo-arbustiva podendo aparecer 

arvoretas de até 2 metros de altura. A vegetação surge em trechos de afloramentos rochosos 

com micro elevações em altitudes acima de 900 m acorrendo também a partir de 700 m onde 

há variações de temperatura, venta muito, os dias são quentes e as noites frias (RIBEIRO e 

WALTER, 2008). 

Essa fitofisionomia está associada a solos ácidos e com poucos nutrientes. Em geral 

são Neossolos Litólicos ocorrendo também nas fissuras dos afloramentos (RIBEIRO e 

WALTER, 2008). 

2.2 ESTRUTURA E DINÂMICA DE POPULAÇÃO 

Uma população é formada por indivíduos de uma mesma espécie numa determinada 

área (RICKLEFS, 2003), e a estrutura define a quantidade e a disposição dos indivíduos no 

habitat e a parcela de indivíduos em cada faixa etária. A estrutura de uma população é 

influenciada pela ação de fatores bióticos e abióticos sobre as taxas de crescimento e 

mortalidade como também eventos passados de recrutamento (HUTCHINGS, 1998; HAY et 

al., 2000). Assim, a caracterização tanto do ambiente quanto da estrutura de populações de 

plantas é importante para fornecer informações sobre os fatores que influenciam os processos 

populacionais, a regeneração (CLARK, 1994) e as respostas de uma população às 

perturbações em um determinado local (HARPER, 1977).  

Além disso, para entender a estrutura da população, é importante lembrar que 

populações vegetais possuem diversos tipos de estrutura: a estrutura espacial, que descreve a 

variação na densidade de uma população; a estrutura de idade, que descreve os números 

relativos de jovens e adultos; e a estrutura de tamanho, que descreve o número relativo de 

indivíduos grandes e pequenos (SILVERTOWN e DOUST, 1993). Adicionalmente, os 

indivíduos de populações vegetais podem estar distribuídos no espaço de três maneiras: 

uniforme, aleatório e agregado. Segundo (KERSHAW, 1958), o padrão aleatório é o menos 

encontrado na natureza, sendo o agregado o mais comum. 
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Por outro lado, a dinâmica de populações consiste na análise do recrutamento, das 

taxas de mortalidade e de crescimento e como é a vida de uma dada espécie (SCHIAVINI, et 

al., 2001). Com as taxas de mortalidade e recrutamento é possível entender como funciona a 

população, e a facilidade e a dificuldade que estas espécies têm de colonizar um determinado 

ambiente e também o porquê das variações dos valores na população (WATKINSON, 1997). 

É possível compreender quais as possibilidades que uma população tem de se regenerar 

depois de uma perturbação (HARPER, 1977). 

Desta maneira tanto o estudo da estrutura quanto da dinâmica são de extrema 

importância para entender as mudanças que ocorrem ao longo do tempo na florística e na 

diversidade de espécies (PAIVA et al., 2007), e como cada espécie se comporta com as 

perturbações de origem natural ou antrópica (HARPER, 1977). Informações estas 

imprescindíveis para a elaboração de projetos que visem à recuperação de áreas perturbadas e 

programas de manejo para áreas ainda conservadas (PAIVA et al., 2007). 

2.3 EXPANSÃO FLORESTAL 

O processo de expansão florestal pode ser explicado por fatores como: processo de 

nucleação em savanas (PUYRAVAUD et al., 2003; ARANTES et al., 2014), intenso controle 

do fogo em áreas de Cerrado protegidas (DURIGAN e RATTER 2006; CARDOSO et al, 

2009) e mudanças climáticas globais (TAYLOR 1995, SUAREZ et al., 1999).  

A nucleação em savanas consiste num processo natural onde espécies dispersas na 

paisagem (núcleos) modificam o ambiente a sua volta facilitando a colonização de sua área 

núcleo. Segundo YARRANTON e MORRISON (1974) neste processo espécies savânicas 

facilitam a colonização de habitats naturais abertos por espécies florestais. Mas a colonização 

possui alguns fatores limitantes, portanto a expansão de florestas para áreas de savanas só é 

possível após longa ausência de incêndios, do tipo de solo na área, da adaptação das espécies 

colonizadoras, da estrutura da espécie facilitadora, da proximidade do núcleo da borda da 

floresta e do tipo de dispersão das sementes (ARANTES et al., 2014).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO  

O estudo foi realizado na Mata de Galeria do Capetinga / Ecótono / Campo Sujo 

localizado na Fazenda Água Limpa (15º56’ a 15º59’ S e 47º55’ a 47º58’ W) ao sul do Distrito 

Federal (Figura 1). A fazenda, de propriedade da Universidade de Brasília, possui uma área 

aproximada de 4.000 há e é contígua às Reservas Ecológicas do Jardim Botânico e do IBGE, 

constituindo a Zona de Vida Silvestre da APA Cabeça de Veado, com cerca de 9.000 ha de 

áreas protegidas.  

 

Figura 1. Imagem do Google Earth adaptada sintetizando a área de estudo na Mata de Galeria do Capetinga / 

Ecótono / Campo Sujo localizado na Fazenda Água Limpa localizada ao sul do Distrito Federal. 

 

O clima da região é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen e caracteriza-se 

por duas estações bem definidas: uma quente e chuvosa (de outubro a abril) e outra fria e seca 

(de maio a setembro). As médias anuais de temperatura entre os anos de 2007 e 2014 foram 

máxima de 23,2
o 

C e mínima de 19,0
o 

C e a precipitação anual consta na Figura 2, de acordo 
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com os dados da Estação Meteorológica do IBGE localizada na Reserva Ecológica do IBGE 

(RECOR) contígua à área de estudo.  

 

Figura 2. Regime de precipitação para o intervalo 2007-2014 disponibilizados pela Estação Meteorológica do 

Roncador localizada na Reserva Ecológica do IBGE contígua a área de estudo (dados disponibilizados em 

www.ibge.gov.br). 

 

A área de estudo localiza-se sobre Cambissolo Concresionário de textura média 

argilosa cascalhenta, álico em terreno com declividade de 19%. Na área demarcada 

encontram-se pequenas grotas, uma disposta perpendicular à borda da Mata de Galeria e outra 

a aproximadamente 45º, distante 50 m da borda da mata. Os primeiros registros de queimadas 

na área de estudo foram de 1975 (J. A. RATTER, dados não publicados), e em 1987, há 28 

anos, um grande incêndio atingiu novamente a área (FELFILI e SILVA JÚNIOR, 1992). 

3.2 A ESPÉCIE ESTUDADA 

A espécie arbórea Tachigali rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) 

conhecida como carvoeiro-da-mata foi a espécie selecionada para este estudo (Figura 3). É 

uma árvore com 8 a 20 m de altura e 0,30 e 0,70 de DAP, tronco cilíndrico e folhas compostas 

por 4 a 7 pares de folíolos, sementes oblonga, alongada, com no máximo 1 cm de 

comprimento e superfície lisa brilhante (CARVALHO, 1994).  Floresce entre os meses de 

abril e dezembro e os frutos amadurecem de abril a maio (SANTOS, 1996). É uma espécie 

pioneira (CARVALHO, 1994), resistente à deficiência hídrica (SANTOS, 1996), cresce 

rapidamente e sua madeira é muito utilizada na produção de lenha e de carvão vegetal, na 

construção civil e embalagens por comunidades do Centro-Oeste e Nordeste Brasileiro 

(LORENZI, 1998; FRANKE, 1999). Para Carvalho (1994) essa espécie em estudo também 
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costuma colonizar bordas da mata e margens de estradas. É encontrada no Planalto Central em 

Cerradão, em Floresta Estacional e Semidecidual e em Floresta Ombrófila Densa na 

Amazônia (FELFILI et al, 1999).   

 

 

Figura 3. A espécie estudada Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono Mata 

de Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal. A (muda) e B (indivíduo adulto). 

 (Fotos: Autoria própria).  

 

3.3 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

A área delimitada para estudo compreende o local onde há indícios de avanço da 

Mata de Galeria sobre o Campo Sujo, detectados pela presença de indivíduos jovens de T. 

rubiginosa. Neste local foram estabelecidos sistematicamente 20 transectos de 5 x 150 m, 

dispostos perpendicularmente ao córrego Capetinga e alocados no gradiente de borda que vai 

da Mata de Galeria, Ecótono, para o Campo Sujo que circunda a mata. Cada transecto foi 

subdividido em 31 parcelas de 5 x 5 m, correspondente a 620 parcelas total instalada na área 

de estudo compreendendo 1.55 ha. Destas, 89 parcelas (0,22 ha) foram representativas de 

condições de Mata de Galeria, 62 (0,16 ha) das condições do Ecótono Mata de Galeria/Campo 

Sujo e 471 (1,18 ha) das condições de Campo Sujo. Foi considerado como Ecótono até o 

limite de 5 m adentrando a área de Mata de Galeria e 5 m adentrando área de Campo Sujo.   
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3.4 LEVANTAMENTO DE DADOS 

O censo da população foi realizado em cada ambiente na estação seca, no mês de 

junho dos anos de 2007 e 2014. Em 2007 nas 620 parcelas foram medidas a altura e o 

diâmetro à altura do peito (DAP=1,30m do solo) dos indivíduos considerados adultos (DAP ≥ 

5 cm) e somente altura para os indivíduos considerados arvoretas (altura > 1 m e DAP < 5cm) 

e mudas (altura ≤ 1 m e DAP < 5 cm) de acordo com Felfili e Silva Júnior (1992). Para o 

levantamento no ano de 2014, foram remedidos os indivíduos sobreviventes, marcados e 

medidos os indivíduos recrutas e registrados os indivíduos mortos. A altura foi tomada 

utilizando-se uma régua graduada, e para a circunferência fita métrica. Cada indivíduo foi 

marcado com plaquetas de alumínio contendo um número de identificação.  

A espécie foi identificada por meio de consulta a especialista e por comparação com 

exsicatas do herbário da Universidade de Brasília (UB) e a seguir os exemplares foram 

depositados no herbário citado.  

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados da planilha de campo foram transcritos para o programa Microsoft Excel. 

Os valores de circunferência foram transformados em diâmetro, para isso o valor da 

circunferência em centímetros foi dividido pelo valor de π (3,14).  

O padrão de distribuição espacial foi analisado tanto para o ano de 2007 quanto para 

o ano de 2014. Para tanto, a partir dos valores de media e variância de cada ano foram 

calculados o coeficiente de dispersão (CD) e o índice de Green (IG) (BROWER e ZAR, 1984; 

LUDWING e REYNOLDS, 1988). Para CD quando a razão entre os valores de variância e 

média for menor que um, a população possui distribuição do tipo uniforme. Se a razão for 

igual a um, a população possui distribuição aleatória e, maior que um a distribuição é 

agregada ou agrupada (BROWER e ZAR, 1984). Quanto aos valores do IG, valores menores 

que zero significa distribuição aleatória, iguais à zero significa distribuição uniforme e valores 

maiores que zero significa distribuição agregada (LUDWING e REYNOLDS, 1998).  

Para avaliar a distribuição diamétrica foram determinados intervalos de classe a 

partir da fórmula de Spiegel (FELFILI e REZENDE, 2003): IC=A/nc, onde A consiste na 

amplitude de diâmetros e nc é o número de classes, onde nc=1+3,3 log (n), onde n é o número 

de indivíduos. Foram utilizados os dados de 2007 para o cálculo da variação do intervalo e o 
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número de classes. Todavia na distribuição de classes foram incorporados dados dos anos de 

2007 e 2014. A distribuição de frequência resultante foi apresentada nos gráficos.  

A mortalidade e o recrutamento considerado foram baseados na diferença entre os 

dois censos. Foi considerado morto o indivíduo que estava presente em 2007 e não estava 

presente em 2014 e recruta aqueles que surgiram no censo de 2014. Após a contagem destes 

indivíduos foi calculada a taxa de mortalidade e a taxa de recrutamento, para as quais foram 

utilizadas regra de três simples.  

Para avaliação da densidade de indivíduos de carvoeiro-da-mata em cada ambiente 

(Mata de Galeria, Ecótono e Campo Sujo) foram contabilizados o número de indivíduos nas 

parcelas localizadas nestes ambientes.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em 2007 foram amostrados 277 indivíduos em 1.55 ha, o que equivaleria a uma 

densidade de 178,71 ind.ha
-1

. Dos 277 indivíduos, 80 (28,88%) foram classificados como 

adultos, 57 (20,58%) como mudas e 140 (50,54%) como arvoretas. Já em 2014 foram 

amostrados 391 indivíduos (252,26 ind.ha
-1

), onde, 119 (30,43%) foram adultos, 150 

(38,36%) mudas e 122 (31,20%) arvoretas (Tabela 1). Verificou-se que o número de 

indivíduos total aumentou consideravelmente da amostragem de 2007 para 2014, ou seja, 

houve aumento de 114 indivíduos (41,16%) em um período de sete anos.  

 

Tabela 1. Número de indivíduos adultos, mudas e arvoretas de Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-

Filho (Fabaceae) no Ecótono Mata de Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal, nos anos 

de 2007 e 2014. 

Ano Adultos Arvoretas Mudas Total 

2007 80 (28,88%) 140 (50,54%) 57 (20,58%) 277 

2014 119 (30,43%) 122 (31,20%) 150 (38,36%) 391 

 

Para fins de comparação e considerando o critério de inclusão de DAP ≥ 5 utilizado 

no presente estudo, notou-se que o número de indivíduos de T. rubiginosa amostrados apenas 

no ambiente de Mata de Galeria (0,22ha) e extrapolado para 1ha é maior que o encontrado em 

outras Matas de Galeria do Distrito Federal (Tabela 2). Em outro trecho da Mata do 

Capetinga, Oliveira et al. (2011) trabalhando nas parcelas permanentes ali instaladas também 

encontrou uma quantidade inferior embora a área basal é bem maior. Observa-se maior 

densidade absoluta desses indivíduos em áreas de Matas de Galeria perturbadas como a do 
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Pitoco e do Capetinga. Isto se deve a ocorrência de incêndio nessas duas matas que causou a 

abertura do dossel favorecendo a reprodução da espécie pioneira T. rubiginosa. Já para a área 

de Campo Sujo não foram encontrados trabalhos científicos de florística e fitossociologia que 

citassem a ocorrência da espécie em tal fitofisionomia.  

 

Tabela 2. Número de indivíduos adultos (N); Densidade Absoluta (DA); Área Basal (AB); Diâmetro a Altura do 

Peito (DAP) de Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) registrado em algumas Matas de 

Galeria localizadas no Distrito Federal. 

 

Na tabela 3 é apresentado o número de indivíduos total inventariados nos censos 

realizados em 2007 e 2014 e distribuídos nas fisionomias estudadas. Pode-se verificar que do 

ano de 2007 para 2014 a densidade de indivíduos na fisionomia Mata de Galeria permaneceu 

praticamente estável diminuindo apenas 5,26%, no entanto, na área de Ecótono e Campo 

Sujo, o aumento foi considerável. Em especial no Campo Sujo o número de indivíduos 

dobrou de 2007 para 2014. Já o aumento no número de indivíduos em áreas de Ecótono 

(38,4%) e Campo Sujo (100%) podem ser explicados pela característica de espécie pioneira 

de se desenvolver em área com alta luminosidade, como por exemplo, nas bordas de florestas, 

como aponta Almeida (2000).  

  

Mata de Galeria N DA 

N/ha 

AB 

(m
2
/ha) 

DAP 

Inclusão  

Autor 

Mata do Açudinho 

(não-perturbada) 

14 17,9 - DAP≥5 Sampaio et al. 

(2000) 

Mata do Taquara 

(não-perturbada) 

18 29,9 0,81 DAP≥5 Silva Júnior 

(2004) 

Mata do Pitoco 

(baixo nível de perturbação) 

36 71,0 2,53 DAP≥5 Silva Júnior 

(2005) 

Mata do Capetinga 

(perturbada) 

_ 22 1,23 DAP≥5 Oliveira et al. 

(2011) 

Mata do Capetinga 

(perturbada) 

26 

35 

118,2 

159,1 

0,45 

0,72 

DAP≥5 

DAP≥5 

2007 

2014 
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Tabela 3. Densidade de indivíduos distribuída em fitofisionomias Mata de Galeria, Ecótono, Campo Sujo da 

população de Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono Mata de 

Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal para os anos de 2007 e 2014. 

Ano Total  

(1.55ha)
 

Mata de Galeria 

(0,22ha) 
 

Ecótono 

(0,16 ha)
 

Campo Sujo 

(1,18 ha)
 

2007 277 95 102 80  

2014 391 90 141 160 

 

No presente estudo, em sete anos, houve um recrutamento total de 154 indivíduos 

regenerantes e os mortos somaram 40, com taxas de recrutamento de 55,60%, valor muito 

superior ao de mortalidade que foi de 14,44%. Estes dados se encontram disponíveis na tabela 

4.  

Tabela 4. Parâmetros demográficos da população de Tachigalli rubiginosa (Mart. e Tul.). Oliveira-Filho 

(Fabaceae) no Ecótono Mata de Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito Federal no período de 

2007 e 2014. DA - Densidade Absoluta; NR - Números de indivíduos recrutados; TR% - Taxa de recrutamento; 

NM - Número de indivíduos mortos; TM - Taxa de mortalidade; Var. - Variância; CD - Coeficiente de 

Dispersão; IG - Índice de Green. 

Ano DA NR TR % NM TM% Média Var CD IG 

2007 277 - - - - 0,47 2,08 4,46 8,29 

2014 391 154 55,60 40 14,44 0,66 3,43 5,20 16,84 

 

A maior taxa de recrutamento em relação à de mortalidade, corrobora com a análise 

diamétrica (Figura 5) indicando que a população de T. rubiginosa é auto-regenerante e com 

grande chance de permanecer na área estudada. Foi observado que a mortalidade foi maior 

nas categorias arvoreta com 22 indivíduos (55%) mortos e muda com 17 indivíduos (42,5%) 

mortos. Diferentemente, no estrato adulto foi detectado apenas 1 (2,5%) indivíduo morto. A 

maior taxa de mortalidade observada em classes de diâmetro menor pode estar relacionada à 

competição por espaço e recursos entre indivíduos de menor porte, uma vez que apresentam 

maior densidade e distribuição espacial agrupada (CLARK e CLARK, 1999; BAKER et al., 

2003). 

Com relação ao maior número de indivíduos recrutados estes foram encontrados nas 

áreas de Campo Sujo e Ecótono com 87 (56,49%) e 54 indivíduos (35,06%), respectivamente. 

Sabe-se que a fitofisionomia de Campo Sujo é formada por arbustos e subarbustos esparsos 

pouco desenvolvidos, entremeados por gramíneas (RIBEIRO e WALTER, 2008), e que uma 

vez protegidos do fogo, como já acontece há 28 anos na área do presente estudo, espécies 

florestais podem expandir e aumentar em densidade e tamanho do indivíduo, conforme 
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afirmam Durigan and Ratter (2006). Arantes et al. (2014) reforçam que a expansão de 

espécies florestais para áreas de Cerrado só é possível após longa ausência de incêndios, do 

tipo de solo existente na área, da adaptação das espécies colonizadoras, a estrutura da coroa 

(espécie facilitadora), a proximidade do núcleo da borda da floresta e o tipo de dispersão das 

sementes. Acrescenta-se ainda que durante a coleta de dados foram encontradas a espécie 

secundária tardia Cabralea canjerana (Vell.) Mart. (Meliaceae) (CARVALHO, 1994), e a 

espécie secundária inicial Maprounea guianensis (Aubl) (Euphorbiacea) (HIGUCHI et al., 

2006) ambas espécies arbóreas de Mata de Galeria. 

Sendo assim, o carvoeiro-da-mata é espécie potencial que reúne características 

importantes para germinar, estabelecer e crescer em área de Campo Sujo, já que é pioneira e 

pode estabelecer e crescer rapidamente em solos pobres. Santos (1996) salienta ainda que essa 

espécie é tolerante a deficiência hídrica. Além disso, possui grande quantidade de sementes 

para dispersão, conforme verificaram Pietro-Souza et al. (2014). Esses autores analisaram a 

chuva de sementes em remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual em Campo, MT, e 

constataram que T. rubiginosa está entre as espécies mais representativas em quantidade de 

sementes nos meses de maior produção, sendo ela espécie anemocórica. Para Penhalber e 

Mantovani (1997) sementes anemocóricas são facilmente derrubadas pela chuva, devido a seu 

tamanho diminuído e leve. Sendo assim, Pietro-Souza et al. (2014) acrescentaram que devido 

essa facilidade de dispersão T. rubiginosa está entre os táxons estratégicos para a restauração 

florestal de áreas degradadas. 

O menor número de recrutas na área de estudo foi observado na fisionomia de Mata 

de Galeria com 13 indivíduos (8,44%). Sabe-se que o último incêndio ocorrido na área de 

estudo foi há 28 anos no ano de 1987, e que segundo Oliveira et al. (2015), desse período até 

o momento, o dossel da mata vem se fechando, com a consequente redução da incidência de 

luz e não favorecendo mais populações de espécies pioneiras, como, por exemplo, a estudada 

no presente trabalho. 

Com relação à área basal houve aumento significativo entre os dois anos estudados. 

Em 2007 a área basal era de 0,83 m
2
/ha

-1
 e em 2014 este valor subiu para 1,55 m

2
/ha

-1
 

(aumento de 41,16%) indicando que houve aumento no diâmetro dos indivíduos já existentes, 

além da inclusão de novos indivíduos no estrato adulto. 

O coeficiente de dispersão da população foi de 4,46 e 5,20 para os anos de 2007 e 

2014, respectivamente, apontando uma distribuição espacial do tipo agrupada. O índice de 

Green mostrou resultados para 2007 e 2014 de 8,29 e 16,84, concomitantemente, reforçando o 
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resultado do coeficiente de dispersão (Tabela 4). Arantes e Schiavini (2011) também 

encontraram para a espécie Amaioua guianensis em Fragmento de Floresta Estacional 

Semidecidual em Uberlândia, Minas Gerais, distribuição do tipo agrupada, e afirmaram ser o 

ambiente heterogêneo da área causador deste resultado. Lima-Ribeiro (2007) também 

encontrou esse mesmo padrão espacial para a espécie Duguetia furfuracea em área de Campo 

Sujo no município de Caiapônia em Goiás. Áreas com maior e menor grau de perturbação 

também apresentaram este tipo de distribuição como é o caso das espécies estudada por Dias-

Neto et al. (2008) que identificaram, para as espécies Stryphnodendron adstringens e 

Kielmyera coriacea em áreas queimada e não queimada em Cerrado Sentido Restrito em 

Caldas Novas em Goiás. 

Barbour et al. (1987) citam que espécies vegetais geralmente se apresentam de forma 

agregada por serem estruturadas, por fatores abióticos como fertilidade, textura e 

disponibilidade hídrica do solo, temperatura, luminosidade, entre outros, que sofrem 

influência direta de variações na produção e disponibilização de energia. Esses autores citam 

ainda que o padrão de distribuição espacial agregado pode sofrer influência pela acumulação 

de um grande número de sementes em determinadas porções espaciais (micro sítios) da área. 

Deste modo, espera-se que taxas de germinação e recrutamento sejam maiores em micro sítios 

com maior acúmulo de sementes se comparado a outros ambientes com baixas ou nulas 

densidades de sementes. Assim, os indivíduos mostrar-se-iam agregados no espaço 

(BARBOUR et al., 1987). Além desses, fatores bióticos como competição e herbivoria, 

embora sofram influência indireta pela produção de energia, pelos distúrbios antrópicos e 

naturais também impactam a dinâmica e o padrão espacial das populações vegetais 

(THOMAS e KUNIN 1999). 

A estrutura da população de carvoeiro-da-mata para a variável altura nos dois anos 

estudados é apresentada na figura 4. É possível perceber que houve aumento significativo no 

número de indivíduos na primeira (0,10-1,49m), sexta (7,10-8,49m) e sétima (8,50-9,89m) 

classes de altura de 2007 para 2014. Em 2014 foi possível perceber uma queda brusca no 

número de indivíduos da primeira para a segunda classe. Baixo número de indivíduos foi 

observado nas classes 7, 8, 9 e 10. Esse comportamento pode indicar dificuldade da população 

de atingir estaturas maiores. Onghero (2013) também encontrou uma diminuição do número 

de indivíduos nas maiores classes de altura para a espécie pioneira Inga alba em parcelas 

permanentes instaladas na Mata de Galeria do Capetinga no Distrito Federal.  
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Figura 4. Número de indivíduos distribuídos em classes de altura da população de Tachigalli rubiginosa (Mart. 

e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono Mata de Galeria/Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, Distrito 

Federal no ano de 2007 e 2014. 

 

Em 2007 a primeira classe de DAP (< 5 cm) contava com 197 (71,12%) dos 277 

indivíduos amostrados e 28,88% destes apresentaram DAP ≥ 5 cm. Já em 2014, na primeira 

classe foram encontrados 272 indivíduos (69,1%) dos 391 indivíduos amostrados e 30,43% 

destes apresentaram DAP ≥ 5 cm. Costa et. al. (2012) estudando as espécies pioneiras Apeiba 

tibourbou e Ochroma pyramidale em Florestas Secundárias de diferentes idades em Senador 

Guiomard no Acre observaram que 88,6 % dos indivíduos de A. tibourbou se encontravam 

nas primeiras cinco classes de menor diâmetro, enquanto 83,6% dos indivíduos de O. 

pyramidale se concentravam nas primeiras três classes de menor diâmetro. 
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Figura 5. Número de indivíduos distribuído em classes de diâmetro da população de Tachigalli rubiginosa 

(Mart. e Tul.). Oliveira-Filho (Fabaceae) no Ecótono / Mata de Galeria / Campo Sujo na Fazenda Água Limpa, 

Distrito Federal nos anos de 2007 e 2014. 

 

A estrutura diamétrica revelou tanto para 2007 quanto para 2014 que a população de 

Tachigalli rubiginosa é constituída principalmente por indivíduos pequenos e apresentando, 

portanto forma de J-invertido, com grande número de indivíduos nas primeiras classes e 

decréscimo nas últimas classes (Figura 5). Padrão parecido também foi encontrado por 

Aquino et al., (2002) para as espécies Acacia glomerosa e Anadenanthera macrocarpa em 

Mata Seca Semidecídua na Estação Ecológica do Panga em Uberlândia, Minas Gerais. Os 

autores citados anteriormente afirmam que a população de tais espécies é auto-regenerante;. 

Silveira (2009) para a espécie Tachigalia subvelutina em Cerrado Sentido Restrito na Fazenda 

Água Limpa no Distrito Federal; Bernasol e Lima Ribeiro (2010) para as espécies Butia 

purpurascens, Curatella americana, Piptocarpha rotundifolia, Qualea grandiflora e Qualea 

multiflora em um fragmento de Cerrado Sentido Restrito no município de Jataí GO.  

Para Scolforo (1998) a curva exponencial de J invertido é caracterizada pelo aumento 

do tamanho da classe de diâmetro e a diminuição do número de indivíduos até atingir seu 

menor valor na maior classe de diâmetro. Segundo Felfili (1995) este modelo de distribuição 

sugere que a população é auto-regenerante. Diante disso pode se afirmar que a população de 

Tachigalli rubiginosa está se regenerando  
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5 CONCLUSÃO  

Os resultados mostraram que a população de Tachigalli rubiginosa diminuiu 5,26% 

no número de indivíduos na Mata de Galeria, aumentou 38,24% no Ecótono e 100% no 

Campo Sujo na amostragem de 2007 para 2014. Sendo assim, ao longo dos sete anos pode-se 

inferir que está havendo expansão dessa espécie florestal da Mata de Galeria em direção ao 

Campo Sujo. 

A análise da estrutura em diâmetro revelou, tanto para 2007 quanto para 2014 que a 

população de Tachigalli rubiginosa é constituída principalmente por indivíduos pequenos e 

apresenta, portanto forma de J-invertido, indicando sua capacidade de auto-regeneração.  

Portanto, essa expansão deve ser acompanhada e cabe ao gestor responsável criar um 

plano de manejo que vise à preservação dos recursos naturais e leve em consideração a 

legislação vigente em prol dos interesses ecológicos, econômicos e sociais da sociedade local. 
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