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Resumo 

A redução da conectividade funcional da paisagem pode ser causada por processos de 

fragmentação, perda de habitat e atividades antrópicas de diferentes tipos e intensidades na 

matriz. As áreas de pastagem são exemplos de influências antrópicas responsáveis pela perda 

da maior parte do Cerrado no estado de São Paulo, tendo potencial de alterar as respostas da 

dispersão das espécies da flora. Diante desta problemática, esta dissertação teve como objetivo 

entender os potenciais efeitos da matriz de pastagem sobre a dispersão de espécies lenhosas do 

Cerrado em duas abordagens diferentes que visaram: i) compreender as relações de 

correspondência entre medidas estruturais e de conectividade funcional da paisagem na 

avaliação da conservação do Cerrado utilizando ambiente de Sistema de Informação Geográfica 

(SIG); e ii) identificar limiares de distância de dispersão na matriz, a partir da quantificação do 

estabelecimento de espécies lenhosas regenerantes in loco e em experimento ex situ de 

viabilidade de propágulos em sistema controlado. Foram selecionadas três paisagens 

fragmentadas no Domínio do Cerrado com remanescentes de cerradão e ocorrência de manchas 

de Floresta Estacional Semidecidual do bioma Mata Atlântica inseridos em matriz de pastagem. 

O mapeamento das paisagens foi realizado em software ArcGIS®. A análise da paisagem em 

SIG consistiu no cálculo de métricas estruturais e funcionais nos programas Fragstats® e 

Conefor®. Foram realizados levantamentos em unidades amostrais estratificadas para testar a 

hipótese de que existe um gradiente habitat-matriz decrescente para variáveis de composição 

(riqueza), estrutura (abundância, altura, diâmetro e volume) e diversidade da flora lenhosa. Em 

campo também foram realizadas coletas de solos para a quantificação da compactação medida 

pela porosidade total e densidade do solo e a realização de um experimento controlado para 

avaliação da viabilidade de propágulos (germinação e rebrota). Os resultados mostraram que 

todas as paisagens avaliadas possuem baixas taxas de cobertura e conectividade funcional (IIC) 

entre habitats. As métricas estruturais e funcionais não são correspondentes e, algumas vezes, 

apresentaram interpretações antagônicas. A aplicação de métricas de conectividade funcional 

no planejamento da conservação depende da disponibilidade de dados sobre dispersão das 

espécies, especialmente em diferentes usos e coberturas e da definição de uma espécie 

representativa para dada área. A matriz de pastagem parece reduzir a conectividade funcional 

da flora, especialmente para espécies zoocóricas. Apesar da condição da matriz influenciada 

por Urochloa sp. e pelo pisoteio e forrageio do gado não impedir o estabelecimento de plantas, 

ela altera a composição da comunidade vegetal, priorizando espécies de ocorrência em 

formações campestres e de dispersão do tipo autocórica. Não foi possível identificar um 

gradiente habitat-matriz para as variáveis estudadas, o que pode ter sido mascarado pela maior 

compactação do solo observada próximo a borda do habitat e, possivelmente, pelo uso de 

consórcio gramínea-leguminosa nos pastos. A dispersão por rebrote e por germinação de 

espécies autocóricas do banco de sementes da matriz de pastagem reforçam o potencial de 

regeneração natural da flora lenhosa do Cerrado como estratégia de restauração do bioma, desde 

que acompanhada de ações de manejo adequadas. 

Palavras chave: dispersão, conectividade, flora, limiar, savana brasileira, ecologia de paisagens 
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Abstract 

The landscape functional connectivity reduction can be caused by fragmentation processes, 

habitat loss, and anthropogenic activities of different types and intensities in the matrix. The 

pasture areas are examples of these anthropic influences that are responsible for the loss of most 

of the Cerrado in the São Paulo state, with the potential to modify the responses in the flora 

species dispersal. Given this problem, this dissertation aimed to understand the potential effects 

of the pasture matrix on the woody species dispersal in the Cerrado, with two approaches that 

aimed: i) to understand the correspondence relationships between landscape structural and 

functional connectivity measures in the conservation evaluation of Cerrado using Geographic 

Information System (GIS) environment; and ii) to identify dispersion distance threshold in the 

matrix, based on the quantification of the regenerating woody species establishment in loco and 

with an ex-situ propagation viability experiment in a controlled system. Three fragmented 

landscapes were selected in the Cerrado Domain with remnants of cerradão and the occurrence 

of seasonal Semideciduous Forest patches of the Atlantic Forest biome inserted in a pasture 

matrix. Landscapes mapping was carried out using ArcGIS® software. The GIS landscape 

analysis consisted of calculating structural and functional metrics in the Fragstats® and 

Conefor® programs. Surveys were carried out in stratified sample units to test the hypothesis 

that there is a decreasing habitat-matrix gradient for variables of composition (richness), 

structure (abundance, height, diameter, and volume) and diversity of woody flora. In the field, 

the soil was also collected for compaction quantification by measuring the soil total porosity, 

soil density, and carrying out a controlled experiment to evaluate the propagule's viability 

(germination and resprout). The results showed that all evaluated landscapes have low rates of 

coverage and functional connectivity (IIC) between habitats. The structural and functional 

metrics do not correspond and, sometimes, they had antagonistic interpretations. The 

application of functional connectivity metrics in conservation planning depends on the 

availability of species dispersal data, especially related to different land use and land coverages 

and the definition of representative species for a given area. The pasture matrix seems to reduce 

the flora functional connectivity, especially for zoochoric species. Although matrix condition 

influenced by Urochloa sp. and for trampling and foraging cattle does not avoid the plant 

establishment, it alters the plant community composition, prioritizing species that usually occur 

in Cerrado grasslands and with autochory dispersal. It was not possible to identify a habitat-

matrix gradient for the study variables, which may have been masked by the greater soil 

compaction observed near the habitat’s edge and by the, possibly by the grass-leguminous 

mixture use. The dispersal by resprouting and by autochoric species germination from the 

pasture matrix seed bank fortified the potential of the Cercado’s woody flora for natural 

regeneration as a strategy for restoring the biome since it is accompanied by appropriate 

management actions. 

Keywords: dispersal, connectivity, flora, threshold, Brazilian savanna, landscape ecology 
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1. Introdução geral 

A conversão de ambientes naturais em antrópicos gera diferentes alterações na estrutura 

espacial da paisagem, principalmente em decorrência da perda de habitats naturais (Bogaert et 

al. 2004) e da sua fragmentação, descrita como o desmembramento do habitat que transforma 

uma estrutura da paisagem inicialmente conectada e contínua em irregular, desconexo e 

descontínuo, tanto fisicamente quanto em relação à distribuição espacial de condições e de 

recursos naturais (Franklin et al. 2002; Bogaert et al. 2004; Habel and Zachos 2012).  

Dentre as consequências diretas dos processos de perda e fragmentação de habitat, está 

a redução da área do habitat, além do aumento na distância e a criação de barreiras que 

dificultam o movimento dos indivíduos entre manchas de habitats (Forman 1995; Lang and 

Blaschke 2009). Essa reconfiguração espacial do habitat original e consequente diminuição de 

sua qualidade aumenta as taxas de mortalidade de populações naturais e este declínio pode 

resultar em extinções locais, diminuindo a variabilidade genética, o que acarreta em perdas 

significantes nas diversidades taxonômica e funcional (Franklin et al. 2002). Isso porque as 

taxas de dispersão de espécies de fauna e flora entre habitats tendem a reduzir em fragmentos 

mais isolados e de menor qualidade e tamanho, o que pode resultar  na redução de 

biodiversidade (Forman 1995; McConkey et al. 2012; Haddad et al. 2015; Miller-Rushing et al. 

2019). Esses efeitos se intensificam a medida em que os fragmentos ficam menores e menos 

conectados e podem aumentar com o passar do tempo (Haddad et al. 2015). Ao contrário disso, 

a manutenção da conectividade da paisagem, definida como a capacidade da paisagem em 

facilitar fluxos biológicos (Taylor et al. 1993), pode minimizar esses efeitos negativos e 

promover a conservação de muitos serviços ecossistêmicos dependentes da dispersão, 

reprodução e da persistência das populações, além da manutenção da função ecológica dos 

habitats e ecossistemas (Mitchell et al. 2013).  

Diante disso, a conectividade da paisagem é considerada uma eficiente medida indireta 

da conservação da biodiversidade e útil para a compreensão dos efeitos das mudanças 

ambientais sobre a dispersão dos organismo (Saura 2013; Hardt et al. 2015). Essa medida pode 

ser entendida estruturalmente, que diz respeito única e exclusivamente a continuidade física do 

ambiente; ou funcionalmente, considerando as particularidades de movimento e dispersão 

intrínsecas das espécies, avaliadas de forma individual e intra específica e variável com os 

padrões morfofisiológicos das espécies e com sua relação com os diferentes tipos de ambiente 

(With et al. 1997; Boscolo et al. 2016). Grande parte dos estudos de conectividade funcional 

tem enfoque na capacidade de dispersão da fauna (de la Torre et al. 2016; Ramirez-Reyes et al. 
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2016; Herrmann et al. 2017; Mikoláš et al. 2017; Velázquez et al. 2017). Apesar de haver 

trabalhos sobre a dispersão de propágulos vegetais (Brudvig et al. 2009; Damschen et al. 2014; 

Trakhtenbrot et al. 2014; Auffret et al. 2017), de maneira geral ainda há carência de dados sobre 

a sua conectividade funcional, especialmente para a flora brasileira.  

O tipo de matriz circundante às áreas de habitat é um importante fator de influência 

sobre a conectividade funcional, a partir da dificuldade ou resistência ao fluxo de espécies que 

as características desse ambiente podem promover (Forman 1995; Metzger 2004; Driscoll et al. 

2013; Deans and Chalcraft 2017). A resistência aos fluxos biológicos tende a aumentar com o 

grau de antropização dos usos (Lenhardt et al. 2013; Moorhouse et al. 2014). Por estas razões, 

o papel da matriz precisa ser melhor entendido e considerado nos efeitos da fragmentação na 

biodiversidade (Prugh et al. 2008; Miller-Rushing et al. 2019). No caso específico das 

pastagens, estudos já identificaram que este tipo de matriz é capaz de restringir e diminuir a 

distância de dispersão de mamíferos, potenciais vetores de dispersão para várias plantas 

(Castellón and Sieving 2006; Moraes et al. 2018), além de também poderem alterar seus 

comportamentos de movimento, tornando-o mais irregular nesses ambientes (Prevedello et al. 

2010). 

 

Contextualização para o Cerrado 

É preocupante a carência de dados sobre a influência da matriz de pastagem sobre a 

conectividade de paisagens do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, ocupando cerca de 

um quarto do território nacional (IBGE 2004). Este Bioma tem um alto nível de endemismo e 

abriga 5% da biodiversidade do mundo e 30% do Brasil, fatores que o intitulam como a savana 

tropical mais rica e diversa do mundo, além de ser hotspot da biodiversidade global (Strassburg 

et al. 2017; Flora do Brasil 2020). O Cerrado não possui uma legislação nacional de proteção 

específica e a aplicação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa - LPVN (Brasil 2012) resulta 

em usos antrópicos menos restritivo que outros biomas brasileiros, como o da Amazônia, que 

potencialmente mantem 80% da propriedade como reserva legal (RL). A LPVN prevê uma 

menor porcentagem (20% a 35%) de proteção da propriedade como RL para o bioma Cerrado, 

possivelmente a explicação para a taxa de desmatamento do Cerrado ser 2,5 vezes maior que o 

bioma Amazônico (Strassburg et al. 2017). 

Historicamente a ocupação do Cerrado sempre existiu com a presença de povos 

indígenas (há 12.000 anos atrás) e, apesar da colonização do interior do país ter sido iniciada 
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há quase três séculos, a perda mais acelerada de áreas naturais foi observada a partir de 1970. 

Neste período, com o desenvolvimento de técnicas agrícolas de melhoramento da fertilidade e 

das condições de acidez do solo, foi possível a implementação de agricultura de larga escala 

(Ratter et al. 1997; Durigan et al. 2007; MMA 2015; Mendonça and Costa 2018). Neste mesmo 

período, aconteceu um rápido e sistemático processo de intensificação e expansão da atividade 

pecuária, estimulado pelos incentivos estatais, baixos preços de terras, implantação de 

infraestrutura viária, crescimento do mercado nacional de carne bovina e a partir da década de 

1990 pelas políticas de internacionalização da economia focadas no aumento da exportação de 

carne bovina (Barbosa et al. 2013; MMA 2015). Como consequência desse histórico, 

atualmente cerca de 80 dos 112 milhões ha de pastagens cultivadas no Brasil estão dentro do 

domínio do Cerrado (IBGE 2017). Além disso, apenas 55% do Cerrado é coberto por sua 

vegetação natural e o uso antrópico mais expressivo  é a pastagem cultivada, que ocupa 29% 

do Bioma (MMA 2015).  

No caso do Cerrado paulista, a fragmentação do bioma acelerou rapidamente a partir de 

1950 com o  avanço da população no interior do Estado, atrelada à necessidade de áreas para a 

criação extensiva de gado de corte, posteriormente substituído pela agricultura (Dias 1994; 

Mendonça and Costa 2018). Como consequência disso, em 40 anos (de 1960 a 2000) houve 

uma redução em 88,5% das áreas de Cerrado, restando cerca de 212 mil ha desse Bioma, o 

equivalente a 0,86% do território paulista (Kronka 2005).  Além disso, 70,8% dos fragmentos 

remanescentes possuem tamanho reduzido, com área de 0 a 20 ha (Kronka 2005). Essa redução 

está relacionada ao avanço das atividades agropecuárias, como as pastagens cultivadas, que têm 

70% das suas áreas concentradas no Cerrado (IBGE 2017). Os dados atuais de uso e cobertura 

da terra indicam que apenas 17% do Cerrado paulista está coberto por vegetação natural, sendo 

a atividade agropecuária o uso mais expressivo dentro de seu limite (MMA 2015)..  

Apesar das exceções  (Vynne et al. 2011; Martello et al. 2016), ainda não há 

conhecimento suficiente sobre a dispersão da flora no Cerrado que analise as particularidades 

de resposta das espécies por tipo de atividade antrópica. No Cerrado paulista, essa carência de 

informações sobre a influência da matriz na conectividade funcional, principalmente para 

plantas é ainda maior, o que limita as alternativas de planejamento e gestão e prejudica as 

tomadas de decisão nesse Bioma em um Estado que já perdeu quase 90% de sua cobertura 

original (Kronka 2005).  

Diante desta problemática, esta dissertação foi dividida em dois capítulos com o objetivo 

de avaliar os potenciais efeitos da matriz de pastagem sobre a dispersão de espécies lenhosas 
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do cerradão. No primeiro capítulo, objetivou-se compreender as relações de correspondência 

entre medidas estruturais da paisagem e a conectividade funcional dessas espécies. Este 

entendimento pode auxiliar nas decisões de sustentabilidade do Cerrado com indicações de 

manejo de paisagens com matriz de pasto a partir da aplicação de métricas da paisagem em 

SIG. No segundo capítulo, o objetivo foi identificar limiares de distância de dispersão na matriz, 

a partir da quantificação do estabelecimento de regenerantes in situ e em experimento ex situ 

de viabilidade de propágulos em sistema controlado. A identificação desses limiares considerou 

medidas de estrutura e composição de espécies lenhosas do cerradão, o que pode auxiliar no 

melhor entendimento das particularidades de resposta das espécies para a manutenção da 

conectividade funcional de paisagens dominadas pelo uso antrópico de pastagem.  

Espera-se que, tanto a análise de comparação de métricas, quanto a indicação desses 

limiares de conectividade funcional, possam contribuir para as ações de planejamento e gestão 

da conservação ou restauro da conectividade de paisagens do Cerrado, oferecendo 

direcionamentos para a redução dos efeitos do histórico de conversão dos ambientes naturais 

do Cerrado em áreas de pastagem. 
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Resumo 

A conservação da biodiversidade está relacionada com a conectividade da paisagem, avaliada 

com base na conexão física (conectividade estrutural) ou na manutenção de fluxos entre habitats 

(conectividade funcional). Na avaliação do estado de conservação dos habitats do Cerrado, a 

carência de dados empíricos sobre a capacidade de dispersão das espécies, requisito para 

aplicação de medidas de conectividade funcional, pode conduzir ao uso de medidas estruturais 

mais simples. Comparações entre essas abordagens podem aprimorar os processos de decisão 

para a conservação ou restauração de habitats em paisagens fragmentadas. Nessa direção, este 

estudo teve como objetivo compreender as relações de correspondência entre medidas 

estruturais da paisagem e medidas da conectividade funcional para espécies lenhosas em 

avaliações de conservação do Cerrado. Foram selecionadas três paisagens do interior paulista 

no bioma Cerrado e criados mapas de uso e cobertura da terra recentes para aplicação de 

métricas estruturais e funcionais pré-selecionadas. As métricas estruturais de Disponibilidade 

de recurso ótimo (DRO), Número de manchas (NP), Perímetro-Área (PARA) e Isolamento 

(ENN) da floresta e a Diversidade de Shannon (SHDI) e Contágio (CONTAG) da paisagem 

foram calculadas no software Fragstats®. As métricas funcionais de Índice de Conectividade 

Integral (IIC) e Índice de Conectância (CONNECT) foram calculadas, respectivamente, no 

Conefor® e Fragstats®, baseando-se em quatro perfis de capacidade de dispersão de espécies 

arbóreas ocorrentes no Cerrado (máxima de 5 m, 246 m, 1800 m e 8041 m), obtidos a partir de 

dados secundários. Todas as paisagens estudadas apresentaram baixa conectividade funcional 

(IIC), o que pode ser decorrente dos prejuízos causados pelo histórico de intensa perda de áreas 

de Cerrado. O estudo mostrou que diferentes conjuntos de métricas pode levar a decisões de 

gestão diferentes e, algumas vezes antagônicas. A utilização de métricas de conectividade 

funcional parece ser mais fiel à realidade, mas a carência de dados empíricos de capacidade de 

dispersão e a dificuldade na escolha de um organismo indicador podem limitar a sua utilização 

na tomada de decisão. Ainda assim, quando a utilização de métricas funcionais não é possível, 

defende-se a importância de incluir as medidas de arranjo espacial ao conjunto de métricas 

estruturais, com potencial de serem utilizadas na gestão e planejamento da conservação e 

restauração de áreas.  

 

Palavras-chave: dispersão de plantas, ecologia de paisagens, modelagem de paisagens, savana 

brasileira, planejamento da conservação 
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Abstract 

The biodiversity conservation is related to the landscape connectivity, evaluated based on the 

physical connection (structural connectivity), or the maintenance of flows between intrinsic 

habitats of the species (functional connectivity). In assessing the conservation evaluation of 

Cerrado habitats, the lack of empirical data on the species dispersion capacity, a requirement 

for the application of functional connectivity measures, may lead to the use of simpler structural 

measures. Comparisons between these approaches can improve decision-making processes for 

the conservation or restoration of habitats in fragmented landscapes. In this direction, this study 

aimed to understand the correspondence relationships between landscape structural measures 

and functional connectivity measures for woody species in the Cerrado conservation evaluation. 

Three Cerrado landscapes of the interior of São Paulo state were selected and recent land use 

and land cover maps were created to apply pre-selected structural and functional metrics. The 

structural metrics of forest Optimal resource availability (ORA), Number of patches (NP), 

Perimeter-Area (PARA), and Isolation (ENN) and landscape Shannon diversity (SHDI) and 

Contagion (CONTAG) were calculated in the Fragstats® software. The functional metrics of 

the Integral Connectivity index (IIC) and the Connectivity index (CONNECT) were calculated, 

respectively, in Conefor® and Fragstats®, based on for dispersal capacity profiles of tree 

species occurring in the Cerrado (5 m, 246 m, 1800 m, and 8041 m), obtained from secondary 

data. All the landscapes studied showed low functional connectivity (IIC), which may be due 

to the damage caused by the history of intense Cerrado area loss. The study showed that 

different sets of metrics can lead to different and sometimes antagonistic management 

decisions. The use of connectivity functional metrics is more faithful to reality, but the lack of 

empirical data of dispersal capacity and the difficulty in choosing an indicator organism can 

limit its use in decisions makes. Even so, when the use of functional metrics is not possible, the 

importance of including spatial arrangement measures to the set of structural metrics used as a 

strategy in the management and conservation planning and restoration. 

Keywords: plant dispersal, landscape ecology, landscape modeling, Brazilian savanna, 

conservation planning 
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3.1 Introdução 

  A conectividade da paisagem é considerada uma eficiente medida indireta da 

conservação da biodiversidade e útil para a compreensão dos efeitos das mudanças ambientais 

sobre a dispersão dos organismos (de la Cruz and Maestre 2013; Hardt et al. 2015). Idealmente, 

medidas de conectividade devem considerar em conjunto, tanto a continuidade física do 

ambiente (conectividade estrutural), quanto às particularidades de movimento e dispersão 

intrínsecas das espécies, variável com os padrões morfofisiológicos e com a relação que as 

espécies têm com os diferentes tipos de ambiente (conectividade funcional) (With et al. 1997; 

Boscolo et al. 2016). Dessa forma, a conectividade da paisagem deveria ser avaliada para 

diferentes observadores e escalas, o que varia com os grupos ecológicos de interesse (Metzger 

2001; Boscolo et al. 2016). A maioria dos estudos de conectividade funcional foca na 

capacidade de dispersão da fauna (de la Torre et al. 2016; Ramirez-Reyes et al. 2016; Herrmann 

et al. 2017; Mikoláš et al. 2017; Velázquez et al. 2017). Mesmo com a existência de alguns 

estudos (Brudvig et al. 2009; Damschen et al. 2014; Trakhtenbrot et al. 2014; Auffret et al. 

2017), o conhecimento existente sobre a conectividade funcional de plantas, medida a partir da 

dispersão de propágulos vegetais, ainda não é suficiente para o entendimento deste fenômeno, 

especialmente em paisagens de alta fragmentação (McConkey et al. 2012). 

Por outro lado, o avanço das geotecnologias das últimas décadas possibilitou a criação 

de programas e modelos computacionais capazes de obter com facilidade uma série de medidas 

estruturais da paisagem e potencialmente indicadoras da quantidade e qualidade do 

habitat,como as métricas de número, tamanho, formato e isolamento de habitats no Fragstats® 

(McGarigal and Marks 1995). Mais recentemente, surgiram novas opções de medidas 

funcionais da paisagem, como o Conefor® (Saura and Torné 2009), que demanda dados 

empíricos sobre a capacidade de dispersão das espécies de interesse, diferenciando a 

conectividade em três tipos: interna da mancha, por fluxo e por conexões entre manchas (Saura 

and Rubio 2010).   

Os órgãos de planejamento e gestão da conservação de áreas naturais no Brasil já têm 

utilizado ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para mapear e monitorar 

suas áreas, o que viabiliza o uso de medidas da conectividade estrutural da paisagem nas suas 

decisões. No Brasil, a utilização dessas métricas estruturais de simples aplicação poderia ser 

uma abordagem comum no planejamento do território e da conservação da biodiversidade. Por 

outro lado, a utilização de medidas mais complexas e potencialmente mais fiéis a realidade, 
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como as de conectividade funcional, não poderia ser considerada nessas tomadas de decisão. 

Isso se deve principalmente em função dos fatores limitantes à sua aplicação como a carência 

de dados empíricos sobre a capacidade de dispersão das espécies, atrelada ao seu alto custo e 

tempo e à inexperiência dos órgãos públicos em utilizar esta abordagem metodológica. Aa. 

Apesar disso, existe uma tendência mundial de mudança na análise da conectividade da 

paisagem à medida que as pesquisas científicas se preocupam cada vez mais com a obtenção 

de dados funcionais (Gatica-Saavedra et al. 2017). 

Essa preocupação aumenta quando se trata do bioma Cerrado, que é o segundo maior 

bioma brasileiro (IBGE 2004), considerado um hotspot de biodiversidade global, que em 

contraste é legalmente pouco protegido e apresenta taxas de desmatamento 2,5 vezes maiores 

que o bioma Amazônico (Strassburg et al. 2017). Essas altas taxas estão relacionadas ao avanço 

das atividades agropecuárias, como das pastagens cultivadas, que têm 70% das suas áreas 

concentradas no Cerrado (IBGE 2017).  

Considerando a premissa de que a conectividade funcional não possa ser extrapolada a 

partir da conectividade estrutural (Taylor et al. 2010), são necessárias pesquisas científicas para 

verificar se há complementariedade ou divergência entre essas inferências de conectividade . 

Neste sentido, este estudo teve como objetivo compreender as relações de correspondência 

entre medidas estruturais da paisagem e medidas funcionais de conectividade para dispersão de 

plantas lenhosas do Cerrado em paisagens fragmentadas. Baseado nas diferenças teóricas e 

metodológicas entre medidas estruturais e funcionais, espera-se que o uso das métricas de 

conectividade funcional possa influenciar a avaliação da conservação e restauração de habitat, 

com decisões diferentes daquelas indicadas por medidas estruturais da paisagem. 

 

3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Seleção e mapeamento da área de estudo 

Este estudo foi realizado na região Sudoeste do estado de São Paulo, em paisagens 

fragmentadas do Domínio do Cerrado, com remanescentes de cerradão (fitofisionomia florestal 

do Cerrado) e ocorrência de manchas de Floresta Estacional Semidecidual do bioma Mata 

Atlântica. Inicialmente foram pré-selecionadas cerca de dez unidades da paisagem com matriz 

de pastagem e provável ocorrência de manchas de cerradão, delimitadas em sub-bacias 

hidrográficas até terceira ordem. Este critério de análise é coerente com a menor unidade 
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geomorfológica capaz de refletir os impactos das atividades humanas, além de possível 

influência na dispersão da flora (Figura 1A). A pré-seleção dessas sub-bacias teve como 

referência imagens Google Earth® e os mapas de cobertura da vegetação natural (Inventário 

Florestal 2010), hidrografia e curvas de nível do estado de São Paulo (Secretaria de Meio 

Ambiente) em escala 1:25.000. Após confirmações de campo (2018) quanto a matriz 

(pastagem) e tipo vegetacional (cerradão), foram designadas todas as sub-bacias da região em 

matriz de pastagem com o mínimo de 3 manchas de floresta, mesmo que uma delas fosse de 

Floresta Estacional Semidecidual, e um máximo de 10% de ocorrência de outros tipos de usos 

antrópicos. Ao todo, foram selecionadas três unidades de paisagem nos municípios de Angatuba 

e Itapetininga constituídas por uma a três sub-bacias contiguas (Figura 1B). 

 

Figura 1 - Pré-seleção (A) e seleção de unidades de paisagem 1, 2 e 3 (B) com matriz de pastagem na região de 

Domínio do Cerrado no Sudoeste do estado de São Paulo.  
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 A delimitação e mapeamento das três unidades de paisagem selecionadas foram 

realizados no ArcGIS®. Os limites de sub-bacias e hidrografia foram vetorizados a partir de 

cartas topográficas do IGC em escala 1:10.000, disponibilizadas online pelo portal DataGeo – 

SMA, acoplado ao ArcGIS®. Os mapas de uso e cobertura da terra foram criados por 

interpretação visual de ortofotos aéreas de 2011, em escala 1:25.000 e pixel de 1 m, cedidas 

pela extinta Empresa de Planejamento do Estado de São Paulo – Emplasa. A validação das 

categorias de uso e cobertura da terra mapeadas (cerradão, Floresta Estacional Semidecidual 

em estágio inicial e médio-avançado, pastagem e outros usos, como silvicultura, lagos/lagoas e 

estradas) foi realizada após averiguações de campo e os mapas foram atualizados a partir de 

imagem de satélite (2018) do Google Earth®. 

 

3.2.2 Análise estrutural da paisagem 

A análise estrutural da paisagem foi realizada a partir da seleção de um conjunto de 

métricas simples e usualmente aplicadas em estudos de ecologia da paisagem na comparação e 

seleção de áreas (Tabela 1 com equações de 1 a 6). As manchas de floresta foram inicialmente 

avaliadas em relação a sua Disponibilidade de Recurso Ótimo (DRO), calculada no ArcGIS® 

(extensão V-Late) com base em informações de formato (AN), tamanho (CT) e importância 

fisionômica das manchas de floresta (CF) (Hardt et al. 2014, com modificações). A ponderação 

de CF teve como finalidade valorizar o habitat natural das espécies de Cerrado foco do estudo,  

por isso foi atribuído um valor (3) ao cerradão (CER), (2) à Floresta Estacional Semidecidual 

(FES) em estágio médio-avançado e (1) à FES em estágio inicial. A fragmentação e o 

isolamento da floresta foram avaliados com base no Número de manchas (NP), formato por 

relação Perímetro-Área (PARA) e Isolamento das manchas (ENN), calculados no Fragstats®. 

Neste mesmo software também foram realizadas medidas da heterogeneidade e agregação da 

paisagem a partir dos índices de Diversidade de Shannon (SHDI) e Contágio (CONTAG). 

O cálculo dessas medidas estruturais da paisagem foi obtido de duas maneiras: i) 

considerando toda cobertura florestal (FLO = FES + CER); e ii) considerando apenas CER. A 

comparação dessas análises permitiu ponderar a contribuição da Mata Atlântica (FES) na 

conservação da paisagem e, consequentemente, avaliar seu potencial de influência sobre a 

manutenção do Cerrado (CER).  
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Tabela 1 - Critérios de avaliação estrutural das unidades de paisagem estudadas na região de domínio do Cerrado no Sudoeste do estado de São Paulo. 

Métrica Equação Descrição Software 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

e 

d
e 

fl
o

re
st

a
s 

 

Disponibilidade de 

Recurso Ótimo – DRO 

(varia de 0 a 1) 

 

Hardt et al. 2013, 2014 

com modificações 

𝐷𝑅𝑂 =
∑ (𝐴𝑁𝑖 .  𝐶𝑇𝑖 .  𝐶𝐹𝑖

𝑛
𝑖=1 )

𝐴𝑇.𝐶𝑇𝑚á𝑥 .  𝐶𝐹𝑚á𝑥
               (1) 

 
ANi com exclusão da borda de (60 m) (Hardt et al. 2013)  

CTi varia de 1 a 4: 1 (≤ 1 ha), 2 (1-10 ha), 3 (10-50 ha) e 4 (≥ 50 ha);  

CFi varia de 1 a 3: 1 (Floresta Estacional Semidecidual em estágio 

inicial, 2 (em estágio médio/avançado) e 3 (cerradão) 

Potencial de disponibilidade de recurso ótimo de floresta 

na paisagem (FLO), baseado na sua área núcleo (ANi), 

coeficientes de tamanho (CTi) e de importância 

fisionômica (CFi) em relação às melhores condições de 

recursos com máximo potencial (CTmáx=4 e CFmáx=3) 

para a área total da paisagem (AT).  

ArcGIS® 

extensão V-Late 

F
ra

g
m

en
ta

çã
o

 e
 i

so
la

m
en

to
 

d
a

s 
m

a
n

ch
a

s 
d

e 
fl

o
re

st
a
 

Número de manchas – NP 

(varia de 0 ao ∞) 
NP =  ni                             (2) Medida da subdivisão ou fragmentação da paisagem 

dada pela quantidade (n) de manchas i da classe floresta.  

FRAGSTATS® 

Relação Perímetro/Área – 

PARA 

(> 0 - ∞) 

PARA =  
∑

Pi
Ai

n
i=1

ni
                         (3) 

Medida da complexidade da forma das manchas da 

classe floresta expressa a partir da média da relação do 

perímetro (Pi) pela área (Ai) em relação ao número de 

manchas (ni). Altos valores desta relação remetem a 

formas mais desuniformes ou alongadas, enquanto que 

baixos valores indicam formatos mais uniformes.  

FRAGSTATS® 

Distância euclidiana do 

vizinho mais próximo – 

ENN 

(> 0 - ∞) 

 

ENN =  
∑ Hij

n
j=1

𝑛
                          (4) 

Medida de isolamento da classe floresta calculada a 

partir da distância em metros (H) da borda de floresta da 

manchai a borda da manchaj mais próxima dividido pelo 

número de manchas (n) 

FRAGSTATS® 

H
et

er
o
g

en
ei

d
a
d

e 
e 

a
g
re

g
a

çã
o
 d

a
 

p
a

is
a
g
em

 

  

Diversidade de Shannon - 

SHDI 

(varia de 0 ao ∞) 

SHDI =  − ∑ (Pi lne Pi)
∞
i=1                     (5) Medida de heterogeneidade da paisagem calculada a 

partir da média da proporção da paisagem ocupada por 

tipo de classe i (Pi). Quanto maior o valor, mais 

heterogênea é a paisagem. O valor 0 indica uma 

paisagem totalmente homogênea. ln = algoritmo 

neperiano. 

FRAGSTATS® 

Índice de contágio – 

CONTAG 

(varia de 0 a 100%) 
CONTAG =  [1 +

∑ ∑ [Pi
gik

∑ gik
m
k=1

][ln(Pi
gik

∑ gik
m
k=1

)]m
k=1

m
i=1

2 ln(m)
] (100) (6) 

Medida de agregação da paisagem expressa em 

porcentagem a partir da média do produto da proporção 

da paisagem ocupada pela classe i (Pi) e o número de 

junções entre classes ik (gik) em relação ao número de 

classes da paisagem (m). O valor 0 indica que as classes 

de manchas estão totalmente intercaladas e 

desagregadas e 100 indica que as classes estão 

totalmente agregadas. ln = algoritmo neperiano. 

FRAGSTATS® 
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3.2.3 Medidas da conectividade funcional da paisagem 

Neste estudo estimou-se a conectividade funcional das unidades de paisagem 

considerando diferentes perfis de dispersão de espécies arbóreas típicas de cerradão (Tabela 

2), o que indiretamente permitiu avaliar a capacidade dos habitats locais em promover fluxos 

de espécies vegetais e inferir sobre o potencial de re-colonização de novas áreas em ações de 

restauração do Cerrado.  

 Apesar da carência de estudos que efetivamente mediram a capacidade e distância 

máxima de dispersão das espécies lenhosas na matriz foi possível a categorização de quatro 

distâncias de dispersão: curta, média, média-longa e longa, definidas com base em um conjunto 

de espécies indicadoras da conectividade funcional das paisagens (Tabela 2). A exceção da 

categoria de curta distância, os outros valores utilizados tiveram como referência dados 

secundários obtidos a partir de medidas empíricas de dispersão zoocórica de sementes de 

espécies típicas do Cerrado (Golin et al. 2011; Tarazi et al. 2013; Moraes et al. 2018), mas com 

distribuições cosmopolitas (Flora do Brasil 2020). Trata-se de espécies nativas com ampla 

distribuição geográfica no Brasil, nos Domínios fitogeográficos da Amazônia, Pantanal e 

Cerrado e com ocorrência no Estado de São Paulo (Flora do Brasil 2020) e observadas nas 

paisagens estudadas.  

A categoria de curta dispersão teve como referência medidas de dispersão autocórica de 

outras formações vegetais e localidades (Vittoz and Engler 2007) devido à ausência de medidas 

empíricas de distância de dispersão autocórica no Cerrado. Quanto a propagação por rebrota, a 

forma mais comum entre as plantas lenhosas do Cerrado (Gottsberger and Silberbauer-

Gottsberger 2006; Klimešová and Klimeš 2007; Ferreira et al. 2015), também foi aplicada a 

categoria de curta dispersão, já que a mesma também carece de dados empíricos sobre sua 

distância de dispersão. Por este mesmo motivo, este estudo não considera a capacidade de 

dispersão anemocórica.  
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Tabela 2 - Perfis de capacidade de distância de dispersão de espécies arbóreas de Cerrado por zoocoria e 

pressuposição para autocoria. N = número de indivíduos amostrados 

Perfis de capacidade de 

dispersão 

Síndrome de 

dispersão 

 

Espécie 

 

N 

 

Referência  

categoria distância 

máxima (m) 

curta 5  autocoria Baseada em 

espécies não 

típicas do 

Cerrado 

variável Vittoz e 

Engler (2007) 

média 246  mamaliocoria 

e ornitocoria 

Copaifera 

langsdorffi 

(Fabaceae) 

340 Tarazi et al. 

(2013) 

média-longa 1800  mamaliocoria Annona 

crassiflora 

(Annonaceae) 

40 Golin et al. 

(2011) 

longa 8091  mamaliocoria 

e ornitocoria 

Hymenaea 

stigonocarpa 

(Fabaceae: 

Caesalpinioide

ae) 

450 Moraes et al. 

(2018) 

 

As medidas da conectividade funcional foram realizadas nos programas Fragstats® e 

Conefor Sensinode® a partir do Índice de Conectância (‘Connectance Index’ - CONNECT) e 

Índice de Conectividade Integral (‘Integral Index Connectivity’ – IIC), respectivamente 

(McGarigal and Marks 1995; Pascual-Hortal and Saura 2006; Saura and Torné 2009). Ambas 

medidas são um modelo binário, em que as conexões existem (1) ou não (0) para um 

determinado limiar de distância de dispersão (distâncias máximas da Tabela 2). 

O CONNECT (equação 7) é definido pelo número de conexões funcionais entre 

manchas de mesma classe, considerando o limiar de distância (m) inserido pelo usuário e 

variável com a espécie. O valor da métrica é expresso em porcentagem da máxima 

conectividade possível dado o número de manchas da paisagem, com valor 100 para paisagem 

totalmente conectadas e 0, para conectividade nula.  

CONNECT =  [
∑ Cijk

n
j≠k

(
n(n−1)

2
)
] (100)                                (7) 

cijk = conexão entre as manchas j e k (0: não conectada, 1: conectada) de mesma classe, 

baseado no limiar de distância inserido pelo usuário; 
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n = número de manchas na paisagem. 

 

O IIC (equação 8) tem como abordagem metodológica a teoria de grafos, que representa 

a paisagem como um conjunto de nodes (ou manchas) e links (ou conexões) entre habitats 

(Urban and Keitt 2001), avaliando a importância de elementos da paisagem na manutenção da 

conectividade (Saura and Rubio 2010). Nesta abordagem, a conectividade é medida em função 

da caracterização da qualidade de habitat promovida pela própria mancha (intrapatch 

connectivity), do fluxo que elas são capazes de prover (flux) e da conexão entre as manchas da 

paisagem (interpatch connectivity) (Saura and Rubio 2010).  

IIC =
∑ ∑

ai∗aj

1+nlij

n
j=1

n
i=1

AL
2                                                 (8) 

n = número total de manchas de habitats (nodes) na paisagem; 

ai = atributo utilizado para qualificar a mancha de habitat (nodes) i; 

aj = atributo utilizado para qualificar a mancha de habitat (nodes) j; 

nlij = número de conexões funcionais entre manchas i e j (links), baseada na distância 

euclidiana entre as manchas i e j e variável com a capacidade de dispersão da 

espécie; 

AL = área total da paisagem multiplicado por 3 (melhor coeficiente de importância 

fisionômica)  

 

Na prática, é necessário inserir ao menos três informações no software: i) o limiar de 

distância (m) (‘distance threshold’) baseado na capacidade (distância) máxima de dispersão da 

espécie, que define se a conexão existe ou não; ii) o arquivo com o atributo de qualidade para 

cada uma das manchas de habitat (‘node file’); e iii) o arquivo com o atributo de distância de 

cada par de manchas de habitat (‘connection file’). O atributo de qualidade de cada mancha de 

habitat considerou a área de cobertura (m²) multiplicada pelo mesmo coeficiente de importância 

fisionômica da floresta descrito no item 2.2. O isolamento das manchas (connection attributes) 

foi considerado a partir da medida das distâncias euclidianas entre as bordas das manchas de 

habitat (m), calculadas no ArcGIS® e no plugin Conefor Inputs. O IIC varia de 0 a 1, em que 

uma paisagem hipotética com valor 1 estaria totalmente coberta pelo habitat (Pascual-Hortal 

and Saura 2006).  
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Também foram obtidas as medidas da importância de cada manchak na paisagem (dIIC) 

derivada do IIC (equação 9), em que essa importância é dividida em três formas de 

conectividade: interna (dIICINTRA), por fluxo (dIICFLUX) e por conexões entre manchas 

(dIICCONNECTOR) (Saura and Rubio 2010). O dIICINTRA demonstra a contribuição daquela 

mancha em termos de área ou qualidade de habitat disponível dentro dele e independe da 

proximidade de outras manchas (Saura and Rubio 2010). O dIICFLUX é a medida da quantidade 

de fluxo promovido por aquela mancha e dependente tanto do atributo da mancha (área ou 

qualidade) quanto de sua posição dentro da rede da paisagem (Saura and Rubio 2010). O 

dIICCONNECTOR avalia a contribuição daquela mancha ou conexão para a conectividade entre as 

demais manchas de habitat, como um elemento de conexão ou ponte (trampolim) entre elas, 

independe da qualidade ou tamanho da mancha (Saura and Rubio 2010).  

dIICk =  dIICINTRA k + dIICFLUX k + dIICCONNECTOR k                 (9) 

Assim como na análise estrutural, os índices foram calculados considerando todos os 

fragmentos de floresta (FLO) e apenas os fragmentos de cerradão (CER). A comparação dessas 

duas análises permitiu entender a contribuição da Floresta Estacional Semidecidual (FES) na 

conectividade funcional e, consequentemente, seus efeitos na manutenção dos fluxos entre os 

fragmentos de cerradão (CER). 

 

 

3.3 Resultados 

A maior porcentagem de cobertura florestal, tanto de cerradão quanto total, é da 

paisagem 2 (CER2 = 22%; FLO2 = 36%) (Figura 2). As paisagens 1 e 3 apresentam valores 

totais similares (FLO1 = 16% e FLO3 = 19%), mas a taxa de cerradão da paisagem 1 apresentou 

o triplo do valor da paisagem 3 (CER1 = 15% e CER3 = 5%). Em termos de disponibilidade de 

recurso ótimo, as paisagens 1 e 2 são similares (DRO1 = 0,62; DRO2 = 0,59) e a paisagem 3 

possui um valor cerca de 85% menor (DRO3 = 0,09) (Figura 3A). 
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Figura 2 - Mapas de uso e cobertura da terra das paisagens estudadas no Sudoeste do estado de São Paulo. FES = 

Floresta Estacional Semidecidual 

 

 

Na análise das métricas de fragmentação e isolamento da floresta, observou-se que todas 

as paisagens possuem a mesma quantidade de manchas de cerradão (NPCER = 3), mas a 

quantidade de manchas de Floresta Estacional Semidecidual é variável e menor na paisagem 2 

(NPFES1 = 8; NPFES2 = 2; NPFES3 = 12) (Figura 3B). Nesta paisagem, tanto as manchas de 

cobertura florestal total quanto as manchas apenas de cerradão possuem os formatos mais 

regulares e uniformes, apesar do formato de corredor das manchas FES (PARAFLO1 = 1419; 

PARACER1 = 553; PARAFLO2 = 312; PARACER2 = 229; PARAFLO3 = 1029; PARACER3 = 331) 

(Figura 3B). Contudo, essa paisagem apresentou aproximadamente o dobro do isolamento 

médio das demais (ENN1 = 62 m; ENN2 = 109 m; ENN3 = 55 m) (Figura 3B). 

Em termos de heterogeneidade e agregação da paisagem, a paisagem 1 é a mais 

homogênea e a que possui classes de manchas mais agregadas entre si (SHDI1 = 0,53 e 

CONTAG = 0,83) (Figura 3A). As paisagens 2 e 3 têm diversidade e contágio similares, sendo 

ambas mais heterogêneas e menos agregadas do que a paisagem 1 (SHDI2 = 0,94; SHDI3 = 0,98; 

e CONTAG2 = 0,64 e CONTAG3 = 0,69) (Figura 3A). 
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Figura 3 - Medidas estruturais das paisagens estudadas: A -  Disponibilidade de recurso ótimo (DRO), Diversidade 

de Shannon (SHDI) e Índice de contágio (CONTAG) para toda cobertura florestal  - FLO; e B -  Distância 

euclidiana do vizinho mais próximo (ENN), Relação perímetro-área (PARA) e Número de manchas (NP) para 

FLO e apenas cerradão (CER). Tabela de dados no Apêndice 1. 

 

 

A medida de conectividade funcional baseada na métrica CONNECT indicou que as 

três paisagens possuem conectividade nula para dispersão de curta distância (5 m) e estão 
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totalmente (100%) conectadas para as distâncias de dispersão média-longa (1800 m) e longa 

(8091 m) (Figura 4A). Na distância média (246 m), a conectividade funcional é variável, sendo 

melhor na paisagem 2 ao considerar toda a cobertura florestal (CONNECTFLO1 = 38; 

CONNECTFLO2 = 50; CONNECTFLO3 = 30) e, ao considerar apenas o cerradão, melhor na 

paisagem 3 (CONNECTCER1 = 33; CONNECTCER2 = 33; CONNECTCER3 = 66) (Figura 4A).  

Por outro lado, baseada na conectividade funcional medida pelo IIC, independente do 

perfil de dispersão, as três paisagens estudadas possuem baixo potencial de conectividade 

funcional para as espécies arbóreas consideradas, dado que o maior valor de IIC obtido foi 

0,063 e esse índice varia de 0 a 1. Em todos os perfis de dispersão máxima analisados, a 

paisagem 2 representa o cenário com melhor capacidade de conectividade funcional de plantas 

(IICFLO1 = 0,022; IICFLO2 = 0,063; IICFLO3 = 0,014) (Figura 4B). Este mesmo padrão foi 

observado quando apenas as manchas de cerradão foram consideradas (IICCER1 = 0,021; IICCER2 

= 0,033; IICCER3 = 0,002) (Figura 4B). A contribuição da Floresta Estacional Semidecidual 

para manutenção da conectividade funcional é maior na paisagem 3 e 2 e praticamente 

insignificante na paisagem 1 (Figura 4B). 

Existe uma clara distinção na contribuição da qualidade das manchas (dIICINTRA – 

intrapatch connectivity) na conectividade da paisagem 1 (Figura 4C). Essa paisagem tem 

quantidade de fluxo (dIICFLUX) nula para a curta (autocoria) e média (246 m) distâncias de 

dispersão, mas seu fluxo é potencialmente bom para as espécies com maiores capacidades de 

dispersão. Nas outras duas paisagens, os valores de conectividade funcional obtidos estiveram 

diretamente relacionados com a maior dIICFLUX. As paisagens 2 e 3 têm potencial de promover 

uma quantidade de fluxos de boa a ótima quando toda a cobertura florestal (FLO) é considerada. 

No entanto, quando se analisa apenas as manchas de cerradão, a dispersão de curta distância 

também é nula nessas paisagens. As conexões (dIICCONNECTOR – interpatch connectivity) 

possuem contribuições insignificantes para o valor do índice, ou seja, não há contribuição das 

manchas ou das suas ligações como elemento de conexão ou stepping stones entre elas. 
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Figura 4 - Medidas de conectividade funcional das paisagens estudadas nos diferentes perfis de distância de 

dispersão de plantas (curta - 5 m, média - 246 m, média-longa - 1800 m e longa - 8091 m) para toda cobertura 

florestal - FLO e apenas para cerradão (CER): A – índice de Conectividade (CONNECT); B - Índice de 

Conectividade integral (IIC); e C - Contribuição das frações intra, flux e connector para índice geral IIC. Tabela 

de dados no Apêndice 1. 
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3.4 Discussão 

As métricas estruturais e funcionais poderiam ter resultados divergentes? 

O efeito da perda de habitat é usualmente avaliado a partir de limiares de quantidade de 

habitat (Fahrig 2013) (taxa de cobertura remanescente em dada área). Alguns estudos já 

indicaram o limiar de taxa de cobertura em torno de 40% (em média) para a ocorrência de 

aumentos abruptos nas alterações negativas provenientes da pouca cobertura de habitat (Rocha-

Santos et al. 2016; Yin et al. 2017; Boesing et al. 2018). Este é o caso do estudo de Rocha-

Santos et al. (2016), que constatou uma relação negativa em descritores de qualidade da floresta, 

como abertura de dossel e perfil de estratificação florestal em paisagens com taxas de cobertura 

menores de 35 e 40%. Este mesmo limiar de cobertura também foi identificado para perda 

abrupta na diversidade de aves em matrizes homogêneas de pasto (Boesing et al. 2018) e é 

descrito por Yin et al. (2017) como a máxima perda de habitat que qualquer espécie poderia 

tolerar, baseado na aplicação de métricas e modelagem de paisagens. Nesta perspectiva, os 

resultados das taxas de cobertura florestal observadas neste estudo (entre 16 e 36%) indicam 

situações preocupantes para a conservação de espécies de habitat florestal nas três paisagens 

estudadas, especialmente na paisagem 1 com apenas 16% da bacia com esse habitat.  

Apesar desses resultados de identificação de limiares de conservação em função das 

taxas de cobertura de habitat serem importantes e úteis ao planejamento da conservação, há 

limitações ao considerá-los sozinhos, uma vez que são baseados apenas em métricas da 

paisagem de composição, ou seja, métricas espacialmente implícitas. A limitação está no fato 

de permitirem infinitos arranjos espaciais, ou seja, paisagens com a mesma taxa de cobertura 

podem ter qualquer configuração, inclusive ser uma única mancha contínua que ocupa 

determinada porcentagem do seu limite.  

É sabido que a boa qualidade de manchas de habitat florestal (por exemplo, estrutura da 

vegetação) pode compensar os efeitos negativo de tamanhos pequenos ou baixas conectividades 

(Lynch and Whigham 1984; Pivello et al. 2006). Com base nesta consideração, questiona-se se 

a alta qualidade de manchas de habitat poderia também minimizar os efeitos negativos gerados 

pelas baixas taxas de cobertura de habitat em uma escala da paisagem. A exemplo da paisagem 

1, que mesmo com a menor taxa de cobertura florestal, apresentou a melhor qualidade de 

floresta em termos de disponibilidade de recurso ótimo, principalmente em função da 

predominância do habitat importância fisionômica máxima (cerradão) presente em formatos 

mais uniformes e homogêneos (maior PARA).  
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Na avaliação  das paisagens apenas com base na análise estrutural de conectividade, 

Almeida (2008) propôs uma categorização da medida de isolamento aplicada em outros 

estudos(Souza et al. 2014; Lima et al. 2017), na qual as paisagens estudadas são consideradas 

como de isolamento baixo (1 e 3) e médio (2). Por outro lado, se consideramos os resultados de 

conectividade funcional por IIC, a paisagem 3, cujo isolamento é supostamente baixo, possui a 

pior conectividade funcional e a paisagem 2, cujo isolamento é médio, possui a melhor 

conectividade funcional, independente do perfil de dispersão da espécie considerada. Esses 

resultados apoiam a observação de Taylor et al. (2010) de que, em princípio, a conectividade 

estrutural aumenta quando as relações físicas entre os habitats são intensificadas, mas isto pode 

não ser suficiente para aumentar o grau de movimento ou fluxo dos organismos através da 

conectividade funcional da paisagem (Taylor et al. 2010). Uma categorização com níveis de 

isolamento baseado apenas nas distâncias de fragmentos é uma abordagem com limitações, em 

especial para o planejamento da conectividade da paisagem e da conservação da biodiversidade.  

Outra peculiaridade da análise das paisagens estudadas está no fato de que as paisagens 

com características mais diferentes, melhor qualidade e maior isolamento (1) e pior qualidade 

e menor isolamento (3), são as mais parecidas em termos de conectividade funcional (IIC). Esta 

relação demonstra o efeito de complementariedade da qualidade (intrapatch connectivity) e da 

distância das manchas (interpatch connectivity) na medida da conectividade funcional, em que 

sozinhas não são suficientes para garantir maiores valores de fluxo (flux) na paisagem. Esta 

observação pode reforçar a importância da criação de estruturas de conexão entre manchas que 

reduzam as distâncias e o efeito de barreiras que dificultam a movimentação entre os habitats 

(Herrera et al. 2017) ou ainda a importância de ações de melhora na qualidade das manchas, o 

que inclui por exemplo ações de enriquecimento com espécies nativas (Yeong et al. 2016). 

Contudo, é importante ressaltar que este debate implica em decidir se uma mancha grande traria 

mais benefícios a biodiversidade do que várias manchas pequenas, uma indagação tecnicamente 

conhecida como SLOSS (Single large or several smalls), que não possui um consenso entre 

especialistas da área e está em contínua discussão desde 1970 (Tjørve 2010). 

Apesar de ambas métricas de conectividade funcional (CONNECT – Fragstats® e IIC 

– Conefor®) utilizarem a abordagem binária ao avaliar as ligações entre manchas (0 = conexão 

não existe e 1 = conexão existe), elas indicaram resultados diferentes e até mesmo antagônicos. 

Para a métrica CONNECT as paisagens estariam 100% conectadas apenas para as distâncias 

média-longa (1800 m) e longa (8091 m), enquanto para a métrica IIC a conexão é inferior a 

10% em qualquer distância, mesmo que nunca fosse nula. Além disso, em um ranqueamento 
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entre áreas, a conectividade funcional entre manchas de Cerrado da paisagem 3 seria a melhor 

pelo CONNECT e a pior pelo IIC. Essas diferenças se devem ao fato da primeira métrica estar 

baseada no número de manchas existentes na rede da paisagem, enquanto na segunda a 

qualidade das manchas é incorporada a métrica como um fator de interferência na promoção do 

movimento entre elas a partir da medida de intrapatch connectivity. Sabendo-se que a qualidade 

do habitat pode influenciar na disponibilidade de recursos e, consequentemente, no movimento 

da fauna (Pascual-Hortal and Saura 2006) e portanto da flora dispersa por ela,  a métrica IIC 

seria mais completa.  

Como foi possível observar nos resultados deste estudo, muitas vezes as interpretações 

de medidas estruturais e funcionais da paisagem em separado produzem interpretações 

divergentes, ou até mesmo antagônicas. O comparativo entre as paisagens estudadas 

demonstrou que a decisão de manejo e de funcionalidade dessas paisagens seria dependente do 

conjunto de métricas escolhidas como indicadoras da conectividade. Para muitos autores a 

separação do conceito em conectividade estrutural e funcional não parece ser trivial, uma vez 

que a paisagem só estaria conectada quando há uma estrutura que permita a capacidade 

intrínseca dos organismos de se moverem entre os habitats (D’Eon et al. 2002; Taylor et al. 

2010). Neste contexto, índices de conectividade funcional, como o IIC aplicado neste estudo, 

por incluírem essa capacidade de movimento, poderiam indicar com maior fidelidade as áreas 

prioritárias para restauração e conservação (de la Fuente et al. 2018), permitindo criar cenários 

hipotéticos de restauração da conectividade (Borda-Niño et al. 2017; Molin et al. 2018). Além 

disso, o uso do IIC por outros estudos parece auxiliar na discussão SLOSS apresentada 

anteriormente , como no estudo de Molin et al. (2018), em que IIC permitiu avaliar a melhor 

relação custo-benefício indicando maior vantagem na criação de estruturas de conexão por 

stepping stones em detrimento da criação de corredores nas zonas ripárias. Sobre esse tema, os 

corredores de dispersão são tidos como eficazes em aumentar o movimento de espécies em 

paisagens fragmentadas (Gilbert-Norton et al. 2010), embora em algumas situações sejam mais 

eficientes por fornecer um novo habitat (Doerr et al. 2010). Além disso, apesar da efetividade 

dos corredores (Haddad et al. 2014), ainda se discute sobre os potenciais efeitos negativos não 

intencionais provocados pelos corredores de dispersão, como o aumento do efeito de borda e 

da propagação de perturbações, tais como predação, patógenos e incêndios (Orrock and 

Damschen 2005; Haddad et al. 2014). Já a outra estratégia de restauro e redução dos potenciais 

efeitos de barreira das paisagens por criação de stepping stones são descritas pela literatura 
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como tão ou mais eficazes que os corredores em facilitar o movimento (Doerr et al. 2010) e 

cruciais principalmente para espécies de dispersão de longa distância (Saura et al. 2014). 

O uso de dados secundários na aplicação de métricas de avaliação funcional da 

conectividade tem se mostrado uma estratégia viável ao planejamento e gestão da conservação 

por envolver uma metodologia de baixo custo (de la Fuente et al. 2018). No entanto, ao menos 

para o Brasil, esse uso parece ser dificultado e, muitas vezes, inviabilizado devido a carência 

de informações de funcionalidade das espécies, considerando as especificidades da paisagem 

estudada e da espécie de interesse. A carência de dados empíricos sobre a distância de dispersão 

dos indivíduos também foi uma dificuldade enfrentada por este estudo ao reunir a totalidade de 

informações disponíveis sobre os perfis de dispersão de espécies lenhosas de Cerrado em outras 

localidades que não a área de estudo (Vittoz and Engler 2007; Golin et al. 2011; Tarazi et al. 

2013; Moraes et al. 2018). Ainda que, mundialmente, a produção de estudos acadêmicos que 

meçam essa capacidade de fluxo das espécies tenda a crescer, o uso desses dados no 

planejamento enfrenta um outro desafio que está relacionado a escolha do organismo ou grupo 

ecológico de interesse que represente o melhor cenário para a conservação da biodiversidade.  

Uma das estratégias apontadas pela literatura como um atalho para a escolha do 

organismo mais representativo para planejar e otimizar a conservação de áreas protegidas é a 

seleção de espécies guarda-chuva (Umbrella species) (Fleishman et al. 2000; Roberge and 

Angelstam 2004). Essas espécies são definidas como aquelas cuja conservação promove uma 

“proteção guarda-chuva” para um grande número de outras espécies que ocorrem junto a ela 

(Fleishman et al. 2000; Roberge and Angelstam 2004). Embora essa estratégia seja útil, quando 

aplicada ao planejamento e manutenção da conectividade da paisagem parece envolver uma 

análise mais complexa. A relação de “conectividade guarda-chuva” não é estática e determinada 

apenas pelas características da espécie, mas também é influenciada pelas respostas da interação 

das espécies e pelas características da paisagem, como a quantidade de habitat, o grau de 

fragmentação e a permeabilidade da matriz (Diniz et al. 2018). Essa complexidade de relações 

dificulta ainda mais a determinação de uma metodologia adequada ao planejamento da 

conectividade das paisagens paulistas, em grande parte fragmentadas, com pouca quantidade 

de habitat remanescentes em matrizes com alto grau de antropização, como as paisagens 

homogenias de matriz de pasto estudadas. 

Essas influências na conectividade descritas por Diniz et al. 2018 são um fator limitante 

também para os resultados obtidos neste estudo. Isso porque os dados secundários de distância 
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de dispersão disponíveis e utilizados, além de serem de outras localidades, também foram, na 

maioria das vezes, estudadas dentro do habitat e não consideraram os efeitos da matriz na 

capacidade de dispersão (Golin et al. 2011; Tarazi et al. 2013; Moraes et al. 2018), além de 

incluírem medidas de distância de dispersão obtidas em outro tipo de formação vegetal, 

diferente do Cerrado (Vittoz and Engler 2007). Dessa forma, este estudo infere sobre o grau de 

dispersão sem realmente ter sido observado em campo a existência da espécie ou o seu 

movimento de dispersão e a não utilização de dados medidos na matriz diminui a precisão dos 

resultados de conectividade funcional. Neste sentido, os resultados de baixa conectividade 

funcional obtidos para todas as paisagens estudadas podem estar superestimados e, neste caso, 

a situação seria ainda mais preocupante. Se as paisagens fossem estudadas in loco, a 

conectividade funcional provavelmente seria diferente do observado nas métricas.  

Há uma demanda mundial pela validação de métodos de avaliação da eficácia da 

restauração de habitats no restabelecimento da conectividade da paisagem (Watson et al. 2017; 

Nobre et al. 2019). De maneira geral, a manutenção e restabelecimento da conectividade da 

paisagem está contida em grande parte dos planejamentos da conservação de habitats e da 

biodiversidade. No mundo atual, o planejamento da conservação ocorre a partir de áreas 

protegidas, em geral reservas, que devem cumprir com duas principais características: ter 

representatividade de uma grande porção de biodiversidade a ser protegida e, uma vez 

estabelecida, ter persistência dessa proteção durante um longo período (Margules and Pressey 

2000). Por muito tempo, essas reservas não eram estabelecidas em locais com efetiva 

contribuição a biodiversidade, mas sim em regiões remotas e não produtivas, que poderiam 

perder sua proteção legal caso fossem posteriormente consideradas economicamente valiosas 

(Margules and Pressey 2000). O Planejamento Sistemático da Conservação (PSC) é uma 

estratégia mais recente que visa utilizar os recursos limitados de forma eficiente para atingir 

metas de conservação da biodiversidade, dispondo de uma solução transparente para informar 

as tomadas de decisões espaciais (Margules and Pressey 2000; Botts et al. 2019). Nesta 

abordagem, fazem parte do planejamento da conservação: compilar dados sobre biodiversidade; 

identificar objetivos de conservação, revisar áreas de conservação existentes, selecionar novas 

áreas adicionais, implementar ações de conservação e manter o valor de conservação em 

detrimento da exploração de recursos (Margules and Pressey 2000). 

No Brasil, o planejamento e a gestão da conectividade da paisagem também têm como 

principal estratégia a conservação de áreas de proteção legal a partir de Unidades de 

Conservação - UC (Brasil 2000), Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - 
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RL (Brasil 2012), com o pressuposto de que a manutenção dessas áreas facilita o fluxo entre os 

fragmentos de habitat. Embora existam ações específicas para a criação de estruturas de 

conexão física, como o Projeto Corredores Ecológicos (MMA 2002), não há garantias de que 

essas estratégias atuais tragam conectividade funcional, pois estas políticas públicas nem 

sempre avaliam a previsibilidade dos seus efeitos sobre a conectividade da paisagem (Garcia et 

al. 2013; Pereira and Cestaro 2016). Na tentativa de realizar uma gestão sustentável do Cerrado, 

houve a criação do Programa Cerrado Sustentável (Brasil 2005; Brasil 2010). O objetivo deste 

programa é a promoção da conservação, restauração e manejo sustentável do ecossistema, 

buscando reverter os impactos socioambientais negativos decorrentes da ocupação do Cerrado 

(MMA 2003). Apesar dessas intenções, na prática há uma única diretriz focada na manutenção 

da conectividade de seus remanescentes, que propõe a formação de corredores ecológicos que 

integrem mosaicos de diferentes categorias de Unidades de Conservação (MMA 2003), sem o 

estabelecimento prático de estratégias de avaliação de seus efeitos sobre a conectividade da 

paisagem.  

 A busca pela forma mais fiel e representativa para guiar o planejamento da conservação 

da biodiversidade e da conectividade da paisagem ainda é uma questão importante para a 

ciência e um gargalo para os órgãos públicos. Mesmo que a transferência ciência-gestão e 

consequente implementação efetiva dessas abordagens seja alcançada em alguns casos, os 

estágios de monitoramento e implementação são raramente documentados em literatura formal, 

o que dificulta ainda mais a identificação de melhores práticas do planejamento da conservação 

(Adams et al. 2019; Botts et al. 2019). Isso sem contar que o processo de planejamento da 

conservação é um processo no qual interesses sociais, políticos e econômicos são capazes de 

modificar, as vezes drasticamente, as prescrições científicas (Margules and Pressey 2000). 

Apesar das dificuldades na aquisição de dados funcionais, o uso de métricas de conectividade 

funcional podem auxiliar na definição de áreas a serem restauradas ou conservadas para 

manutenção da conectividade com maior assertividade do que as métricas estruturais simples 

(de la Cruz and Maestre 2013; Hardt et al. 2014, 2015). Ainda assim, na impossibilidade da 

utilização de medidas funcionais, ainda se defende o uso de métricas estruturais que possuam 

sensibilidade acerca do arranjo espacial da paisagem. Contudo, não se pode desconsiderar que, 

apesar de simplificadas, ainda demandam conhecimentos, habilidades e experiências no uso de 

geotecnologias e análises espaciais por parte do planejador. 
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3.5 Conclusão 

As paisagens avaliadas apresentaram baixos valores de conectividade funcional (IIC) 

para plantas lenhosas do Cerrado, especialmente para aquelas com curta distância de dispersão. 

Isso pode estar relacionado com as baixas taxas de cobertura, em decorrência da intensa perda 

de habitat de áreas de Cerrado. Além disso, este estudo foi capaz de mostrar como diferentes 

conjuntos de métricas poderiam levar a decisões de conservação do Cerrado discordantes e, 

algumas vezes antagônicas.  

Em consonância com a literatura, indica-se que a utilização de índices de conectividade 

funcional é uma abordagem mais completa e mais fiel a realidade do que apenas as distâncias 

(estrutura). Contudo, como a sua utilização está condicionada a disponibilidade de dados de 

dispersão, nem sempre existentes, reforça-se a importância da ponderação de métricas 

estruturais que considerem ao menos o arranjo espacial da paisagem, além da usual análise de 

composição da paisagem. Mesmo quando há disponibilidade de dados empíricos sobre a 

dispersão de espécies que viabiliza a utilização da métrica funcional, ainda é preciso lidar com 

a limitação da escolha de um organismo representativo para planejar a conectividade. A 

transferência de metodologias disponíveis na literatura científica para os tomadores de decisão 

e gestores ainda é uma dificuldade mundial e, mesmo quando há implementação efetiva dessas 

metodologias, os dados são pouco documentados em literatura formal, o que dificulta ainda 

mais a identificação de melhores práticas do planejamento da conservação.  

A maior limitação dos resultados deste estudo esteve relacionada a utilização de dados 

secundários que não consideram a real capacidade de fluxo na matriz das pastagens estudadas, 

que potencialmente possam atuar como uma barreira antrópica que restringe o movimento dos 

indivíduos na paisagem. Além disso, como a dispersão zoocórica da flora está condicionada 

pela efetiva presença dos indivíduos dispersores considerados nas análises a partir de dados 

secundários, a conectividade funcional dessas paisagens pode ser ainda menor que a 

diagnosticada neste estudo, objeto de análise do capítulo 2. 
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CAPÍTULO 2 

 

Existe limiar de distância para a dispersão de espécies lenhosas de 

Cerrado em matriz de pasto? 
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Resumo 

A conectividade funcional da paisagem pode ser afetada pela intensidade e tipo de atividades 

antrópicas da matriz. A pastagem é o uso dominante de muitas regiões de Cerrado no estado de 

São Paulo, tendo potencial de alterar as particularidades de respostas da dispersão das espécies 

da flora, influenciadas pelos vetores de dispersão e pela capacidade de estabelecimento de 

propágulos e plantas na matriz. Nessa direção, este capítulo teve como objetivo identificar 

limiares de distância da dispersão de plantas lenhosas do Cerrado em matriz de pastagem. 

Foram obtidas unidades amostrais estratificadas ao longo de um gradiente de distanciamento 

habitat-matriz para quantificação da estrutura (abundância, altura, diâmetro e volume), 

composição (riqueza) e diversidade da flora lenhosa classificada por síndrome de dispersão. 

Também foi realizado um experimento controlado com amostras de solo coletadas neste 

gradiente de distância para avaliação da viabilidade de propágulos (germinação e rebrota). A 

abundância, a riqueza e a média de altura de regenerantes foram diferentes e maiores no habitat 

em relação a matriz. A composição da comunidade vegetal foi dissimilar à da matriz. A 

zoocoria foi a estratégia de dispersão de propágulos predominante no habitat e o rebrote na 

matriz. Apesar das diferenças entre habitat e matriz, não foi possível identificar um gradiente 

de distanciamento habitat-matriz que viabilizasse a identificação de um limiar de dispersão, o 

que pode estar relacionado a fatores, como: i) baixa permeabilidade da matriz de pastagem e 

baixa taxa de cobertura de habitat das paisagens, capazes de influenciar negativamente a 

dispersão e, consequentemente a conectividade funcional das plantas, em especial as 

zoocóricas; ii) provável competição de regenerantes com gramínea Urochloa sp.; iii) forrageio 

e pisoteio do gado, com possíveis efeitos sobre os regenerantes e na compactação do solo, 

verificada principalmente na borda do habitat; iv) possível manejo do pasto utilizando consórcio 

gramínea-leguminosa, cuja introdução de espécies pode ter mascarado o gradiente esperado. A 

matriz de pastagem não inviabilizou o estabelecimento, mas parece atuar como filtro ambiental 

que modificou a composição e diversidade da comunidade vegetal da matriz, onde houve 

predomínio de espécies lenhosas nativas ocorrentes em formações campestres de Cerrado e de 

dispersão autocórica. O estabelecimento de plantas regenerantes por rebrotes e germinação de 

sementes autocóricas provenientes do banco de sementes da matriz evidenciou o potencial de 

regeneração natural de áreas de Cerrado em matriz de pastagem como estratégia de restauração 

do bioma, desde que acompanhada de ações de manejo adequadas.  

Palavras chave: conectividade funcional, propágulos vegetais, síndromes de dispersão, Cerrado 

paulista 
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Abstract 

The functional landscape connectivity can be affected by the matrix anthropic activities 

intensity and type. Pasture is the dominant use in many Cerrado regions in São Paulo state, with 

the potential to modify the particularities of flora species dispersal, influenced by the vector 

dispersal and the ability to establish propagules and plants in the matrix. In this direction, this 

chapter aimed to identify distance thresholds for the woody plant dispersal from the Cerrado in 

the pasture matrix. Stratified sample units were obtained along a habitat-matrix distance 

gradient to quantify the structure (abundance, height, diameter, and volume), composition 

(richness), and diversity of woody flora classified by syndrome dispersal. A controlled 

experiment was also carried out with soil samples collected in this distance gradient to evaluate 

the viability of propagules (germination and resprout). The abundance, richness, and average 

height of regenerants were different and higher in the habitat compared to the matrix. The plant 

community composition was dissimilar to that of the matrix. Zoochory was the predominant 

propagules spreading strategy in the habitat and resprout in the matrix. Despite the difference 

between habitat and matrix, it was not possible to identify a distance habitat-matrix gradient, 

which could be related to factor as i) low pasture matrix permeability and the low landscape 

coverage rate, capable ok negatively influencing the dispersal and, consequently, the plant 

functional connectivity, especially the zoochoric ones; ii) possibly regenerants competition 

with Urochloa sp. grass; iii) cattle foraging and trampling, with possible effects on the 

regenerators and the soil compaction, observed mainly at the habitat edge; iv) possibly pasture 

management using a grass-leguminous mixture whose species introduction may have masked 

the expected gradient. The pasture matrix did not make the establishment unfeasible, but it 

seems to act as an environmental filter that modified the matrix plant community composition 

and diversity, where there was a predominance of native woody species occurring in Cerrado 

grasslands and with autochoric dispersal. The regenerant plant establishment by resprouting 

and autochory seed germinations from seed bank high amount evidenced the natural 

regeneration potential of Cerrado areas in a pasture matrix, as a strategy for restoring the biome 

since accompanied by appropriate management actions. 

Keywords: functional connectivity, vegetal propagules, syndrome dispersal, Cerrado of São 

Paulo state 
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4.1 Introdução 

A conectividade da paisagem é definida como a sua capacidade em facilitar fluxos 

biológicos (Taylor et al. 1993) e, portanto, é considerada uma eficiente medida indireta da 

conservação da biodiversidade e útil para a compreensão dos efeitos das mudanças ambientais 

sobre a dispersão dos organismo (Taylor et al. 1993; Saura 2013; Hardt et al. 2015). Quando 

estudada em abordagem funcional, considera as particularidades de movimento e dispersão 

intrínsecas das espécies, avaliadas de forma individual e intra específica e variável com os 

padrões morfofisiológicos das espécies e com sua relação com os diferentes tipos de ambiente 

(With et al. 1997; Boscolo et al. 2016).  

A influência do ambiente na conectividade funcional pode ser avaliada a partir da 

permeabilidade da matriz, definida como a facilidade ao fluxo de indivíduos promovida pelas 

características do ambiente, variável com a resistência inerente ao tipo de uso e cobertura da 

terra (Forman 1995; Metzger 2004; Driscoll et al. 2013; Deans and Chalcraft 2017). O tipo de 

matriz pode ter efeito na abundância de espécies, composição da comunidade e nos processos 

ecológicos, o que influencia a eficácia da dispersão dos organismos na paisagem (Damschen et 

al. 2008; Driscoll et al. 2013; McConkey and O’Farrill 2016). Apesar de sua importância, até a 

década passada, a permeabilidade da matriz raramente era considerada em avaliações sobre a 

conectividade (Watling et al. 2011), uma situação especialmente preocupante para a 

conservação da flora, já que, ainda hoje, a maioria dos estudos é focado na fauna (de la Torre 

et al. 2016; Herrmann et al. 2017; Mikoláš et al. 2017; Velázquez et al. 2017) e são raras as 

análises de efeitos do tipo de matriz sobre a flora (Prevedello and Vieira 2010).  

A conectividade funcional da flora vai além do seu processo de dispersão e é 

determinada pela combinação de efeitos entre a estrutura da paisagem, as interações entre 

plantas-meio ambiente-vetor de dispersão e o estabelecimento bem-sucedido de indivíduos 

(Auffret et al. 2017). Como consequencia dessas interações, o sucesso do processo de dispersão 

de plantas só se efetiva quando os propágulos, além de serem produzidos e chegarem através 

de um dispersor, também resultem no estabelecimento de uma nova planta adulta (Schupp et 

al. 2010; Hampe 2011; Auffret et al. 2017). O sucesso da conservação e restauração de habitats 

depende diretamente da manutenção da capacidade das espécies em colonizar novos habitats e, 

no caso da flora, um dos processos ecológicos mais importantes nessa dinâmica é a dispersão 

de propágulos (Wang and Smith 2002; Levine and Murrell 2003). Em ambientes tropicais, a 

principal síndrome de dispersão é a veiculação da semente por animais, como aves e mamíferos 

por exemplo, apesar de também serem dispersas pelo vento (van der Pijl 1982; Martins et al. 
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2007). No Cerrado, mesmo que haja uma expressiva quantidade de espécies zoocóricas (Passos 

et al. 2003; Bueno and Motta-Junior 2004; Golin et al. 2011), a forma mais usual de propagação 

vegetativa de plantas é por rebrote (Gottsberger and Silberbauer-Gottsberger 2006; Klimešová 

and Klimeš 2007; Ferreira et al. 2015).  

Entender a conectividade funcional da flora é especialmente importante no Cerrado 

paulista, pois este já perdeu mais de 80% de suas áreas naturais e a maioria de seus fragmentos 

naturais remanescentes (70,8%) possui tamanho reduzido, com áreas de até 20 ha (Kronka 

2005). Nesta condição, questiona-se o quanto essas áreas de habitat remanescentes estão 

conectadas, de modo a promover dispersão, reprodução e persistência das populações e, assim, 

a manutenção da conservação da biodiversidade (Forman 1995; Mitchell et al. 2013). A 

contínua redução na cobertura natural do Cerrado conduz este bioma à uma projeção de perda 

de 34% de seus remanescentes até 2050 (Strassburg et al. 2017). Trata-se de uma situação de 

alerta à órgãos ambientais, que precisam gerir as áreas remanescentes e propor estratégias para 

minimizar os danos e recuperar condições que mantenham a biodiversidade. A pastagem é o 

uso antrópico com maior contribuição nessa perda de áreas naturais de Cerrado considerando 

que 70% das áreas de pastagens cultivadas do Brasil estão dentro do domínio deste bioma 

(IBGE 2017). A matriz de pastagem pode reduzir a conectividade funcional da flora, pois têm 

potencial de influenciar  o movimento e dispersão da fauna, os vetores de dispersão (Prevedello 

et al. 2010; Vieira et al. 2019). Além disso, este tipo de matriz pode resultar em condições de 

compactação de solo causadas pelo pisoteio do gado (Trimble and Mendel 1995; Sousa et al. 

1998; Vizzotto et al. 2000; Torres et al. 2012), com potencial de dificultar o estabelecimento de 

novos indivíduos de plantas (Brady and Weil 2013; Wang et al. 2019)  

 

Apesar de alguns estudos já identificarem limiares de respostas da estrutura florestal e 

da biodiversidade em diferentes matrizes antrópicas, ambas em relação a taxa de cobertura 

florestal, uma medida de composição da paisagem (Estavillo et al. 2013; Lima and Mariano-

Neto 2014; Banks-Leite et al. 2014; Rocha-Santos et al. 2016; Yin et al. 2017; Boesing et al. 

2018), ainda existem lacunas na identificação das particularidades de respostas de dispersão das 

espécies da flora, influenciadas pelos vetores de dispersão e pela capacidade de estabelecimento 

de propágulos e plantas na matriz. São necessários estudos que permitam identificar limiares 

de distância entre habitats para a manutenção da conectividade funcional, especialmente em 

paisagens fragmentadas do Cerrado paulista, já perdeu 88,5% de sua cobertura original (Kronka 

2005). Nesta direção, o objetivo deste capítulo foi identificar limiares de distância de dispersão 

de plantas lenhosas do Cerrado em matriz de pastagem do Sudoeste paulista. Foi testada a 
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hipótese de que existe um gradiente habitat-matriz decrescente para as variáveis de composição 

(riqueza e abundância), estrutura (altura e diâmetro) e diversidade (alfa e beta) de espécies 

lenhosas, avaliando se houve influência de compactação do solo na matriz. Também foi testada 

a hipótese de que a abundância de espécies neste gradiente depende da estratégia de dispersão 

de propágulos, diminuindo para rebrote, zoocoria e autocoria, que seriam mais dependentes da 

proximidade do habitat em relação a anemocoria.  

 

4.2 Materiais e Métodos 

4.2.1 Seleção de unidades de paisagem 

Este estudo foi realizado na região Sudoeste do estado de São Paulo, em paisagens 

fragmentadas do Domínio do Cerrado, com remanescentes de cerradão (fitofisionomia florestal 

do bioma Cerrado) e ocorrência de manchas de Floresta Estacional Semidecidual do bioma 

Mata Atlântica. Ao todo, foram selecionadas três unidades de paisagem (P1, P2 e P3) nos 

municípios de Angatuba e Itapetininga (Figura 1A), que representam, na região, a totalidade 

de sub-bacias em matriz de pastagem com os requisitos deste estudo. Como este estudo buscava 

avaliar a dispersão na matriz a partir da mancha de habitat com maior tendência de fluxo na 

paisagem (fonte), a seleção de unidades de paisagem teve como requisitos: i) mínimo de 3 

manchas de habitat, mesmo que uma delas fosse de Floresta Estacional Semidecidual; ii) 

distância entre habitats de 120 a 600 m o que, adicionado ao inverso do fluxo, corresponde à 

dispersão de 60 a 300 m; iii) matriz com o máximo de 10% de ocorrência de outros tipos de 

usos antrópicos (silvicultura, lagos/lagoas e estradas).  Essas unidades de paisagem foram 

delimitadas por uma a três sub-bacias hidrográficas contiguas de até terceira ordem (Figura 

1B). A seleção foi baseada em confirmações de campo (2018) quanto a matriz (pastagem) e 

tipo vegetacional (cerradão), inicialmente avaliados por imagens Google Earth® e mapas 

oficiais da cobertura de vegetação natural do estado de São Paulo (Inventário Florestal 2010).  
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Figura 1 - Área de estudo. A: Localização das unidades de paisagens estudadas nos municípios de Angatuba e 

Itapetininga (SP, Brasil); B: Uso e cobertura da terra das paisagens estudadas e indicação dos fragmentos (Fi, Fj e 

Fk) utilizados na coleta de dados. *FES = Floresta Estacional Semidecidual 

 

 

4.2.2 Seleção de unidades amostrais 

Após a definição das unidades de estudo na escala da paisagem, foram selecionadas as 

unidades amostrais na escala local para coleta de dados em campo. Essa escolha foi embasada 

na tendência de movimento de dispersão a partir de manchas de habitat maiores e, teoricamente, 

de melhor qualidade (fonte) para manchas de habitat menores (sumidouro), conforme preconiza 

o modelo source-sink da dinâmica de metapopulações (Pulliam 1988). Dessa forma, em cada 

unidade da paisagem foram definidos três fragmentos de vegetação nativa (Fi Fj Fk), sendo Fi o 

fragmento source de cerradão de maior tamanho; Fj o fragmento de cerradão com segundo 

maior tamanho e vizinho de Fi; e Fk o terceiro maior fragmento de cerradão ou o maior 

fragmento de Mata Atlântica também vizinho a Fi (Figura 1B). As amostragens de dados foram 

realizadas no fragmento Fi de cada paisagem e em duas possíveis direções de fluxo de dispersão 

na matriz, a partir da abertura de transectos T1 e T2 (Figura 2). O transecto T1 correspondeu a 
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dispersão Fi – Fj e T2 a Fi - Fk, ambos com comprimento de até 200 m, coerente com a dispersão 

de longa distância de 150 m (long-distance dispersal) proposta pela literatura (Levey et al. 

2008; Jardim and Batalha 2009).   

Figura 2 - Croqui de representação do delineamento amostral utilizado no estudo, mostrando a 

distribuição das unidades amostrais estratificadas (parcelas 2 x 2 m) no gradiente de distância habitat-

matriz de pasto. 

 

Fonte: Issii (2019) 

  

4.2.3 Coleta de dados 

A coleta de dados em campo (2018) avaliou a distribuição das espécies da flora no 

gradiente habitat-matriz de pasto a partir da ocorrência de indivíduos lenhosos (arbustivos e 

arbóreos) nativos do Cerrado observada em campo na forma de plantas regenerantes, e avaliada 

experimentalmente a partir da viabilidade de propágulos em amostras de solo coletadas. 

Conforme observado em outras paisagens de Cerrado modificadas pelo homem (Carvalho et al. 

2009; Vasconcelos et al. 2014), a análise de viabilidade de propágulos permite avaliar se as 

condições da matriz pecuária contribuem ou não para a regeneração natural. 

A ocorrência de plantas regenerantes e propágulos na matriz entre habitats pode ser, 

indistintamente, tanto de origem alóctone como autóctone. A situação alóctone representa a 
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fase de transferência da dispersão de sementes, proveniente do habitat para a matriz e, portanto, 

variável com a permeabilidade da matriz; ao passo que a situação autóctone corresponde ao 

potencial de persistência do banco de sementes (Auffret et al. 2017) e de rebrotes da matriz e, 

consequentemente, corresponde ao potencial de regeneração natural. Essa abordagem tem sido 

uma estratégia útil no entendimento do padrão da conectividade funcional da paisagem (Rico 

et al. 2012; Aavik et al. 2014). 

 

4.2.3.1 Delineamento amostral  

Em cada unidade da paisagem, a amostragem dos dados em campo foi realizada no 

interior do fragmento Fi e em um gradiente de distanciamento entre a borda de Fi e a matriz de 

pasto nos transectos T1 e T2 (Figura 2). No interior do habitat (Fi) foram definidas 10 unidades 

amostrais em parcelas de 2 x 2 m distribuídas a cada 5 m em sentido perpendicular à borda da 

mancha, distante em 60 m para o interior, procurando descrever a vegetação sem o potencial 

efeito da vizinhança com a matriz. Também foram coletadas amostras estratificadas em cinco 

faixas de distância a partir da borda de Fi: 0-10 m; 20-30 m; 50-60 m; 100-110 m; 190-200 m. 

Em cada uma das faixas de distância, foram definidas 20 unidades amostrais em parcelas 2 x 2 

m (de Pinho Júnior et al. 2015), sendo 10 parcelas por transecto (T1 e T2) distribuídas 

sistematicamente em sentido perpendicular ao transecto. No total foi prevista a amostragem de 

330 parcelas, 110 por unidade da paisagem.  

 

 

4.2.3.2 Amostragem de plantas regenerantes 

Nos meses de agosto e outubro de 2018, foi realizado o levantamento dos indivíduos 

lenhosos regenerantes nativos do Cerrado em cada unidade amostral (parcela 2 x 2 m), sem 

excluir a possibilidade de amostragem de espécies não nativas. Foram amostradas plantas com 

altura menor que 1,3 m, com registro da altura, circunferência na altura do solo (CAS) e forma 

de estabelecimento (germinação ou rebrote), avaliada a partir da exposição e observação da 

morfologia da parte subterrânea (raiz ou rizoma).  

A identificação taxonômica foi realizada por botânico em campo ou posteriormente em 

laboratório a partir de bibliografia e consulta a especialistas. As famílias foram classificadas 

segundo o sistema APG IV (2016) e a nomenclatura das espécies foi revisada com base no 
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projeto Flora do Brasil 2020 (2019). As plantas não identificadas foram categorizadas como 

morfoespécie, quando diferiam em algum aspecto morfológico ou como indeterminada (sem 

qualquer diferenciação). O levantamento botânico foi complementado por método expedito de 

caminhamento no entorno das manchas de cerradão, buscando plantas com estruturas 

reprodutivas para definir a composição da flora local e dessa forma auxiliar a identificação das 

plantas regenerantes. O material coletado e identificado foi herborizado e será depositado no 

Herbário da Universidade Federal de São Paulo – campus Diadema.  

As espécies identificadas foram classificadas por estratégia de dispersão de propágulos, 

o que inclui a forma de estabelecimento por rebrote e a síndrome de dispersão (SD) das 

germinações, considerando observações de campo e dados secundários de descrição dessas 

espécies (van der Pijl 1982; Kuhlmann 2016). Essa classificação permitiu organizar as espécies 

em grupos funcionais de dispersão e avaliar se existem particularidades na conectividade 

funcional da comunidade vegetal, evidenciando quais características de dispersão melhor se 

adaptam aos aspectos estruturais da matriz (Auffret et al. 2017). 

 

4.2.3.3 Experimento de viabilidade de propágulos no solo 

O potencial de regeneração do banco de propágulos dos solos do habitat de cerradão e 

da matriz de pasto circundante foi avaliado a partir de um experimento controlado em casa de 

vegetação. No total, foram previstas 72 amostras de solo superficial da camada fértil (25 x 25 

x 5 cm), sendo 24 amostras por unidade da paisagem, coletadas em 4 parcelas equidistantes no 

interior do habitat e em cada uma das faixas de distanciamento habitat-matriz (Figura 3). 

  



48 

Figura 3 - A: Croqui de representação do delineamento amostral da coleta de solo utilizado no experimento de 

viabilidade de propágulos; B: Representação da amostragem de solo superficial (25 x 25 x 5 cm) nas paisagens 

estudadas nos municípios de Angatuba e Itapetininga (SP, Brasil) 

 

Foto: Issii (2018)  

 

As amostras de solo foram inicialmente peneiradas em uma malha de 4 mm para 

homogeneizar o material e separar as estruturas vegetativas e reprodutivas, como raízes, 

rebrotes e sementes (Salazar et al. 2011). O solo homogeneizado foi utilizado como substrato 

na montagem de bandejas de 20 x 10 x 4 cm (800 mL), em que eram adicionados 1,5 cm de 

solo peneirado, a camada de estruturas vegetativas e reprodutivas e outros 1,5 cm de solo como 

cobertura (Figura 4). 

As bandejas foram mantidas em casa de vegetação por 120 dias, em condição 

considerada ideal: sombreamento de 30% da luz direta (tela de proteção), irrigação diária e 

retirada semanal de espécies herbáceas, majoritariamente gramíneas (Figura 5). Houve um 

monitoramento semanal para contagem e marcação das plantas lenhosas emergentes e o 
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acompanhamento mensal para medição da altura e identificação taxonômica das plântulas, 

permitindo a inferência da abundância de indivíduos e riqueza de espécies. Após 120 dias foram 

criadas mudas com as plântulas não identificadas, transferidas para recipientes individuais 

preenchidos com 250 mL do mesmo solo (Figura 6) para seu crescimento até a identificação 

botânica.  

 

Figura 4 - Montagem das bandejas para o experimento de viabilidade de propágulos no solo. A: Amostra de solo 

in loco; B: Solo peneirado em uma malha de 4 x 4 mm; C: Adição de 1,5 cm de solo homogeneizado na bandeja; 

D: Adição da camada de estruturas vegetativas e reprodutivas (maiores que 4 mm); E: Cobertura de 1,5 cm de solo 

homogeneizado. 

 

Foto: Issii (2018) 
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Figura 5 - Casa de vegetação com as bandejas do experimento de viabilidade de propágulos no solo e representação 

das regas diárias. 

 

Foto: Issii (2018). 

 

Figura 6 - Mudas dos regenerantes do experimento de viabilidade de propágulos no solo. 

 

Foto: Issii (2019) 

 

4.2.3.4 Análise da compactação do solo  

A compactação dos solos das unidades de paisagem foi avaliada com o intuito de 

investigar se as matrizes de pastagem têm alterações de natureza física que possam 

complementar o entendimento do potencial de regeneração do banco de propágulos, avaliado 

em campo e no experimento controlado. 

O grau de compactação foi estimado a partir da Densidade do Solo (Ds)  e da Porosidade 

total do solo (PT) (Embrapa 1997). A Ds consiste em uma relação de massa seca por volume 
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total, incluindo-se sólidos e poros, sendo também conhecida como densidade global ou 

aparente. A PT consiste no volume do solo que não é ocupado pelas partículas sólidas, mas sim 

por ar e/ou água. O cálculo de PT (Equação 1) depende da determinação dos valores de 

Densidade do solo (DS) e Densidade da partícula (DP), sendo esta última definida como a média 

da densidade de todas as partículas de solo, sem considerar os espaços porosos (Marshall et al. 

1996) 

PT =
100∗(DP−DS)

DP
                                                     (1) 

Onde:  

PT = porosidade total do solo 

DP = densidade da partícula ou densidade real (g/cm³) 

DS = densidade do solo ou densidade aparente (g/cm³) 

 

O cálculo de DS (Equação 2) foi determinado a partir do método do torrão (Embrapa 

1997). Foram coletados 3 a 4 torrões indeformados do horizonte superficial do solo para cada 

uma das 4 parcelas distribuídas por faixa e dentro do habitat. Estes torrões foram embalados 

em papel filme e transportados em recipientes de isopor até o laboratório, onde secaram ao ar 

livre por pelo menos 7 dias (Figura 7A). Os torrões de solo foram pesados e amarrados com 

linha de pipa (que também foi pesada e teve seu peso descontado do peso do torrão), para 

obtenção do peso líquido do torrão com seu conteúdo original de água (WSA) (Figura 7B). O 

torrão foi impermeabilizado em parafina branca derretida em banho-maria a 60ºC. Depois de 

seco, este torrão foi pesado duas vezes: a primeira para obtenção do peso da parafina em ar que 

envolve o torrão (WPA) e, a segunda, para obtenção de seu peso líquido somado a parafina 

mergulhado em água (WSPW) (Figura 7C). Mediu-se a temperatura da água em que este torrão 

foi mergulhado para obtenção de sua densidade (pw).Coletou-se uma alíquota do torrão que foi 

pesada antes (Mw) e depois de seca na estufa a 105ºC durante 12 horas (Ms) para obtenção do 

conteúdo de água da alíquota de solo (θW = Mw/Ms) (g/g) (Figura 7D e 7E). A densidade da 

parafina (pp) foi considerada 0,9 g/cm³. O cálculo da densidade do solo (DS) foi realizado 

conforme a equação 2 a seguir: 

DS =
ρwWODS

[WSA−WSPW+WPA−(
WPAρW

ρP
)]

                                            (2) 

Onde: 

DS = densidade do solo ou densidade aparente (g/cm³) 

ρw = densidade da água na temperatura medida; 

WODS = massa de solo seco na estufa; 

WSA = peso líquido do torrão em ar; 
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WSPW = peso líquido do torrão + parafina em água; 

WPA = peso em ar da parafina que envolve o torrão; 

ρP = densidade da parafina (normalmente entre 0,91 a 0,93 g/cm3) 

 

A massa de solo seco na estufa (WODS), foi calculada a partir do conteúdo de água da 

alíquota removida, conforme a equação 3: 

WODS =
WSA

(1+θW)
                                                  (3) 

Na qual: 

WODS = massa de solo seco 

WSA = peso líquido do torrão com seu conteúdo original de água 

θW = conteúdo de água da alíquota de solo em g/g 

 

Figura 7 - Procedimento para determinação da densidade do solo. A: Torrões do solo secando ao ar livre por pelo 

menos 7 dias; B: Obtenção do peso líquido do torrão com seu conteúdo original de água (WSA); C: Obtenção do 

peso líquido do torrão somado a parafina em água (WSPW) e do peso do torrão +  parafina em ar (b), para posterior 

cálculo do WPA= b - WSA; D e E: Alíquota do torrão pesada antes (MW) e depois de secar na estufa a 105ºC por 

12h (MS). 

 

Foto: Issii (2019) e Pestana (2018). 

 

 O cálculo de Densidade da partícula (DP) (Equação 4) foi determinado pelo método do 

balão volumétrico com álcool (Embrapa 1997). Utilizou-se parte do horizonte superficial 

coletado para o experimento de viabilidade de propágulos. Este solo foi seco na estufa durante 

5 a 7 dias a 45ºC, esboroado e peneirado em uma malha de 2 mm (Figura 8A e 8B), para 
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obtenção de terra fina seca ao ar (TFSA). Para obtenção de tréplicas para repetições suficientes, 

as amostras foram quarteadas (Figura 8C). Colocou-se 20g (MS) de amostra em um balão 

volumétrico de 50 mL (VB) e, utilizando uma bureta, completou-se seu volume com álcool 

etílico (VA) (Figura 8D). Utilizou-se o álcool etílico porque ele possui uma alta capacidade de 

penetração no solo, de forma a ocupar todo o espaço que possa estar preenchido de ar (Figura 

8E). O volume de álcool gasto foi anotado e utilizado na seguinte equação: 

DP =
MS

(VB−VA)
                                                    (4) 

Na qual: 

DP = Densidade da partícula ou densidade real (g/cm³) 

MS = Massa de amostras de solo (20g) 

VB = Volume do balão volumétrico (50 mL) 

VA = volume de álcool gasto para completar o do balão volumétrico 

 

Figura 8 - Procedimento de determinação da densidade de partícula. A: Esboroamento da amostra de  solo, após 

secagem de 7 dias em estufa a 45ºC; B: Peneiramento da amostra de solo em malha de 2 mm; C: Quarteamento da 

amostra de solo para obtenção de tréplicas; D: Pesagem de 20g de amostra  em balão volumétrico de volume 

conhecido (50 mL); E: Preenchimento com álcool etílico, utilizando uma bureta, até o menisco do balão 

volumétrico (50 mL). 

 

Foto: Issii (2019) 

 

 

Tanto para a variável de densidade do solo, quanto de densidade da partícula, foi fixado 

um coeficiente de variação (CV) entre as tréplicas de 12%, coerente com a variação natural 
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típica da heterogeneidade dos solos, calculado a partir do Desvio padrão (DesvP) e da média 

(m) dos valores de densidade das tréplicas, conforme a equação 5: 

 

CV =  (
DesvP

m
) ∗ 100                                                   (5) 

Onde: 

CV = coeficiente de variação (12%) 

DesvP = desvio padrão das tréplicas 

m = média das tréplicas 

 

As amostras de solo foram classificadas quanto a textura, conforme manual de descrição 

e coleta de solo no campo (Embrapa 2005) e cor, conforme a carta de Munsell (Munsell Soil 

Color Company 1975; Soil Survey Division Staff 1993). A textura refere-se às proporções dos 

diferentes tamanhos das partículas do solo, o que ajuda a determinar a capacidade do solo em 

reter e conduzir água e ar, sendo essencial nas interpretações de densidade do solo (Brady and 

Weil 2013). Além disso, a determinação da coloração do solo é influenciada pelo conteúdo de 

matéria orgânica, teor de água e presença ou estado de oxidação dos óxidos de ferro e manganês 

(Brady and Weil 2013). Tanto a textura quanto a cor podem ser indicativos sobre condições do 

solo capazes de influenciar o estabelecimento da vegetação. 

Também foram realizados perfis topográficos dos transectos onde foram feitas as 

amostragens do solo. Esses perfis foram criados com a ferramenta Profile Graph do software 

ArcGIS com base em um Modelo Digital do Terreno gerado a partir das curvas de nível do IGC 

(1:10.000). A topografia é entendida como a configuração do terreno em termos de altitude, 

inclinação e posição da superfície terrestre na paisagem e é uma dos fatores  responsáveis pela 

formação do solo (Brady and Weil 2013), podendo complementar o entendimento sobre o solo 

estudado.  

 

4.2.5 Análise de dados 

Dado o objetivo de entender os efeitos da matriz de pastagem sob a dispersão de espécies 

lenhosas do Cerrado, a distância do habitat foi definida como variável preditora na avaliação 

das seguintes variáveis respostas: i) in loco: abundância, riqueza, forma de estabelecimento 

(rebrote e germinação), média de altura, diâmetro na altura do solo (DAS = CAS/π) e volume 

(V = 2π * Raio3) dos indivíduos regenerantes; ii) no experimento de viabilidade de propágulos 
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no solo: abundância, riqueza e média da altura das plantas; iii) na análise da compactação do 

solo: dados de porosidade e densidade do solo, considerando a possível influência dessa 

variável nas demais; iv) síndrome de dispersão das espécies identificadas in loco e no 

experimento; v) diversidade da comunidade vegetal. 

Com o propósito de identificar tendências entre as variáveis respostas anteriormente 

citadas e a distância na matriz, foram realizados testes de regressão linear, polinomial e nulo no 

software R, com intervalo de confiança de 95%. Os testes de regressão foram realizados após 

testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov também no software R (ks.test). Para dados 

com distribuição normal, a regressão foi testada por modelo linear (lm). Em distribuições não-

normais, a regressão foi testada com função log (link = log) por modelo linear generalizado 

(glm), com família de distribuição Gamma para variáveis contínuas (altura, DAS e volume) e 

distribuição de Poisson para variáveis de contagem (abundância, riqueza e forma de 

estabelecimento), conforme indicações da literatura (Zuur et al. 2009). Nestas análises, as 

parcelas com ausência de indivíduos (abundância = 0) foram retiradas da amostragem de todas 

as variáveis, exceto da abundância. 

Com o propósito de identificar limiares de dispersão, foram realizadas análises da 

variância das respostas anteriormente citadas em relação ao habitat e às distâncias habitat-

matriz (grupos) no software R. As variáveis paramétricas foram avaliadas por ANOVA, com 

Teste de Tukey a posteriori, enquanto as variáveis não paramétricas foram avaliadas por 

Kruskal Wallis e pelo teste de Mann-Whitney (Wilcoxon rank sum test).  

A caracterização da diversidade da comunidade vegetal foi realizada a partir da riqueza 

(S) de espécies nos habitats e nas distâncias habitat-matriz. No software Past foi obtida a 

diversidade alfa da comunidade vegetal levantada in loco e no experimento de viabilidade de 

propágulos a partir dos cálculos dos índices de diversidade de Shannon (H’), equabilidade de 

Pielou (J) e Dominância (D). Também foi obtida a diversidade beta para relacionar as 

comunidades vegetais de habitats, matrizes e distâncias habitat-matriz, analisada pelos índices 

de similaridade de Jaccard, baseado na presença e ausência das espécies, e de Morisita, baseado 

na abundância das espécies. As comunidades vegetais foram consideradas similares quando os 

índices foram superiores a 0,25 (Mueller-Dombois and Ellenberg 1974). 
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4.3 Resultados 

4.3.1 Análise da amostragem de plantas regenerantes 

Nos levantamentos de campo foram registrados 2414 indivíduos de 85 espécies, 

pertencentes a 56 gêneros de 27 famílias de Angiosperma e, além de 6 morfoespécies e 251 

indivíduos indeterminados em função da carência de estruturas morfológicas (Tabela 1). As 

maiores riquezas foram observadas nas famílias Fabaceae (14 spp.), Asteraceae (9 spp.) e 

Malvaceae (8 spp.). As espécies mais abundantes foram Melochia pyramidata (n = 434) e 

Desmodium incanum (n = 368), que ocorreram nas 3 paisagens amostradas. 

Foram amostradas 295 parcelas, 89% do que foi previsto, devido à distância insuficiente 

para evitar a influência do fragmento vizinho, não foi possível coletar todas as parcelas 

propostas por faixa de distância, como a faixa 190 m da paisagem 2 e a 110 m da paisagem 3. 

Na observação das parcelas com ausência de indivíduos e que, portanto, não compuseram a 

análise de dados das outras variáveis, observou-se uma maior ocorrência de parcelas vazias nas 

distâncias 30-50 m na paisagem 1 e em quase toda a extensão do transecto da paisagem 2.  Essa 

condição não foi observada no interior dos habitats e foi irrelevante para a paisagem 3 (Tabela 

2).  
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Tabela 1 - Lista de famílias e espécies lenhosas regenerantes nativas de Cerrado registradas nos levantamentos 

de campo das paisagens estudadas nos municípios de Angatuba e Itapetininga (SP, Brasil). SD – síndrome de 

dispersão: zoo = zoocoria, ane = anemocoria, epizoo = epizoocoria, aut = autocoria (van der Pijl 1982; 

Kuhlmann  2016); O asterisco representa as síndromes definidas com base no gênero (Kuhlmann 2016); NT = 

número total de indivíduos; NP = número por paisagem 1 a 3 (Continua) 

Família/Espécie  Descritor SD NT NP1 NP2 NP3 

ANACARDIACEAE       

Schinus terebinthifolia  Raddi zoo* 1 
  

1 

Tapirira guianensis  Aubl. zoo 1 1 
  

ANNONACEAE        

Annona crassiflora  Mart. zoo 1 
 

1 
 

Guatteria australis  A.St.-Hil. zoo* 1 
  

1 

Guatteria sellowiana  Schltdl. zoo 4 4 
  

Xylopia brasiliensis  Spreng. zoo* 13 2 2 9 

APOCYNACEAE       

Tabernaemontana catharinensis  A.DC. zoo* 2 
  

2 

ASTERACEAE       

Asteraceae sp. 1     1 
  

1 

Asteraceae sp. 2     1 
  

1 

Facelis retusa  (Lam.) 

Sch.Bip. 

  14 
  

14 

Moquiniastrum blanchetianum  (DC.) G. 

Sancho 

ane* 1 1 
  

Moquiniastrum polymorphum  (Less.) G. 

Sancho 

ane* 8 8 
  

Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker ane 1 
  

1 

Solidago sp. L. ane* 6 4 
 

2 

Vernonanthura tweedieana (Baker) H.Rob. ane 1 
  

1 

Vernonia sp. Schreb.   14 
  

14 

BIGNONIACEAE       

Zeyheria tuberculosa  (Vell.) Bureau 

ex Verl. 

ane* 5 3 2 
 

BURSERACEAE       

Protium heptaphyllum  (Aubl.) 

Marchand 

zoo 1 
  

1 

EUPHORBIACEAE       

Actinostemon communis  (Müll.Arg.) 

Pax 

aut* 94 
 

74 20 

Croton floribundus  Spreng. aut/zoo* 3 
 

3 
 

FABACEAE       

Bauhinia sp. L. aut* 4 
 

4 
 

Cassia ferruginea (Schrad.) 

Schrader ex 

DC. 

zoo* 2 
 

1 1 

Copaifera langsdorffii  Desf. zoo 15 6 2 7 

Crotalaria sp. L. aut* 91 
 

91 
 

Desmodium canum  Schinz & Thell epizoo* 368 110 37 221 

Desmodium sp. Desv. epizoo* 17 
 

1 16 



58 

Tabela 1 (Continuação) 

Família/Espécie  Descritor SD NT NP1 NP2 NP3 

Enterolobium contortisiliquum  (Vell.) Morong zoo 3  3  

Fabaceae sp.     1 1 
  

Inga sessilis  (Vell.) Mart. zoo* 1 
 

1 
 

Inga vera  Willd. zoo 5 1 4 
 

Machaerium nyctitans  (Vell.) Benth. ane* 5 
 

5 
 

Machaerium opacum  Vogel ane 6 2 4 
 

Mimosa pudica  L. aut 6 
 

3 3 

Piptadenia gonoacantha  (Mart.) J.F.Macbr. aut* 4 
 

4 
 

LACISTEMATACEAE       

Lacistema hasslerianum  Chodat zoo 1 
  

1 

LAURACEAE       

Nectandra megapotamica  (Spreng.) Mez zoo* 3 
  

3 

Ocotea corymbosa  (Meisn.) Mez zoo 4 1 
 

3 

MALVACEAE        

Malvaceae sp. 1     41 1 25 15 

Malvaceae sp. 2     2 1 
 

1 

Malvaceae sp. 3     1 1 
  

Melochia pyramidata L. aut 434 100 1 333 

Sida glaziovii  K.Schum. zoo 235 85 28 122 

Sida rhombifolia  L. zoo 42 35 
 

7 

Sida sp.   epizoo* 33 31 
 

2 

Waltheria indica  L. aut 77 48 
 

29 

MELASTOMATACEAE        

Miconia albicans  (Sw.) Steud zoo 2 2 
  

Miconia ligustroides  (DC.) Naudin zoo 4 
  

4 

Miconia sp. Ruiz & Pav. zoo* 2 
  

2 

Tibouchina sp. Aubl. aut* 28 
  

28 

MELIACEAE        

Trichilia catigua  A.Juss. zoo 1 
 

1 
 

Trichilia claussenii  C.DC. zoo 8 8 
  

Trichilia pallida  Sw. zoo 1 
 

1 
 

Trichilia sp.   zoo* 6 6 
  

MONIMIACEAE       

Mollinedia elegans Tul. zoo* 18 6 
 

12 

MYRTACEAE        

Calyptranthes sp. Sw. zoo* 1 1 
  

Myrcia bella  Cambess. zoo 21 
 

7 14 

Myrcia fallax  (Rich.) DC. zoo* 44 32 1 11 

Myrcia lingua  (O.Berg) Mattos zoo* 2 
  

2 

Myrcia sp. DC. zoo* 3 
  

3 

Myrtaceae sp. 1     3 
  

3 
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Tabela 1 (Continuação) 

Família/Espécie  Descritor SD NT NP1 NP2 NP3 

Myrtaceae sp. 2     2  2  

NYCTAGINACEAE       

Guapira opposita  (Vell.) Reitz zoo 3 3 
  

PIPERACEAE        

Piper sp. L. zoo* 1 
 

1 
 

PRIMULACEAE       

Myrsine umbellata  Mart. zoo 1 
 

1 
 

PROTEACEAE       

Roupala montana  Aubl. ane 4 1 2 1 

RUBIACEAE       

Alibertia macrophylla  K.Schum. zoo* 2 
 

2 
 

Amaioua guianensis  Aubl. zoo 8 3 
 

5 

Eumachia chaenotricha (DC.) C.M. Taylor 

& Razafim. 

  4 
 

4 
 

Faramea sp. Aubl. zoo* 8 
  

8 

Palicourea hoffmannseggiana (Schult.) Borhidi zoo 40 24 
 

16 

Palicourea sessilis (Vell.) C.M. 

Taylor 

zoo 8 6 
 

2 

Psychotria muelleriana  Wawra zoo* 10 9 
 

1 

Psychotria sp. L. zoo* 1 1 
  

Rubiaceae sp. 1     2 
 

2 
 

Rubiaceae sp. 2     2 
 

2 
 

Rubiaceae sp. 3     2 
 

2 
 

RUTACEAE       

Zanthoxylon sp. Franch. & Sav. zoo* 2 2 
  

SALICACEAE       

Casearia sylvestris  Sw. zoo 5 1 
 

4 

SAPINDACEAE       

Cupania furfuracea Radlk. zoo* 36 
 

36 
 

SIPARUNACEAE       

Siparuna guianensis  Aubl. zoo 30 6 
 

24 

SOLANACEAE       

Solanum lycocarpum A.St.-Hil. zoo 56 8 37 11 

Solanum aculeatissimum  Jacq. zoo* 173 90 3 80 

TRIGONACEAE       

Trigonia sp. Aubl. ane* 1 
 

1 
 

VOCHYSIACEAE        

Callisthene sp. Mart. ane* 1 1 
  

Vochysia tucanorum  Mart. ane 3 3 
  

MORFOESPÉCIES       

Morfoespécie 1     6 6 
  

Morfoespécie 2     5 5 
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Tabela 1 (Continuação e fim) 

Família/Espécie  Descritor SD NT NP1 NP2 NP3 

Morfoespécie 3     17  5 12 

Morfoespécie 4     4 
 

4 
 

Morfoespécie 5     3 
 

3 
 

Morfoespécie 6     5 
  

5 

INDETERMINADA       

Indeterminada     251 55 25 171 

 TOTAL GERAL     2414 725 438 1251 

 

Tabela 2 - Número de parcelas de coleta em campo (NC), de parcelas com ausência de indivíduos, que foram 

desconsideradas da análise de dados (ND.) e número (NF) e porcentagem (%) de parcelas que fizeram parte da 

análise de dados para variáveis: riqueza, forma de estabelecimento e médias de DAS, altura e volume.  

 PAISAGEM 1 PAISAGEM 2 PAISAGEM 3 

Distância (m) NC ND NF (%) NC ND NF (%) NC ND NF (%) 

-60 10 0 10 (100) 10 0 10 (100) 10 0 10 (100) 

10 20 1 19 (95) 20 5 15 (75) 20 1 19 (95) 

30 20 7 13 (65) 20 7 13 (65) 20 1 19 (95) 

50 20 7 13 (65) 20 10 10 (50) 20 0 20 (100) 

110 20 4 16 (80) 20 12 8 (40) 10 0 10 (100) 

190 20 3 17 (85) 13 6 7 (54) 2 0 2 (100) 

Total 110 22 88 (80) 103 40 63 (61) 82 2 80 (97,5) 

 

 

4.3.1.1 Composição e estrutura de plantas regenerantes no interior do habitat e nas faixas 

de distância habitat-matriz 

 A abundância e a riqueza de regenerantes foram estatisticamente diferentes e maiores 

no interior do habitat em relação a matriz em todas as paisagens, exceto para abundância na 

paisagem 3, em que houve igualdade entre o interior do habitat e a faixa 110 m da matriz 

(Figura 9 A e B).  

A quantidade de rebrotes foi estatisticamente diferente entre habitat e faixas de distância 

apenas para a paisagem 1 (Figura 9C). No caso da quantidade de germinação, foi 

estatisticamente diferente e maior no interior do habitat do que na matriz em todas as paisagens 

(Figura 9D).  
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Em relação às medidas estruturais dos regenerantes, a média da altura no interior do 

habitat foi estatisticamente diferente e maior do que na matriz em todas as paisagens, com a 

particularidade de que na paisagem 2, a altura dos regenerantes do interior do habitat foi igual 

a primeira (10 m) e as duas últimas (110 m e 190 m) faixas de distância (Figura 9E). As médias 

de DAS e de volume dos regenerantes no interior do habitat foram estatisticamente iguais a 

maioria das faixas em todas as paisagens (Figura 9F e G). 

 Na análise do gradiente de distância habitat-matriz, todas as medidas realizadas 

apresentaram uma resposta variável com a paisagem. No caso da abundância e da riqueza, na 

paisagem 1, não houve uma tendência de alteração em relação à distância. A paisagem 2 

apresentou uma tendência de diminuição da abundância com a distância com um limiar de 

amplo intervalo entre 10 e 110 m, sem que seja observada uma tendência para a riqueza. Na 

paisagem 3, a abundância seguiu a tendência inversa à paisagem 2, aumentando com a distância 

embora sem um limiar claro e no caso da riqueza, aumentando até 110 m com um limiar entre 

10 e 50 m (Figuras 9 A e B; 10A e B).  

 A relação entre o rebrote e a distância teve tendência de diminuição na paisagem 2, sem 

um limiar claro, e de aumento na paisagem 3 até a faixa de 110 m, com um limiar entre 50 e 

110 m (Figuras 9C e 10C). A germinação não apresentou relação de tendência com a distância 

em nenhuma das paisagens, o que também impossibilitou identificar diferenças significativas 

entre as faixas que permitissem indicar um limiar de variação (Figuras 9D e 10D).  

Quanto as medidas estruturais dos regenerantes, a altura mostrou tendência de aumento 

nas faixas de distância na paisagem 1, sem um limiar claro, e diminuição na paisagem 3, com 

limiares nas faixas 10-30 m e 50-110 m (Figura 9E e 10E). As médias de DAS, para paisagem 

2, e de volume dos regenerantes, para as paisagens 1 e 2, tiveram uma tendência de aumento 

com o distanciamento do habitat, embora não tenha havido diferenças significativas entre as 

faixas (Figura 9F e G; 10F e G).
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Figura 9 - Box plot da relação entre as distâncias habitat-matriz e as variáveis resposta abundância (A), riqueza (B), quantidade de rebrote (C) e germinação (D), médias de 

altura (E), do DAS (F) e do volume (G) das plantas regenerantes in loco. As letras indicam o resultado do teste de variância (ANOVA/Kruskal Wallis, p < 0,05). O asterisco 

indica outlier retirado para melhor representação do gráfico. As caixas vermelhas representam a indicação de limiar e as verdes indicam habitats estatisticamente diferentes da 

matriz. A matriz com valores de p-valor das comparações de variância par a par está apresentada no APÊNDICE 2A. 
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Figura 10 - Gráficos de regressão e resultado (p-valor) da relação entre as distâncias habitat-matriz e as variáveis resposta abundância (A), riqueza (B), quantidade de rebrote 

(C) e germinação (D), médias de altura (E), do DAS (F) e do volume (G) das plantas regenerantes in loco. O asterisco indica outlier retirado para melhor representação do 

gráfico. 
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4.3.1.2 Composição e diversidade de plantas regenerantes nas paisagens estudadas 

Em todas as paisagens estudadas, a composição da comunidade vegetal do habitat é 

dissimilar à da matriz, tanto em presença e ausência quanto considerando a abundância de 

regenerantes (Figura 11 A B C e Tabela 3). Não foi observada diferença significante na 

composição entre faixas de distância, embora haja um gradiente de similaridade por abundância 

na paisagem 1 e por presença/ausência nas paisagens 2 e 3 (Figura 11 A B C). Os dados por 

faixa indicam uma tendência de redução da riqueza (S’) na distância habitat-matriz, com 

uniformidade de distribuição de espécies regenerantes (J’) e distribuição aleatória da 

diversidade (H’) e, principalmente, da dominância (D) nas faixas (Tabela 3). 

Embora a comunidade vegetal de todas as matrizes tenha sido similar, o habitat da 

paisagem 2 foi dissimilar aos habitats das paisagens 1 e 3 (Figura 11 D e E). Os resultados de 

diversidade alfa mostram que as paisagens 1 e 3 têm o mesmo padrão, com habitats de riquezas 

equivalentes às matrizes, as quais são menos diversas (H’), mais heterogêneas (J’) e com 

maiores valores de dominância (D) em relação aos habitats correspondentes (Tabela 3).
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Tabela 3 - Diversidades alfa e beta baseadas nos valores de riqueza (S) para a comunidade vegetal de regenerantes levantados em campo e analisadas em relação ao habitat, 

matriz e distância na matriz.  

Diversidade Índice Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

Habitat Matriz Habitat Matriz Habitat Matriz 

Alfa (α) 

habitat e 

matriz 

Riqueza (S) 24 25 19 28 28 26 

Diversidade (H’) 2,57 2,27 1,82 2,51 2,37 1,99 

Equabilidade (J’) 0,81 0,70 0,62 0,75 0,71 0,61 

Dominância (D) 0,11 0,13 0,24 0,13 0,18 0,21 

Beta (β) 

(similaridade) 

habitat x 

matriz 

Jaccard 0,11 0,12 0,08 

Morisita 0,07 0,04 0,11 

 Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

10m 30m 50m 110m 190m 10m 30m 50m 110m 190m 10m 30m 50m 110m 190m 

Alfa (α) 

Distâncias na 

matriz 

Riqueza (S) 17 9 8 7 12 13 11 13 7 7 13 15 14 8 2 

Diversidade (H’) 2,38 1,94 1,57 1,58 1,75 2,17 1,82 2,20 1,72 1,79 1,75 1,92 1,89 1,50 0,21 

Equabilidade (J’) 0,83 0,88 0,76 0,81 0,71 0,84 0,76 0,86 0,89 0,92 0,68 0,71 0,71 0,72 0,29 

Dominância (D) 0,10 0,17 0,24 0,24 0,26 0,16 0,24 0,15 0,21 0,19 0,28 0,19 0,19 0,29 0,90 

 



67 

Figura 11 - Dendrogramas de similaridade de Jaccard e Morisita para a composição de espécies entre habitat e faixas de distanciamento na matriz das paisagens 1(A), 2 (B) e 

3 (C) e  entre habitats (D) e matrizes (E) das comunidades vegetais das paisagens 1, 2 e 3. Valores superiores a 0,25 (traço vermelho) indicam similaridade (Mueller-Dombois 

and Ellenberg 1974). 
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4.3.1.3 Estratégia de dispersão de propágulos 

O rebrote correspondeu a maior parte (51%) das estratégias de dispersão de propágulos 

observadas neste estudo, especialmente na matriz (P1 66%, P2 65% e P3 52%). A zoocoria foi 

a síndrome de dispersão predominante nos habitats (P1 28% e P3 45%) e a autocoria na matriz 

(P1 15% e P3 24%). A relação foi invertida na paisagem 2 (autocoria no habitat 74% e zoocoria 

na matriz 22%). A anemocoria foi a síndrome de dispersão com menor contribuição (P1 0,28%, 

P2 1,01% e P3 0,17%). 

Na comparação entre habitat e matriz, a zoocoria foi a única forma de dispersão que foi 

sempre maior no habitat do que na matriz. O rebrote foi maior no habitat apenas na paisagem 1 

e a autocoria apenas na paisagem 2 (Figura 12). Não foram observadas diferenças significativas 

nas faixas da matriz, embora haja uma tendência de aumento da autocoria nas distancias habitat-

matriz, com limiar de 10-110 m para paisagem 1 e 30-110 m para paisagem 3. As síndromes de 

epizoocoria e anemocoria não possuem diferenças significativas, provavelmente porque foram 

pouco observadas nas espécies levantadas (Figura 12). 
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Figura 12 - Distribuição das estratégias de dispersão de propágulos (rebrote, zoocoria, epizoocoria, anemocoria e 

autocoria) dos regenerantes coletados no habitat (-60 m) e nas distâncias habitat-matriz nas paisagens 1 (A), 2 (B) 

e 3 (C). Valores são apresentados por média ± erro padrão. As letras indicam a comparação de variância por testes 

de Kruskal Wallis/ Wilcoxon (p < 0,05). A matriz com valores de p-valor das comparações de variância par a par 

está apresentada no APÊNDICE 2A. 
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4.3.2 Análise do solo  

4.3.2.1 Densidade do solo e Porosidade Total do solo 

A densidade do solo e a porosidade total mantiveram uma relação inversa conforme o 

esperado, uma vez que quanto mais denso o solo (maior massa para pouco volume), menor é a 

porosidade total (Figura 13 A e B). A média da porosidade total do solo de todas as paisagens 

foi 51%, sendo que os valores máximos estiveram relacionados ao habitat (P1 61%, P2 57% e 

P3 62%) e os valores mínimos à faixa de distanciamento mais próxima da borda do habitat 10 

m (P2 43%, P3 40%) e à 110 m (P1 42%). 

Apenas a paisagem 3 têm valores de densidade do solo e porosidade total que sugerem 

maior compactação de solo na matriz em relação ao habitat, principalmente nas distâncias 10-

50m (Figura 13 A e B). Não foram observadas relações lineares entre os valores de densidade 

e porosidade e a distância habitat-matriz, representadas por modelos nulos ou polinomiais. Em 

todas as paisagens há a tendência (em alguns casos com diferença estatística) de maior valor de 

densidade e menor valor de porosidade na distância de 10 m, sugerindo maior compactação na 

proximidade com o habitat. 

 

4.3.2.2.Relevo, textura e cor do solo 

De acordo com os perfis topográficos (Figura 14), percebe-se que as paisagens 

estudadas ocupam diferentes posições no relevo. Na paisagem 1, o habitat está em posição 

topográfica mais alta e as altitudes diminuem progressivamente com a distância na matriz. Na 

paisagem 2, ocorre o inverso, o habitat está na posição mais baixa, havendo de altitudes 

conforme aumenta a distância na matriz. A paisagem 3 possui uma matriz cujo relevo é 

relativamente mais plano. A textura dos horizontes analisados nas paisagens 1 e 2 é arenosa, 

tanto na matriz quanto no habitat. A paisagem 3 possui um transecto da matriz cujas amostras 

de solo possuem textura arenosa e o outro transecto e o habitat com textura média, ou seja, com 

incremento de argila em relação a todas as outras amostras. A textura arenosa das amostras 

relacionou-se com as cores mais brunadas, enquanto a textura média teve cor mais avermelhada. 

 

  



71 

Figura 13 - Box plot e gráfico de regressão da relação entre as distâncias habitat-matriz e as variáveis densidade 

(g/cm³) (A) e porosidade total (%) do solo (B). As caixas vermelhas representam a indicação de limiar e as verdes 

indicam habitats estatisticamente diferentes da matriz. As letras indicam o resultado do teste de comparação de 

variância (ANOVA/Kruskal Wallis, p < 0,05). A matriz com valores de p-valor das comparações de variância par 

a par está apresentada no APÊNDICE 2B. 
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Figura 14 - Resultado das análises de textura e cor do solo e perfil topográficos dos transectos (T1 e T2) das 

paisagens 1, 2 e 3. 
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4.3.3 Experimento de viabilidade de propágulos no solo 

Foram coletadas 64 amostras de solo, 89% do que foi previsto. No experimento de 

viabilidade de propágulos no solo foram registrados 294 indivíduos de 14 espécies, pertencentes 

a 11 gêneros de 8 famílias de Angiosperma e, além de 19 morfoespécies e 65 indivíduos 

indeterminados que não puderam ser identificadas em função da carência de estruturas 

morfológicas (Tabela 4). As maiores riquezas foram observadas nas famílias Fabaceae (5 spp.) 

e Malvaceae (3 spp.). As espécies mais abundantes foram Waltheria indica (n = 100) em todas 

paisagens, com maior número de indivíduos na paisagem 3; e Sidastrum micranthum (n = 25) 

na paisagem 1. 

A análise do estabelecimento de plantas nas amostras de solo não indicou diferenças 

significativas na abundância, riqueza e altura de propágulos entre o interior do habitat e a matriz 

(Figura 15A). Também não foi observado tendência de alteração ou diferenças significativas 

dessas variáveis em relação às distancias habitat-matriz (Figura 15A e B). 

Ao contrário do observado in loco, no experimento de viabilidade de propágulos, a 

comunidade vegetal da matriz das paisagens 1 e 3 é mais diversa que o habitat com uma riqueza 

(S) 3 vezes maior (Tabelas 3 e 5). Em geral, as comunidades vegetais de todas paisagens 

possuem baixa dominância, contudo nas paisagens 2 e 3 é possível perceber dominância maior 

na matriz que no habitat (Tabela 5). A comunidade vegetal do habitat é dissimilar à da matriz 

em presença e ausência, mas é similar em abundância (Figura 16 A, B e C). Assim como in 

loco, no experimento a composição de espécies das matrizes das paisagens também é similar, 

mas no experimento todos os habitats são dissimilares em presença e ausência, embora similares 

em abundância (Figura 16 D e E). 

 A autocoria foi a estratégia de dispersão mais observada no experimento (84%) e o 

rebrotamento foi pouco frequente (1,8%). Na análise de estratégias de dispersão de propágulos 

no experimento, não houve diferenças estatísticas na comparação entre habitat e matriz e entre 

às distâncias habitat-matriz (Figura 17). 
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Tabela 4 - Lista de famílias e espécies lenhosas nativas de Cerrado registradas no experimento de propágulos no 

solo coletado nas paisagens (P) 1 a 3 nos municípios de Angatuba e Itapetininga (SP, Brasil). SD – síndrome de 

dispersão: zoo = zoocoria, ane = anemocoria, epizoo = epizoocoria, aut = autocoria (van der Pijl 1982; Kuhlmann 

2016); O asterisco representa as síndromes definidas com base no gênero (Kuhlmann 2016); NT = número total de 

indivíduos. NP = número por paisagem 1 a 3. (Continua) 

Família/Espécie  Descritor SD NT NP1 NP2 NP3 

BIGNONIACEAE       

Bignoniaceae sp. 
  

3 3 
  

CONVOLVULACEAE       

Convolvulaceae sp.     2 
 

2 
 

EUPHORBIACEAE       

Croton floribundus Spreng. aut/zo

o* 

1 
 

1 
 

FABACEAE       

Calopogonium sp. Desv. aut* 2 
 

2 
 

Crotalaria lanceolata E.Mey. aut* 6 
 

5 1 

Desmodium adscendens (Sw.) DC. epizoo

* 

1 1 
  

Desmodium discolor Vogel epizoo

* 

7 1 1 5 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 

J.W.Grimes 

ane* 1 
 

1 
 

LACISTEMATACEAE       

Lacistema hasslerianum Chodat zoo 2 1 
 

1 

MALVACEAE       

Sida glaziovii   K.Schum. zoo 7 
 

3 4 

Sidastrum micranthum (A.St.-Hil.) Fryxell aut* 25 22 1 2 

Waltheria indica L. aut 100 29 18 53 

PRIMULACEAE       

Primulaceae sp.     5 
 

5 
 

SOLANACEAE       

Solanum sp. L. zoo* 4 2 2 
 

MORFOESPÉCIES       

Morfoespécie sp. 1     1 
  

1 

Morfoespécie sp. 2     2 2 
  

Morfoespécie sp. 3     2 2 
  

Morfoespécie sp. 4     1 1 
  

Morfoespécie sp. 5     13 11 1 1 

Morfoespécie sp. 6     17 15 
 

2 

Morfoespécie sp. 7     2 2 
  

Morfoespécie sp. 8     1 1 
  

Morfoespécie sp. 9     4 3 
 

1 

Morfoespécie sp. 10     1 
  

1 

Morfoespécie sp. 11     1 1 
  

Morfoespécie sp. 12     3 
  

3 

Morfoespécie sp. 13     2 
 

2 
 

Morfoespécie sp. 14     4 
 

3 1 

Morfoespécie sp. 15     4 
  

4 
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Tabela 4 (Continuação e fim) 

Família/Espécie  Descritor SD NT NP1 NP2 NP3 

Morfoespécie sp. 16     2 
 

2 
 

Morfoespécie sp. 17     1 
 

1 
 

Morfoespécie sp. 18     1 
  

1 

Morfoespécie sp. 19     1 
  

1 

INDETERMINADA       

Indeterminada     65 15 36 14 

TOTAL GERAL     294 112 86 96 

 



76 

Figura 15 - Box plot (A) e gráficos de regressão (B) da relação entre as distâncias habitat-matriz e as variáveis resposta abundância, riqueza e altura de plantas regenerantes do 

experimento de viabilidade de propágulos. Matriz com valores de p-valor das comparações de média par a par estão apresentadas no APÊNDICE 2C. As letras indicam o 

resultado do teste de comparação de variância (ANOVA/Kruskal Wallis, p < 0,05). A matriz com valores de p-valor das comparações de variância par a par está apresentada no 

APÊNDICE 2C. 



77 

Tabela 5 - Diversidades alfa e beta baseadas nos valores de riqueza (S) da comunidade vegetal do experimento de viabilidade de propágulos e analisadas em relação ao habitat, 

matriz e distâncias na matriz  

Diversidade Índice Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

Habitat Matriz Habitat Matriz Habitat Matriz 

Alfa (α) 

habitat e matriz 

Riqueza (S) 5 15 12 8 4 14 

Diversidade (H’) 1,31 2,02 2,05 1,48 1,27 1,45 

Equabilidade (J’) 0,82 0,75 0,82 0,71 0,91 0,55 

Dominância (D) 0,33 0,17 0,19 0,3 0,30 0,43 

Beta (β) 

(similaridade) 

habitat x matriz 

Jaccard 0,18 0,17 0,06 

Morisita 0,19 0,79 0,11 

 Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

10m 30m 50m 110m 190m 10m 30m 50m 110m 190m 10m 30m 50m 110m 

Alfa (α) 

faixas de distância 

Riqueza (S) 7 5 4 7 5 1 3 4 5 2 7 5 5 5 

Diversidade (H’) 1,39 1,38 1,28 1,15 1,55 0 0,97 1,14 1,56 0,68 0,92 1,56 0,92 1,50 

Equabilidade (J’) 0,71 0,86 0,92 0,59 0,96  0,89 0,82 0,97 0,98 0,47 0,97 0,57 0,93 

Dominância (D) 0,36 0,29 0,31 0,44 0,22 1 0,41 0,36 0,22 0,51 0,59 0,22 0,56 0,25 
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Figura 16 - Dendrogramas de similaridade de Jaccard e Morisita para a composição de espécies entre habitat e faixas de distanciamento na matriz das paisagens 1(A), 2 (B) e 3 

(C) e entre habitats (D) e matrizes (E) das amostras de solo do experimento de viabilidade de propágulos. Valores superiores a 0,25 (traço vermelho) indicam similaridade 

(Mueller-Dombois and Ellenberg 1974). 
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Figura 17 - Distribuição das estratégias de dispersão (rebrote, zoocoria, epizoocoria, anemocoria e autocoria) das 

plântulas registradas no experimento de viabilidade de propágulos nas amostras de solo do habitat (-60 m) e das 

distâncias habitat-matriz nas paisagens 1 (A), 2 (B) e 3 (C). Valores são apresentados por média ± erro padrão. As 

letras indicam a comparação de médias por testes de Kruskal Wallis/ Wilcoxon, p < 0,05. A matriz com valores 

de p-valor das comparações de média par a par está apresentada no APÊNDICE 2C. 
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4.4 Discussão 

A análise da dispersão de plantas nas paisagens estudadas teve como premissa conceitual o 

entendimento de que a conectividade funcional de plantas decorre da efetiva dispersão de 

propágulos ou pólens entre manchas de habitat na paisagem que resulta no estabelecimento de 

um novo indivíduo adulto (Auffret et al. 2017), quantificado a partir da ocorrência de 

regenerantes nas distancias habitat-matriz. A conectividade funcional de plantas pode ser 

modificada não só em função da estrutura da paisagem, como observado nos resultados do 

capítulo 1, como também pelos vetores de dispersão (Auffret et al. 2017), apesar dos resultados 

deste estudo não indicarem uma clara relação entre tipo de dispersor e abundância de plantas 

regenerantes.  

 

Por que não foi possível identificar limiares de dispersão das plantas nas distâncias habitat-

matriz? 

Os resultados de composição, estrutura e diversidade das plantas regenerantes nem 

mesmo evidenciaram o gradiente de distanciamento habitat-matriz inicialmente previsto pela 

hipótese deste estudo. Apesar da ausência de identificação de limiar baseado na significância 

estatística da relação das variáveis respostas testadas e a distância, foi possível perceber uma 

diminuição na abundância, riqueza, altura e na quantidade de rebrote das plantas nas distâncias 

30 e 50 m, variável com a paisagem. Se o gradiente de distanciamento habitat-matriz de fato 

não existe para a matriz de pastagem, há argumentos que podem explicar esse resultado, 

considerando os potenciais efeitos da estrutura da paisagem e características da matriz sobre o 

sucesso do estabelecimento de plantas.  

 

Efeito da cobertura de habitat da paisagem 

A baixa taxa de cobertura de habitat pode ser uma característica da composição da 

paisagem que pode explicar a dificuldade na identificação do gradiente habitat-matriz. Taxas 

de habitat inferiores a 40%, como as observadas neste estudo (P1 = 16%, P2 = 36% e P3 = 

19%), extrapolam o limiar de extinção para diversas espécies de fauna (Estavillo et al. 2013; 

Banks-Leite et al. 2014; Rocha-Santos et al. 2016; Yin et al. 2017; Boesing et al. 2018) e flora 

(Rigueira et al. 2013; Lima and Mariano-Neto 2014). Situações como as das paisagens 
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estudadas podem influenciar na habilidade de deslocamento da fauna na paisagem e resultar em 

redução e extinção local da biodiversidade (Forman 1995; Püttker et al. 2011). Esta afirmação 

pode não ser diretamente obtida para indivíduos sésseis como plantas, mas a conectividade 

funcional da flora pode ser afetada pela resposta de organismos às mudanças na estrutura da 

paisagem e pela interação planta-vetor (McConkey et al. 2012; Auffret et al. 2017).  

A zoocoria foi o tipo de síndrome de dispersão predominante nos habitats (P1 e P3), 

condizente com resultados esperados para a formação florestal do Cerrado (Kuhlmann and 

Ribeiro 2016; Gottsberger and Silberbauer-Gottsberger 2018). No pasto, o tipo de dispersão 

predominante dentre as espécies lenhosas amostradas foi a autocoria, uma síndrome 

comumente associada às espécies de habito herbáceo das formações campestres do Cerrado 

(Kuhlmann and Ribeiro 2016). Isso indica que pode não estar havendo dispersão direta dos 

fragmentos de cerradão, talvez por baixa dispersão da fauna na matriz de pasto. A fonte de 

espécies autocóricas na matriz seria do próprio banco de sementes que mantem essas 

populações. Essa hipótese é reforçada pelo fato da autocoria também ter sido a síndrome de 

dispersão predominante no experimento de viabilidade de propágulos.  

 

Efeito da permeabilidade da paisagem em matriz de pastagem 

A baixa permeabilidade da matriz também pode dificultar ou impedir o fluxo e dispersão 

de espécies (Forman 1995; Metzger 2004; Driscoll et al. 2013; Deans and Chalcraft 2017). Com 

base no índice de conectividade funcional (IIC) obtido no capítulo 1, pode-se dizer que as 

paisagens estudadas possuem uma condição de baixa conectividade, principalmente para 

plantas de curta distância de dispersão. No caso específico de matriz de pastagem, mamíferos 

tendem a ter movimentos mais irregulares, que aumentam com a distância entre manchas de 

habitat (Predevello et al. 2010). Esta dificuldade em manter um movimento reto e direcionado 

a uma mancha de habitat está relacionada principalmente com a redução na capacidade dos 

mamíferos em perceber o habitat, quando colocado em uma matriz de pastagem (Predevello et 

al 2010), especialmente nas grandes extensões dos pastos no Brasil.  

Essa influência negativa da matriz de pastagem no movimento da fauna também 

potencialmente reduz a conectividade funcional de plantas zoocóricas nas matrizes estudadas. 

Isso pode comprometer a conservação da flora local se considerado o fato de que os vertebrados 

são responsáveis pela dispersão de 70 a 90% de espécies lenhosas das florestas tropicais 
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(Donatti et al. 2009). Uma espécie de planta do Cerrado que pode ser influenciada 

negativamente seria Annona crassiflora, registrada em apenas uma das paisagens, e que 

depende de dispersão ativa de animais como a anta (Tapirus terrestris), um dos maiores 

frugívoros do neotrópico (Donatti et al. 2009; Golin et al. 2011), categorizado como vulnerável 

(ICMBio 2018) e considerado atualmente ausente nas paisagens estudadas, segundo relatos 

locais. Situação parecida seriam as Solanaceae com frutos carnosos, especialmente do gênero 

Solanum (Passos et al. 2003), registrado em cerca de 10% da amostragem. Solanum 

lycocarpum, por exemplo, tem suas sementes e frutos dispersos pelo lobo-guará (Chrysocyon 

brachyurus) e pelo cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), os quais também participam da 

dispersão de espécies como Annona crassiflora (Bueno and Motta-Junior 2004), apesar de 

também estarem categorizados como vulnerável e menos preocupante, respectivamente 

(ICMBio 2018). 

De todas as paisagens estudadas, P3 representa a melhor condição de conectividade, 

segundo as medidas estruturais da paisagem avaliadas no Capítulo 1. Essa condição pode ter 

afetado positivamente a dispersão, o que parcialmente justificaria a elevada abundância de 

regenerantes amostrados nesta paisagem (52% de toda a amostragem deste estudo). Uma 

justificativa complementar para a maior abundância de regenerantes em P3 seria a maior 

retenção de umidade no solo decorrente de sua textura média com maior proporção de argila e 

do relevo mais plano, o que favoreceria o estabelecimento de plantas em relação solos arenosos 

e relevos mais inclinados (Brady and Weil 2013). Apesar de P3 ter o maior registro de 

indivíduos regenerantes, nesta paisagem houve menor número amostral nas faixas 110 (n = 10) 

e 190 m (n = 2). Isso possivelmente justifica as respostas inesperadas observadas para 

abundância, riqueza, rebrote e altura, algumas vezes similares a floresta. 

 

Efeito das características da matriz de pastagem: influência de Urochloa sp. 

A não identificação de um gradiente habitat-matriz também pode estar relacionada com 

a monodominância na matriz de Urochloa sp., uma espécie de gramínea africana que possui 

rápido crescimento e alta capacidade e resistência competitiva (Klink and Machado 2005; 

Hoffmann and Haridasan 2008; Almeida-Neto et al. 2010; Pereira-Silva et al. 2019; Vieira et 

al. 2019). Essas características, atreladas à diminuição de disponibilidade de água e nutrientes 

no solo, reduz o recrutamento de espécies arbóreas nativas (Hoffmann and Haridasan 2008; 

Almeida-Neto et al. 2010; Bhadouria et al. 2017; Vieira et al. 2019). Por esses motivos, o 
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sucesso da restauração e conservação do Cerrado depende de controle das espécies de 

gramíneas exóticas (Damasceno et al. 2018). 

Um indicativo da influência de Urochloa sp. sobre o estabelecimento das espécies 

lenhosas foi o fato de no experimento de viabilidade de propágulos, no qual houve remoção 

semanal dessa gramínea, a composição de plântulas que se desenvolveram no solo da matriz ter 

sido similar à do habitat. 

 

Efeito das características da matriz de pastagem: influência do gado 

A presença do gado é outra característica da matriz de pastagem com efeito sobre o 

estabelecimento e manutenção de regenerantes. O gado é considerado um agente de 

modificação geomorfológica (Trimble and Mendel 1995), pois a ação do pisoteio exerce uma 

pressão mecânica de até 106% maior que aquela exercida por tratores, principalmente na 

camada superficial de 5,0 cm do solo (Sousa et al. 1998; Vizzotto et al. 2000; Torres et al. 

2012). Os resultados de densidade (DS) e porosidade do solo (PT) das paisagens estudadas 

indicam maior compactação na matriz em relação ao habitat. Apesar disso, não foram 

observadas condições de compactação impeditivas para o estabelecimento de plantas e 

crescimento das raízes, conforme valores referência de indicadores de qualidade para solo 

arenoso: DS > 1,80 g/cm³ (textura arenosa) e PT < 10% (Kiehl 1979; USDA 2008). A maior 

compactação na distância mais próxima da borda do habitat (10 m) observada neste estudo pode 

estar relacionada a um pisoteio mais intenso do gado nessa área, provavelmente devido às 

condições amenas de temperatura, umidade e sombreamento proporcionado pelas árvores do 

habitat. O pisoteio e o forrageio do gado também pode estar reduzindo o estabelecimento das 

plantas. Essas alterações possivelmente mascaram a tendência de aumento nas distâncias 

habitat-matriz, especialmente para densidade do solo em P1 e P2. Considerando que a 

compactação do solo pode inibir o crescimento das raízes devido à resistência do solo à 

penetração, má aeração e redução de fluxos de água e nutrientes no solo (Brady and Weil 2013), 

esperava-se que houvesse redução significativa de altura da planta (Wang et al. 2019). Esse 

padrão de redução na altura só foi observado na paisagem 3, o que poderia ser concomitante a 

uma diminuição no número e tamanho de folhas e no comprimento da raiz, alterações não 

consideradas neste estudo, mas que são esperadas mesmo em uma condição moderada de 

compactação com retenção  de nutrientes como P, K, Ca e Mg (Wang et al. 2019).  
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Efeito das características da matriz de pastagem: manejo do pasto 

Os resultados deste estudo podem ter sido influenciados por algumas técnicas de manejo 

comumente utilizadas nas áreas de pastagem, como o uso do consórcio gramínea-leguminosa. 

As espécies leguminosas são semeadas junto às gramíneas por sua associação simbiótica para 

fixar o nitrogênio atmosférico, o que pode dispensar a utilização de fertilizantes adicionais 

(Pearson 2007; Nyfeler et al. 2011). Essa prática agrícola permite tornar o pasto mais produtivo 

e, assim, melhorar a nutrição do gado, acelerando seu crescimento (Andrade 2012; 

Papadopoulos et al. 2012; Andrade et al. 2015). O gênero Desmodium, presente em 16% da 

amostragem, grande parte dela concentrada na P3 (10%), é um exemplo típico de leguminosa 

utilizada em consórcio de plantas forrageiras (Andrade et al. 2011; Macedo 2015), embora não 

seja possível certificar-se da origem desses indivíduos.  

Outra técnica de manejo eventualmente empregada nos pastos é a arborização para o 

estabelecimento de sistema silvipastoril. Esse sistema propicia proteção ao gado contra efeitos 

climáticos, na fertilidade do solo e na formação de áreas sombreadas capazes de melhorar a 

digestibilidade de gramíneas (Carvalho 1998; Carvalho et al. 2003; Souchie et al. 2006). Alguns 

dos gêneros utilizados neste processo de arborização, como Solanum, Vochysia, Schinus e 

Mimosa (Baggio and Carpanezzi 1988; Souchie et al. 2006) foram observados na amostragem 

deste estudo, apesar da impossibilidade de distinção de suas origens. Em campo, o 

sombreamento provinha de indivíduos de grande porte de Copaifera langsdorffii dispersos no 

pasto das paisagens 1 e 3 e que provavelmente são árvores testemunhas da floresta original 

antes do desmatamento. 

Os pastos estudados também podem ter sido submetidos a ações de corte de plantas de 

regeneração espontânea, apesar dos proprietários não terem relatado este tipo de manejo, 

quando questionados a respeito. Em todas as paisagens foi observado a prática de rotação de 

uso da pastagem com o manejo da quantidade de animais e dos períodos de ocupação e de 

descanso das áreas. 

 

Regeneração natural em áreas de Cerrado com matriz de pasto 

A regeneração natural em pastagens abandonadas do Cerrado pode ser tão eficiente 

quanto técnicas de restauração ativa na recuperação da riqueza da comunidade vegetal (Cava et 

al. 2016). As pastagens com baixa intensificação de uso o potencial de regeneração natural pode 

ser alto, especialmente em função da presença de propágulos subterrâneos ou rebrotes (Sampaio 

et al. 2018). O rebrotamento consiste em uma estratégia natural de regeneração de plantas que 
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têm sido descrito como importante no processo de recuperação da cobertura vegetal do Cerrado, 

com mais representatividade do que o estabelecimento de sementes (Rizzini and Heringer 1962; 

Goodland and Ferri 1979; Durigan et al. 1998; Hoffmann 1998). A maior porcentagem de 

regeneração por rebrote (51%) neste estudo, observada principalmente no pasto (P1 67%, P2 

65% e P3 52%), confirma esse potencial de regeneração natural das espécies lenhosas do 

Cerrado na pastagem. O experimento de viabilidade de propágulos parece não confirmar o 

potencial de regeneração por rebrote proveniente do banco de propágulos. Houve alta 

mortalidade de indivíduos ao longo experimento (Apêndice 3), o que prejudicou a identificação 

das plântulas em estratégia de dispersão. 

Apesar desse potencial de regeneração natural no pasto, na comparação entre habitat e 

matriz, observou-se que esse processo acontece em menor proporção e em composição distinta 

do habitat. Os habitats amostrados apresentaram maior abundância, riqueza, germinação e 

altura de regenerantes quando comparados a matriz de pastagem, devido às condições 

edafoclimáticas dos habitats serem mais propicias ao crescimento e estabelecimento de plantas. 

Dentre essas condições, nos habitats estudados foi observado temperaturas mais amenas com 

sombreamento da luz direta, solo não compactado e ausência do gado e de gramíneas exóticas 

como Urochloa sp. 

Em relação a composição de espécies habitat-matriz, das 53 espécies identificadas no 

habitat, apenas 12 estão presentes na matriz e raramente possuem ocorrência mais distante que 

10 m da borda do habitat. Além disso, há espécies exclusivas do pasto, como Desmodium 

incanum, Melochia pyramidata, Waltheria indica e as pertencentes aos gêneros Sida e Solanum, 

que são espécies lenhosas nativas ocorrentes em formações campestres de Cerrado. Isso poderia 

indicar uma restrição à condução passiva da regeneração natural dessa matriz, contudo, no 

experimento de viabilidade de propágulos a composição de plântulas da matriz teve maior 

similaridade com o habitat. Dessa forma, pode-se entender que as condições da matriz de 

pastagem estejam atuando como filtro ambiental, que não inviabiliza o estabelecimento de 

plantas, mas é capaz de modificar ou selecionar a composição e diversidade da comunidade 

vegetal. Estes resultados também podem indicar que o habitat fonte (Fi) provavelmente não 

seja o principal responsável pela dispersão e estabelecimento de regenerantes na matriz, mas 

sim o banco de propágulos da própria matriz, outrora ocupada por Cerrado. Com isso, infere-

se que o sucesso da regeneração natural de áreas de Cerrado em matriz de pastagem demanda 

ações de manejo que antecedem esse processo, a exemplo das intervenções realizadas no 

experimento de viabilidade de propágulos deste estudo, com o sombreamento (por introdução 
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de espécies arbóreas pioneiras, p.e.), revolvimento e irrigação do solo potencialmente 

compactado e controle de Urochloa sp.  

4.5 Conclusão 

As baixas taxas de cobertura de habitat nas paisagens e de permeabilidade da matriz de 

pastagem parecem ter influenciado negativamente a dispersão de plantas na matriz, 

especialmente das espécies zoocóricas. O estabelecimento das plantas na matriz também pode 

ter sido prejudicado pela competição com gramíneas exóticas Urochloa sp., competidoras 

resistentes e homogeneamente distribuídas nas paisagens. Não foi possível identificar o 

gradiente habitat-matriz decrescente para a composição, estrutura e diversidade de espécies 

lenhosas do Cerrado. Esse resultado pode ter sido mascarado pelas alterações de compactação 

do solo provocadas pelo pisoteio e forrageio do gado nas proximidades do habitat. O uso de 

consórcio gramínea-leguminosa também pode ter dificultado a identificação do gradiente, com 

a possível introdução de espécies como Desmodium sp., abundante na matriz das paisagens. A 

condição da matriz parece atuar como filtro ambiental que seleciona e altera sua composição 

de espécies lenhosas que difere do habitat do Cerrado das paisagens estudadas, mas não 

inviabiliza o estabelecimento de plantas. Essa capacidade de estabelecimento de plantas na 

matriz, somada a abundância de regeneração por rebrote e germinação de espécies autocóricas 

do banco de propágulos, destacaram o potencial de regeneração natural da pastagem como 

estratégia de restauração do bioma desde que acompanhada de ações de manejo, como as 

realizadas no experimento de viabilidade de propágulos deste estudo. 
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5. Considerações finais 

A utilização de métricas de conectividade estrutural e funcional da paisagem baseadas 

em dados secundários é uma estratégia potencialmente prática e economicamente viável para o 

planejamento da conservação, mas que atualmente ainda parece ser pouco explorada no Brasil. 

As métricas de conectividade funcional, como as utilizadas neste estudo, de fato possuem uma 

abordagem mais completa e fiel à realidade do que as de conectividade estrutural. Contudo, é 

importante ressaltar que a relação entre elas pode muitas vezes ser antagônica, e indicar 

decisões diferentes do ponto de vista do planejamento da conservação. A utilização de métricas 

de conectividade funcional aplicadas ao planejamento da conservação é limitada devido à sua 

dependência de estudos prévios relacionados a escolha da espécie ou grupo ecológico que 

melhor represente a biodiversidade da área e ainda dados sobre a sua dispersão, principalmente 

em relação à diferentes tipos de uso da matriz.  

O conhecimento sobre a capacidade de dispersão de organismos e suas alterações pelo 

tipo de matriz parece ser chave para a aplicabilidade de metodologias capazes de otimizar o 

planejamento da conservação. A identificação de limiares obtidas no capítulo 2 desta 

dissertação poderia ser um resultado dessa capacidade de dispersão, equivalente as efetivas 

distâncias de dispersão máximas para plantas do Cerrado quando inserida em matriz de 

pastagem, principalmente por considerar o estabelecimento dos indivíduos no solo, condição 

essencial para a conectividade funcional da flora. 

A conectividade funcional da flora lenhosa nativa do Cerrado parece ser negativamente 

influenciada pela pastagem, especialmente das espécies zoocóricas. As condições da matriz de 

pastagem não são impeditivas para o estabelecimento de plantas, mas parecem atuar como filtro 

ambiental capaz de selecionar e alterar a composição da comunidade de flora lenhosa. Essas 

condições da matriz de pastagem parecem favorecer espécies ocorrentes em formações 

campestres, embora o estudo tenha sido realizado em área com predominância de formação 

florestal. O fato do limiar de dispersão não ter sido encontrado destaca a dificuldade dos estudos 

de conectividade funcional, mesmo quando obtidos in loco, principalmente em se tratar de 

matrizes antrópicas, como as pastagens. O rebrotamento e a dispersão autocórica do banco de 

propágulos da matriz desempenha um papel fundamental no potencial de regeneração natural 

da flora do Cerrado. Esta observação pode otimizar estratégias de restauração do bioma, desde 

que haja ações de manejo adequadas.  
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Como forma de complementar e ampliar o conhecimento em estudos futuros, sugere-se 

a avaliação da dispersão de plantas e consequente avaliação da conectividade funcional medidas 

em caminhos preferenciais de fluxo na matriz, que podem ser determinados pela relação entre 

a heterogeneidade do pasto (concavidade, disponibilidade de água, biomassa de herbáceas) e a 

distância entre habitats. 
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APÊNDICE 1: Resultado das métricas de análise estrutural:  Disponibilidade de recurso ótimo (DRO), Diversidade 

de Shannon (SHDI) e índice de contágio (CONTAG) para toda cobertura florestal (FLO = FES + CER); e B -  

Distância euclidiana do vizinho mais próximo (ENN), relação perímetro-área (PARA) e Número de manchas (NP) 

para toda a cobertura florestal (FLO = FES + CER) e apenas cerradão (CER) e das Medidas de conectividade 

funcional: Índice de Conectividade (CONNECT), Índice de Conectividade integral (IIC) e contribuição das frações 

intra, flux e connector para índice geral IIC das paisagens estudadas nos diferentes perfis de distância de dispersão 

de plantas (curta - 5 m, média - 246 m, longa - 1800 m e excepcional - 8091 m) para toda cobertura florestal (FLO 

= FES + CER) e para cerradão (CER).  

Análise estrutural 

 Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

DROFLO 0,62 0,59 0,09 

NPFLO 11 5 15 

NPCER 3 3 3 

PARAFLO 1419,40 311,99 1029,51 

PARACER 552,87 228,59 330,64 

ENNFLO 62,92 109,32 55,91 

ENNCER 159,41 174,26 79,24 

SHDI 0,53 0,94 0,98 

CONTAG 83,19 64,67 68,86 

Conectividade funcional 

 Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

 5 m 246 m 
1800 

m 

8091 

m 
5 m 246 m 1800 m 8091 m 5 m 246 m 1800 m 8091 m 

CONNECTFLO 0 0,38 1 1 0 0,5 1 1 0 0,30 1 1 

CONNECTCER 0 0,33 1 1 0 0,33 1 1 0 0,67 1 1 

IICFLO 0,018 0,019 0,022 0,022 0,038 0,059 0,063 0,063 0,008 0,012 0,014 0,014 

IICCER 0,018 0,018 0,021 0,021 0,020 0,022 0,033 0,033 0,0014 0,0020 0,0020 0,0020 

Variação (%) 0,03 0,48 3,57 3,57 49,00 63,11 47,04 47,04 83,05 83,93 85,06 85,06 

IntraFLO 100 98,15 81,87 81,87 71,77 46,70 43,73 43,73 82,29 54,03 48,50 48,50 

FluxoFLO 0,0039 3,70 36,25 36,25 56,46 106,60 112,54 112,54 35,41 91,93 103,00 103,00 

ConexãoFLO 0 0,033 0 0 3,80 1,91 0 0 0,76 3,50 0 0 

IntraCER 100 98,59 84,88 84,88 100 89,95 58,67 58,67 100 69,26 66,89 66,89 

FluxoCER 0 2,81 30,23 30,23 0 20,10 82,65 82,65 0 61,48 66,22 66,22 

ConexãoCER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,08 0 0 

* Intra, fluxo e conexão são o somatório das frações do IIC: dIICINTRA, dIICFLUX e dIICCONNECTOR. 

Em vermelho: fluxo nulo (<10); laranja: fluxo ruim (10-30); amarelo: fluxo bom (30 – 60) e verde: 

fluxo ótimo (> 60). 
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APÊNDICE 2 - Matriz com valores de p-valor das comparações de média par a par. A: Regenerantes; B: Porosidade e Densidade do solo; C: Experimento de viabilidade de 

propágulos no solo 

A: Regenerantes 

 Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

Abundância -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,008 -    0,00004 -    0,000001 -    

30 0,000002 0,0007 -   0,00006 0,9 -   0,0000001 0,9 -   

50 0,0002 0,02 0,4 -  0,00001 0,2 0,2 -  0,002 0,2 0,04 -  

110 0,00017 0,7 0,003 0,06 - 0,000007 0,009 0,03 0,25 - 0,08 0,06 0,02 0,9 - 

190 0,000009 0,4 0,02 0,1 0,8 0,000005 0,004 0,08 0,4 0,5 0,03 0,9 0,9 0,8 0,6 

Riqueza -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,0001 -    0,0007 -    0,00004 -    

30 0,00004 0,003 -   0,001 0,7 -   0,00007 0,2 -   

50 0,00005 0,1 0,2 -  0,01 0,2 0,2 -  0,00005 0,03 0,6 -  

110 0,00002 0,9 0,0007 0,08 - 0,001 0,7 0,4 0,05 - 0,0006 0,02 0,4 0,5 - 

190 0,00001 0,7 0,013 0,3 0,7 0,002 0,5 0,3 0,05 0,8 0,04 0,4 0,1 0,04 0,03 

Rebrote -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,03 -    0,09 -    0,7 -    

30 0,0002 0,03 -   0,1 0,7 -   0,5 0,8 -   

50 0,001 0,4 0,2 -  0,04 0,3 0,7 -  0,7 0,9 0,8 -  

110 0,03 0,2 0,0009 0,03 - 0,6 0,1 0,2 0,6 - 0,04 0,005 0,01 0,01 - 

190 0,01 0,9 0,01 0,1 0,7 0,7 0,01 0,05 0,007 0,4 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 

Germinação -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,03 -    0,00005 -    0 -    

30 0,001 0,2 -   0,0001 0,7 -   0 0,9 -   

50 0,01 0,8 0,1 -  0,00008 0,05 0,03 -  0,00001 0,05 0,01 -  

110 0,0009 0,9 0,07 0,9 - 0,0003 0,3 0,2 0,4 - 0,0000005 0,9 0,9 0,5 - 

190 0,0006 0,5 0,3 0,5 0,4 0,0007 0,5 0,9 0,01 0,1 0,04 0,9 0,8 0,9 0,9 

Altura -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,0000001 -    0,2 -    0,01 -    

30 0,00006 0,3 -   0,0005 0,03 -   0,0001 0,04 -   

50 0,00006 0,04 0,4 -  0,01 0,09 0,8 -  0,000002 0,0007 0,07 -  

110 0,00003 0,06 0,5 0,9 - 0,1 0,5 0,4 0,7 - 0,00001 0,0007 0,003 0,03 - 

190 0,002 0,8 0,3 0,03 0,03 0,5 0,9 0,3 0,6 0,9 0,03 0,03 0,03 0,05 0,5 

DAS -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,04 -    0,02 -    0,2 -    

30 0,003 0,1 -   0,1 0,8 -   0,6 0,3 -   
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50 0,5 0,2 0,02 -  0,06 0,5 0,4 -  0,3 0,3 1 -  

110 0,8 0,2 0,03 0,9 - 0,008 0,1 0,1 0,5 - 0,03 0,6 0,6 0,3 - 

190 0,9 0,2 0,03 0,5 0,9 0,02 0,07 0,1 0,4 0,8 0,06 0,1 0,2 0,07 0,03 

Volume -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,04 -    0,6 -    0,7 -    

30 0,3 0,7 -   0,4 0,6 -   0,4 0,2 -   

50 0,001 0,04 0,06 -  0,9 0,9 0,3 -  0,02 0,06 0,5 -  

110 0,09 0,4 0,6 0,4 - 0,7 0,8 0,9 0,8 - 0,004 0,09 0,4 0,9 - 

190 0,01 0,1 0,3 0,6 0,8 0,7 0,9 0,8 1 0,9 0,03 0,08 0,1 0,05 0,1 

Zoocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,004 -    0,003 -    0,0007 -    

30 0,0008 0,2 -   0,004 0,7 -   0,0002 0,8 -   

50 0,002 0,9 0,2 -  0,0005 0,2 0,4 -  0,0005 0,8 0,9 -  

110 0,001 0,9 0,2 0,9 - 0,002 0,4 0,6 0,9 - 0,0004 0,1 0,1 0,1 - 

190 0,00006 0,1 0,9 0,1 0,1 0,01 0,7 0,6 0,1 0,3 0,04 0,6 0,6 0,7 0,7 

Epizoocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,2 -    - -    -     

30 0,4 0,5 -   0,04 0,01 -   - -    

50 - 0,1 0,3 -  - - 0,03 -  0,01 0,001 0,001   

110 0,5 0,3 0,9 0,4 - 0,3 0,2 0,2 0,3 - - - - 0,01  

190 - 0,09 0,3 - - 0,3 0,2 0,2 0,3 1 - - - 0,3 - 

Anemocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,2     0,5     -     

30 0,3 -    - 0,4 -   0,3 0,2 -   

50 0,9 0,2 0,4   0,4 0,8 0,3 -  - - 0,1   

110 0,2 - - 0,3  0,3 0,6 0,2 0,9 - - - 0,3 -  

190 0,2 - - 0,3 - - 0,6 - 0,5 0,4 - - 0,7 - - 

Autocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,1 -    0,000006 -    0,04 -    

30 0,2 0,5 -   0,000009 0,4 -   0,04 0,7 -   

50 0,07 0,6 0,3 -  0,0001 0,8 0,3 -  0,7 0,08 0,09 -  

110 0,02 0,4 0,08 0,6 - 0,0002 0,5 - 0,4  0,4 0,01 0,004 0,2 - 

190 0,01 0,3 0,05 0,5 0,8 0,0005 0,5 - 0,5 - 0,2 0,03 0,02 0,2 0,3 

B: Porosidade total e densidade do solo 

 Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

Porosidade 

total do solo 

-60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 



99 

10 0,6 -    0,006 -    0,005 -    

30 0,9 0,7 -   0,7 0,01 -   0,08 0,3 -   

50 0,8 0,9 0,9 -  0,8 0,02 0,9 -  0,1 0,1 0,9 -  

110 0,5 0,9 0,7 0,9 - 0,5 0,04 0,9 0,9 - 0,2 0,6 1 0,9  

190 0,6 0,9 0,8 0,9 0,9 - - - - - - - - - - 

Densidade do 

solo 

-60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,4 -    0,001 -    0,0005 -    

30 0,9 0,5 -   0,7 0,003 -   0,005 0,4 -   

50 0,6 0,9 0,9 -  0,8 0,004 0,9 -  0,004 0,3 0,9 -  

110 0,5 1 0,7 0,9 - 0,3 0,01 0,9 0,8 - 0,009 0,9 0,9 0,8 - 

190 0,4 0,9 0,6 0,9 0,9 - - -        

C: Experimento de viabilidade de propágulos no solo 

 Paisagem 1 Paisagem 2 Paisagem 3 

Abundância -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,8 -    0,09 -    0,2 -    

30 0,7 0,6 -   0,1 0,9 -   0,1 0,03 -   

50 0,2 0,3 0,8 -  0,9 0,3 0,4 -  0,8 0,3 0,1 -  

110 0,6 1 0,4 0,2 - 0,1 0,9 1 0,4 - 1 0,8 0,2 1 - 

190 0,3 0,4 0,7 1 0,2 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 - -    

Riqueza -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,9 -    0,005 -    0,3 -    

30 1 0,9 -   0,03 1 -   0,9 0,1 -   

50 0,9 0,7 0,9 -  0,05 0,3 0,9 -  0,9 0,3 0,9 -  

110 0,9 1 0,9 0,7 - 0,01 0,8 1 0,9 - 0,8 0,9 0,6 0,8 - 

190 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,1 0,9 1 0,9 1 - - - - - 

Altura -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,9 -    0,3 -    0,9 -    

30 0,9 0,9 -   0,9 0,7 -   0,7 0,7 -   

50 0,9 0,9 0,9 -  0,5 0,9 0,9 -  0,6 0,6 0,9 -  

110 0,9 0,9 0,9 0,9 - 0,8 0,9 0,9 0,9 - 0,4 0,4 0,9 0,9 - 

190 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 0,6 0,9 0,9 0,9 - - - - - 

Rebrote -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 - -    - -    - -    

30 0,4 0,4 -   - - -   - - -   

50 - - 0,4 -  - - - - - 0,4 0,4 0,4 -  

110 - - 0,4 - - - - - - - 0,3 0,3 0,3 0,8 - 
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190 - - 0,6 - - - - - - - - - - - - 

Zoocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,2 -    0,4 -    0,2 -    

30 0,2 - -   0,4 - -   0,4 0,6 -   

50 0,2 - - -  0,8 0,3 0,3 -  0,4 0,9 1 -  

110 0,6 0,4 0,4 0,4 - 0,3 - - 0,2 - - 0,4 0,7 0,7 - 

190 0,3 - - - 0,6 0,7 - - 0,6 - - - - - - 

Epizoocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 - -    - -    - -    

30 - - -   0,3 0,6 -   0,4 0,4 -   

50 - - - -  - - 0,4 -  - - 0,4 -  

110 0,4 0,4 0,4 0,4 - - - 0,4 - - 0,3 0,3 0,6 0,3 - 

190 - - - - 0,6 - - 1 - - - - - - - 

Anemocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,06 -    0,7 -    - -    

30 0,06 - -   0,7 - -   - - -   

50 0,06 - - -  0,6 - - -  - - - -  

110 0,06 - - - - 0,6 - - - - - - - - - 

190 0,1 - - - - 1 - - - - - - - - - 

Autocoria -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 -60 10 30 50 110 

10 0,07 -    0,9 -    0,4 -    

30 0,4 0,5 -   1 0,9 -   0,9 0,5 -   

50 0,1 0,4 0,9 -  0,9 0,6 0,9   0,9 0,9 0,9 -  

110 0,07 0,2 0,2 0,2 - 0,9 0,9 0,9 0,9 - 1 0,6 0,9 0,9 - 

190 0,4 0,3 1 0,8 0,2 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 - - - - - 
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APÊNDICE 3: Gráficos de regressão da abundância (A), entrada (B) e mortalidade (C) das plântulas do 

experimento de viabilidade de propágulos ao longo do tempo (semanas) 

 

 


