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RESUMO 

 

O processo de retirada de cascalho e areia em áreas de cerrado na região promove 

eliminação na comunidade local e uma drástica mudança no substrato, o que dificulta a 

sucessão. Mesmo assim, algumas espécies tolerantes a tais restrições ou filtros ambientais 

conseguem se estabelecer, sem qualquer intervenção. O sucesso do estabelecimento 

dessas espécies está condicionado a uma série de características ou traços funcionais 

(forma de vida, sistema sexual, síndrome de polinização e dispersão, entre outros). 

Embora exista estudos que caracterizam comunidades vegetais em áreas degradadas, 

pouco se sabe sobre os efeitos dos filtros ambientais (atributos do solo) e traços funcionais 

no estabelecimento de espécies nessas áreas. Sendo assim o objetivo desse projeto é 

reconhecer as espécies de cerrado com maior potencial para recolonização de áreas 

degradadas sobre a perspectiva dos filtros ambientais que limitam seu estabelecimento e 

verificar quais traços funcionais  que favorecem essa colonização. O estudo será realizado 

em cinco áreas degradadas no entorno de Montes Claros - MG. Para caracterização das 

comunidades, serão delimitadas cinco parcelas de 20m x 20m em cada área, onde serão 

contabilizados os indivíduos vivos com CAS ≥ 5cm. Para análise do solo, serão coletadas 

amostras compostas à 20cm de profundidade, em cada parcela. Para análise dos traços 

funcionais, serão contabilizadas a forma de vida, sistema sexual e reprodutivo, síndrome 

de dispersão e polinização, tipo de folha e tamanho médio da área foliar. Análises 

multivariadas (escalonamento multidimensional não métrico –NMDS  serão feitas para 

verificar se as comunidades se diferenciam entre as áreas; e análise de redundância 

particionada - tb-RDA para selecionar e quantificar a contribuição dos atributos do solo 

e traços funcionais) serão processadas no software R. Espera-se que atributos do solo e 

determinados traços funcionais sejam determinantes na colonização das espécies 

tolerantes de áreas degradadas. Esse estudo fornecerá subsídio para planos estratégicos 

de restaução ecológica destas áreas. 

 
 


