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“O bosque seria muito triste se só cantassem os pássaros que cantam melhor”. 
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 “A primeira lei da ecologia é que tudo está ligado a todo o resto”.  

Barry Commoner. 

  

“Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas 
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Eu fui aparelhado 

Para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância 

De ser feliz por isso. 

Meu quintal 

É maior do que o mundo.” 

Manoel de Barros 
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Resumo 

 

As mudanças na configuração da paisagem causadas por atividades humanas podem alterar a 

conectividade da paisagem, e a redução desta pode influenciar a persistência das populações e 

a dinâmica populacional em ambientes fragmentados. Conhecer os padrões de movimentação 

das espécies é um requisito necessário para se mensurar efetivamente a conectividade na 

paisagem. Abordagens baseadas na teoria dos grafos e análises de rede modelam a resposta 

funcional da espécie-alvo à estrutura da paisagem e fornecem uma representação espacial que 

permite quantificar os impactos das decisões de gestão para a conectividade da paisagem. A 

viabilidade da aplicação destas abordagens em paisagens reais depende de dados sobre 

movimento dos organismos, o que representa um gargalo, já que os estudos sobre 

movimentação animal e cruzamento da matriz em paisagens fragmentadas ainda são escassos, 

principalmente nos trópicos. Nesta dissertação, estruturada em dois capítulos, o principal 

objetivo foi investigar os padrões de movimentação na matriz e avaliar a conectividade 

funcional da paisagem para Formicivora littoralis, uma espécie de ave em perigo de extinção 

e endêmica das restingas e savanas estépicas do litoral leste do Rio de Janeiro. No primeiro 

capítulo avaliamos os efeitos da permeabilidade da matriz e dos stepping stones sobre a 

capacidade de deslocamento da espécie. Para isso utilizamos a técnica do playback para 

estimular os indivíduos a se deslocar em seis tipos de matriz. O deslocamento foi fortemente 

influenciado pelo aumento da distância entre manchas de habitat e também variou entre os 

diferentes tipos de matriz. A espécie apresentou uma capacidade extremamente baixa de 

deslocamento nas estradas, principalmente na pavimentada e a presença de stepping stones 

aumentou a similaridade entre as matrizes e proporcionou um aumento na capacidade de 

movimentação de F. littoralis. No segundo capítulo integramos estes dados de movimentação 

em modelos baseados na teoria de grafos e em análises de rede, com vistas a avaliar a 

conectividade funcional das redes de habitat disponíveis para populações de F. littoralis, bem 

como indicar áreas prioritárias para a conservação da espécie. Os resultados apontam que 

houve um aumento da disponibilidade do habitat para a espécie com o aumento da capacidade 

de deslocamento na matriz. Para a probabilidade de 50% de deslocamento na matriz para os 

movimentos rotineiros (20 m), a conectividade funcional da paisagem mostrou-se muito 

baixa, sendo que o habitat disponível para as populações na paisagem da área de distribuição 

de F. littoralis apresentou-se estruturado em 351 redes de habitat distintas. Já para a 

probabilidade de 1% de deslocamento na matriz para os movimentos dispersivos máximos 

(700 m), a conectividade funcional da paisagem foi maior, sendo o habitat disponível para as 

potenciais metapopulações estruturado em 19 redes de habitat distintas. A região da Restinga 

da Massambaba foi considerada a mais importante para manter a conectividade funcional e 

garantir a persistência das populações de F. littoralis. A abordagem de priorização que 

aplicamos permitiu indicar que os esforços mais urgentes deveriam ser direcionados às quatro 

manchas de habitat classificadas co o  e  aior priori a e    localizadas nos municípios de 

Maricá, Iguaba Grande, São  e ro  a    eia e  a o  rio    no sentido de incluí-las no sistema 

de UCs de Proteção Integral. Essa ação seria de extrema importância para a conservação da 

espécie alvo, já que estas manchas são bem conectadas, possuem área para sustentar 

populações locais viáveis e ainda não são protegidas por UCs de Proteção Integral. 

Concluímos que a composição da matriz e a presença de stepping stones exercem fortes 

efeitos sobre os movimentos de Formicivora littoralis e que a conectividade da paisagem é 

uma questão crítica a ser considerada na tomada de decisão sobre questões relacionadas ao 

planejamento da conservação e a viabilidade das populações de F. littoralis ao longo de sua 

distribuição geográfica. 
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Abstract 

 

Changes in the configuration of landscape caused by human activities can change the 

landscape connectivity, and this reduction can influence the persistence of populations and 

population dynamics in fragmented landscapes. Know the movement patterns of species is 

needed to effectively measure the connectivity in the landscape. Approaches based on graph 

theory and network analysis model the functional response of a target species to landscape 

structure and provide a spatial representation which allows to quantify the impacts of 

management decisions for landscape connectivity. The feasibility of application of these 

approaches in real landscapes depends on organis ’s gap-crossing movements data, which is 

a bottleneck, since studies on gap-crossing movements in fragmented landscapes are scarce, 

especially in the tropics. This thesis is structured in two chapters, the main objective was to 

investigate the movement patterns in the matrix and evaluate the functional landscape 

connectivity for Formicivora littoralis, an endangered bird species and endemic to the 

restingas and savanas estépicas of east coast of Rio de Janeiro. In the first chapter we 

evaluated the effects of matrix permeability and the stepping stones on gap-crossing 

movements of the species. We use the playback technique to encourage individuals to move 

in six matrix types. The gap-crossing movements was strongly influenced by increasing 

distance between habitat patches and also varied between the different matrix types. The 

species presented a very low gap-crossing capacity on roads, especially in the paved road. The 

presence of stepping stones increased the similarity between matrix types and resulted in an 

increase on F. littoralis gap-crossing movement. In the second chapter we integrated these 

gap-crossing movements data in models based on graph theory and network analysis, in order 

to assess the functional connectivity of available habitat networks for populations of F. 

littoralis and to indicate priority areas for species conservation. The results showed an 

increase in habitat availability for species with increasing of gap-crossing movements. 

Considering a threshold probability of 50% for gap-crossing routine movements (20 m), the 

landscape functional connectivity was very low, and along the distribution of F. littoralis the 

available habitat for populations in the landscape was structured in 351 distinct habitat 

networks. Taking into account a threshold probability of 1% for gap-crossing dispersive 

movements (700 m), the landscape functional connectivity was higher, with the available 

habitat for potential metapopulations structured in 19 different habitat networks. The region of 

Restinga da Massambaba was considered the most important for maintaining functional 

connectivity and ensure populations persistence of F. littoralis. The prioritization approach 

allowed us to in icate t at  ore urgent e  orts s ou    e  irecte  at  our  a itat patc es 

c assi ie  as  ig est priorit     ocate  in t e  unicipa ities o   arica   gua a  ran e    o 

 e ro  a    eia an   a o  rio   in or er to inc u e t e  in t e strictly protected areas system. 

This action would be of utmost importance for the conservation of target species, considering 

that these patches are well connected, have the area to sustain viable local populations and are 

unprotected. We conclude that matrix composition and the presence of stepping stones 

exert strong effects on Formicivora littoralis gap-crossing movements and the 

landscape connectivity is a critical issue to be considered in decision making for issues 

related to conservation planning and populational viability of F. littoralis throughout its 

geographical distribution. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Uma das atividades humanas que mais impactam o ecossistema e afetam a 

biodiversidade é a perda e fragmentação dos habitats (Fischer & Lindenmayer 2007). 

Esta ultima pode ser entendida como um processo que resulta em mudanças na 

configuração do habitat. O processo de fragmentação pode resultar em três alterações 

espaciais: aumento do número de manchas, diminuição nos tamanhos das manchas, e 

aumento no isolamento destas (Wilcove et al. 1986; Fahrig 2003). Tais mudanças na 

configuração da paisagem podem alterar o sucesso de dispersão (With & King 1999), as 

taxas de imigração (Püttker et al. 2011) e a conectividade da paisagem (Metzger & 

Decamps 1997), o que em última análise pode afetar a abundância e a riqueza de 

espécies (Pardini et al. 2010). A diminuição da conectividade da paisagem tem 

influência na persistência das populações e na dinâmica populacional em paisagens 

fragmentadas (Forero-Medina & Vieira 2007), constituindo uma grande ameaça para a 

conservação da biodiversidade e a manutenção das funções ecológicas das paisagens. 

Por consequência, a conectividade tornou-se uma área emergente dentro da Ecologia de 

Paisagens e atualmente constitui um tema vital para a conservação da biodiversidade, 

sobretudo em paisagens fragmentadas (Crooks & Sanjayan 2006; Gapern et al. 2011).  

A conectividade é um conceito-chave na ecologia espacial, uma vez que engloba 

todos os aspectos que afetam o deslocamento de um indivíduo entre os recursos ou as 

manchas de habitat dentro das paisagens (Baguette & Dyck 2007). A movimentação dos 

indivíduos, e, consequentemente, a persistência da população, é um dos processos mais 

críticos para a conservação da biodiversidade, sendo altamente dependente do grau de 

conectividade da paisagem (Pascual-Hortal & Saura 2006). Esta é usualmente definida 

como a capacidade da paisagem de facilitar ou restringir o movimento dos organismos 

entre as manchas de habitat (Taylor et al. 1993; Forero-Medina & Vieira 2007) e pode 

ser entendida sob dois aspectos: estrutural e funcional (Taylor et al. 1993; Tischendorf 

& Fahrig 2000; Taylor 2006). A conectividade estrutural refere-se ao arranjo espacial da 

paisagem e descreve as relações físicas entre as manchas de habitat, como a presença de 

corredores e stepping stones (pequenos elementos da paisagem que diminuem a 

distância a ser atravessada pelo indivíduo através da matriz), o tamanho das manchas de 

habitat e as distâncias entre as mesmas (Taylor 2006). Já a conectividade funcional de 
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uma paisagem considera a resposta comportamental do organismo às estruturas físicas 

da paisagem (Taylor 2006). Como conectividade entende-se a ligação funcional entre as 

manchas de habitat, bem seja porque estas estão conectadas através de uma 

continuidade estrutural, ou porque as habilidades de movimentação dos organismos lhes 

permitem se deslocar entre as manchas de habitat, percebendo-as como funcionalmente 

conectadas (With & King 1999). A conectividade da paisagem é um conceito 

multiescalar que permite investigar como a interação entre as habilidades de movimento 

das espécies e a estrutura da paisagem afeta a sobrevivência das espécies, o fluxo de 

genes e outros processos ecológicos fundamentais em paisagens fragmentadas (Luque et 

al. 2012). Em tal investigação é necessária a determinação da conectividade funcional, 

que é o resultado final de uma complexa combinação de fatores, tais como quantidade e 

arranjo espacial de manchas de habitat, permeabilidade da matriz, capacidade da espécie 

de atravessar a matriz (gap-crossing) e de cruzar barreiras, taxa de movimento entre 

manchas de habitat, tempo, custo e aleatoriedade envolvidos na dispersão (Zollner & 

Lima 1999; Ricketts 2001; Taylor et al. 2006; Awade & Metzger 2008; Kindlmann & 

Burel 2008; Vogt et al. 2009). 

A ecologia do movimento é uma área de interesse crescente dentro da Ecologia, 

uma vez que ela é fundamental para se avaliar a conectividade funcional da paisagem 

para uma determinada espécie e que esta propriedade é considerada de vital importância 

para se compreender os fatores que levam à diminuição da biodiversidade em ambientes 

fragmentados (Taylor et al. 1993; Wiens 1994; Nathan et al. 2008).  A ecologia do 

movimento (movement ecology), que vem se desenvolvendo bastante nas duas últimas 

décadas, pode ser definida como o estudo dos padrões de movimentação das espécies e 

como estes afetam diversos processos e interações ecológicas (Nathan et al. 2008). A 

movimentação é um traço essencial na vida dos organismos, subjacente às atividades de 

conquista de territórios, busca de alimentos, de abrigo, de parceiros sexuais, de fuga de 

predadores e de colonização de novas áreas (Schtickzelle et al. 2007; Bowler & Benton 

2005). Essas movimentações podem atuar em diferentes escalas espaciais e temporais 

dependendo do tipo de movimento que está sendo investigado. O conhecimento da 

movimentação animal é importante para entender o fluxo de genes entre as populações 

através da dispersão (Gentile & Cerqueira 1995). A dispersão, seja o movimento de 

indivíduos ou de genes, é uma das principais forças que moldam a ecologia e evolução 

das populações naturais (Reding et al. 2013). No caminho a percorrer entre as manchas 

de habitat, a heterogeneidade ambiental pode impor restrições físicas e comportamentais 
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sobre o movimento de indivíduos/genes através de uma paisagem, influenciando 

processos demográficos e genéticos. Nesse sentido, a distância inter-habitat é inclusive 

apontada como uma das principais variáveis para entender as taxas de movimentação 

entre manchas de habitat (Awade & Metzger 2008). Além disso, movimentos podem ser 

entendidos como característica espécie-específica, com implicações para a dinâmica 

populacional de uma determinada espécie e para a estruturação de comunidades 

(Gentile & Cerqueira 1995). 

Portanto, conhecer os padrões de movimentação das espécies é um requisito 

necessário para se mensurar efetivamente a conectividade na paisagem, que é 

considerada essencial para prever a resposta das populações de animais espacialmente 

estruturadas à perda e fragmentação de seus habitats (Bélisle & Desrochers 2002).  Em 

paisagens altamente fragmentadas estima-se que as taxas de dispersão sejam baixas, o 

que pode aumentar as chances de extinção de pequenas populações por depressão 

endogâmica ou por estocasticidades demográficas (Lande 1988; Lindenmayer & Lacy 

1995). Por outro lado, intensas taxas de movimentação através da paisagem diminuem a 

vulnerabilidade da população à extinção local e aumentam a recolonização das manchas 

de habitat (Awade & Metzger 2008).  

Como mencionado anteriormente, os movimentos dos organismos na paisagem 

são também influenciados pelo tipo de matriz, sendo a configuração e a composição da 

mesma um fator importante a ser considerado quando se estima a conectividade entre as 

manchas de habitat (Aben et al. 2012). A matriz pode ser considerada como um 

componente heterogêneo de não-habitat, pertencente ao mosaico da paisagem e que 

pode ser composta de diferentes tipos de uso e cobertura da terra, sendo que estes 

podem ser resultado de diferentes graus de antropização (Metzger 2001; Antongiovanni 

& Metzger 2005; Prevedello & Vieira 2010a). Distintos tipos de matriz irão exercer 

uma maior ou menor influência no deslocamento dos organismos, visto que cada tipo de 

matriz possui uma permeabilidade seletiva para cada espécie (Davies et al. 2001; 

Metzger 2001; Prevedelo & Vieira 2010b). De fato, recente revisão dos efeitos da 

matriz sobre indivíduos, populações e comunidades (Prevedello & Vieira 2010b) 

revelou que o tipo de matriz influenciou os parâmetros analisados em 95% dos estudos 

e que os tipos de efeito foram fortemente espécie-específicos. 

Variações na conectividade do habitat podem afetar a dinâmica populacional de 

muitas espécies, uma vez que tem efeitos sobre o movimento dos indivíduos, o 

estabelecimento de territórios e a sobrevivência das populações (Boscolo 2007). 
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Estudos sobre conectividade de habitat são particularmente importantes se dirigidos a 

espécies em perigo de extinção, pois estas muitas vezes apresentam limitada capacidade 

de dispersão e dependência de habitats específicos (Perotto-Baldivieso et al. 2009). Em 

geral estas espécies habitat-especialistas também apresentam baixa capacidade de cruzar 

a matriz inter-habitat (gap-crossing). Este conhecimento do comportamento das 

espécies em relação à matriz inter-habitat e quais regras definem seus movimentos 

(Bélisle & Desrochers 2002) é de grande utilidade quando se tenta estabelecer 

estratégias de conservação e manejo. Tal informação permite avaliar a conectividade 

funcional na paisagem, que hoje representa uma preocupação importante em 

praticamente qualquer plano de conservação em todo o mundo (Luque et al. 2012). Na 

atualidade os planejamentos de conservação frequentemente incluem recomendações 

específicas sobre conectividade entre os objetivos de manejo e gestão (Freemark et al. 

2002; Galpern et al. 2011).  

A crescente aplicação de modelos de conectividade voltados para a conservação 

tem sido possibilitada pelo desenvolvimento de métodos e ferramentas baseadas em 

múltiplos arcabouços teóricos, bem como pelos avanços das geotecnologias (Urban & 

Keitt 2001; Urban et al. 2009; Crouzeilles et al. 2010; Lorini et al. 2011). Nesse 

sentido, estudos recentes têm enfatizado abordagens baseadas na teoria dos grafos e 

análises de rede para modelar a resposta funcional da espécie-alvo à estrutura da 

paisagem (Galpern et al. 2011). Os modelos de paisagem baseados em grafos 

apresentam as vantagens de fornecer uma representação espacial que pode ser 

examinada em relação às atividades de uso da terra e oferecer uma estrutura matemática 

bem desenvolvida para quantificar os impactos das decisões de gestão para a 

conectividade da paisagem (Urban et al. 2009; Galpern et al. 2011). A base desses 

modelos, o grafo, constitui um objeto matemático composto por dois conjuntos: os nós 

(ou vértices) e as ligações (ou arestas, arcos) que representam conexões entre pares de 

nós (Urban & Keitt 2001; Urban et al. 2009). Em um contexto de paisagem, os nós 

podem representar manchas de habitat (definidas para uma espécie focal e distintas da 

matriz) e as ligações podem indicar fluxo biológico (ou seja, o deslocamento de um 

organismo de uma mancha a outra através da matriz de não-habitat), representando uma 

conectividade funcional (Urban & Keitt 2001; Urban et al. 2009; Cumming et al. 2010; 

Dale & Fortin 2011; Galpern et al. 2011). Contudo, a viabilidade da aplicação destas 

abordagens em paisagens reais depende de dados sobre movimento dos organismos, o 

que representa um gargalo, já que os estudos sobre movimentação animal e cruzamento 
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da matriz em paisagens fragmentadas ainda são escassos, principalmente nos trópicos 

(Fahrig 2003; Crouzeilles et al. 2010). 

Diante do panorama apresentado, esta dissertação teve por objetivo investigar os 

padrões de movimentação na matriz e avaliar a conectividade funcional para uma 

espécie de ave em paisagens fragmentadas. Através de uma abordagem baseada em 

grafos e redes este estudo buscou avaliar a estrutura espacial, a disponibilidade e a 

conectividade de habitat para as populações da espécie, ao longo de toda a sua 

distribuição geográfica.  

Para atingir este objetivo, foi selecionado como estudo de caso o passeriforme 

Formicivora littoralis Gonzaga & Pacheco, 1990, uma espécie em perigo de extinção 

devido à sua pequena extensão de ocorrência e à perda e fragmentação de seu habitat. O 

estudo foi realizado em uma área de restinga, que vem sendo suprimida pela 

especulação imobiliária, localizada no litoral leste do Rio de Janeiro. Esta dissertação 

foi dividida em dois capítulos, sendo que o primeiro constitui a investigação do padrão 

de movimentação de F. littoralis na matriz, apresentando os resultados dos efeitos da 

permeabilidade da matriz e dos stepping stones sobre a capacidade de deslocamento da 

espécie. Já o segundo capítulo integra estes dados de movimentação em modelos de 

grafo, com vistas a avaliar a conectividade funcional das redes de habitat disponíveis 

para populações de F. littoralis, bem como indicar áreas prioritárias para a conservação 

da espécie. Este trabalho irá ajudar a elucidar a importância da conectividade funcional 

para a persistência de F. littoralis em paisagens fragmentadas ao longo de sua 

distribuição, assim como contribuir para a escolha de áreas importantes para ações de 

conservação tais como ampliação da rede de Unidades de Conservação e restauração 

ambiental. 

 

2. ESPÉCIE ALVO 

 

Formicivora littoralis Gonzaga & Pacheco, 1990 é um passeriforme insetívoro 

que pertence à família Thamnophilidae e é endêmica do estado do Rio de Janeiro. A 

espécie é registrada apenas nas restingas e savanas estépicas da Região dos Lagos, 

situada no litoral leste do Estado (Mattos et al. 2009; 2012; Navegantes 2009). As 

restingas constituem um mosaico heterogêneo de ecossistemas associado à Mata 

Atlântica, sendo caracterizadas por comunidades vegetais presentes em planícies 

arenosas que ocorre  nas regiões costeiras  o Brasi  (  ’  a er 1977) e se apresenta  
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como uma paisagem naturalmente estruturada em manchas de vegetação. No litoral da 

Região dos Lagos Fluminense esta estruturação é marcante, sendo que as manchas de 

vegetaç o características s o  oca  ente  eno ina as  e “ oitas”.    istri uiç o 

geográfica da espécie inclui os municípios de Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba 

Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios (Fig. 

1; Mattos et al. 2009).  

 

 

 

Figura 1: Localização do estado do Rio de Janeiro, destacando a região de distribuição de 

Formicivora littoralis. Siglas dos municípios: MAR: Maricá; SAQ: Saquarema; ARA: 

Araruama; IGU: Iguaba Grande; SPA: São Pedro da Aldeia; ACA: Arraial do Cabo; CFR: Cabo 

Frio e ABU: Armação dos Búzios. 

 

Também conhecida vulgarmente como com-com ou formigueiro-do-litoral, esta 

ave atinge cerca de 14 cm de comprimento, 15 gramas de peso (Zimmer & Isler 2003) e 

apresenta dimorfismo sexual (Fig. 2). Seu habitat preferencial são as moitas de restinga 

próximas à praia, compostas de arbustos densos quase impenetráveis e ricos em cactos e 

bromélias (Gonzaga & Pacheco 1990; Mattos et al. 2009; 2012; Navegantes 2009). 

Permanece no interior dos arbustos onde fica camuflada, tornando-se pouco conspícua 
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para a maioria das pessoas (Gonzaga & Pacheco 1990; Mattos 2009; 2012; Navegantes 

2009). É neste ambiente que a espécie se locomove por meio de saltos e pulos, no solo 

ou na ramaria, às vezes realizando voos curtos (Gonzaga & Pacheco 1990). Trata-se de 

uma espécie territorialista (Zimmer & Isler 2003) e devido a este comportamento 

responde muito bem ao playback de suas vocalizações, já tendo sido este método 

testado com sucesso em estudos anteriores (Vecchi & Alves 2008; Mattos et al. 2009; 

Navegantes 2009). A espécie é facilmente detectável ao longo do ano (obs. pessoal). 

Segundo Stotz (1996) F. littoralis possui sensibilidade mediana à fragmentação 

e atua  ente é categoriza a co o “ ritica ente e   erigo” e  níve  naciona  

(Machado et al. 2005). Até 2011 a espécie era categorizada globalmente também como 

“ ritica ente e   erigo” ( U N 2011)  poré  após estu os rea iza os sobre seu limite 

de distribuição geográfica e dados populacionais, com estimativas entre 2.500 a 3.800 

indivíduos (Mattos et al. 2009)  a espécie  oi re aixa a para a categoria “E   erigo” 

(IUCN 2013). No entanto, sua distribuição é muito restrita, sendo que a estimativa mais 

recente de área de ocupação soma apenas 233.5 km
2 

(Mattos et al. 2012), em região 

muito fragmentada e em contínuo declínio devido à perda de habitat e degradação das 

restingas e savanas estépicas causada principalmente por loteamentos irregulares e 

luxuosos resorts (Vecchi & Alves 2008, Mattos et al. 2009). Sendo assim, devido a 

estas pressões às quais a espécie está submetida ela pode rapidamente voltar à categoria 

 e “ ritica ente e   erigo”.  tua  ente parte  e sua  istri uiç o está protegida pelo 

Parque Estadual da Costa do Sol - PECS (DECRETO N° 42.929 de 18/04/2011). É o 

primeiro parque segmentado do Brasil, com aproximadamente 10.000 ha e 27 áreas 

descontínuas de proteção ambiental situadas em seis municípios. 

Devido ao seu status de ameaça F. littoralis foi contemplada com um plano de 

ação, intitulado Plano de Ação Nacional para a Conservação do Formigueiro-do-litoral. 

Os Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção 

são políticas públicas, pactuadas com a sociedade, que identificam e orientam as ações 

prioritárias para combater as ameaças que põem em risco populações de espécies e os 

ambientes naturais e assim protegê-los (Alba 2013). Atualmente são conhecidos 

aspectos sobre alimentação, reprodução, tamanho populacional, uso do habitat e 

distribuição espacial do Formigueiro-do-litoral (Vecchi & Alves 2008; Mattos et al. 

2009; 2012; Navegantes 2009; Chaves & Alves 2013; Chaves et al. 2013). Entretanto, 

nenhuma informação acerca da capacidade de deslocamento da espécie é conhecida e 

nenhum estudo, até o momento, abordou diretamente os possíveis aspectos negativos 
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impostos pela fragmentação e pelo isolamento das manchas de habitat. Cabe ressaltar 

que os estudos desenvolvidos nessa dissertação contemplarão diretamente duas das 

ações propostas pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação do Formigueiro-do-

litoral, que são a realização de estudos sobre a capacidade de deslocamento de 

indivíduos entre fragmentos e a análise da estrutura espacial e conectividade do habitat 

(CEMAVE/ICMBio2013).  

 

 

 

Figura 2: A) Macho de Formicivora littoralis; B) Fêmea de F. littoralis. 
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OS EFEITOS DA PERMEABILIDADE DA MATRIZ NA 

CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO DE FORMICIVORA 

LITTORALIS NAS RESTINGAS FLUMINENSES, RJ. 
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Resumo 

 

Apesar da importância de considerar a heterogeneidade da matriz, poucos estudos 

avaliaram a influência da permeabilidade de distintos tipos de matriz e os efeitos da 

presença dos stepping stones sobre a capacidade de deslocamento das aves. O presente 

estudo tem como objetivo analisar se diferentes tipos de matriz e a presença de stepping 

stones influenciam a capacidade de deslocamento de Formicivora littoralis, bem como 

avaliar o gradiente de permeabilidade da matriz para essa espécie. Utilizamos a técnica 

do playback das vocalizações para estimular os indivíduos a se deslocar em seis tipos de 

matriz (não vegetada com e sem stepping stones, herbácea com e sem stepping stones, 

estrada não pavimentada e pavimentada) entre 153 pares de fragmentos na Restinga da 

Massambaba-RJ, Brasil. O deslocamento de F. littoralis foi fortemente influenciado 

pelo aumento da distância entre manchas de habitat, e também variou entre os diferentes 

tipos de matriz. A espécie apresentou uma capacidade extremamente baixa de 

deslocamento nas estradas, principalmente na pavimentada (apenas um deslocamento a 

uma distância de 13 m). Já as matrizes não vegetada e herbácea não representaram uma 

barreira à movimentação de F. littoralis, uma vez que a espécie chegou a cruzar uma 

distância inter-habitat de cerca de 80 m em uma matriz não vegetada com stepping 

stones. A presença destas estruturas da vegetação aumentou a similaridade entre essas 

matrizes e proporcionou um aumento na capacidade de movimentação de F. littoralis na 

matriz. Em nosso estudo foi possível detectar um gradiente de permeabilidade ao 

movimento em que as matrizes herbácea e não vegetada com stepping stones foram as 

mais permeáveis, seguidas daquelas sem stepping stones e por fim pelas estradas não 

pavimentadas e pavimentadas, sendo que as últimas revelaram-se matrizes altamente 

impermeáveis para F. littoralis. Concluímos que a composição da matriz e a presença 

de stepping stones exercem fortes efeitos sobre os movimentos de F. littoralis na escala 

da paisagem, constituindo fatores importantes a serem considerados em avaliações 

sobre a conectividade da paisagem para as espécies. 
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Abstract 

 

Despite the importance of considering the matrix heterogeneity, few studies have 

assessed the influence of permeability of different matrix types and the effects of the 

presence of stepping stones on  ir ’s gap-crossing movements. The present study aims 

to evaluate if different types of matrix and the presence of stepping stones influence 

gap-crossing movements of Formicivora littoralis, as well as evaluating the matrix 

permeability gradient for this species. We used playback technique to stimulate 

individuals to cross six matrix types (non-vegetated with and without stepping stones, 

herbaceous with and without stepping stones, paved and unpaved road) between 153 

habitat patches in Restinga de Massambaba-RJ, Brazil. Gap-crossing movement of 

Formicivora littoralis was negatively influenced by increased distance between habitat 

patches, and also varied among matrix types. The species presented an extremely low 

gap-crossing movement on roads, especially in the paved road (only one crossing at a 

distance of 13 m). Already non-vegetated and herbaceous matrix did not represent a 

barrier to the movement of F. littoralis, since the species crossed an inter-habitat 

distance of about 80 m in a non-vegetated with stepping stones matrix. The presence of 

these vegetation structures increased the similarity between these matrix and resulted in 

an increase on F. littoralis gap-crossing movement. In our study it was possible to 

detect a movement permeability gradient, in which herbaceous and non-vegetated with 

stepping stones were the most permeable, followed by those without stepping stones 

and lastly unpaved and paved road.  These last proved to be highly impermeable matrix 

for F. littoralis. We conclude that the matrix composition and the presence of stepping 

stones exert strong effects on gap-crossing movements of F. littoralis at the landscape 

scale, constituting important factors to be considered in assessments of landscape 

connectivity and conservation status for this species. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A taxa de mudança nas paisagens por ações antrópicas tem modificado 

amplamente a configuração e a cobertura original do habitat (Ewers & Didham 2006; 

Fischer & Lindenmayer 2007). Tais modificações resultam em perda e fragmentação do 

habitat, causando efeitos negativos sobre a biodiversidade, inclusive levando 

potencialmente as espécies à extinção (D´Eon et al. 2002). Por exemplo, populações 

pequenas e isoladas são mais propensas a sofrerem processos de extinções locais devido 

a efeitos de estocasticidades demográficas, ambientais e de endogamia (Hanski & 

Simberlof 1997). No entanto, conforme os organismos respondem à configuração da 

paisagem, os movimentos de deslocamento na matriz podem aumentar a persistência da 

população por meio da conectividade da paisagem (Taylor et al. 1993; Aben et al. 

2012). Tais movimentos dependem da capacidade do organismo para atravessar a 

matriz, a qual difere em termos de estrutura, composição e permeabilidade para as 

espécies (Ricketts 2001; Gobeil & Villard 2002), como também estão relacionados 

negativamente com as distâncias inter-habitat (Andrén 1994; Fahrig 2003). Por 

exemplo, a probabilidade de deslocamento na matriz de uma espécie pode ter uma 

diminuição exponencial negativa com o aumento da distância inter-habitat (Urban & 

Keitt 2001; Saura & Pascual-Hortal 2007), ou diminuir como uma função logística (Rail 

et al. 1997; Awade & Metzger 2008; Awade et al. 2012). Contudo até o momento, 

poucos estudos avaliaram a influência da permeabilidade de diferentes tipos de matriz e 

da distância inter-habitat sobre a capacidade de deslocamento das aves (Castellón & 

Sieving 2006; Kennedy & Marra 2010; Aben et al. 2012). 

Particularmente, um organismo pode ter dois tipos de movimentos que geram 

conexões entre manchas de habitat: dispersivos e rotineiros (dentro da sua área de vida; 

Grubb & Doherty 1999). Os movimentos de dispersão geralmente envolvem longas 

distâncias e são de baixa frequência, sendo associados à procura por novos territórios 

após o nascimento, à migração e à intensificação da concorrência local por territórios 

(Lima & Zollner 1996; Grubb e Doherty 1999; van Dyck & Baguette 2005). Já os 

movimentos rotineiros ocorrem durante todo o ano, envolvem distâncias mais curtas 

que podem conectar, pelo menos, duas manchas de habitat dentro da área de vida, sendo 

relacionados às atividades diárias dos organismos como forrageamento, defesa 

territorial, reprodução e descanso (Burt 1943; Grubb & Doherty 1999; van Dyck & 

Baguette 2005; Fryxell et al. 2008). Estes movimentos curtos e frequentes são 
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fundamentais para minimizar os efeitos da perda e fragmentação do habitat, uma vez 

que aumentam potencialmente o habitat disponível para o organismo na paisagem 

(Rolstad 1991). 

A capacidade de deslocamento entre manchas de habitat não depende apenas do 

isolamento entre elas, mas também da permeabilidade da matriz (Aben et al. 2012). Os 

poucos estudos, principalmente para aves, que quantificaram como a heterogeneidade 

da matriz afeta a capacidade de movimentação destes organismos, descobriram que as 

espécies são fortemente influenciadas pelo tipo de matriz (e.g. Castellón & Sieving 

2006; Kennedy & Marra 2010; Aben et al. 2012). Entretanto estes movimentos foram 

quantificados em apenas um tipo de matriz (e.g. Desrochers & Hannon 1997; Awade & 

Metzger 2008; Robertson & Radford 2009). Além disso, diferentes estruturas de 

vegetação presentes na matriz, tais como corredores e stepping stones, também podem 

afetar os movimentos inter-habitat (e.g. Boscolo et al. 2008; Uezu et al. 2008; Doerr et 

al. 2011). Como exemplo, os stepping stones podem: (i) reduzir a distância entre 

manchas de habitat (Boscolo et al. 2008; Kennedy & Marra 2010); (ii) reduzir o risco 

de predação (Baum et al. 2004); (iii) servir como habitat (Uezo et al. 2008) e (iv) 

proporcionar uma maior conectividade entre manchas de habitat (Doerr et al. 2011). 

Contudo, apesar da grande importância dos stepping stones para facilitar os movimentos 

entre manchas de habitat, os estudos apontaram apenas se estes elementos estavam 

presentes na matriz. Existe uma lacuna no que diz respeito à avaliação dos efeitos dos 

stepping stones para a permeabilidade dos tipos de matrizes semelhantes e /ou diferentes 

(e.g. Castellón & Sieving 2006; Boscolo et al. 2008; Robertson & Radford 2009; 

Kennedy & Marra 2010). 

Neste capítulo, foram avaliados os efeitos da distância inter-habitat e dos 

diferentes tipos de matriz na probabilidade de movimentação de uma espécie de ave 

ameaçada (Formicivora littoralis, Thamnophilidae). Esses movimentos foram 

comparados em seis tipos de matrizes: não vegetada com stepping stones, não vegetada 

sem stepping stones, herbácea com stepping stones, herbácea sem stepping stones, 

estrada pavimentada e não pavimentada. Especificamente, foram avaliadas as seguintes 

questões: (i) o tipo de matriz influencia na movimentação inter-habitat? (ii) existe um 

gradiente de permeabilidade da matriz? (iii) há um efeito da presença dos stepping 

stones na matriz sobre a permeabilidade / sobre os movimentos inter-habitat? e (iv) qual 

função se encaixa melhor para prever a probabilidade de movimentação inter-habitat 

para cada tipo de matriz? A hipótese é que existe um gradiente de permeabilidade entre 
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os tipos de matriz, onde as matrizes com stepping stones são mais permeáveis, seguidas 

por aquelas sem stepping stones, e, finalmente, pelas estradas, as quais devem ser 

altamente impermeáveis para F. littoralis. As análises foram realizadas em um 

ecossistema de restinga, que se caracteriza como uma vegetação que ocupa as planícies 

costeiras arenosas da costa Atlântica do Brasil (Zamith & Scarano 2006). A restinga é 

um mosaico de vegetações bastante singular, composto por um conjunto de espécies 

com elevada plasticidade ecológica (Scarano 2002), que fornece um importante habitat 

para espécies endêmicas de plantas e animais ameaçados de extinção (Araujo & Maciel 

1998). Além disso, até onde se sabe, nenhum estudo sobre a capacidade de 

deslocamento na matriz foi realizado com aves em ambientes de restinga. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1.  Área de estudo 

 

O trabalho de campo foi realizado na Restinga de Massambaba (22
0
 56’   – 42

0
 

19’ O, 22
0
 56’   – 42

0
 6’ O) na Região dos Lagos, litoral leste do Estado do Rio de 

Janeiro, Brasil. Esta restinga é a mais ameaçada no Estado, apresentando 76,3 km
2
 de 

área com 48 km de extensão. A precipitação média anual é de cerca de 800 mm, que é 

relativamente reduzida em comparação com o resto da costa do Rio de Janeiro (Barbiére 

1997). A estação seca ocorre durante o inverno e a temperatura média é de cerca de 

25
0
C (Barbiére 1984). Atualmente encontra-se sob proteção de uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, o núcleo Massambaba, do Parque Estadual da Costa 

do Sol – PECS. Esta restinga encontra-se contida na íntegra dentro dos limites do 

Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio, um dos 14 Centros de Diversidade 

Vegetal (CDV) do Brasil que foram indicados pela comunidade científica e 

contemplados pelo IUCN/Smithsonian Institution, devido a sua grande diversidade e 

elevado número de espécies vegetais (Davis et al., 1997; Araújo 1997). Esta área 

ta  é  está e enca a entre as “Áreas  rioritárias para a Bio iversi a e”  indicada na 

c asse “extre a ente a ta” tanto em importância biológica como em prioridade de ação  

(MMA/Portaria N° 9 de 23/01/2007). 

Foram selecionadas 18 áreas de amostragem (Fig.1) para avaliar os movimentos 

de F. littoralis entre as manchas de habitat. Esta seção baseou-se na disponibilidade de 
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pares de manchas de habitat separadas por diferentes distâncias, identificados 

primeiramente em imagens do satélite IKONOS de alta resolução disponíveis no 

Google Earth (ano base 2012) e posteriormente verificados em campo. Para avaliar os 

efeitos da distância inter-habitat e da permeabilidade da matriz na capacidade de 

deslocamento de F. littoralis, foram selecionados seis tipos de matriz: não vegetada 

com stepping stones, não vegetada sem stepping stones, herbácea com stepping stones, 

herbácea sem stepping stones, estrada pavimentada e não pavimentada. As duas classes 

de matriz não vegetada incluem áreas desnudas naturais cobertas por areia e áreas 

degradadas por ações antrópicas (Fig. 2), enquanto as duas classes de matriz herbácea 

incluem áreas cobertas por qualquer tipo de vegetação com gramíneas (Fig. 3). As 

estradas incluem uma rodovia pavimentada, a RJ-102 (Fig. 4), e estradas não 

pavimentadas (Fig. 5).  

 

 

Figura 1: Localização da distribuição de Formicivora littoralis no estado do Rio de Janeiro, 

destacando as 18 áreas de amostragem na Restinga de Massambaba. Siglas dos municípios: MAR: 

Maricá; SAQ: Saquarema; ARA: Araruama; IGU: Iguaba Grande; SPA: São Pedro da Aldeia; ACA: 

Arraial do Cabo; CFR: Cabo Frio e ABU: Armação dos Búzios. 
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Figura 2: Matriz não vegetada sem stepping stones na Restinga da Massambaba-RJ. 

 

 

 

Figura 3: Matriz herbácea com stepping stones  na Restinga da Massambaba. Seta  

vermelha indica os galhos secos que podem atuar como stepping stones. 
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Figura 4: Estrada pavimentada da Restinga da Massambaba, RJ. 

 

 

 

Figura 5: Estrada não pavimentada da Restinga da Massambaba, RJ. 

 

2.2.  Movimento entre manchas de habitat 

 

A técnica do playback foi utilizada para avaliar a capacidade de F. littoralis em 

se deslocar pela matriz. Esta técnica consistiu na reprodução da vocalização 

previamente gravada da espécie alvo para detectar e atrair o indivíduo para a borda da 
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mancha de origem. Posteriormente, outro playback foi reproduzido na borda da mancha 

de destino, estimulando o indivíduo a atravessar a matriz inter-habitat. A vocalização de 

F. littoralis utilizada foi cedida pelo Prof. Luiz Pedreira Gonzaga do Laboratório de 

Ornitologia da UFRJ. Experiências prévias realizadas verificaram que Formicivora 

littoralis responde muito bem ao playback (Navegantes 2009; Mattos et al. 2009; 

Alvarez et al. 2010). Portanto trata-se de uma técnica apropriada para avaliar sua 

capacidade de deslocamento entre as manchas de habitat. Entretanto, cabe ressaltar que 

esta técnica está limitada a somente descrever movimentos rotineiros, uma vez que o 

playback simula uma invasão territorial por um intruso co-específico (Falls 1981; Rail 

et al. 1997; Awade & Metzger 2008), outros tipos de movimentos, como os dispersivos, 

não são aferidos por esta técnica (Payne & Payne 1993; Norris & Stutchbury 2001; 

Yáber & Rabenold  2002). 

Os ensaios de deslocamento na matriz foram realizados entre janeiro de 2012 a 

abril de 2013 entre 06:00 h e 09:00 h e 15:30h e 17:30 h, evitando-se os dias chuvosos e 

com muito vento. A sequência de playback consistiu em 1 min de emissão de 

vocalizações, seguidos de 30 s de silêncio. Esta sequência foi reproduzida três vezes, de 

forma contínua por cerca de 5 min. Foram consideradas três classes de distância entre 

manchas de habitat (0-30 m, 31-60 m e 61-100 m) com, aproximadamente 10 pares de 

manchas de habitat avaliadas em cada classe de distância para cada tipo de matriz. As 

distâncias entre manchas variaram entre 9 e 109 m nas matrizes não vegetada e herbácea 

com ou sem stepping stones e entre 7 e 58 m para as matrizes de estrada pavimentada e 

não pavimentada. A distância máxima inter-habitat testada não excedeu cerca de 100 m 

devido à redução da motivação de F. littoralis em responder a distâncias superiores a 

este valor. Ensaios controle foram realizados dentro das manchas de restinga para medir 

a taxa natural de declínio da resposta ao playback em relação ao aumento da distância. 

Isto permitiu discernir entre o não deslocamento na matriz e a ausência de resposta da 

espécie. As distâncias testadas variaram entre 13 e 94 m e os movimentos foram 

estimulados por um observador, enquanto o segundo observador seguia o movimento do 

indivíduo testado para assegurar a identidade do indivíduo que estava respondendo. Foi 

considerada uma resposta positiva se a ave exibisse um comportamento de 

deslocamento na mancha, chegando a no mínimo 5 m do ponto de destino. Amostras 

independentes foram obtidas testando diferentes indivíduos tanto nos ensaios de 

deslocamento na matriz, quanto nos ensaios controle. 
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2.3  Análise de dados 

Para selecionar o melhor modelo que explica os efeitos da distância inter-habitat 

sobre a probabilidade de deslocamento na matriz para F. littoralis, foi usada uma 

abordagem baseada na teoria da informação (Burnham & Anderson 2002). Foi realizada 

uma análise para cada tipo de matriz, totalizando seis análises separadas. Foram 

comparados três modelos referentes às hipóteses sobre a função que melhor descreve o 

parâmetro probabilidade de deslocamento na matriz (variável dependente) em função da 

distância inter-habitat, descritos a seguir: (i) modelo nulo - a interceptação e o erro 

assumem um valor constante, com a distância inter-habitat não afetando probabilidade 

de deslocamento na matriz; (ii) modelo de decaimento exponencial – a probabilidade de 

deslocamento na matriz apresenta uma diminuição exponencial negativa com o aumento 

da distância inter-habitat (Urban & Keitt 2001; Saura & Pascual-Hortal 2007; Awade et 

al. 2012), e (iii) modelo logístico – a probabilidade de deslocamento na matriz diminui 

como uma função logística com o aumento da distância inter-habitat (Rail et al. 1997; 

Awade & Metzger 2008; Awade et al. 2012). Para cada modelo foram calculados o 

Critério de Informação de Akaike corrigido para pequenas amostras (AICc) e o peso de 

Akaike (wi), que indica a probabilidade do melhor modelo dentro de um conjunto de 

modelos candidatos (Burnham & Anderson 2002). Foram comparados os valores do 

AICc entre os modelos candidatos (Δi=AICc – mínimo AICc),  sendo que os modelos 

com Δi ≤ 2  ora  consi era os os  ais p ausíveis. Estas análises foram realizadas 

uti izan o o pacote “    e” (Bo ker e R Deve op ent  ore Tea  2011) no a  iente R 

2.12 (R Development Core Team 2010). 

 

3. RESULTADOS 

 

Foram realizadas 153 estimulações de deslocamento na matriz para Formicivora 

littoralis, com 48 respostas positivas (sucesso no deslocamento na matriz). Em geral, F. 

littoralis foi capaz de atravessar os seis tipos de matrizes analisadas (Fig. 6). Os valores 

máximo, mínimo e médio ± desvio padrão da distância em metros registradas para os 

cruzamentos positivos foram: 79, 9, 40 ± 23 m para matriz não vegetada com stepping 

stones; 38, 9, 32 ± 19 m para matriz não vegetada sem stepping stones; 62, 10, 42 ± 28 

m para matriz herbácea com stepping stones; 30, 12, 34 ± 18 m para matriz herbácea 

sem stepping stones; 11, 8, 9 ± 1 m para estrada não pavimentada; e apenas um 
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deslocamento positivo de 13 m para estrada pavimentada (Fig. 6). Quando todos os 

tipos de matriz foram analisados em conjunto a média ± desvio padrão da distância de 

deslocamento atingiu 37 ± 24 m. Nos ensaios controle a distância positiva mínima de 

deslocamento foi de 13 m e a máxima de 66 m (média 36 ± 19 m) (Fig. 6). 

 

 

Figura 6: Os gráficos representam as probabilidades de deslocamento na matriz entre manchas 

de habitat, dependendo da distância entre estas, estimadas pelos modelos logístico (linha 
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contínua), exponencial (linha pontilhada) e nulo (linha tracejada), para os seis tipos de matriz: 

(A) não vegetada com stepping-stones; (B) não vegetada sem stepping-stones; (C) herbácea com 

stepping-stones; (D) herbácea sem stepping-stones; (E) estrada não pavimentada; (F) estrada 

pavimentada e para (G) modelo geral (análise envolvendo todas as matrizes). Os pontos pretos 

no topo do gráfico representam respostas positivas quando o deslocamento na matriz ocorreu e 

os pontos na base do gráfico representam respostas negativas, quando não foi observado 

deslocamento na matriz em relação à distância testada. 

 

Os movimentos de deslocamento na matriz para F. littoralis foram fortemente 

influenciados pela distância entre manchas de habitat e pelo tipo de matriz (Fig. 6; Tab. 

1). Ambos os modelos, de decaimento exponencial e logístico, apresentaram uma 

diminuição da probabilidade de deslocamento na matriz com o aumento da distância 

inter-habitat em todos os tipos de matriz analisados (Fig. 6; Tab.1). Para quatro tipos de 

matrizes (não vegetada com stepping stones, wi = 0.76; herbácea com stepping stones, 

wi = 0.78; herbácea sem stepping stones, wi = 1; estrada pavimentada, wi = 0.55), o 

modelo de decaimento exponencial foi o único modelo plausível para prever a 

probabilidade de deslocamento na matriz em função da distância inter-habitat (Tab. 1). 

O modelo logístico só foi considerado como o modelo mais plausível na matriz não 

vegetada sem stepping stones (wi = 1), sendo igualmente plausível ao modelo de 

decaimento exponencial para a estrada não pavimentada (ΔAICc = 1.7, wi = 0.27; Tab. 

1). O modelo nulo só foi empiricamente suportado na matriz estrada pavimentada (wi = 

0.56; Tab. 1).  

Cada tipo de matriz forneceu uma permeabilidade diferente para a capacidade de 

deslocamento na matriz para F. littoralis (Fig. 6; Tab. 1 e 2). A presença de stepping 

stones para ambas as matrizes não vegetada e herbácea proporcionou um aumento na 

capacidade de F. littoralis em se movimentar nestes tipos de matriz (Fig. 6; Tab. 1 e 2). 

De acordo com o melhor modelo ajustado, F. littoralis apresentou 50% de chance de 

cruzar distâncias de até 32 m na matriz herbácea com stepping stones, seguida de 28 m 

na matriz não vegetada com stepping stones, 26 m na matriz não vegetada sem stepping 

stones e 15 m na matriz herbácea sem stepping stones, que teve uma permeabilidade 

similar, porém menor, do que a anteriormente citada e melhor do que a estrada não 

pavimentada e pavimentada. A estrada pavimentada pode ser classificada como a menos 

permeável.  
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Tabela 1: Resultados da seleção de modelos para a melhor curva descritiva de variação da 

probabilidade de deslocamento na matriz para Formicivora littoralis entre manchas de habitat 

em função da distância, para os seis tipos de matrizes. 

Modelo 

  

df    AICc AICc  wi 

a) Não vegetada com stepping stones  

Exponencial   1 37.5 0.0 0.758  

Logístico   2 40.4 2.9 0.180  

Nulo   1 42.5 5.0 0.062 

b) Não vegetada sem stepping stones 
 

Logístico   2 26.0 0.0 0.997 

Exponencial   1 37.5 11.4 0.003 

Nulo   1 50.9 24.9 <0.001 

c) Herbácea com stepping stones 
 

Exponencial   1 33.5 0.0 0.778 

Logístico   2 36.2 2.7 0.202 

Nulo   1 40.8 7.4 0.019 

d) Herbácea sem stepping stones 
 

Exponencial   1 19.1 0.0 0.988 

Nulo   1 28.0 8.9 0.011 

Logístico   2 36.3 2.7 <0.01 

e) Estrada não pavimentada 
 

Exponencial   1 12.7 0.0 0.632 

Logístico   2 14.4 1.7 0.268 

Nulo   1 16.4 3.7 0.099 

f) Estrada pavimentada 
 

Exponencial   1 8.9 0.0 0.555 

Nulo   1 10.3 1.4 0.269 

Logístico   2 11.2 2.3 0.175 

g) Geral 
    

 
 

Exponencial   1 170.9 0.0 0.868 

Logístico   2 174.6 3.8 0.132 

Nulo   1 201.4 30.6 <0.001 
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Tabela 2: Valores das distâncias para probabilidades de 50% de deslocamento na matriz para os 

seis tipos de matriz com relação aos modelos logístico e exponencial. 

 

Tipo de matriz 

Probabilidade de 50% de 

deslocamento na matriz 

pelo modelo logístico 

Probabilidade de 50% de 

deslocamento na matriz 

pelo modelo exponencial 

Não vegetada com stepping stones  31 m 28 m 

Não vegetada sem stepping stones  26 m 20 m 

Herbácea com stepping stones  38 m 32 m 

Herbácea sem stepping stones  25 m 15 m 

Estrada não pavimentada    9 m   2 m 

Estrada pavimentada    0 m   0 m 

Geral  20 m  20 m 

 

 

4. DISCUSSÃO 

A capacidade de Formicivora littoralis se deslocar na matriz foi negativamente 

influenciada pelo aumento da distância entre manchas de habitat e também variou entre 

os tipos de matriz. Confirmando a hipótese, as distâncias atravessadas por F. littoralis 

foram maiores na matriz com stepping stones, seguidas por aquelas cruzadas na matriz 

sem stepping stones, sendo as estradas os tipos de matrizes menos permeáveis. 

Independente do tipo de matriz, a presença dos stepping stones aumentou a 

probabilidade de F. littoralis de se deslocar entre as manchas de habitat. Removendo os 

efeitos dos stepping stones, a matriz herbácea foi mais permeável do que a matriz não 

vegetada. A estrada não pavimentada teve uma baixa permeabilidade para F. littoralis, 

enquanto a estrada pavimentada pode ser considerada uma matriz impermeável, uma 

vez que o modelo nulo foi considerado plausível para esta matriz. Em geral, os dados 

foram melhor ajustados a uma função exponencial negativa, o que significa que tais 

movimentos tendem a apresentar uma diminuição menos abrupta nas probabilidades de 

deslocamento na matriz. Estes resultados sugerem que a presença de stepping stones é 

mais importante para determinar o decaimento exponencial na probabilidade de 

deslocamento na matriz do que o tipo de matriz por si só. 

O tipo de matriz tem influência na probabilidade de deslocamento de F. 

littoralis. Isto foi confirmado porque o resultado para todos os tipos de matriz quando 
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analisados em conjunto foi diferente daquele encontrado para cada tipo de matriz 

separadamente. A composição, estrutura e configuração da matriz têm um forte impacto 

na capacidade de deslocamento das aves e pode variar entre as espécies (e.g. Gobeil & 

Villard 2002; Kennedy & Marra 2010). Para os tipos de matriz em paisagens com 

formações fechadas (por exemplo, florestas), os movimentos das aves são geralmente 

restritos a pequenas distâncias (<100 m), mas em paisagens abertas (por exemplo, 

campestres ou rurais) tais movimentos tendem a serem maiores (Robertson & Radford 

2009). Consequentemente, paisagens abertas naturais, tais como restingas, deveriam ter 

espécies com capacidades de deslocamento na matriz maiores em diferentes tipos de 

matriz. No entanto, para todos os tipos de matriz, as probabilidades de deslocamento de 

F. littoralis foram mais curtas do que 100 m. Este resultado está intrinsecamente 

relacionado às características das espécies, tais como as demandas por determinado 

habitat e a capacidade de vôo (Sieving et al 1996; Bélisle & Desrochers 2002). F. 

littoralis, assim como as demais espécies de tamnofilídeos em geral, apresenta uma 

baixa capacidade de vôo (Zimmer & Isler 2003). Além disso, F. littoralis é especialista 

em termos de habitats, tendo preferência por uma vegetação composta de arbustos 

densos e secos, rica em cactos e bromélias (Gonzaga e Pacheco 1990; Mattos et al 2009; 

Navegantes 2009). Assim, a persistência da população em uma paisagem antrópica 

modificada, mesmo em paisagens abertas, depende da capacidade das espécies de se 

moverem com sucesso através de diferentes tipos de matriz, as quais têm diferentes 

graus de permeabilidade para os movimentos. 

Um gradiente de permeabilidade da matriz foi encontrado para F. littoralis. As 

matrizes herbácea e não vegetada com stepping stones permitiram maiores 

deslocamentos para a espécie, seguidas pelas matrizes herbácea e não vegetada sem 

stepping stones. As estradas não pavimentada e sobretudo a pavimentada forneceram a 

menor permeabilidade para F. littoralis. Matrizes com maior semelhança às manchas de 

habitat facilitam a movimentação das aves (Kennedy & Marra 2010), isto explica o 

gradiente de permeabilidade da matriz encontrado neste estudo. Além disso, existe uma 

relação negativa entre o grau de dependência das espécies em ambientes florestais e a 

permeabilidade da matriz, o que tende a ser maior para as espécies altamente 

dependentes de habitats florestais (Aben et al. 2012). Embora F. littoralis não seja uma 

espécie florestal, é altamente dependente de manchas densas de vegetação arbustiva, 

vivendo quase que exclusivamente em seu interior. No caso das estradas, há indicações 

de que são barreiras impermeáveis à movimentação de algumas espécies de sub-bosque 
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(Develey & Stouffer 2001). F. littoralis ocasionalmente cruzou as estradas não 

pavimentadas em resposta ao playback. Entretanto, na estrada pavimentada um único 

cruzamento positivo ocorreu, por uma distância de apenas 13 m. Esta estrada (RJ-102) 

conecta dois municípios e tem um alto tráfego de veículos.  Estradas com alto tráfego 

são mais prováveis de representar uma barreira ao movimento, inclusive em função do 

grande deslocamento de ar resultante dos veículos em alta velocidade, além do barulho 

e da antropização do ambiente no entorno dessas estradas. Contudo, sabe-se que mesmo 

estradas estreitas com baixo tráfego de veículos podem reduzir os movimentos locais de 

muitas espécies insetívoras (Laurance et al. 2004). Este comportamento é possivelmente 

devido ao barulho e à grande mudança na estrutura da vegetação ao redor das estradas, 

(Forman & Deblinger 2000), além da influência do efeito de borda (Laurance et al. 

2004). Assim, a permeabilidade da matriz é um fator fundamental a ser levado em 

consideração na avaliação da conectividade da paisagem para as espécies (Aben et al. 

2012), especialmente as matrizes de estradas pavimentadas, que podem agir como uma 

barreira impermeável ao fluxo de indivíduos, resultando em populações isoladas. 

A presença de stepping stones tornou os diferentes tipos de matrizes mais 

similares entre si em relação à sua permeabilidade para os movimentos de deslocamento 

na matriz. Este efeito deve-se ao aumento da conectividade estrutural na paisagem e 

similaridade com as manchas de habitat (Kennedy & Marra 2010), aumentando a 

probabilidade de deslocamento na matriz para F. littoralis. Stepping stones podem ser 

diferentes estruturas de vegetação, dependendo da espécie estudada, como arbustos e 

árvores isoladas (Kennedy & Marra 2010) e bosques agroflorestais (Uezu et al. 2008). 

Neste estudo foram representados por galhos secos ou arbustos. Alguns estudos 

encontraram que o uso de stepping stones por aves aumentou a conectividade funcional 

na paisagem, reduzindo a distância entre fragmentos (Boscolo et al. 2008; Uezo et al. 

2008; Doerr et al. 2011). Tais estudos concluíram que estes elementos aumentam o 

fluxo biológico, tanto para espécies generalistas quanto especialistas, ajudando a 

restaurar funções ecológicas que são perdidas durante o processo de fragmentação 

(Uezo et al. 2008) e contribuindo para a conservação de espécies em ambientes pouco 

arborizados (Boscolo et al. 2008). Assim, a ausência de stepping stones na matriz pode 

impor severas restrições na movimentação das aves, como a redução da capacidade de 

deslocamento na matriz, especialmente para aquelas espécies que apresentam baixa 

capacidade de deslocamento (Kennedy & Marra 2010), tais como F. littoralis. 
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A função utilizada para ajustar os modelos variou entre os tipos de matriz. Em 

geral, o modelo nulo não foi empiricamente suportado, mostrando que o aumento da 

distância apresenta uma forte influência negativa sobre a capacidade de deslocamento 

na matriz para F. littoralis. Ao contrário de outros estudos (e.g. Creegan & Osborne 

2005; Awade & Metzger 2008, Awade et al. 2012), em geral nossos dados de 

deslocamentos na matriz se ajustaram a uma função de decaimento exponencial. Esta 

diferença provavelmente aconteceu porque os deslocamentos na matriz tendem a reduzir 

mais abruptamente nas matrizes menos vegetadas. Encontramos um melhor ajuste de 

probabilidade de deslocamento para tipos de matrizes mais vegetadas (herbácea ou não 

vegetada com stepping stones e herbácea sem stepping stones) com uma função de 

decaimento exponencial, enquanto que para as matrizes menos vegetadas (não vegetada 

sem stepping stones, estradas não pavimentadas e pavimentada) os modelos nulo ou 

logístico foram considerados igualmente plausíveis. Nos estudos de Creegan e Osborne 

(2005), Awade e Metzger (2008) e Awade et al. (2012), os tipos de matrizes foram 

áreas abertas, como estradas, linhas de transmissão e pastagens, ou seja, menos 

vegetadas. Isso pode indicar que nos tipos de matrizes com menos vegetação a 

probabilidade de deslocamento na matriz cai mais abruptamente. 

 

5. CONCLUSÕES 

Formicivora littoralis apresentou uma baixa capacidade de deslocamento entre 

manchas de habitat. A probabilidade destes movimentos acontecerem depende da 

distância inter-habitat e também da permeabilidade da matriz. Além disso, esses fatores 

podem levar a sérias consequências na população, potencialmente resultando em 

extinções locais. 

Stepping stones podem aumentar a conectividade da paisagem e também podem 

ser importantes pontos de parada para abrigo e descanso durante deslocamentos mais 

extensos na matriz. Nós sugerimos testar stepping-stones artificiais e verificar se eles 

aumentam a conectividade funcional, uma vez que nos ensaios de deslocamento na 

matriz a espécie pousou nos galhos secos e, na maioria dos casos, os arbustos não foram 

utilizados.  

Devemos ter atenção especial às estradas, dado que estas restringem a 

capacidade de deslocamento de muitas aves insetívoras. A diminuição de 
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permeabilidade neste tipo de matriz é alarmante, especialmente para espécies 

ameaçadas de extinção, uma vez que a diminuição do fluxo de indivíduos pode criar 

populações isoladas. As estradas e outras clareiras lineares em áreas protegidas devem 

ser minimizadas, sendo as larguras das clareiras limitadas, ou até mesmo a 

implementação de um controle efetivo do número de veículos que circulam nestas áreas.  

Nos tipos de matrizes mais vegetadas os movimentos de deslocamento tenderam 

a reduzir menos abruptamente e a probabilidade de deslocamento foi maior nestes tipos 

de matrizes (herbácea ou não vegetada com stepping stones e herbácea sem stepping 

stones). Nós sugerimos que tornar a matrizes mais similares às manchas de habitat pode 

ser uma das alternativas para reduzir a susceptibilidade das espécies. Por fim, 

ressaltamos que avaliar os efeitos de diferentes tipos de matriz e seus graus de 

permeabilidade na capacidade de deslocamento dos organismos é vital para a 

preservação das espécies, assim como para a restauração dos habitats. 
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Resumo 

 

Mudanças na estrutura espacial da paisagem tornam as populações suscetíveis à 

extinção local e regional, sendo a perda da conectividade a maior ameaça para a 

conservação da biodiversidade e para a manutenção das funções ecológicas na 

paisagem. Estratégias de conservação efetivas baseiam-se no entendimento de como a 

alteração da paisagem ao redor e os efeitos ao nível das manchas, como o tamanho e o 

isolamento destas, afetam o movimento dos organismos. A teoria dos grafos e a 

disponibilidade de habitat são duas abordagens complementares utilizadas para analisar 

a conectividade da paisagem e auxiliar os gestores para a tomada de decisão no 

planejamento de conservação. Para quantificar a conectividade são necessários índices 

robustos que integrem a quantidade de habitat (a área da mancha ou outro atributo como 

qualidade do habitat) e a conectividade entre manchas de habitat em uma única medida. 

O Índice Probabilístico de Conectividade (PC) atende a essas demandas e baseia-se no 

conceito de disponibilidade de habitat, nas probabilidades de dispersão entre manchas e 

na estrutura do grafo. Assim, este estudo teve como objetivo integrar dados de 

movimentos rotineiros e dispersivos de Formicivora littoralis com as abordagens 

baseadas na teoria dos grafos e análises de rede para modelar a resposta funcional da 

espécie à estrutura da paisagem e indicar áreas prioritárias para conservação ao longo de 

toda a sua distribuição geográfica. Como resultado verificamos que quanto maior a 

capacidade de deslocamento na matriz maior a disponibilidade de habitat para F. 

littoralis. A paisagem da área de extensão de ocorrência da espécie apresentou-se 

fragmentada em um grande número de redes de habitat, que variaram entre 351 redes 

distintas para os movimentos rotineiros de alta frequência (20 m) e 19 redes de habitat 

distintas para os movimentos dispersivos de baixa frequência (700 m). Ao ser 

considerada a capacidade de 20 m de deslocamento, a conectividade funcional da 

paisagem na área de distribuição da espécie apresentou-se muito baixa, uma vez que as 

manchas de habitat encontram-se muito isoladas umas das outras, isso faz com que a 

quantidade de manchas de habitat que a espécie pode vir a colonizar diminua. A 

situação é ainda agravada pelo fato de que apenas 32% das manchas de habitat seriam 

capazes de sustentar populações viáveis da espécie. A região da Restinga da 

Massambaba foi considerada a mais importante para manter a conectividade funcional 

para a espécie. A abordagem de priorização indicou que os esforços mais urgentes de 

conservação deveriam ser direcionados às quatro manchas de habitat classificadas como 

de maior prioridade     localizadas nos  unicípios  e  aricá   gua a  ran e    o  e ro 

 a    eia e  a o  rio     no sentido de incluí-las no sistema de Unidades de 

Conservação de Proteção Integral. Essa ação seria de extrema importância para a 

conservação da espécie alvo, já que estas manchas são bem conectadas, possuem áreas 

capazes de sustentar populações locais viáveis, em potenciais metapopulações 

independentes e ainda não estão protegidas por UCs de Proteção Integral. Assim, nossos 

resultados confirmam que a conectividade da paisagem é uma questão crítica a ser 

considerada na tomada de decisão sobre questões relacionadas ao planejamento de 

conservação e à viabilidade das populações de Formicivora littoralis nas restingas 

fluminenses. 
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Abstract 

 

Changes in the landscape spatial structure that reduce connectivity make populations 

susceptible to local and regional extinction. The loss of connectivity is a great threat to 

biodiversity conservation and the maintenance of landscape ecological functions. 

Effective conservation strategies are based on understanding how changes in the 

landscape level and the effects at patch level, such as the patch size and isolation, affect 

the gap-crossing movements. Graph theory and habitat availability are two 

complementary approaches to analyzing landscape connectivity and support managers 

for decision-making in conservation planning. To quantify connectivity robust indexes 

are necessary to integrate the amount of habitat (patch area or other attribute like habitat 

quality) and connectivity between habitat patches in a single measure. The Probabilistic 

Index of Connectivity (PC) meets these demands and is based on the habitat availability 

concept, interpatch dispersal probabilities and graph structure. Thus, this study aimed to 

integrate data from routine and dispersive movements of Formicivora littoralis with 

approaches based on graph theory and network analysis to model the functional 

response of species to landscape structure and to indicate priority areas for conservation 

throughout their geographical distribution. As a result we found that an increase in gap-

crossing movements increases habitat availability for F. littoralis. The landscape in the 

distribution of F. littoralis is fragmented into a large number of habitat networks 

ranging from 351 different networks for routine movements of high frequency (20 m) to 

19 different habitat networks for dispersive movements of low frequency (700 m). 

Considering the gap-crossing movements of 20 m, the landscape functional connectivity 

in the distribution area of the species resulted very low, where the habitat patches are 

largely isolated from each other, decreasing the amount of habitat patches that the 

species could colonize. The situation is aggravated by the fact that only 32% of the 

habitat patches would be able to sustaining viable populations. The region of Restinga da 

Massambaba was considered the most important for maintaining functional connectivity for 

F. littoralis. The prioritization approach allowed us to indicate that more urgent ef orts s ou   

 e  irecte  at  our  a itat patc es c assi ie  as  ig est priorit     ocate  in t e  unicipa ities o  

 arica   gua a  ran e    o  e ro  a    eia an   a o  rio   in or er to inc u e t e  in t e 

strictly protected areas system. This action would be of utmost importance for the 

conservation of target species, as these patches are well connected, have the area to sustain 

viable local populations in potential independent metapopulations and are unprotected. Thus, 

our results confirm that the landscape connectivity is a critical issue to be considered in 

decision making for issues related to conservation planning and populational viability of 

F. littoralis in the restingas of the state of Rio de Janeiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em paisagens fragmentadas, a quantidade e o padrão de espaçamento das 

manchas remanescentes têm grande influência na sobrevivência das espécies (Bakker et 

al. 2002). Mudanças na estrutura espacial da paisagem tornam as populações suscetíveis 

à extinção local e regional (Wiens 1995; Lindenmayer et al. 1999), sendo a perda da 

conectividade a maior ameaça para a conservação da biodiversidade e para a 

manutenção das funções ecológicas na paisagem (Pascual-Hortal & Saura 2006). 

Estratégias de conservação efetivas baseiam-se no entendimento de como a alteração da 

paisagem ao redor (Vogt et al. 2009) e os efeitos ao nível das manchas, como o  

tamanho e o isolamento destas (Urban et al. 2009), afetam o movimento dos organismos 

(Fahrig 2003; Boscolo & Metzger 2011). Assim a manutenção da conectividade e a 

mitigação da fragmentação do habitat são considerados objetivos essenciais da 

conservação ambiental (Crooks & Sanjayan 2006). 

Atualmente a teoria dos grafos e a disponibilidade de habitat são duas 

abordagens complementares que vem sendo amplamente aplicadas em diversos estudos 

para analisar a conectividade da paisagem (Pascual-Hortal & Saura 2006, Awade et al. 

2012, Luque et al. 2012) e auxiliar os gestores para a tomada de decisão no 

planejamento de conservação (Urban et al. 2009).  A teoria dos grafos modela a 

resposta funcional de espécies alvo em relação à estrutura da paisagem e fornece uma 

representação espacial onde se pode avaliar a importância dos elementos individuais da 

paisagem (Vogt et al. 2009; Saura & Rubio 2010). O habitat pode ser considerado um 

sistema conectado que compreende tanto as manchas quanto as ligações entre elas. 

Qualquer perda de um destes elementos que compõem este sistema pode ser 

considerada negativa tanto para preservar a integridade do habitat quanto das espécies 

que o habitam (Luque et al. 2012). O conceito de disponibilidade de habitat considera 

as características da paisagem, integrando os atributos da mancha (área ou qualidade do 

habitat da mancha) e a conectividade do habitat. O habitat é considerado altamente 

disponível para uma espécie quando é abundante e as manchas encontram-se bem 

conectadas, de modo que o organismo consiga se dispersar livremente entre elas. O 

contrário ocorre quando a matriz inter-habitat representa uma barreira para a espécie, ou 

a distância entre as manchas é tão grande que os organismos não a conseguem transpor, 

ou ainda o habitat encontra-se muito reduzido. Nestas condições as manchas se 
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encontram mal conectadas e, portanto há uma baixa disponibilidade do habitat para a 

espécie (Luque et al. 2012; Saura & Pascual-Hortal 2007). 

Para quantificar a conectividade são necessários índices robustos que integrem a 

disponibilidade de habitat aos atributos das manchas (e.g. área, qualidade) e a 

conectividade entre manchas de habitat em uma única medida (Pascual-Hortal & Saura 

2006). Um destes índices é o Índice Integral de Conectividade (IIC) que reage a 

diferentes alterações relevantes que possam ocorrer na paisagem e identifica os 

elementos mais críticos (por exemplo, manchas ou corredores) para a manutenção da 

conectividade da paisagem global. Entretanto, este é um índice binário, no qual duas 

manchas de habitat podem estar conectadas ou desconectadas, de acordo com uma dada 

distância igualmente ponderada para todas as manchas (Pascual-Hortal & Saura 206). 

Assim, para uma melhor caracterização das ligações entre as manchas de habitat, Saura 

e Pascual-Hortal (2007) sugerem a utilização de um índice baseado em conexões 

probabilísticas, o Índice de Probabilidade de Conectividade (PC), no qual existe certa 

probabilidade de duas manchas de habitat estarem conectadas dependendo da 

capacidade de dispersão do organismo entre os fragmentos de habitat. O PC é baseado 

no conceito de disponibilidade de habitat, nas probabilidades de dispersão entre 

manchas e na estrutura do grafo. Ambos os índices IIC e PC são utilizados para a 

priorização dos elementos da paisagem para conservação e medem a conectividade ao 

nível da paisagem, o que é especialmente útil quando se deseja mensurar a importância 

individual de um grande número de elementos da paisagem.  

Um dos maiores obstáculos a ser vencido pela conservação da biodiversidade é a 

ausência de informações sobre onde concentrar esforços e áreas prioritárias para 

conservação (Howard et al. 1998; Loyola et al. 2007). Por essa razão, estratégias 

aplicadas de conservação têm progredido desde esforços direcionados a espécies 

particulares até a avaliação de grupos taxonômicos inteiros em grande escala geográfica 

(Loyola & Lewinsohn 2009). A identificação de áreas para conservação pode ser feita 

por meio da inclusão de atributos que vão além da contagem e da representação de 

espécies, como características de história de vida (e.g. tamanho de ninhada), 

características evolutivas (e.g. tamanho da área de distribuição geográfica) e as 

características ecológicas das espécies (e.g. capacidade de deslocamento); (Pascual-

Hortal & Saura 2006; Loyola & Lewinsohn 2009). Dentre as diferentes abordagens para 

a identificação de áreas prioritárias para conservação, aquela baseada na teoria dos 

grafos e nas análises de rede revela-se bastante interessante. Uma abordagem baseada 
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no conceito de redes de remanescentes de habitat apresenta a vantagem adicional de 

permitir uma avaliação mais precisa das áreas mais importantes para manutenção da 

conectividade da paisagem como um todo (Urban & Keitt 2001). Priorizar os elementos 

da paisagem é particularmente útil para o planejamento da paisagem e desenho de áreas 

protegidas, sendo instrumental para apoiar a tomada de decisões, uma vez que permite 

que os esforços sejam concentrados nas áreas prioritárias para a conservação, onde uma 

eventual perda de habitat teria um impacto mais crítico sobre a rede de habitat 

remanescente e a disponibilidade de habitat para a espécie (Saura & Pascual-Hortal 

2007). 

A priorização de áreas para conservação baseadas na avaliação da conectividade 

do habitat na paisagem é particularmente afetada pela maneira como a informação sobre 

o movimento dos elementos alvo é incorporada na análise.  Sabemos que os organismos 

podem apresentar dois tipos de movimentos, os dispersivos e os rotineiros, que geram 

conexões entre manchas de habitat e que podem afetar a conectividade da paisagem 

para uma espécie. Ambos os tipos de movimentos atuam em escalas espaço-temporais 

distintas, afetando diferentemente os parâmetros que regulam a dinâmica de uma 

população (van Dyck & Baguette 2005; Awade 2009). Os movimentos dispersivos 

atuam em escalas espaço-temporais mais amplas e, via de regra, envolvem longas 

distâncias e ocorrem com baixa frequência, sendo associados à procura por novos 

territórios após o nascimento, à migração e à intensificação da concorrência local por 

territórios (Lima & Zollner 1996; Grubb & Doherty 1999; van Dyck & Baguette 2005). 

Ainda que pouco frequentes, estes permitem o estabelecimento de novas populações em 

locais não ocupados e também podem afetar a demografia tanto das populações de 

origem quanto de destino dos indivíduos dispersores, dependendo das taxas de 

dispersão entre estas populações e de suas características iniciais (Lindenmayer & Lacy 

1995; Hanski & Gilpin; 1996, Brito & da Fonseca 2007; Awade 2009). Já os 

movimentos rotineiros atuam em escalas espaço-temporais mais restritas e em geral 

envolvem distâncias mais curtas, ocorrendo de forma mais frequente e ao longo de todo 

o ano. Estão associados às atividades diárias dos organismos dentro de seu espaço de 

vida usual, tais como forrageamento, defesa territorial, reprodução e descanso (Burt 

1943; Grubb & Doherty 1999; van Dyck & Baguette 2005; Fryxell et al. 2008). Estes 

movimentos curtos e frequentes são fundamentais para minimizar os efeitos da perda e 

fragmentação do habitat, uma vez que aumentam potencialmente o habitat disponível 

para o organismo na paisagem (Rolstad 1991), assim como influenciam fortemente as 
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taxas de crescimento e a densidade das populações em determinada área, 

primordialmente em seus estágios iniciais de estabelecimento (Awade 2009). Assim 

sendo, para garantir a conservação de espécies que são afetadas pela conectividade do 

habitat, a priorização de áreas para planejamento e manejo ambiental de paisagens 

fragmentadas deveria levar em consideração estas duas escalas que influenciam a 

dinâmica das populações (Doak et al. 1992; Awade 2009). 

Considerando a aplicação das abordagens baseadas na teoria dos grafos e 

análises de rede para modelar a resposta funcional das espécies à estrutura da paisagem 

e para seleção de áreas prioritárias para conservação, este capítulo integra os dados de 

movimentação da espécie (capítulo 1) com as abordagens acima mencionadas. Assim, 

este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura espacial, a disponibilidade de habitat e 

a conectividade funcional para populações de Formicivora littoralis, bem como indicar 

áreas prioritárias para conservação ao longo de toda a sua distribuição geográfica.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram realizadas cinco etapas para avaliar a conectividade funcional da 

paisagem e a importância das manchas de habitat na área de distribuição da espécie: (i) 

elaboração de um mapa de habitat, composto por fragmentos de restinga e savana 

estépica englobando toda a distribuição da espécie, (ii) estimativa de conectividade 

funcional através do Índice de Probabilidade de Conectividade - PC, (iii) classificação 

das manchas de habitat em cinco níveis de contribuição relativa para a conectividade na 

paisagem, (iv) avaliação das manchas de habitat quanto ao grau de proteção nas 

Unidades de Conservação existentes, e (v) quantificação do número de territórios de F. 

littoralis que potencialmente poderiam ser mantidos em cada mancha de habitat.  

 

2.1 Elaboração do mapa de habitat para avaliação da conectividade funcional 

Para avaliar a conectividade funcional da paisagem para Formicivora littoralis 

em toda a sua área de distribuição foi necessário, em primeiro lugar, elaborar um mapa 

do habitat da espécie. Primeiramente delimitamos a área de extensão de ocorrência de 

F. littoralis através da construção de um polígono convexo mínimo em torno de todos 

os registros de ocorrência conhecidos da espécie (IUCN 2001). Consideramos como 

manchas de habitat os fragmentos de restinga e savana estépica, que são os tipos de 
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vegetação habitados por F. littoralis (Mattos 2009; Navegantes 2009). A principal fonte 

utilizada para compor o mapa de habitat foi o mapeamento de cobertura do solo 

produzido por Mattos e colaboradores (2012), baseado em imagens IKONOS II de 

2007, com resolução espacial de 4 m e elaborado para uma escala de síntese de 

1:10.000. O referido mapeamento cobriu os municípios de Armação de Búzios, Cabo 

Frio e Arraial do Cabo. Apesar de ter abrangido grande parte da área onde estão os 

principais fragmentos de restinga e savana estépica e onde há uma maior abundância da 

espécie estudada (Mattos et al. 2012), neste mapeamento ficaram faltando algumas 

porções da distribuição da espécie. Estas áreas não abrangidas localizam-se nos 

municípios de Saquarema, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Para completar o 

mapa do habitat de F. littoralis, os fragmentos de restinga e savana estépica destas 

poucas áreas não cobertas foram obtidos a partir do mapeamento de cobertura do solo 

produzido para o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE (2008), baseado em 

imagens Landsat de 2007, com resolução espacial de 30 m. Como o mapeamento do 

ZEE não discrimina savana estépica de restinga ou mata, todos os fragmentos obtidos 

desse mapeamento foram verificados com base em informação da literatura (Mattos et 

al. 2012) e confirmados em campo. Por fim, como demonstrado no capítulo 1, as 

rodovias funcionam como barreiras para o deslocamento de Formicivora littoralis. Por 

essa razão, todos os fragmentos interceptados por rodovias pavimentadas foram 

seccionados, de forma a representarem fragmentos distintos. A base de rodovias foi 

obtida através dos Mapas Interativos I - Informações básicas do estado do Rio de 

Janeiro (CIDE 2001).  

Um Sistema de Informação Geográfica foi utilizado para gerenciar os dados e 

informações espaciais, que foram convertidos em projeção UTM para permitir o cálculo 

apropriado de áreas e distâncias.  Todas as análises foram realizadas no software 

ArcGIS 9.3. A partir deste mapa base de habitat (fig. 1) foram computados o número de 

manchas, o tamanho das manchas e a distâncias entre cada par de manchas, que são 

parâmetros necessários para serem utilizados na análise da conectividade funcional. 

Estas métricas foram obtidas com auxílio do software ArcGIS 9.3 e da extensão 

Conefor Inputs para ArcGIS 9.3. 
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Figura 1: Mapa de habitat com os fragmentos de restinga e savana estépica para 

avaliação da conectividade funcional da paisagem para Formicivora littoralis. 

 

2.2 Índices de conectividade 

Os protocolos de análise de conectividade funcional do habitat na paisagem 

foram definidos após análise de publicações pertinentes à avaliação de conectividade na 

paisagem, obtidas através das bases de dados Web of Science (WoS) do Thompson 

Institute for Scientific Information - ISI (http://apps.isiknowledge.com) e 

SciVerse/Scopus do grupo Elsevier (http://www.scopus.com/home.url). Partindo dessa 

avaliação da literatura, nesse estudo optamos pela utilização de modelos baseados na 

teoria dos grafos e em análises de redes, uma abordagem que possibilita representar o 

padrão da paisagem assim como realizar análises complexas em relação à conectividade 

da paisagem.   

Um grafo é uma representação matemática composta por dois conjuntos de 

elementos, um de nós e outro de ligações, de tal modo que cada ligação conecta dois nós 

(Urban & Keitt 2001; Urban et al. 2009). No contexto da paisagem, os nós podem 

representar as manchas de habitat cercadas por matriz de não-habitat e as ligações, um 

fluxo biológico. A existência de uma ligação entre um par de manchas implica em um 
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fluxo entre estas duas manchas (por exemplo, a capacidade potencial de um organismo 

dispersar diretamente entre ambas), que são consideradas conectadas.  

 

2.3 Componentes e redes de habitat 

U  “co ponente” ou "sub-grafo" (região conectada) é um conjunto de nós para 

o qual existe um caminho entre cada par de nós (Pascual-Hortal & Saura 2006). Uma 

mancha isolada constitui um componente composto por um único nó e sem ligações. 

Não existe uma relação funcional (ou seja, não há caminho) entre as manchas 

pertencentes a componentes diferentes (Pascual-Hortal & Saura 2006). Os 

componentes, que aqui podem ser entendidos como "redes de habitat", representam 

grupos de nós conectados, de modo que um organismo que habita qualquer nó dentro do 

componente pode, potencialmente, mover ou dispersar para qualquer outro nó do 

mesmo componente (Galpern et al. 2011). Assim sendo, os componentes ou redes de 

habitat representam unidades funcionais. Se definidos por distâncias correspondentes a 

movimentos rotineiros, esses agrupamentos de nós definem uma área onde a interação 

entre os indivíduos é intensa, que pode ser interpretada como um espaço potencial para 

o desenvolvimento de uma população local. Se definidos por distâncias máximas de 

movimentos dispersivos, esses agrupamentos de nós definem uma área onde a interação 

entre os indivíduos é esporádica, que pode funcionar como um espaço potencial para o 

desenvolvimento de uma metapopulação independente (Vergara et al. 2010; Galpern  et 

al. 2011).  

Para identificar os componentes (redes de habitat) utilizamos o índice binário 

NC (Número de Componentes), disponível no programa Conefor Sensinode (versão 

2.5.8), onde também computamos o índice binário NL (Número de Ligações). O uso do 

NC requer como dados de entrada apenas informações sobre as conexões dos nós. A 

informação sobre conexão utilizada foi a distância euclidiana entre cada par de nós, 

computada como a menor distância borda a borda.  Para índices binários, é preciso 

especificar também um limiar de deslocamento, que corresponde a algum padrão de 

deslocamento da espécie. Assim, o índice considera todos os pares de nós localizados a 

distâncias iguais ou menores que o limiar de deslocamento como funcionalmente 

conectados e os pares de nós que possuem distância entre si maior que o limiar de 

deslocamento como desconectados. Todos os nós que estiverem conectados formarão 

um componente. Quanto menor o número de componentes apresentado, mais conectada 
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estará a paisagem. O número de nós que formam um componente é um índice também 

conhecido como Ordem do Componente, cujo valor mínimo é 1, quando o componente 

é formado por um único nó. Quanto menor o número de componentes com valor de 

ordem mínimo, mais conectada estará a paisagem.  

Para avaliar como as redes de habitat disponíveis para as populações de F. 

littoralis se encontram estruturadas na paisagem, utilizamos o índice NC (Número de 

Componentes), considerando ambas as escalas correspondentes a movimentos rotineiros 

e dispersivos. Identificamos as redes de habitat para seis limiares de deslocamento, que 

correspondem a três limiares de distâncias de deslocamento na matriz derivados de 

movimentos rotineiros (20 m, 60 m e 110 m) e três derivados de movimentos 

dispersivos (250 m, 450 m e 700 m). As três distâncias para ambos os movimentos 

rotineiros e dispersivos estão relacionadas às probabilidades de 50%, 10% e 1% de 

deslocamento na matriz. As distâncias relativas aos movimentos rotineiros foram 

obtidas no estudo sobre a capacidade de deslocamento de F. littoralis descrito no 

capítulo 1. Como não avaliamos os movimentos dispersivos para esta espécie, nós 

obtivemos estes valores de distâncias a partir do estudo realizado por Awade (2009), 

que avaliou a capacidade de deslocamento de Pyriglena leucoptera para movimentos 

rotineiros e dispersivos. Trata-se de uma espécie pertencente à mesma família que F. 

littoralis e que apresenta capacidade muito similar de deslocamento na matriz para os 

movimentos rotineiros (20 m para F. littoralis e 25 m para P. leucoptera). Entendemos 

que o limiar de deslocamento de 20 m representaria movimentos rotineiros frequentes, 

que poderiam delimitar redes de habitat disponíveis para subpopulações ou populações 

locais. Já o limiar de deslocamento de 700 m representaria um movimento dispersivo 

máximo, de baixa frequência, que poderia delimitar redes de habitat disponíveis para 

metapopulações independentes. 

 

2.4 Índices de conectividade/disponibilidade de habitat 

Para quantificar a conectividade funcional, recentemente foram propostos 

índices baseados no conceito de disponibilidade de habitat (habitat 

availability/reachability), que levam em conta, em uma mesma métrica, tanto a posição 

dos nós dentro da rede (topologia) quanto os atributos intrínsecos dos nós. Esses índices 

consideram a mancha de habitat como um espaço em que existe conectividade 

(conectividade intra-mancha) e que, portanto, deve ser levada em conta juntamente com 
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a conectividade entre as manchas. Assim sendo, esses índices avaliam tanto a 

intensidade das conexões como algum atributo intrínseco da mancha (e.g. área do 

fragmento).  Nesta categoria encontram-se o Integral de Conectividade (IIC) e o Índice 

de Probabilidade de Conectividade (PC) (Pascual-Hortal & Saura 2006; Saura & Torné 

2009). Ambos os índices calculam a estimativa de conectividade da paisagem como um 

todo, bem como permitem também calcular a importância de cada elemento da 

paisagem, identificando quais destes apresentam as maiores contribuições para a 

conectividade geral da paisagem (Saura & Pascual-Hortal 2007). O índice IIC (Índice 

Integral de Conectividade) é baseado em modelos de conexões binárias, no qual cada 

par de manchas de habitat pode apresentar dois estados, conectadas ou não, com 

nenhuma modulação intermediária para a força da conexão ou viabilidade da dispersão. 

Já o índice PC (Índice de Probabilidade de Conectividade) baseia-se em modelos 

probabilísticos, onde existe certa probabilidade de dispersão entre cada par de manchas 

de habitat, o que pode permitir uma melhor caracterização das conexões entre manchas 

de habitat.  

Nesse estudo a conectividade funcional da paisagem para F. littoralis foi 

avaliada através do PC, implementado no programa Conefor Sensinode 2.5.8 (Saura & 

Torné 2009).  Este software permite quantificar a importância das manchas de habitat 

para a manutenção ou aumento da conectividade funcional da paisagem e é concebido 

como uma ferramenta de apoio para a tomada de decisão no planejamento da paisagem 

e em ações de conservação do habitat (Saura & Torné 2009). O PC é calculado para 

toda a paisagem da seguinte forma: 

 

                                              ∑ ∑                    
  

   
 
                           , onde 

 

ai e aj correspondem à área de dois fragmentos da paisagem (i e j), pij* é a probabilidade 

máxima de conexão entre os fragmentos i e j e AL  é a área total da paisagem.  

 

O PC é um índice probabilístico que varia entre 0 a 1, sendo que valores mais 

próximos de 1 indicam uma paisagem mais conectada. 

A importância de cada mancha de habitat foi avaliada para a manutenção da 

conectividade da paisagem global para F. littoralis através do índice PC no programa 

Conefor Sensinode, através da remoção sistemática de cada uma das manchas da 
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paisagem e avaliação do seu impacto individual em termos do dPC, da forma como se 

segue:  

             dPC (%) = 100 * I – I removido/I                     , onde 

I é o valor de P  quan o to os os  rag entos  e  a itat existentes est o presentes e “I 

removido” é o va or  o PC quando aquele único nó é removido (Saura & Pascual-Hortal 

2006). Dessa forma, é possível quantificar a contribuição relativa de cada nó para a 

conectividade na paisagem.  

 

O valor dPC pode ser dividido em três frações distintas, considerando as 

diferentes formas em que um certo elemento da paisagem (mancha de habitat) pode 

contribuir para a conectividade e disponibilidade de habitat na paisagem (Saura & 

Rubio 2010): 

 

  dPC = dPCintra + dPCflux + dPCconnector                   , onde 

 

- dPCintra: é a contribuição da mancha em termos de conectividade intra-mancha, ou a 

área de habitat disponível (ou algum outro atributo relevante da mancha) fornecido pela 

própria mancha, em relação ao conceito de disponibilidade de habitat. As ligações não 

contribuem com essa fração, pois elas não contêm nenhuma área de habitat. Esta fração 

é totalmente independente de como a mancha pode estar conectada a outras manchas, 

não depende da distância de deslocamento da espécie alvo, sendo que o seu valor será o 

mesmo para duas manchas se os valores de atributo das duas forem iguais, mesmo que 

uma esteja completamente isolada e a outra não. 

- dPCflux: corresponde ao fluxo de dispersão pesado pela área da mancha através das 

conexões da mancha para ou a partir de todas as outras manchas presentes na paisagem. 

Esta depende tanto do atributo da mancha (e.g. área) quanto da sua posição dentro da 

rede da paisagem. Esta fração mede o quanto uma mancha está conectada às outras 

manchas na paisagem em termos da quantidade de fluxo que pode passar por ela.  

- dPCconnector: corresponde a quanto determinada mancha contribui para a 

conectividade entre outras manchas servindo como um elemento de conexão entre estas. 

Esta se relaciona a quanto determinada mancha é insubstituível como elemento de 
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conexão por outras manchas na rede de habitat, ou seja, estima o impacto da remoção 

daquela mancha em termos de perda de conectividade entre manchas. Essa contribuição 

depende apenas da posição espacial (topológica) da mancha na paisagem. Um valor 

elevado indica que a perda desta determinada mancha irá reduzir severamente a 

conectividade entre outros fragmentos de habitat. 

Assim sendo, uma determinada mancha de habitat vai ser mais ou menos 

importante (dPC) devido a uma ou mais destas três frações, dependendo das suas 

características intrínsecas e da sua posição topológica dentro da rede da paisagem. As 

frações intra, flux e connector provêem informação complementar e não redundante 

sobre a importância de uma mancha em uma rede de manchas da paisagem, conforme 

demonstrado por Baranyi e colaboradores (2011), em um estudo que comparou 13 

índices de conectividade através de análises de agrupamento e de Escalonamento 

Multimensional Não Métrico (NMDS). Os autores também apontam que estas três 

métricas foram capazes de capturar a maior parte da variabilidade em priorização de 

áreas para conservação que resultaria da aplicação de um conjunto mais amplo de 

métricas de conectividade. 

Conforme já mencionado anteriormente, os movimentos rotineiros são 

fundamentais para minimizar os efeitos da perda e fragmentação do habitat, pois 

aumentam potencialmente o habitat disponível para o organismo na paisagem (Rolstad 

1991). Por essa razão, as análises para avaliar a contribuição das manchas de habitat 

para a conectividade na paisagem foram realizadas com os limiares de deslocamento 

derivados do estudo sobre a capacidade de deslocamento de F. littoralis descrito no 

Capítulo 1. Definimos um delineamento para as análises de conectividade onde os 

experimentos de modelagem foram realizados para estimar o Índice de Probabilidade de 

Conectividade (e suas três frações) para três limiares de distância, derivados dos dados 

de deslocamento da espécie a partir do modelo geral com todas as matrizes (ver 

Capítulo 1): (a) 20 m de deslocamento na matriz, que corresponde à probabilidade de 

cruzamento de 0,5 e está relacionado aos movimentos rotineiros de alta frequência; (b) 

60 m, que corresponde à probabilidade de cruzamento de 0,1 e está relacionado aos 

movimentos rotineiros de média frequência, e (c) 110 m, que corresponde à 

probabilidade de cruzamento de 0,01 e está relacionado aos movimentos rotineiros de 

baixa frequência.  
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2.5 Agrupamento dos valores de conectividade 

A avaliação das manchas de habitat em termos de contribuição relativa para a 

conectividade na paisagem, foi feita através da divisão dos valores de dPC e das frações 

(dPCintra, dPCconnector e dPCflux) em cinco níveis de contribuição com duas casas 

decimais : Nível 1 (0-10
-7

) – Muito Baixa; Nível 2 (10
-6

-10
-5

) - Baixa; Nível 3 (10
-4

-10
-

3
) - Intermediária; Nível 4 (10

-2
-10

-1
) - Alta; e Nível 5 (10

0
-10

1
) - Muito Alta. Essa 

divisão segue a metodologia de Crouzeilles e colaboradores (2013) que em um estudo 

também no Estado do Rio de Janeiro, realizaram a divisão das frações em duas casas 

decimais para facilitar a identificação dos fragmentos de habitat com maior contribuição 

para a conectividade na paisagem, já que a diferença entre os valores de contribuição 

são elevadas. Esta classificação permite uma melhor identificação e comparação da 

contribuição de cada mancha de habitat para a conectividade na paisagem. Os maiores 

valores representam as manchas mais importantes para determinado índice utilizado. 

 

2.6 Estimativa do número de territórios 

Com base na área total de cada componente para o deslocamento na matriz de 20 

m, foi estimado o número de territórios de F. littoralis que cada rede de habitat poderia 

potencialmente abrigar. Utilizamos os componentes definidos pelo limiar de 20 m, 

representando movimentos rotineiros frequentes, porque essas redes de habitat definem 

uma área onde a interação entre os indivíduos é intensa. Essa pode ser interpretada 

como um espaço potencial para o desenvolvimento de uma subpopulação ou população 

local. Para esta estimativa utilizamos o tamanho de território da espécie na época não 

reprodutiva, cujo valor é de 0,3 ha (Chaves 2014, dados não publicados).  

 

2.7 Avaliação das manchas de habitat quanto ao grau de proteção em Unidades de 

Conservação 

Para esta etapa foi elaborado um mapeamento das Unidades de Conservação do 

estado do Rio de Janeiro, combinando os limites de UCs fornecidos pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (http://www.icmbio.gov.br) e 

pelo Instituto Estadual de Ambiente - INEA. Este mapa foi refinado através da seleção 

apenas das Unidades de Conservação que interceptavam a área de extensão de 
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ocorrência de F. littoralis. Produzimos dois mapas adicionais, um para combinar as 

Unidades de Uso Sustentável e outro para as Unidades de Proteção Integral.  

As UCs de Uso Sustentável mapeadas na área de extensão de ocorrência de F. 

littoralis foram as seguintes: APA Estadual de Massambaba, APA do Pau Brasil, APA 

da Serra de Sapiatiba, RPPN Massambaba e RPPN Mato Grosso. As Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs) constituem uma categoria de UC que tem pouca restrição sobre as 

atividades humanas (Locke & Dearden 2005) e não oferece uma proteção eficaz para a 

espécie. Ambas a APA Pau Brasil e a APA da Massambaba são altamente perturbadas 

pela visitação humana, exploração madeireira e descarte inadequado de lixo (Rocha et 

al. 2005).  

As UCs de Proteção Integral mapeadas na área de extensão de ocorrência de F. 

littoralis foram as seguintes: REBIO Municipal Brejo do Espinho, RESEC Estadual de 

Jacarepiá e RESEC Estadual de Massambaba. Recentemente foi criada uma nova 

Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque Estadual da Costa do Sol, que 

se estende por boa parte da distribuição de F. littoralis. Esse parque segmentado tem 

porções descontínuas localizadas em seis municípios: Saquarema, Araruama, Arraial do 

Cabo, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Armação dos Búzios.  

 

2.8 Priorização das áreas para conservação de Formicivora littoralis 

Nessa etapa final do estudo foram identificadas as áreas prioritárias para 

conservação de Formicivora littoralis, com base nos quatro critérios seguintes: (i) nível 

de importância em termos de contribuição relativa para a conectividade na paisagem 

derivada do limiar de deslocamento de 20 m, (ii) grau de proteção em Unidades de 

Conservação, (iii) número de territórios potencialmente suportados e (iv) grau de 

proteção do componente derivado do limiar de deslocamento de 700 m. Foram 

selecionadas como prioritárias as manchas de habitat que: (i) apresentam nível de 

importância Alta ou Muito Alta para a conectividade na paisagem segundo o dPC de 20 

m, (ii) não se encontram protegidas por UCs de Proteção Integral, (iii) potencialmente 

podem abrigar um número de territórios igual ou maior que 250 e (iv) pertencem a um 

componente derivado do limiar de 700 m que não se encontra protegido por UCs de 

Proteção Integral. Assim sendo, as áreas identificadas como prioritárias representariam 

manchas de habitat bem conectadas em termos de movimentos rotineiros, com potencial 
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para sustentarem populações locais viáveis (500 indivíduos ou mais; Franklin 1980), em 

metapopulações ainda não protegidas.  

 

3. RESULTADOS 

A paisagem na área de distribuição de Formicivora littoralis apresenta 2.846 

manchas de habitat, totalizando uma área de 4393,4 ha. As manchas de habitat 

apresentam tamanho médio de 1,5 ha (desvio padrão = 12,1), variando entre um 

tamanho mínimo de 0,01 ha e um máximo de 337,6 ha. A distância média entre as 

manchas de é de 7.791,18 m (desvio padrão = 13.974,16), variando entre uma distância 

mínima de 1 m e uma distância máxima de 77.910,79 m. 

 

3.1 Análise de conectividade funcional na paisagem através do Número de 

Componentes (NC) 

A análise do número de componentes para os modelos com limiares de distância 

de 20 m, 60 m e 110 m para os movimentos rotineiros e de 250 m, 450 m e 700 m para 

os movimentos dispersivos mostra que existe uma relação negativa entre o limiar de 

distância utilizado e o número de componentes, bem como uma relação positiva entre 

essa distância e o número de ligações (Tab. 1, Fig. 2, Fig. 3). Percebe-se que a  

tendência de decréscimo do número de componentes à medida em que aumenta o limiar 

de distância não é linear, sendo que essa tendência fica mais acentuada para os 

movimentos rotineiros, sobretudo entre os dois primeiros limiares de  20 e 60 m. Entre 

estes dois limiares a distância aumentou três vezes e o número de componentes 

diminuiu quatro vezes, enquanto entre os limiares de 20 e 700 m, a distância aumentou 

35 vezes e o número de componentes diminuiu cerca de 18 vezes, passando de 351 para 

19 componentes (Figs. 2, 4-9). Quanto menor a capacidade de deslocamento na matriz, 

maior foi o número de componentes com apenas uma mancha (valor mínimo possível 

para o índice de ordem do componente). Para o limiar de 20 m mais da metade dos 

componentes foram compostos por apenas uma mancha de habitat, sendo que essa 

proporção cai para cerca de 35% no limiar de 110 m  e para cerca de 16% no limiar de 

700 m.  

Paralelamente, percebe-se que a tendência de acréscimo do número de ligações à 

medida que aumenta o limiar de distância também não é linear, sendo que essa 

tendência fica mais acentuada para os movimentos dispersivos (Tab. 1, Fig. 3). Entre os 
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limiares de 20 e 110 m, a distância aumentou 5,5 vezes e o número de ligações 

aumentou 4,9 vezes, já entre os limiares de 250 e 700 m, a distância aumentou apenas 

2,8 vezes e número de ligações aumentou 4,3 vezes. Entre os limiares de 20 e 700 m, a 

distância aumentou 35 vezes e o número de ligações aumentou cerca de 63 vezes, 

passando de 4.390 para 277.709 ligações. 

A análise dos componentes indicou que a paisagem da área de extensão de 

ocorrência de F. littoralis apresenta-se fragmentada em um grande número de redes de 

habitat, entre 351 e 63 redes distintas, considerando respectivamente os movimentos 

rotineiros de alta (20 m) e baixa frequência (110 m). Esta representaria a estrutura de 

redes de habitat disponível para as populações locais. Já com base nos movimentos 

dispersivos, a paisagem apresenta entre 45 e 19 redes de habitat distintas, considerando 

respectivamente os movimentos dispersivos de 250 e 700 m. Esta representaria a 

estrutura de redes de habitat disponível para potenciais metapopulações. 

Com base na distância de 20 m de deslocamento na matriz, que corresponde aos 

movimentos rotineiros mais frequentes, os 351 componentes apresentaram uma área 

média de 12,55 ha (desvio padrão = 78,51) e variaram entre um tamanho mínimo de 

0,01 ha e um máximo de 1360,4 ha. A partir destes valores foi estimado o número de 

territórios de F. littoralis que cada componente poderia potencialmente abrigar, com 

base em um tamanho de território de 0,3 ha. O número de territórios potencialmente 

suportados em cada componente variou entre um mínimo de apenas um território e um 

máximo de 4.534 territórios (média = 41; desvio padrão = 261), sendo que 67,5% das 

redes de habitat não são capazes de suportar sequer um território.  

 

Tabela 1: Número de ligações e número de componentes referentes às distâncias das 

capacidades de deslocamento na matriz para os movimentos rotineiros (20 m, 60 m e 110 m) e 

dispersivos (250 m, 450 m e 700 m).  

 

Limiar de distância 20 m 60 m 110 m 250 m 450 m 700 m 

Nº Ligações 4.390 10.723 21.428 64.402 148.849 277.709 

Nº Componentes 351 90 63 45 32 19 

Nº Componentes com uma mancha  200 41 22 14 9 3 
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Figura 2: Análise de conectividade funcional para Formicivora littoralis através do Número de 

Componentes, considerando as capacidades de deslocamento na matriz para os movimentos 

rotineiros: 20 m, 60 m e 110 m; e dispersivos: 250 m, 450 m e 700 m. 

 

 

 
Figura 3: Análise de conectividade funcional para Formicivora littoralis através do Número de 

Ligações, considerando as capacidades de deslocamento na matriz para os movimentos 

rotineiros: 20 m, 60 m e 110 m; e dispersivos: 250 m, 450 m e 700 m. 
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Figura 4: Análise da conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 20 m 

para Formicivora littoralis.  As cores distintas representam componentes diferentes. 
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Figura 5: Análise da conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 60 m 

para Formicivora littoralis.  As cores distintas representam componentes diferentes. 
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Figura 6: Análise da conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 110 

m para Formicivora littoralis.  As cores distintas representam componentes diferentes. 
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Figura 7: Análise da conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 250 

m para Formicivora littoralis. As cores distintas representam componentes diferentes. 
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Figura 8: Análise da conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 450 

m para Formicivora littoralis. As cores distintas representam componentes diferentes. 
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Figura 9: Análise da conectividade funcional através do Número de Componentes (NC) considerando a capacidade de deslocamento na matriz (DM) de 700 

m para Formicivora littoralis.  As cores distintas representam componentes diferentes. 



73 

 

3.2 Análise de conectividade funcional na paisagem através do Índice de 

Probabilidade de Conectividade (PC) 

As estimativas de conectividade geral na paisagem, estimadas com base nos 

deslocamentos rotineiros, mostraram que houve pouca variação no valor do Índice de 

Probabilidade de Conectividade (PC) com o aumento das distâncias de deslocamento 

(0,00043 para 20 m, 0,00042 para 60 m e 0,00042 para 110 m). De qualquer modo, os 

valores de PC foram muito baixos, indicando que a paisagem na área de extensão de 

ocorrência de Formicivora littoralis apresenta-se bem pouco conectada.  

Ao analisar o dPC e suas frações, de modo geral observa-se pouca variação dos 

níveis de importância relativa de cada mancha com o aumento da capacidade de 

deslocamento na matriz (Fig. 10). Em termos do dPC, com o aumento da distância na 

matriz ocorreu um aumento dos níveis de importância 1 e 2,  Muito Baixa e Baixa, bem 

como uma diminuição do nível de importância 3,  Intermediária. Nas três simulações de 

distância na matriz, a maior parte das manchas corresponde ao nível 2 e sobretudo ao 

nível 3. O nível de importância 4, Alta,  manteve-se constante e o nível 5, Muito Alta, 

apresentou-se bastante restrito, representando menos de 1% das manchas de habitat 

(Fig. 10 A).  

A fração dPCintra, leva em consideração apenas o atributo das manchas, que em 

nossas análises constituiu a área das manchas, assim todas as porcentagens de manchas 

de habitat em cada nível de importância se mantiveram constantes para as três distâncias 

testadas. O nível de importância Muito Baixa teve a maior representação com cerca de 

82% das manchas de habitat na paisagem, sendo que apenas 0,2%  das manchas de 

habitat apresentam as maiores áreas, correspondendo ao nível de importância 5, Muito 

Alta (Fig. 11). 

A fração dPCflux, com o aumento das distâncias de deslocamento na matriz, 

apresentou de modo geral um aumento dos níveis de importância 1 e 2 (Muito Baixa e 

Baixa) e diminuição do nível de importância 3, Intermediária. Nessa fração que mede o 

quanto as manchas de habitat estão conectadas em termos de fluxo biológico, o nível 3 

nível de importância Intermediária representou cerca de metade das manchas de habitat 

na paisagem. Os níveis de importância Alta e Muito Alta se mantiveram constantes para 

as três distâncias e com porcentagens de contribuição baixas, correspondendo a 4% e 

0,7% das manchas de habitat, respectivamente (Fig. 12). 
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Por fim, o dPCconnector apresentou um aumento do nível de importância 1 

(Muito Baixa) com o aumento das distâncias testadas. Este nível representou cerca da 

metade das manchas de habitat na paisagem. Os níveis de importância 4 e 5, Alta e 

Muito Alta, não sofreram alterações e representaram cerca de 1,8% e 0,2% das manchas 

de habitat, respectivamente (Fig. 13). Esta fração mede a contribuição de cada mancha 

como elemento de conexão, o que significa que a perda das manchas de habitat 

pertencentes a nestas classes  na paisagem irá reduzir severamente a conectividade entre 

outros fragmentos de habitat (Fig.13).  

As manchas de habitat classificadas como nível de importância Muito Alta se 

agruparam em seis grandes blocos (24 manchas de habitat) de acordo com o dPC. Cabe 

ressaltar que na análise de conectividade funcional através do dPC e suas frações intra, 

flux e connector a  região da Restinga da Massambaba apresentou um nível de 

importância muito alta para os três limiares de distâncias de deslocamento na matriz 

para F. littoralis, apresentando o maior valor dPC (bloco 1). Algumas manchas de 

habitat presentes nos municípios de Saquarema, Arraial do Cabo e Cabo Frio e também 

apresentaram este nível de importância (Fig. 13).  

Considerando os valores de dPC, identificamos 194 manchas de habitat 

classificadas nos níveis de importância 4 e 5,  Alta e Muito Alta, dentro do conjunto de 

2.846  manchas de habitat na paisagem. Focalizando apenas o nível de importância 

máximo (Muito Alta) verificou-se um agrupamento de seis grandes blocos, compostos 

por 24 manchas de habitat (Fig. 14). Cabe ressaltar que na análise de conectividade 

funcional através do dPC e suas frações intra, flux e connector a  região da Restinga da 

Massambaba (bloco 1, Fig. 14) apresentou um nível de importância Muito Alta para os 

três limiares de distâncias de deslocamento na matriz para F. littoralis. Algumas 

manchas de habitat presentes nos municípios de Saquarema, Arraial do Cabo e Cabo 

Frio e também apresentaram este nível de importância (Fig. 14).  
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Figura 10: Análise de conectividade funcional através do dPC. (A) Porcentagem das cinco 

classes de contribuição relativa para a conectividade na paisagem para três limiares de 

distâncias de deslocamento na matriz (DM) para Formicivora littoralis: 20m, 60m e 110m. (B) 

Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a conectividade considerando a 

DM igual a 20 m. (C) Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a 

conectividade considerando a DM igual a 60 m. (D) Manchas de habitat classificadas em termos 

de importância para a conectividade considerando a DM igual a 110 m. 
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Figura 11: Análise de conectividade funcional através do dPCintra. (A) Porcentagem das cinco 

classes de contribuição relativa para a conectividade na paisagem para três limiares de 

distâncias de deslocamento na matriz (DM) para Formicivora littoralis: 20m, 60m e 110m. (B) 

Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a conectividade considerando a 

DM igual a 20 m. (C) Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a 

conectividade considerando a DM igual a 60 m. (D) Manchas de habitat classificadas em termos 

de importância para a conectividade considerando a DM igual a 110 m. 
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Figura 12: Análise de conectividade funcional através do dPCflux. (A) Porcentagem das cinco 

classes de contribuição relativa para a conectividade na paisagem para três limiares de 

distâncias de deslocamento na matriz (DM) para Formicivora littoralis: 20m, 60m e 110m. (B) 

Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a conectividade considerando a 

DM igual a 20 m. (C) Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a 

conectividade considerando a DM igual a 60 m. (D) Manchas de habitat classificadas em termos 

de importância para a conectividade considerando a DM igual a 110 m. 
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Figura 13: Análise de conectividade funcional através do dPCconnector. (A) Porcentagem das 

cinco classes de contribuição relativa para a conectividade na paisagem para três limiares de 

distâncias de deslocamento na matriz (DM) para Formicivora littoralis: 20m, 60m e 110m. (B) 

Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a conectividade considerando a 

DM igual a 20 m. (C) Manchas de habitat classificadas em termos de importância para a 

conectividade considerando a DM igual a 60 m. (D) Manchas de habitat classificadas em termos 

de importância para a conectividade considerando a DM igual a 110 m. 
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Figura 14: Manchas de habitat de importância muito alta classificadas em seis grandes blocos de acordo com o maior valor dPC. 
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3.3 Avaliação das manchas de habitat quando ao grau de proteção em Unidades 

de Conservação 

Das 2.846 manchas avaliadas quanto ao grau de proteção em Unidades de 

Conservação, apenas 21% estão fora de qualquer UC existente (Fig. 15). Cerca de 62% 

das manchas, que representam 2726,3 ha encontra-se em UCs de Proteção Integral, 

protegidas principalmente pelo Parque Estadual da Costa do Sol (2652,8 ha; Fig. 16). 

Aproximadamente 17% das manchas de habitat, totalizando pouco mais de 750 ha, 

estão protegidas por UCs de Uso Sustentável, principalmente pela APA de Massambaba 

(468 ha; Fig. 17). 

Ao sobrepor as redes de Unidades de Conservação com as manchas que estão 

classificadas nos níveis de importância 4 e 5, Alta e Muito Alta, verificamos que mais 

de 70% destas encontram-se protegidas por Unidades de Conservação de Proteção 

Integral. Contudo, ainda existe um contingente de cerca de 15% dessas manchas de 

grande importância para a conectividade na paisagem que não se encontram protegidas 

por qualquer tipo de Unidade de Conservação (Fig. 18; Apêndice 2). 

 

3.4 Priorização das áreas para conservação de Formicivora littoralis 

Como pode ser observado na Tabela 2, foram selecionadas como prioritárias 

quatro manchas de habitat que satisfizeram os critérios de (i) apresentar nível de 

importância Alta ou Muito Alta para a conectividade na paisagem segundo o dPC de 20 

m, (ii) não se encontrar protegida por UCs de Proteção Integral, (iii) potencialmente 

poder abrigar um número de territórios igual ou maior que 250 e (iv) pertencer a um 

componente derivado do limiar de 700 m que não se encontra protegido por UCs de 

Proteção Integral.  

Essas quatro áreas identificadas como de maior prioridade representariam as 

áreas mais importantes para serem incluídas no sistema de Unidades de Conservação de 

Proteção Integral, visto que tais manchas de habitat são bem conectadas em termos de 

movimentos rotineiros, apresentam potencial para sustentarem populações locais viáveis 

(500 indivíduos ou mais), em metapopulações independentes e ainda não protegidas. 

Em conjunto essas quatro áreas totalizam 411,9 ha e estão localizadas nos municípios 

de Maricá, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio (Tab. 2, Fig. 19, Apêndice 

2). 
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Tabela 2: Manchas consideradas com maior prioridade de conservação de acordo com maior 

valor dPC, número de territórios e ausência de proteção em Unidade de Conservação de 

Proteção Integral (PI). Sigla dos municípios: Maricá (MAR), Iguaba Grande (IGU), São Pedro 

da Aldeia (SPA), Cabo Frio (CFR).  

 

 

 

 

 

 

 

Mancha 
(município) 

dPC 
(20m) 

Nível de 
importância 

(20m) 

Area 
(ha) 

Componente a 
que pertence 

(700m) 

Número 
de 

territórios 

Protegida 
por UC-PI 

Componente 
protegido por 

UC-PI 

1  
(MAR) 

0,4657447 4 91,9 1 306 Não Não 

46 
(IGU/SPA) 

0,8937834 4 86,8 13 289 Não Não 

145 
(CFR) 

2,077461 5 120,1 15 400 Não Não 

2672 
(CFR) 

0,153645 4 113,1 19 377 Não Não 
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Figura 15: Mapa das Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável presentes na distribuição da Formicivora littoralis. Destaque para as 

manchas de habitat (em verde) que se encontram sem proteção. 
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Figura 16: Mapa das Unidades de Conservação de Proteção Integral presentes na distribuição da Formicivora littoralis. Destaque para as manchas de habitat 

(em verde) que não se encontram protegidas por UCs de Proteção Integral. 



84 

 

 

 
 

Figura 17: Mapa das Unidades de Conservação de Uso Sustentável presentes na distribuição da Formicivora littoralis. 
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Figura 18: Manchas de habitat classificadas com nível de importância 4 e 5, Alta e Muito Alta, avaliadas quanto ao grau de proteção em Unidades de 

Conservação.  
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Figura 19: Manchas classificadas com maior prioridade de conservação, que podem potencialmente abrigar populações viáveis em metapopulações diferentes 

ainda não protegidas.
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4. DISCUSSÃO 

 

4.1 Estrutura das redes de habitat para Formicivora littoralis 

Os resultados indicaram que o habitat disponível para as populações na paisagem da 

área de extensão de ocorrência de F. littoralis apresenta-se fragmentado e estruturado em um 

grande número de redes de habitat, entre 351 e 63 redes distintas, considerando 

respectivamente os movimentos rotineiros de alta (20 m) e baixa frequência (110 m). Tomando 

em conta os movimentos dispersivos, o habitat disponível para as potenciais metapopulações 

na paisagem da área de extensão de ocorrência de F. littoralis apresenta-se estruturado entre 45 

e 19 redes de habitat distintas, considerando respectivamente os movimentos dispersivos de 

250 e 700 m. 

Quanto menor o número de componentes ou redes de habitat, mais a paisagem 

encontra-se funcionalmente conectada, ou seja, há uma maior quantidade de manchas de 

habitat que a espécie pode vir a colonizar (Pascual-Hortal & Saura 2006). No cenário que 

corresponde a 50% de probabilidade de cruzamento da matriz para os movimentos rotineiros 

(20 m), a conectividade funcional na paisagem para populações de F. littoralis foi menor do 

que quando consideramos a capacidade de 110 m de deslocamento na matriz. Para este 

intervalo dos movimentos rotineiros o número de componentes com valor de ordem mínimo, 

aqueles compostos por uma única mancha, decaiu de 200 para 22. Já para os movimentos 

dispersivos, o número de componentes compostos por uma única mancha decaiu de 14 para 3, 

da capacidade de deslocamento de 250 m para a de 700 m. Isto indica que quanto menor a 

capacidade de deslocamento da espécie, menor é a conexão entre as manchas de habitat e 

menos o habitat encontra-se disponível para qualquer indivíduo na paisagem, já que as 

manchas pertencem a redes de habitat diferentes e portanto encontram-se isoladas umas das 

outras (Pascual-Hortal & Saura 2006). Em estudo utilizando a teoria dos grafos para aves 

florestais com capacidades de deslocamento de 1500 m, Minor e Urban (2008) verificaram que 

83% das manchas de habitat presentes na paisagem analisada estavam contidas dentro de um 

mesmo componente, o que permitiu que essas aves se deslocassem da região sudoeste para a 

região nordeste da área de estudo, ao longo de toda a paisagem.  Contudo, não é somente a 

capacidade de deslocamento das espécies que influencia o número de componentes. A perda de 

habitat também pode resultar em um declínio do número de manchas e em um aumento no 

número de componentes na paisagem (Vergara et al. 2013). Portanto, a paisagem vai se 

encontrar mais ou menos conectada dependendo da capacidade de deslocamento da espécie 

focal e da quantidade de habitat presente na paisagem. Cabe ressaltar ainda que a resolução 
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espacial do mapeamento de habitat utilizado deve ser compatível com as distâncias que a 

espécie é capaz de atravessar em seus movimentos rotineiros, para evitar interpretação 

distorcida dos resultados, já que fragmentos muito próximos entre si tenderiam a ser agregados 

(Moody & Woodcock 1995).  

A disponibilidade de habitat tem influência na ocorrência e abundância das espécies em 

paisagens fragmentadas (Martensen et al. 2008; Boscolo & Metzger 2011). Nesses ambientes a 

distância entre os fragmentos de habitat pode exercer uma forte influência no comportamento 

dispersivo das espécies (Moore et al. 2008). Quando avaliamos as capacidades dispersivas, o 

número de componentes reduziu de 45 para 19 quando as distâncias aumentaram de 250 m 

para 700 m, levando a uma maior quantidade de habitat disponível em cada rede de habitat 

para esta espécie, uma vez que os organismos podem mover-se ou dispersar-se para qualquer 

outra mancha dentro do mesmo componente (Galpern et al. 2011). Altas taxas dispersivas 

estão associadas a reduções no risco de extinção das populações, devido a aumentos na taxa de 

colonização de habitats desocupados (Hanski & Gilpin 1996). Awade e colaboradores (2012) 

verificaram que a incidência e a abundância de Pyriglena leucoptera em paisagens 

fragmentadas são muito menores, visto que há uma menor quantidade de habitat disponível 

para essa espécie nessas paisagens. 

Para o cenário de 700 m, os 19 componentes podem representar potenciais 

metapopulações independentes de F. littoralis. Do ponto de vista da metapopulação, um maior 

número de fragmentos de habitats funcionando como populações independentes (ou 

componentes, como neste caso) pode tornar uma metapopulação mais resiliente a perturbações 

locais, devido ao efeito resgate (Hanski 1999). Apesar do nosso estudo não ter coletado dados 

para inferir que estas redes de habitat atuem de fato como metapopulações, de acordo com os 

critérios estabelecidos estas regiões são muito importantes para a manutenção da conectividade 

e conservação das populações de F. littoralis.  Para a identificação de metapopulações na 

paisagem são necessários dados acerca dos movimentos dispersivos e dos parâmetros 

populacionais (e.g. taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade) aliados a estudos genéticos. 

Esses estudos devem envolver técnicas de biologia molecular que permitam inferir os fluxos 

genéticos intra e inter-populacionais e o grau de parentesco entre os indivíduos (Manel et al. 

2005; Veit et al. 2005). Dados como estes demandam estudos de longa duração, os quais são 

escassos para a maioria das espécies de aves neotropicais (Awade 2009). 

Tomando como base a capacidade de deslocamento de 20 m para F. littoralis, menos da 

metade das redes de habitat seriam capazes de sustentar populações viáveis da espécie. Os 

componentes que potencialmente comportam o menor número de territórios seriam aqueles 
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cujas populações estariam possivelmente mais vulneráveis a se extinguirem localmente. 

Populações menores são mais vulneráveis aos quatro fatores estocásticos que podem levar uma 

população a entrar nos vórtices de extinção: estocasticidade demográfica, genética, ambiental e 

catástrofes naturais (Shaffer 1981). Nesse contexto, os componentes que poderiam 

potencialmente abrigar o maior número de territórios seriam aqueles que poderiam sustentar 

populações com maior probabilidade de sobrevivência em longo prazo. Entretanto, é preciso 

reconhecer que diferentes espécies respondem de maneiras distintas aos processos ambientais, 

demográficos e genéticos citados, o que sugere que para cada população deve existir um 

determinado tamanho populacional que reduza ou elimine os efeitos negativos e as ameaças de 

extinção (Primack & Rodrigues 2001). 

 

4.2 Contribuição relativa dos fragmentos de habitat para a conectividade funcional 

na paisagem para Formicivora littoralis 

Os estudos com o objetivo de avaliar a conectividade na paisagem para as espécies 

estão crescendo. Esses trabalhos são bastante diversificados quanto à métrica da paisagem 

utilizada, o método de obtenção dos dados de deslocamento animal e os grupos taxonômicos a 

serem avaliados (e.g. Bunn et al 2000; Awade & Metzger 2008; Minor e Urban 2008; Carranza 

et al. 2012; Decout et al. 2012; Ziółkowska et al. 2012; Harris et al. 2013). O Índice de 

Probabilidade de Conectividade (PC) é um índice mais utilizado em estudos em ambientes 

terrestres, entretanto, Carranza e colaboradores (2012) utilizaram este índice em ambientes 

aquáticos para quantificar o papel funcional de cada bacia hidrográfica e a sua importância 

como stepping stones para a conectividade e conservação de uma lontra ameaçada de extinção 

(Lutra lutra). Este estudo indica a variada aplicação e efetividade do índice em estudos de 

conservação voltados principalmente para espécies ameaçadas.  

Poucos foram os estudos que utilizaram em conjunto a teoria dos grafos e o Índice de 

Probabilidade de Conectividade (PC) para avaliar a conectividade da paisagem e quantificar os 

efeitos das características da paisagem sobre a capacidade de deslocamento de espécies de aves 

(Saura e Pascual-Hortal 2007; Awade et al. 2012; Trainor et al. 2013; Vergara et al. 2013). Isto 

se deve ao fato da dificuldade de obtenção de dados de movimentação animal, principalmente 

quando se deseja investigar os movimentos dispersivos. Esse é um processo complexo que 

envolve métodos bem definidos, que são caros e demandam grande disponibilidade de tempo 

em campo (Lima & Zollner 1996; Tischendorf & Fahrig 2000; Bélisle 2005). A utilização da 

radio-telemetria, por exemplo, pode ser uma técnica eficiente para avaliar os movimentos 
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dispersivos de determinada espécie. Mas geralmente os equipamentos são importados, podem 

ocorrer atrasos na entrega, problemas no acoplamento dos transmissores, além de que muitas 

vezes as aves que apresentam os radiotransmissores acoplados são predadas (Awade 2009). 

Ao analisar os resultados do dPC verificamos que não houve variações significativas na 

contribuição dos níveis de importância para as capacidades de deslocamento na matriz de 20 

m, 60 m e 110m para Formicivora littoralis. De modo geral houve um aumento pouco 

expressivo dos níveis de importância Muito Baixa e Baixa e um aumento do nível de 

importância Intermediária, enquanto que os níveis de importância Alta e Muito Alta 

mantiveram a mesma porcentagem de contribuição com o aumento da capacidade de 

deslocamento na matriz. Este resultado se opõe aos encontrados por Alexandre (2013) e Saura 

& Rubio (2010), que verificaram um aumento dos níveis de contribuição mais altos com o 

aumento da capacidade de deslocamento na matriz. A perda das manchas de habitat 

classificadas como muito importantes irá proporcionar uma redução brusca da conectividade da 

paisagem para F. littoralis, além de diminuir a disponibilidade de habitat para a espécie. 

Vergara e colaboradores (2010) verificaram, por exemplo, que para espécies de aves florestais 

a perda de fragmentos vizinhos pode reduzir a probabilidade de uma mancha vir a ser ocupada.  

De modo geral para o dPC e suas frações (intra, flux e connector) as manchas que 

apresentaram o nível de importância Muito Alta se mantiveram as mesmas com o aumento da 

capacidade de deslocamento na matriz. Estas frações permitem a identificação do tipo de ação 

de gestão mais apropriado para aumentar os movimentos e aumentar a conectividade total para 

as populações (Trainor et al. 2013). Para o dPC destacaram-se seis grandes blocos de manchas 

com nível de importância Muito Alta. Ao avaliar cada uma das três frações que influenciam a 

conectividade dentro da métrica dPC, com relação ao nível 5 (importância Muito Alta) a fração 

intra apresentou quatro grandes blocos, correspondendo a 0,2% das manchas. Nessa fração 

cerca 80% das manchas de habitat na paisagem foi representada pelo nível de importância 

Muito Baixa, o que reflete o predomínio de manchas pequenas na região de distribuição do 

Formigueiro-do-litoral. Para o dPCflux também foram gerados quatro grandes blocos, estes não 

foram os mesmos do que os encontrados  para o dPCintra, uma vez que a primeira fração 

corresponde ao fluxo de dispersão para outras manchas de habitat ou a partir delas e a segunda 

leva em consideração apenas o atributo da mancha, neste caso, a área. Por fim, a fração 

dPCconnector foi a mais restritiva apontando somente um grande bloco de importância Muito 

Alta, este bloco de manchas representa a Restinga de Massambaba. Para a conectividade 

funcional da paisagem, essa região é crítica, pois está funcionando como um elemento de 

ligação, facilitando a dispersão da espécie entre outras manchas de habitat. Dentro da mesma 
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paisagem e para a mesma espécie focal, diferentes manchas podem desempenhar papéis 

distintos, dependendo de sua posição topológica e de suas características intrínsecas de habitat. 

Esses papéis nem sempre coincidem nas mesmas manchas críticas, especialmente quando as 

distâncias de deslocamento na matriz não são muito elevadas (Saura & Rubio 2010). 

Verificamos que a partir dos valores gerados pelo Índice de Probabilidade de 

Conectividade (PC) a conectividade funcional da paisagem para Formicivora littoralis na sua 

área de distribuição apresentou-se muito baixa. Isto pode ser um reflexo do fato de que as 

manchas de habitat representam apenas 6% da área de extensão de ocorrência da espécie, onde 

a área total da paisagem analisada é cerca de 15 vezes maior do que a área de habitat. De 

qualquer modo, verificamos que na paisagem de distribuição de Formicivora littoralis, a 

conectividade é baixa, há uma reduzida quantidade de manchas de habitat e essas em sua 

maioria apresentam pequenas áreas. A persistência de espécies animais em tais condições, ou 

seja, em paisagens que abrigam uma baixa quantidade de cobertura de habitat distribuída em 

pequenas áreas, vai depender da capacidade dos indivíduos se movimentarem dentro das redes 

de habitat (Hanski 1999; Mayer et al 2009). 

 

4.3 Indicação de áreas prioritárias para a conservação de Formicivora littoralis 

As manchas prioritárias para conservação são aquelas que apresentaram o maior valor 

dPC e foram classificadas no nível de importância Alta e Muito Alta. Logo, são as que melhor 

contribuem para a disponibilidade do habitat e conectividade da paisagem para Formicivora 

littoralis. Geralmente o índice PC sofre uma tendência a atribuir maior importância às manchas 

maiores (Ferrari et al. 2007). Entretanto, entre as 194 manchas com nível de importância 4 e 5, 

apenas as duas primeiras apresentaram as maiores áreas e os maiores valores dPC (Apêndice 

2). Mas ainda assim, as maiores áreas encontram-se em manchas classificadas no nível de 

importância Alta e Muito Alta. Destas manchas classificadas como prioritárias cerca de 6% não 

são capazes de suportar sequer um território, pois são áreas muito pequenas, menores do que os 

0,3 ha que correspondem ao tamanho do território da espécie (Chaves 2014, dados não 

publicados). Contudo, essas manchas podem servir como stepping stones, uma vez que o 

índice leva em conta outras características além da área da mancha. Logo, apesar de pequenos 

esses fragmentos são importantes para a manutenção da conectividade funcional de F. littoralis 

na paisagem. 

A conservação de aves especialistas de habitat em paisagens fragmentadas requer 

identificar não só as manchas críticas que influenciam a persistência da população local, mas 



92 

 

também a manutenção de redes de manchas que forneçam conectividade e condições 

adequadas de habitat necessárias para assegurar a persistência regional (Vergara et al. 2013). 

Assim, para a conservação da Formicivora littoralis, além das manchas classificadas como 

prioritárias, os gestores devem procurar proteger as redes de habitat identificadas através da 

análise do número de componentes para a capacidade de 700 m de deslocamento na matriz. 

Para esta distância, a análise gerou 19 componentes que apresentaram as maiores áreas e 

consequentemente abrigam o maior número de territórios, permitindo uma persistência em 

longo prazo das populações de F. littoralis através da paisagem. Os mapas gerados através das 

análises do Número de Componentes para os movimentos rotineiros e dispersivos (Figs. 4-9) 

também podem ser utilizados para priorizar ações de conservação, como a identificação das 

áreas onde uma restauração ambiental se faz necessária para aumentar a conectividade da 

paisagem para a espécie. Ações de recomposição com espécies vegetais nativas de restinga e 

savana estépica se fazem necessárias em áreas que foram degradadas por ações humanas, de 

modo a diminuir o isolamento das manchas de habitat e aumentar a quantidade de habitat 

disponível na paisagem. A decisão de priorizar a manutenção do habitat em detrimento da 

restauração, ou vice-versa, vai depender da estrutura da paisagem da região foco. Em geral, 

quando a cobertura do habitat é alta e as distâncias inter-manchas são baixas, os gestores 

devem priorizar a manutenção dos componentes, enquanto a restauração do habitat é 

recomendada para áreas com baixa conectividade (Urban & Keitt 2001). 

Cabe ressaltar que, dentre as áreas destacadas como prioritárias - aquelas com o maior 

valor dPC e que apresentam as maiores áreas podendo abrigar os maiores números de 

territórios – 29 manchas de habitat não se encontram cobertas por qualquer Unidade de 

Conservação. Este resultado é preocupante, pois significa que estas áreas apresentam alta 

vulnerabilidade, estando susceptíveis a ameaças relativas a intervenções humanas. Qualquer 

supressão da vegetação que possa vir a ocorrer, dependendo de sua dimensão, poderá diminuir 

a conectividade da paisagem e até aumentar o isolamento das populações, oferecendo risco 

adicional à viabilidade populacional de F. littoralis. É, portanto, altamente recomendável que 

essas manchas prioritárias sejam protegidas por UCs de Proteção Integral. A incorporação 

destas manchas ao Parque Estadual da Costa do Sol, por exemplo, seria uma ação de suma 

importância para a conservação de Formicivora littoralis. A região da Restinga da 

Massambaba foi a que apresentou a primeira posição no ranking de priorização. Essa região 

não é só critica para a manutenção da conectividade da paisagem como também apresenta a 

maior possibilidade de suportar populações viáveis da espécie. De fato, é a região que abriga as 

maiores populações de F. littoralis (Mattos et al. 2009). Além disso, a Restinga da 
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Massambaba foi categorizada como uma das 163 Áreas Importantes para a Conservação das 

Aves no Brasil (IBAs) pela BirdLife International, principalmente pela presença do 

Formigueiro-do-litoral (Bencke et al. 2006). Essas áreas se caracterizam pela presença de um 

grande número de aves ameaçadas e endêmicas de distribuição restrita.  

A conservação das manchas de habitat classificadas como nível de importância Alta e 

Muito Alta poderá favorecer não somente a persistência de F. littoralis, mas também outras 

espécies de ave, como Mimus gilvus (Vieillot 1807) que está ameaçada regionalmente, de 

anfíbio, como o endêmico Rhinella pygmaea (Myers & Carvalho 1952) e de réptil, como o 

endêmico e criticamente em perigo Liolaemus lutzae Mertens, 1938 (Machado et al. 2005; 

Rocha et al. 2005). Além disso, a preservação do ecossistema de restinga é de suma 

importância, uma vez que são ambientes relativamente frágeis devido ao seu solo pobre e a alta 

salinidade de algumas áreas (Hay et al. 1981). Como consequência, a supressão da vegetação 

resulta em dificuldades futuras para a recomposição do habitat (Rocha et al. 2005). 

Nossos resultados indicam que os esforços mais urgentes voltados para a conservação 

de F. littoralis deveriam ser direcionados à inclusão das quatro manchas de habitat 

classificadas como de maior prioridade no sistema de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral (Tab. 2, Fig. 19). Ressaltamos que incluir esse conjunto de áreas que totaliza pouco 

mais de 400 ha no sistema de UCs de Proteção Integral não parece representar uma meta muito 

custosa, mas essa ação seria de suma importância para a conservação de F. littoralis, já que 

estas manchas apresentam valores elevados de dPC para manutenção da conectividade, 

possuem áreas de tamanho factível para sustentar populações locais viáveis, com 500 

indivíduos ou mais, em potenciais metapopulações independentes e ainda não protegidas por 

UCs de Proteção Integral.   

Este resultado de priorização espacial de áreas para conservação é particularmente útil 

para a tomada de decisões no planejamento da paisagem e desenho de reservas, já que permite 

concentrar os esforços conservacionistas nas áreas que são mais importantes para a manutenção 

da conectividade, onde uma eventual perda de habitat teria um impacto mais crítico sobre a 

rede de habitat remanescente e sobre a disponibilidade de habitat para a espécie (Saura & 

Pascual-Hortal, 2007).  

 

5. CONCLUSÕES 

 Nossos resultados demonstram que a abordagem que  esenvo ve os nesse estu o    

baseada na teoria de grafos, no conceito de disponibilidade de habitat e em uma visão 
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probabilística das conexões entre as  anc as  e  a itat   nas  istintas esca as  os  ovi entos 

rotineiros e  ispersivos     permitiu avaliar como a paisagem encontra-se funcionalmente 

conectada e qual a estrutura de redes de habitat para Formicivora littoralis em toda a sua área 

de distribuição. Essa abordagem também possibilitou identificar quais os elementos da 

paisagem são mais importantes para a conservação da espécie. 

Verificamos que houve um aumento da disponibilidade do habitat para a espécie, com o 

aumento da capacidade deslocamento na matriz.  Num cenário mais realista, ao ser considerada 

a capacidade de 20 m de deslocamento, a conectividade funcional da paisagem na área de 

distribuição de Formicivora littoralis apresenta-se muito baixa. Considerando esse limiar de 

deslocamento que corresponde aos movimentos rotineiros de alta frequência, o habitat 

disponível para as populações na paisagem da área de extensão de ocorrência de F. littoralis 

apresenta-se fragmentado e estruturado em 351 redes de habitat distintas, das quais mais da 

metade são compostas por uma única mancha. Isto significa que as manchas de habitat 

encontram-se muito isoladas umas das outras, o que diminui a quantidade de manchas de 

habitat que a espécie pode vir a colonizar.  A situação é ainda agravada pelo fato de que apenas 

32% das manchas de habitat seriam capazes de sustentar populações viáveis da espécie.  

De modo geral houve pouca variação dos níveis de importância relativa de cada mancha 

com o aumento da capacidade de deslocamento na matriz. As manchas que foram classificadas 

como muito importantes são críticas para a manutenção da conectividade da paisagem para F. 

littoralis. No ranking de manchas prioritárias de acordo com os valores de dPC a região da 

Restinga da Massambaba foi considerada a mais importante para manter a conectividade 

funcional para a espécie. Apesar de 72% das manchas de habitat presentes na área de 

distribuição da espécie estar protegida por alguma Unidade de Conservação, esta região ainda 

sofre ameaças, principalmente pela forte especulação imobiliária. A abordagem de priorização 

que aplicamos permitiu indicar que os esforços mais urgentes voltados para a conservação de 

F. littoralis deveriam ser direcionados às quatro manchas de habitat classificadas como de 

maior prioridade      oca iza as nos  unicípios  e  aricá   gua a  ran e    o  e ro  a    eia 

e  a o  rio     no senti o  e inc uí-las no sistema de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral. Essa ação seria de extrema importância para a conservação da espécie alvo, já que 

estas manchas apresentam valores elevados de dPC para manutenção da conectividade, 

possuem áreas de tamanho factível para sustentar populações locais viáveis, com 500 

indivíduos ou mais, em potenciais metapopulações independentes e ainda não protegidas por 

UCs de Proteção Integral. Assim, nossos resultados confirmam que a conectividade da 

paisagem é uma questão crítica a ser considerada na tomada de decisão sobre questões 
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relacionadas ao planejamento de conservação e à viabilidade das populações de Formicivora 

littoralis nas restingas fluminenses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Em uma perspectiva mais geral, esta dissertação investigou os padrões de 

movimentação na matriz e avaliou a conectividade funcional para uma espécie de ave em 

perigo de extinção, Formicivora littoralis. Através de uma abordagem baseada em grafos e 

redes este estudo avaliou a estrutura espacial, a disponibilidade e a conectividade de habitat 

para as populações desta espécie, ao longo de toda a sua distribuição geográfica.  

A investigação sobre os movimentos de F. littoralis revelou que a espécie foi capaz de 

cruzar matrizes não vegetadas e herbáceas sem stepping-stones entre manchas de habitat, sendo 

os movimentos fortemente limitados pela distância entre as mesmas. Cada tipo de matriz 

forneceu uma permeabilidade diferente para a capacidade de deslocamento na matriz para F. 

littoralis. Foi observada uma maior limitação da capacidade de deslocamento para as matrizes 

sem stepping stones, de forma que estes elementos parecem ser bastante importantes para 

facilitar a movimentação da espécie através da matriz. A matriz de estrada não pavimentada 

teve uma baixa permeabilidade para F. littoralis, enquanto as estradas pavimentadas 

funcionaram como uma barreira para o deslocamento da espécie. Tornar a matrizes mais 

similares às manchas de habitat pode ser uma das alternativas para reduzir a susceptibilidade 

das espécies. Além disso, os stepping stones podem ser considerados como uma importante 

alternativa a corredores florestais no manejo de paisagens fragmentadas, a fim de facilitar os 

movimentos dos organismos e conectar populações espacialmente separadas.  

Verificamos que as capacidades de deslocamento na matriz para os movimentos 

rotineiros e dispersivos afetaram a conectividade da paisagem de modo distinto. Para a 

probabilidade de 50% de deslocamento na matriz, referente aos movimentos rotineiros de alta 

frequência (20 m), o habitat disponível para as populações na paisagem da área de distribuição 

de F. littoralis apresenta-se muito pouco conectado e estruturado em 351 redes de habitat 

distintas. Já para a probabilidade de 1% de deslocamento na matriz, referente aos movimentos 

dispersivos de baixa frequência (700 m), o habitat disponível para as potenciais 

metapopulações na paisagem da área de extensão de ocorrência de F. littoralis apresenta-se 

bem mais conectado e estruturado em 19 redes de habitat distintas. 

O bloco de manchas da Restinga da Massambaba apresentou o maior valor de dPC 

(nível 5). Este valor representa a sua importância em termos de conectividade na paisagem, de 

modo que cada uma dessas manchas torna-se prioritária para conservação, uma vez que a sua 

perda causaria uma grande diminuição da disponibilidade de habitat para F. littoralis. Esforços 
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de conservação e redes de reservas devem, portanto se concentrar em proteger estas áreas 

(manchas de habitat) que apresentaram um nível de importância Alta e Muito Alta, já que a 

disponibilidade de habitat para esta espécie se encontra baixo, pois as manchas de habitat estão 

mal conectadas.  

Portanto pode-se concluir que F. littoralis possui uma baixa capacidade de realizar 

conexões entre os fragmentos de habitat, sendo esta uma informação essencial a ser 

considerada em medidas de conservação, já que a espécie está presente em ambientes 

fragmentados e essa baixa capacidade de cruzamento da matriz resulta em uma quantidade 

reduzida de manchas de habitat disponíveis que a espécie pode colonizar. Isto pode trazer 

graves consequências para a dinâmica das populações, pois estas estarão menos conectadas, 

com possibilidade de diminuição do fluxo biológico, o que pode levar inclusive à diminuição 

da variabilidade genética, tornando estas populações mais susceptíveis a extinções locais. A 

persistência das populações de F. littoralis na Região dos Lagos Fluminenses requer a 

manutenção das redes de moitas de restinga e de vegetação de savana estépica que forneçam 

habitat e conectividade para a espécie. A abordagem de priorização que aplicamos permitiu 

indicar que os esforços mais urgentes voltados para a conservação de F. littoralis deveriam ser 

direcionados às quatro manchas de habitat classificadas como de maior prioridade     localizadas 

nos  unicípios  e  aricá   gua a  ran e    o  e ro  a    eia e  a o  rio     no senti o  e 

incluí-las no sistema de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Essa ação seria de 

extrema importância para a conservação da espécie alvo, já que estas manchas são bem 

conectadas, possuem áreas capazes de sustentar populações locais viáveis, em potenciais 

metapopulações independentes e ainda não protegidas por UCs de Proteção Integral. Assim, 

nossos resultados confirmam que a conectividade da paisagem é uma questão crítica a ser 

considerada na tomada de decisão sobre questões relacionadas ao planejamento de conservação 

e à viabilidade das populações de Formicivora littoralis nas restingas fluminenses. O 

Formigueiro-do-litoral é a espécie bandeira do Parque Estadual da Costa do Sol, assim ações 

que visem à conservação da espécie também irão ajudar outras espécies que se encontram 

ameaçadas de extinção e que estão presentes na área de distribuição da F. littoralis. Além de 

contribuir para a preservação do ecossistema de restinga que vem sendo constantemente 

ameaçado pela forte especulação imobiliária na região.  

Em suma, nossos resultados evidenciam a necessidade de estudos voltados a avaliar o 

padrão da movimentação das espécies em ambientes fragmentados, para permitir combiná-los 

com métricas e modelos de grafos de paisagem e assim possibilitar uma medição consistente da 

conectividade do habitat e a identificação de áreas prioritárias para conservação de uma 
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determinada espécie, especialmente se esta for endêmica e/ou ameaçada de extinção. Além 

disso, nossos estudos atenderam a duas ações propostas pelo Plano de Ação Nacional para a 

Conservação do Formigueiro-do-litoral: a ação 2.14, "Realizar estudos sobre a capacidade de 

deslocamento de indivíduos de Formicivora littoralis entre fragmentos de habitat" e a ação 

2.21, "Analisar a estrutura espacial e a conectividade do habitat para Formicivora littoralis ao 

longo de sua área de distribuição, avaliando a conectividade da paisagem em termos estruturais 

e funcionais".  

Sugerimos que estudos futuros devem tentar avaliar a viabilidade de metapopulações de 

Formicivora littoralis, abordando a dinâmica das populações locais e dos movimentos 

dispersivos dos indivíduos entre os componentes. Neste contexto, a utilização de modelos 

populacionais e análises genéticas para cada componente pode ajudar a identificar os diferentes 

níveis de estruturação das populações e fornecer informações relevantes e complementares à 

análise de conectividade da paisagem. Também se faz necessária a elaboração de um 

mapeamento mais atual da cobertura do solo na extensão de ocorrência da espécie, baseado em 

imagens de alta resolução, a fim de que os diferentes tipos de matrizes possam ser identificados 

e incorporados nas análises de conectividade funcional para essa espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE 1 

 
 

The effects of the matrix permeability on gap-crossing movements of the Restinga 

Antwren (Formicivora littoralis) in the southeastern of Brazilian Atlantic Forest 

 

Amanda Quina Navegantes, Renato Crouzeilles, Maria Lucia Lorini, Henrique Rajão and Rui 

Cerqueira 

A. Navegantes (corresponding author)/R. Crouzeilles 

Graduate Program in Ecology, Department of Ecology, Laboratory of Vertebrates, Federal 

University of Rio de Janeiro, CP 68020, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-590, Brazil. E-mail: 

amanda_navegantes@hotmail.com, Phone number/fax: +552184335737. 

A. Navegantes/R. Crouzeilles/R. Cerqueira 

Department of Ecology, Laboratory of Vertebrates, Federal University of Rio de Janeiro, CP 

68020, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-590, Brazil. 

M. L. Lorini 

Department of Natural Sciences, Federal University of the State of Rio de Janeiro 

(UNIRIO), Rio de Janeiro, RJ, CEP 22290-255, Brazil. 

H. Rajão 

Departamento of Biology, Center for Life Sciences and Medicine, Pontifical Catholic 

University of Rio de Janeiro–PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 

Date of the manuscript draft:  

Word count (including text, references, tables, and caption): 



104 

 

Abstract  

Despite the importance of considering the matrix heterogeneity, few studies have assessed the 

influence of permeability of different matrix types and the effects of the presence of stepping 

stones on  ir ’s gap-crossing movements. The present study aims to evaluate if different types 

of matrix and the presence of stepping stones influence gap-crossing movements of 

Formicivora littoralis. As well as evaluating the matrix permeability gradient for this species. 

We used playback technique to stimulate individuals to cross six matrix types (non-vegetated 

with and without stepping stones, herbaceous with and without stepping stones, paved and 

unpaved road) between 153 habitat patches in Restinga de Massambaba-RJ, Brazil. Gap-

crossing movement of Formicivora littoralis was negatively influenced by increased distance 

between habitat patches, and also varied among matrix types. The species presented an 

extremely low gap-crossing movement on roads, especially in the paved road. Already non-

vegetated and herbaceous matrix did not represent a barrier to the movement of F. littoralis, 

since the species crossed an inter-habitat distance of about 80 m in a non-vegetated matrix with 

stepping stones. The presence of these vegetation structures increased the similarity between 

these matrix and resulted in an increase on F. littoralis gap-crossing movement. In our study it 

was possible to detect a movement permeability gradient, in which herbaceous and non-

vegetated with stepping stones were the most permeable, followed by those without stepping 

stones and lastly unpaved and paved road.  These last proved to be highly impermeable matrix 

for F. littoralis. We conclude that the matrix composition and the presence of stepping stones 

exert strong effects on gap-crossing movements of F. littoralis at the landscape scale. 

Constituting important factors to be considered in assessments of landscape connectivity for 

species. 

Keywords: Conservation, Fragmentation, Stepping stones. 
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Introduction 

The rate of changing in landscapes by human actions has widely modified the native 

cover and configuration (Ewers & Didham 2006; Fischer & Lindenmayer 2007). Such 

modifications result in habitat loss and fragmentation, causing negative effects on biodiversity 

and potentially leading to species extinction (D´Eon et al. 2002). For example, small and 

isolated populations are more likely to become locally extinct due to stochastic and 

demographic effects, such as environmental factors and endogamy, respectively (Hanski & 

Simberlof 1997). However, as the organism's respond to landscape configuration, gap-crossing 

movements may enhance population persistence through landscape connectivity (Taylor et al. 

1993; Aben et al. 2012). Such movements depend on the organism's ability to cross matrix 

gaps that differs in structure, composition and permeability for species (Ricketts 2001; Gobeil 

and Villard 2002), and are also negatively related to inter habitat distances (Andrén 1994; 

Fahrig 2003). For example, the gap-crossing probability of a species may have a negative 

exponential decrease with the increase of inter habitat distance (Urban and Keitt 2001; Saura 

and Pascual-Hortal 2007), or decrease as a logistic function (Rail et al. 1997; Awade and 

Metzger 2008; Awade et al. 2012). To date, few studies have assessed the influence of 

different matrix types permeability and inter habitat distance on gap-crossing movements 

(Castellón and Sieving 2006; Kennedy and Marra 2010; Aben et al. 2012). 

Particularly, an organism may play two types of gap-crossing movements: dispersive 

and into its home range (Grubb and Doherty 1999). Dispersal gap-crossing usually involves 

long distances and are low frequent, searching for new territories after birth or migration and 

intensifying local competition for territories (Lima and Zollner 1996; Grubb and Doherty 1999; 

van Dyck and Baguette 2005). Home range gap-crossing (gap-crossing only hereafter) occurs 

year-round, involving shorter travel distances that may connect, at least, two habitat patches 

within the home range, and are related to daily activities of organism as foraging, territorial 
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defense, reproduction and rest (Burt 1943; Grubb and Doherty 1999; van Dyck and Baguette 

2005; Fryxell et al. 2008). These short and frequent movements are fundamental to minimize 

the effects of habitat loss and fragmentation, potentially enhancing the available habitat for the 

organism in the landscape (Rolstad 1991). 

The gap-crossing movements depends not only on isolation between habitat patches, 

but also on matrix permeability (Aben et al., 2012). The few studies, mainly for birds, 

quantifying how matrix heterogeneity affect gap-crossing movements had found that species 

are strongly affected by matrix type (e.g. Castellón and Sieving 2006; Kennedy and Marra 

2010; Aben et al. 2012). However, these movements has only been quantified in one matrix 

type (e.g. Desrochers and Hannon 1997; Awade and Metzger 2008; Robertson and Radford 

2009). Furthermore, different vegetation structures present in the matrix, such as corridors and 

stepping stones, may also affect the gap-crossing movements (e.g. Boscolo et al. 2008; Uezu et 

al. 2008; Doerr et al. 2011). For example, stepping stones may: i) reduce the distance between 

habitat patches (Boscolo et al. 2008; Kennedy and Marra 2010); ii) reduce predation risk 

(Baum et al. 2004); iii) serve as habitat (Uezo et al. 2008); and iv) provide greater connectivity 

between habitat patches (Doerr et al. 2011). Thus, despite the great importance of stepping 

stones to facilitate gap-crossing movements, studies only pointed out if these elements were 

present in matrix. There is a lack of evaluation of the effects of stepping stones for 

permeability of the similar and/or different matrix types (e.g. Castellón and Sieving 2006; 

Boscolo et al. 2008; Robertson and Radford 2009; Kennedy and Marra 2010). 

In this paper, we evaluated the effects of inter habitat distance and matrix types on gap-

crossing probability of a threatened bird species (Formicivora littoralis, Thamnophilidae). We 

compared such movements in six matrix types: non-vegetated with stepping stones, non-

vegetated without stepping stones, herbaceous with stepping stones, herbaceous without 

stepping stones, paved road and unpaved road. Specifically, we asked: i) do the matrix type 
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influences gap-crossing movements? ii) is there a gradient of matrix permeability? iii) is there 

an effect of stepping stones presence in matrix? and, iv) which function fits better the gap-

crossing probability for each matrix type? We hypothesized that matrix with stepping stones 

are more permeable, followed for those without stepping stones, and finally the roads, which 

should be highly impermeable for F. littoralis. Analyses were carried out in a restinga 

ecosystem, vegetation which occupies the sandy coastal plains of the Atlantic coast of Brazil 

(Zamith and Scarano, 2006). The restinga ecosystem is unique because it comprises a pool of 

species with high ecological plasticity (Scarano 2002), and provide important habitat for 

endemic species of plants and animals, which are threatened with extinction (Araujo and 

Maciel 1998). To our knowledge, no one study of gap-crossing movements has been conducted 

in restinga environments with birds. 

Methods 

Study area  

The restinga ecosystem is characterized by vegetation communities present in coastal plains 

formed by marine deposits in the late Quaternary that stand between the sea and the Atlantic 

 orest  ountain c ain (  ’  a er 1977; Lacer a et al. 1984; Scarano 2002). Such ecosystem is 

composed by open areas, naturally fragmented in habitat patches with different sizes (Rocha et 

al. 2007). In Brazil, the restinga is associated with Atlantic Forest biome and originally 

occupied approximately 15% of the Brazilian territory (1,306,000 km
2
), but currently over 90% 

of its original vegetation was destroyed (Capobianco 2002). Real estate speculation, different 

tourist activities and salt industry, constitutes the main threats to restinga ecosystem (Rocha et 

al. 2007).  

Field work was conducted at Restinga de Massambaba (22
0
 56’   – 42

0
 19’ O/22

0
 56’   

– 42
0
 6’ O) in t e state o  Rio  e Janeiro  Brazi . T is restinga is the most threatened in Rio de 
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Janeiro, presenting 76,3 km
2
 of area with an extension of 48 km. The average annual rainfall is 

about 800 mm, which is relative reduced compared to the rest of the coast of Rio de Janeiro 

(Barbiére 1997). The dry season occurs during the winter and the average temperature is 

around 25
0
C (Barbiére 1984). This restinga is under a Strictly Protected Area (Parque Estadual 

da Costa do Sol), and also under the Plant Diversity Center (CDV in Portuguese acronym) of 

Cabo Frio, one of the 14 CDV of Brazil due to its great diversity and high number of plant 

species (Araujo et al 2009). The Restinga de Massambaba is listed as a Priority Areas for 

Biodiversity, and has its priority action indicated as "extremely high" in classes of biological 

importance (MMA/Portaria N° 9 de 23/01/2007). 

 We selected 18 sampling areas (Fig. 1) to assess the movements of F. littoralis between 

habitat patches based on IKONOS satellite imagery (2012), available in Google Earth and 

checked in the field. The predominant matrix type in the study area is non-vegetated without 

stepping stones. We selected six matrix types to evaluate the effects of inter habitat distance 

and matrix permeability on gap-crossing probability of F. littoralis. The matrix types selected 

were: non-vegetated with stepping stones, non-vegetated without stepping stones, herbaceous 

with stepping stones, herbaceous without stepping stones, unpaved and paved road. The two 

types of non-vegetated matrix included denuded areas with soil covered by sand and areas 

degraded by human actions, while the two types of herbaceous matrix included areas with soil 

covered by any type of grass vegetation. Roads included an unpaved roads with low traffic and 

a paved highway with high traffic flow.  

 

Study species  

The endemic bird species of Rio de Janeiro, Formicivora littoralis (Thamnophilidae), is 

categorized as Endangered at global levels due to its restricted distribution and its highly 
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fragmented habitat (IUCN 2013). Formicivora littoralis is restricted to bromeliads and cactus 

rich dense restinga scrub, growing on sand bars and other scrub vegetation on coastal hillsides 

(Gonzaga and Pacheco 1990; Navegantes 2009; Mattos et al. 2009). It is reluctant to cross even 

trail-sized openings (Gonzaga and Pacheco 1990), moving around through leaps and bounds, in 

sandy soil or through the branches, sometimes making short flights (Gonzaga and Pacheco 

1990). Formicivora littoralis is a small insectivorous passerine, territorialist (Zimmer and Isler 

2003), and easily detectable throughout the year (Mattos et al. 2009). Thus, such species is a 

good example to study the effects of habitat loss and fragmentation on small and isolated 

populations. 

 

Movement between habitat patches 

Playback technique was used to evaluate gap-crossing movements of F. littoralis. Such 

technique consisted in the reproduction of previously recorded vocalization of the focal species 

in the edge of the origin patch to detect and attract an individual of the focal species to the edge 

of the origin patch. After, another playback was reproduced in the edge of the destination 

patch, stimulating a gap-crossing movement. Playback technique is appropriate for assessing 

species ability to move between habitat patches, but it is limited to describe home range gap-

crossing movements, once the playback simulate a territorial invasion by an intruder co-

specific (Falls 1981; Rail et al. 1997; Awade and Metzger 2008). Previous experience found 

that F. littoralis responds well to playback (Mattos et al. 2009; Navegantes 2009; Alvarez et al. 

2010). 

Gap-crossing trials were performed from January 2012 to April 2013, between 06:00h 

and 09:00h and 15:30h and 17:30h, avoiding rainy and windy days. The playback sequence 

consisted of 1 min of vocalization emission, followed by 30 seconds of silence. This sequence 
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was reproduced continuously three times for about 5 minutes. We considered three classes of 

distance between habitat patches (0-30 m, 31-60 m and 61-100 m) with, approximately, 10 

pairs of habitat patches evaluated into each class for each matrix type. The inter habitat 

distance for gap-crossing traits ranged between 9-109 m for non-vegetated and herbaceous with 

or without stepping stones matrix, and 7-58 m for both, unpaved and paved road matrix. The 

maximum inter habitat distance tested did not exceed around 100 m due the reduced motivation 

of F. littoralis in respond to distances greater than this value. Control trials were carried out 

into the habitat patches to measure the natural rate of decline in response to playback with 

increasing distance. It permits discern avoidance of gap-crossing movement and lack of 

response of the species. The distances tested ranged between 13-94 m and the movements were 

stimulated by one observer. Other person followed the movement of the individual tested to 

ensure the identity of the individual that was responding. We considered a positive response if 

the species exhibited gap-crossing movement reaching, at least, 5 m from the destination point 

in the control trials. Independent samples were obtained testing different individuals for both, 

gap-crossing and control trials.  

#Figure 1 approximately here# 

 

Data analysis 

We used an information theoretic approach (Burnham and Anderson 2002) to select the best 

model explaining the effects of inter habitat distance on gap-crossing probability of F. 

littoralis. We performed one analysis for each matrix type, totalizing six separate analyses. We 

compared three candidate models varying the distribution assumption of the gap-crossing 

probability (dependent variable) in function of inter habitat distance, as follow: i) null model - 

the intercept and error assume a constant value, with inter habitat distance does not affecting 

gap-crossing probability; ii) exponential decay model - the gap-crossing probability presents a 



111 

 

negative exponential decrease with the increase of inter habitat distance (Urban and Keitt 2001; 

Saura and Pascual-Hortal 2007; Awade et al. 2012), and iii) logistic model - the gap-crossing 

probability decreases as a logistic function with the increase of inter habitat distance (Rail et al. 

1997; Awade and Metzger 2008; Awade et al. 2012). We calculated for each model the Akaike 

Information Criterion corrected for small samples (AICc), and the Akaike weight (wi), which 

indicates the probability of a model to be the best within the set of candidate models (Burnham 

an   n erson 2002). We co pare  t e    c va ue a ong t e can i ate  o e s (Δi=   c – 

 ini u     c) an  t e  o e s wit  Δi ≤ 2 were consi ere  t e  ost p ausi  e. T ese 

analyses were carrie  out using t e package “    e” (Bo ker an  R Deve op ent  ore Tea  

2011) in the R 2.12 environment (R Development Core Team 2010). 

Results 

We carried out 153 stimulations of gap-crossing movements for Formicivora littoralis, 

with 48 positive responses (success in the gap-crossing trait). In general, F. littoralis was able 

to cross the six matrix types analyzed (Fig. 2). The maximum, minimum and mean ± standard 

deviation values in meters for positive gap-crossing traits were: 79, 9, 40 ± 23 m for non-

vegetated with stepping stones; 38, 9, 32 ± 19 m for non-vegetated without stepping stones; 62, 

10, 42 ± 28 m for herbaceous with stepping stones; 30, 12, 34 ± 18 m for herbaceous without 

stepping stones; 11, 8, 9 ± 1 m for unpaved road; and only one positive gap-crossing movement 

of 13 m for paved road (Fig. 2). When all matrix types were analyzed together the mean gap-

crossing distance was 37 ± SD 24 m. For control trials the shortest positive crossing distance 

was 13 m and the largest 66 m (mean 36 m ± SD 19) (Fig. 2). 

#Figure 2 approximately here# 

The gap-crossing movements of F. littoralis were greatly influenced by the distance 
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between habitat patches and the matrix type (Fig. 2; Table 1). Both models, exponential decay 

and logistic, presented a decreased gap-crossing probability with increasing distance between 

habitat patches in all matrix types (Fig. 2; Table 1). For four matrix types (non-vegetated with 

stepping stones, wi = 0.76; herbaceous with stepping stones, wi = 0.78; herbaceous without 

stepping stones, wi = 1; paved road, wi = 0.55), the exponential decay model was the only 

plausible model to predict the gap-crossing probability in function of the inter habitat distance 

(Tab. 1). The logistic model was only considered as the most plausible model in the non-

vegetated without stepping stones matrix (wi = 1), and as equally plausible to exponential 

 eca   o e   or unpave  roa   atrix t pe (Δ   c = 1.7  wi = 0.27; Table 1). The null model 

was only empirically supported in the paved road matrix (wi = 0.56; Table 1).  

 

#Table 1 approximately here# 

 

It is clear that each matrix type provide a different permeability for the F. littoralis gap-

crossing movement (Fig. 2; Table 1 and 2). The presence of stepping stones for both matrix, 

non-vegetated and herbaceous provided an increase in the capacity of F. littoralis perform gap-

crossing movements (Fig. 2; Table 1 and 2). According to the best fitted model, F. littoralis 

presented 50% of chance to cross distances up to 32 m in the matrix of  herbaceous with 

stepping stones matrix, followed by 28 m in non-vegetated with stepping stones matrix, 26 m 

in non-vegetated without stepping stones and 15 m in herbaceous without stepping stones 

matrix, had a very similar permeability, but smaller than the aforementioned and greater than 

unpaved and paved road. The paved road matrix can be classified as less permeable. 

#Table 2 approximately here# 
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Discussion 

The gap-crossing capacity of Formicivora littoralis was negatively influenced by 

increased distance between habitat patches, and also varied among matrix types. Confirming 

our hypothesis, the distances crossed by F. littoralis were higher in matrix with stepping 

stones, followed for those without stepping stones, and the roads as the less permeable matrix 

types. Independently of matrix type, the presence of stepping stones increased the probability 

of F. littoralis cross gaps. Removing the effects of stepping stones, herbaceous matrix was 

more permeable than non-vegetated matrix. The unpaved road had a low permeability for F. 

littoralis, while paved road may be considered an impermeable matrix, with the null model 

considered as plausible. In general, the data were best fitted to a negative exponential function, 

which means that such movements tends to present less abrupt decrease in gap-crossing 

probabilities. These findings suggest that the presence of stepping stones is more important to 

determine the exponential decay in gap-crossing probability of F. littoralis than the matrix type 

by itself.  

The matrix type influences the probability of F. littoralis cross gaps. It was confirmed 

because the result for all matrix types when analyzed together was different than those found 

for each matrix type separately. The matrix composition, structure and configuration has strong 

effects on gap-crossing movements of birds and may varies among species (e.g: Gobeil and 

Villard 2002; Kennedy and Marra 2010). For matrix types into closed landscapes (e.g. 

forested), gap-crossing movements of birds are usually restrict to small distances (<100 m), but 

into open landscapes (e.g. rural) such movements tends to be larger (Robertson & Radford 

2009). Thus, naturally open landscapes, as restingas, should have species with greater gap-

crossing movements in different matrix types. However for all matrix types, the gap-crossing 

probabilities of F. littoralis were shorter than 100 m. This reluctance is intrinsically related to 
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species characteristics, such as body size, demands for certain habitat and flight capacity 

(Bélisle and Desrochers 2002; Sieving et al. 1996). F. littoralis, has a small body size, is a 

habitat specialist species and presents a low flight capacity. Thus, the population persistence in 

an anthropic modified landscape depends on species ability to move successfully through the 

different matrix types, which may have different degrees of permeability for those movements. 

We found a gradient of matrix permeability for F. littoralis. The matrix composed by 

herbaceous or non-vegetated with stepping stones allowed the greater gap-crossing 

movements, followed by herbaceous or non-vegetated without stepping stones. Unpaved and 

paved roads proved the lower permeability for F. littoralis. Matrix with higher similarity to 

habitat patches facilities bird movement (Kennedy and Marra 2010), explaining the gradient of 

matrix permeability found in our study. Furthermore, there is a negative relationship between 

the species degree of dependence on forest environments and matrix permeability, which tends 

to be higher for species highly dependent on forest habitats (Aben et al. 2012). Although F. 

littoralis is not a forest species, it is highly dependent on dense patches of scrub vegetation, 

living almost exclusively inside of them. Roads are impermeable barriers to gap-crossing 

movement of some understory species (Develey and Stouffer 2001). F. littoralis occasionally 

crossed unpaved roads in response to playback. However, in paved road, only one positive 

crossing happened, with a width of 13 m. This highway connect two counts and has a high 

vehicular traffic. It is known that even narrow roads with low traffic volumes can reduce local 

movements of many insectivorous birds (Laurance et al. 2004). This avoidance is possibly due 

to many factors, as noise, high change in vegetation structure around of the roads (Forman and 

Deblinger 2000), and also edge influence (Laurance et al. 2004). Thus, matrix permeability is a 

fundamental factor to take into account when quantifying landscape connectivity for species 

(Aben et al. 2012), specially paved roads matrix, which may act as an impermeable barrier to 

individual flow, resulting in isolated populations.  
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The presence of stepping stones became different matrix types similar to each other in 

relation to their permeability for gap-crossing movements. This similarity is due to the increase 

of structural connectivity in landscape and similarity to habitat patches (Kennedy and Marra 

2010), which increased the gap-crossing probability of F. littoralis. Stepping-stones may be 

different vegetation structures depending on the species studied such as paddock trees (Fischer 

and Lindenmayer 2002),shrubs and trees (Kennedy and Marra 2010) and agroforest woodlots 

(Uezu et al. 2008). Some studies have found that the use of stepping stones by birds increased 

the functional connectivity in the landscape, reducing the distance between fragments 

(Boscolo et al. 2008; Uezo et al. 2008; Doerr et al. 2011). They concluded that these elements 

increase the biological flows, even for the less sensitive and generalists species, helping to 

restore ecological functions that are lost during the fragmentation process (Uezo et al. 2008), 

and contributing to the conservation of the species in little wooded landscapes (Boscolo et al., 

2008). Thus the lack of stepping stones in the matrix may impose severe restrictions on  ir ’s 

movement, reducing gap-crossing movements, especially for those with low gap-crossing 

capacity (Kennedy and Marra 2010) as F. littoralis. 

The function used to fit our models varied among matrix types. In general, the null 

model, was not empirically supported, showing that increase in distance presents a strong 

negative influence on gap-crossing movements of F. littoralis. Contrarily to other studies (e.g. 

Creegan and Osborne 2005; Awade and Metzger 2008, Awade et al. 2012), in general, our 

gap-crossing movements measured showed an exponential decay function. This difference 

probably happened because the gap-crossing movements tend to reduce more abruptly in less 

vegetated matrix. We found a best fit of gap-crossing probability for more vegetated matrix 

types (herbaceous or non-vegetated with stepping stones and herbaceous without stepping 

stones) with an exponential decay function, while for less vegetated matrix (non-vegetated 

without stepping stones, unpaved and paved roads), the null or logistic models were considered 
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equally plausible. In studies of Creegan and Osborne 2005; Awade and Metzger 2008 and 

Awade et al. 2012, the matrix type was open areas such as forest roads and pastures, i.e., less 

vegetated. Thus in matrix types less vegetated the gap-crossing probability falls more abruptly.   

 

Implications for conservation 

Formicivora littoralis, endemic bird species of Rio de Janeiro, has a low ability to cross 

gaps between habitat patches. The probability of these movements happens depends on the 

distance between habitat patches and also the matrix permeability. These factors can lead to 

serious consequences of population susceptibility, potentially resulting in local extinctions. 

Stepping stones could enhance landscape connectivity and also may be important 

stopover points for shelter and rest during more extensive gap-crossing movements (Fischer 

and Lindenmayer 2002). We suggest to test artificial stepping stones and verify, if they 

increase functional connectivity. Once in the gap-crossing trials, the species landed on dry 

twigs. In the most of cases, a shrub was not necessary.  

We should have special attention on roads, since they constrain gap-crossing capacity 

of many insectivorous birds. This matrix type is alarming, especially for endangered species. 

Since the decrease of individual flow may create isolated populations. The roads and other 

linear clearings in protected areas should be minimized and the widths of clearings limited or 

even an effective control of the number of vehicles.  

The matrix types that were more vegetated the gap-crossing movements tended to 

reduce less abruptly and the gap-crossing probability was higher in these matrix types 

(herbaceous or non-vegetated with stepping stones and herbaceous without stepping stones). 

We suggest that make the matrix with higher similarity to habitat patches is an alternative to 
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reduce the susceptibility of the species. Therefore evaluate the effects of different matrix types 

and its degree of permeability on gap-crossing movements is vital to species conservation and 

habitat restoration. 
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Table 1. The tables present the results of model selection for the best curve descriptive of 

variation of probability on gap-crossing movements of Formicivora littoralis between habitat 

patches based on distance for the six matrix types: non-vegetated with stepping stones; non-

vegetated without stepping stones; herbaceous with stepping stones; herbaceous without 

stepping stones, paved road and unpaved road. 

Model 

  

df AICc AICc wi 

a) non-vegetated with stepping stone  

Exponential   1 37.5 0.0 0.758 

Logistic   2 40.4 2.9 0.180 

Null   1 42.5 5.0 0.062 

b) non-vegetated without stepping stones  

Logistic   2 26.0 0.0 0.997 

Exponential   1 37.5 11.4 0.003 

Null   1 50.9 24.9 <0.001 

c) herbaceous with stepping stones  

Exponential   1 33.5 0.0 0.778 

Logistic   2 36.2 2.7 0.202 

Null   1 40.8 7.4 0.019 

d) herbaceous without stepping stones  

Exponential   1 19.1 0.0 0.988 

Null   1 28.0 8.9 0.011 

Logistic   2 36.3 2.7 <0.01 

e) unpaved road  

Exponential   1 12.7 0.0 0.632 

Logistic   2 14.4 1.7 0.268 

Null   1 16.4 3.7 0.099 

f) paved road  

Exponential   1 8.9 0.0 0.555 

Null   1 10.3 1.4 0.269 

Logistic   2 11.2 2.3 0.175 

 

 

 

 

 



119 

 

Table 2. Distance values for gap-crossing probabilities of 50% for the six types of matrix with 

respect to exponential and logistic models. 

Matrix type Logistic probability of 

50% of gap-crossing 

movement 

Exponential probability of 

50% of gap-crossing 

movement 

non-vegetated with stepping stones 31 m 28 m 

non-vegetated without stepping stones 26 m 20 m 

herbaceous with stepping stones 38 m 32 m 

herbaceous without stepping stones 25 m 15 m 

unpaved road 9 m 2 m 

paved road 0 m 0 m 

general 20 m 20 m 
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Figure 1.Location of the 18 sampling areas in Restinga de Massambaba, Rio de Janeiro, 

Brazil. 

Figure 2.The graphs represent the probabilities of gap-crossing movements between habitat 

patches, depending on the distance between them, estimated by the models: logistic 

(continuous line), exponential (dotted line) and null (dashed line) for the six matrix types: (A) 

non-vegetated with stepping stones; (B) non-vegetated without stepping stones; (C) herbaceous 

with stepping stones; (D) herbaceous without stepping stones, (E) paved road and (F) unpaved 

road. Black dots at the top of the graphs refer to positive response when gap-crossing 

movement occurred and  bottom spots refer to negative response, when no gap-crossing was 

observed in relation to the distances tested.  
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Figure 1 

 

Sampling areas 
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APÊNDICE 2 

 

Mancha dPC_0,5_20m classe_dPC_0,5_20m Area_m2 

Componente a que 

pertence_DM=700m 

Número 

de 

territórios 

Está protegida por 

UC de Proteção 

Integral? 

Componentes que 

não se encontram 

protegidos por UC de 

PI 

2843 58,48561 5 3376396 17 1125 Sim Sim 

2805 31,14691 5 2340426,9 17 780 Sim Sim 

2825 12,99724 5 1749832,1 17 583 Sim Sim 

39 2,487498 5 1572528 3 524 Sim Sim 

9 1,161107 5 1466060,1 6 489 Sim Sim 

3 1,082914 5 1426584,5 2 476 Sim Sim 

145 2,077461 5 1201057 15 400 Não Não 

370 0,7389615 4 1175616,2 16 392 Sim Sim 

15 0,6931101 4 1139388,3 7 380 Sim Sim 

2801 13,24014 5 1055501,5 17 352 Sim Sim 

104 2,437132 5 966712,46 15 322 Sim Sim 

2692 0,6280779 4 927703,16 19 309 Sim Sim 

1 0,4657447 4 919321,49 1 306 Não Não 

46 0,8937834 4 867756,98 13 289 Não Não 

2846 20,24096 5 815793,72 17 272 Sim Sim 

2822 8,534348 5 799719,57 17 267 Sim Sim 

60 2,126303 5 798539,6 15 266 Sim Sim 

2703 0,468496 4 773056,63 6 258 Sim Sim 

54 0,2639991 4 704366,99 6 235 Sim Sim 

2798 7,448489 5 582102,87 17 194 Sim Sim 

2804 15,87489 5 581474,35 17 194 Sim Sim 
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4 1,171413 5 563379,25 3 188 Sim Sim 

2696 0,29282 4 542318,53 15 181 Sim Sim 

2828 7,604118 5 512220,53 17 171 Sim Sim 

428 0,9577854 4 449109,91 15 150 Não Não 

2672 0,1536447 4 1131033,75 19 150 Não Não 

47 0,4677044 4 426635,35 13 142 Não Não 

2742 4,352568 5 399888,83 17 133 Sim Sim 

2648 0,0776721 4 381954,72 18 127 Sim Sim 

898 0,2615943 4 362012,09 15 121 Não Não 

2675 0,1513034 4 325273,84 19 108 Não Não 

36 0,0501423 4 306828,73 11 102 Não Não 

2715 0,1833462 4 304356,29 6 101 Sim Sim 

28 0,0471412 4 289822,26 6 97 Sim Sim 

2695 0,1813188 4 290796,7 15 97 Sim Sim 

17 0,0418361 4 280398,73 8 93 Não Não 

282 0,0482156 4 276716,66 15 92 Sim Sim 

151 0,071656 4 252645,25 15 84 Não Não 

529 0,1546365 4 240990,13 15 80 Sim Sim 

7 0,0280003 4 229393,73 5 76 Não Não 

2673 0,1031835 4 221337,46 19 74 Não Não 

30 0,0685462 4 216871,64 6 72 Sim Sim 

33 0,0250479 4 216963,18 11 72 Não Não 

2686 0,0251759 4 209400,88 19 70 Não Não 

31 0,0638705 4 207621,45 6 69 Sim Sim 

22 0,0207409 4 197430,72 6 66 Sim Sim 

56 0,0275071 4 197828,78 11 66 Não Não 

26 0,0214553 4 195920,97 8 65 Não Não 
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2704 2,54844 5 196014,67 17 65 Sim Sim 

14 0,0367893 4 190686,79 6 64 Não Não 

32 0,0193969 4 190926,5 10 64 Não Não 

2652 0,1944999 4 185596,39 19 62 Sim Sim 

70 0,0902878 4 174883,03 15 58 Sim Sim 

2714 0,0918745 4 169788,47 6 57 Sim Sim 

2811 1,946826 5 172074,01 17 57 Sim Sim 

43 0,1837866 4 161462,82 13 54 Não Não 

8 0,0133755 4 158546,19 6 53 Não Não 

125 0,0121296 4 149081,41 15 50 Sim Sim 

20 0,0234749 4 145337,69 6 48 Não Não 

127 0,1350274 4 142524,46 15 48 Sim Sim 

2810 1,874245 5 143851,48 17 48 Sim Sim 

2829 1,888721 5 144969,15 17 48 Sim Sim 

2713 0,0147646 4 123035,31 6 41 Sim Sim 

436 0,4891009 4 118542,95 15 40 Sim Sim 

767 0,1213003 4 118769,86 15 40 Sim Sim 

2177 0,0122445 4 120701,89 15 40 Não Não 

10 0,0298476 4 115389,28 6 38 Sim Sim 

371 0,0589836 4 113151,37 15 38 Sim Sim 

2661 0,0957878 4 115470,84 19 38 Sim Sim 

2750 0,1149765 4 113909,73 6 38 Não Não 

2745 1,43112 5 109687,89 17 37 Sim Sim 

144 0,286652 4 104266,75 15 35 Sim Sim 

68 0,3114593 4 103434,31 15 34 Sim Sim 

19 0,0169927 4 95822,395 6 32 Não Não 

75 0,0540856 4 95315,64 15 32 Sim Sim 
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2802 0,0940237 4 92013,028 17 31 Sim Sim 

13 0,0224725 4 89800,029 6 30 Sim Sim 

305 0,0114228 4 89490,567 15 30 Sim Sim 

406 0,6769753 4 90978,297 15 30 Não Não 

2700 1,194216 5 91462,454 17 30 Sim Sim 

12 0,0336651 4 80643,518 6 27 Não Não 

2743 0,0108356 4 82333,262 6 27 Sim Sim 

2796 1,065361 5 81560,812 17 27 Sim Sim 

229 0,0247026 4 77738,509 15 26 Não Não 

2666 0,0308814 4 76454,375 19 25 Não Não 

11 0,0192088 4 71052,854 6 24 Sim Sim 

769 0,0421673 4 64886,373 15 22 Não Não 

2701 0,0432862 4 64926,667 17 22 Sim Sim 

42 0,1225067 4 63754,267 3 21 Sim Sim 

123 0,0969681 4 59318,545 15 20 Sim Sim 

730 0,1707781 4 59564,213 15 20 Sim Sim 

2799 0,0161889 4 59347,231 17 20 Sim Sim 

2674 0,0427422 4 58448,526 19 19 Não Não 

2693 0,0378534 4 58191,852 19 19 Sim Sim 

2786 0,0458283 4 55923,043 6 19 Sim Sim 

41 0,0995449 4 51749,552 3 17 Sim Sim 

2698 0,015046 4 52394,674 17 17 Sim Sim 

2759 0,0400337 4 51615,842 6 17 Sim Sim 

2795 0,6219783 4 47550,884 17 16 Sim Sim 

64 0,0399089 4 44963,525 15 15 Sim Sim 

2812 0,5840094 4 44586,174 17 15 Sim Sim 

2845 0,523944 4 46120,473 17 15 Sim Sim 
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2803 0,5663876 4 43293,424 17 14 Sim Sim 

2794 0,51778 4 39571,971 17 13 Sim Sim 

770 0,0924341 4 34942,656 15 12 Não Não 

2744 0,0254437 4 36302,822 17 12 Sim Sim 

102 0,0645486 4 30414,239 15 10 Sim Sim 

662 0,1091085 4 29939,239 15 10 Sim Sim 

2708 0,3906466 4 29843,837 17 10 Sim Sim 

2844 0,3225832 4 29109,479 17 10 Sim Sim 

2749 0,0292238 4 28040,114 6 9 Sim Sim 

152 0,0420278 4 23216,185 15 8 Sim Sim 

2 0,01625 4 20176,074 1 7 Não Não 

348 0,0500528 4 22052,795 15 7 Não Não 

468 0,0446203 4 22425,638 15 7 Sim Sim 

141 0,0421848 4 18961,791 15 6 Sim Sim 

328 0,0336829 4 16551,748 15 6 Não Não 

330 0,0272897 4 17292,302 15 6 Não Não 

982 0,2525701 4 19287,07 17 6 Sim Sim 

2748 0,0131019 4 17905,507 6 6 Não Não 

2815 0,2370608 4 18101,856 17 6 Sim Sim 

2830 0,2164874 4 16529,822 17 6 Sim Sim 

78 0,0282136 4 14393,163 15 5 Sim Sim 

80 0,0388946 4 15754,323 15 5 Sim Sim 

83 0,0810089 4 14067,221 15 5 Sim Sim 

105 0,0354723 4 15661,331 15 5 Não Não 

108 0,0326614 4 13971,543 15 5 Sim Sim 

404 0,0428456 4 13702,496 15 5 Não Não 

2527 0,0399289 4 14048,573 15 5 Sim Sim 
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2769 0,1952507 4 14907,319 17 5 Sim Sim 

77 0,0183502 4 10516,61 15 4 Sim Sim 

79 0,024711 4 12307,637 15 4 Sim Sim 

357 0,0359865 4 10846,916 15 4 Sim Sim 

731 0,0251425 4 13347,95 15 4 Sim Sim 

733 0,0245176 4 12529,561 15 4 Sim Sim 

1470 0,0294809 4 11459,096 15 4 Não Não 

1710 0,0139481 4 10746,302 15 4 Não Não 

2649 0,0463904 4 12023,335 19 4 Sim Sim 

2777 0,1268759 4 11439,411 17 4 Sim Sim 

2842 0,1036671 4 11873,177 17 4 Sim Sim 

113 0,0225991 4 7837,6754 15 3 Sim Sim 

402 0,0307298 4 9199,8335 15 3 Não Não 

443 0,0250828 4 9704,6538 15 3 Sim Sim 

593 0,0346134 4 8877,0444 15 3 Sim Sim 

1457 0,0223054 4 10425,91 15 3 Não Não 

2080 0,0207453 4 9700,9757 15 3 Não Não 

2712 0,100416 4 7664,4715 17 3 Sim Sim 

2738 0,1152358 4 8796,0307 17 3 Sim Sim 

2765 0,101401 4 7739,6786 17 3 Sim Sim 

65 0,0123388 4 5816,7183 15 2 Sim Sim 

66 0,012949 4 4869,9171 15 2 Sim Sim 

67 0,0127881 4 6279,365 15 2 Sim Sim 

76 0,0427229 4 6939,9587 15 2 Sim Sim 

82 0,0236729 4 4785,5009 15 2 Sim Sim 

342 0,0156456 4 6371,0503 15 2 Sim Sim 

358 0,0236278 4 6201,3636 15 2 Não Não 
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407 0,0418841 4 7355,9392 15 2 Não Não 

729 0,0108132 4 5158,6975 15 2 Sim Sim 

732 0,01254 4 6914,1785 15 2 Sim Sim 

1040 0,0851825 4 6041,7439 17 2 Sim Sim 

1696 0,0148984 4 7361,3584 15 2 Não Não 

1797 0,0109254 4 5119,428 15 2 Não Não 

2000 0,4389048 4 6321,4251 15 2 Não Não 

2028 0,0103923 4 4919,0739 15 2 Sim Sim 

2048 0,0122771 4 4538,8537 15 2 Não Não 

2092 0,011196 4 5164,3 15 2 Não Não 

2571 0,0112443 4 4720,9592 15 2 Sim Sim 

315 0,0114115 4 4468,713 15 1 Sim Sim 

410 0,0148532 4 2798,8967 15 1 Não Não 

603 0,0140623 4 1765,5619 15 1 Sim Sim 

609 0,0120321 4 2108,1044 15 1 Sim Sim 

665 0,0360582 4 2387,7604 15 1 Sim Sim 

959 0,0273375 4 2086,1227 17 1 Sim Sim 

1013 0,092244 4 1650,631 17 1 Sim Sim 

1786 0,0232276 4 3072,8869 15 1 Não Não 

1898 0,0214087 4 3099,9386 15 1 Não Não 

2736 0,0297247 4 2268,3086 17 1 Sim Sim 

2770 0,0222563 4 2005,7692 17 1 Sim Sim 

2771 0,0299259 4 2697,0522 17 1 Sim Sim 

2823 0,0199867 4 2947,2944 17 1 Sim Sim 

2841 0,0170971 4 1540,7783 17 1 Sim Sim 

381 0,0108165 4 911,0885 15 0 Sim Sim 

988 0,014112 4 1076,8416 17 0 Sim Sim 
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1003 0,0675934 4 123,80656 17 0 Sim Sim 

1008 0,0374263 4 115,3926 17 0 Sim Sim 

1033 0,0101254 4 534,33369 17 0 Sim Sim 

1489 0,0128668 4 881,67529 15 0 Não Não 

2059 0,3659704 4 617,5735 15 0 Sim Sim 

2060 0,4303883 4 729,88756 15 0 Sim Sim 

2737 0,012429 4 948,41127 17 0 Sim Sim 

2814 0,0177905 4 1357,5496 17 0 Sim Sim 

2816 0,0149872 4 1142,2822 17 0 Sim Sim 

2820 0,0116971 4 892,55774 17 0 Sim Sim 

2826 0,040086 4 484,98286 17 0 Sim Sim 

 

 

 


