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Estudos  em  ecótonos  ajudam  a  entender  os  mecanismos  migratórios  de  espécies  entre
diferentes  tipos  de  vegetações.  A transição  entre  florestas  e  savanas  no  bioma Cerrado  é
caracterizada  não  só  pela  brusca  mudança  na  densidade  arbórea,  mas  também  por
mudanças  no  gradiente  florístico.  O  objetivo  principal  deste  estudo  é  caracterizar  a
estrutura e a diversidade dos estratos arbóreo e regenerativo, no gradiente mata de galeria -
cerrado  sensu  stricto  da  mata  Roncador,  Reserva  Ecológica  do  IBGE  (RECOR).  Além
disso, este estudo verifica a presença de espécies florestais colonizando o cerrado sentido
restrito  vizinho.  Foram  estabelecidos  doze  transectos  de  70  metros  visando  detectar
gradiente de mudança florística. A comunidade arbórea amostrada foi subdividida em três
níveis: árvores (DAP > 5 cm), arvoretas (5 cm > DAP > 1 cm; altura > 1 m) e mudas (DAP
< 1 cm; altura < 1 m). Para caracterizar o gradiente fisionômico, determinou-se o índice de
área  foliar  (IAF)  para  cobertura  arbórea  e  herbácea.  Poucas  espécies  típicas  de  cerrado
estão presentes no interior da mata de galeria e muitas não se desenvolvem além do estágio
de mudas.  À medida que se caminha da mata em direção ao cerrado, o IAF decai para o
estrato arbóreo e acresce para o estrato herbáceo. Do total,  15% das espécies são comuns
aos dois ambientes É evidente o estabelecimento de espécies típicas de mata de galeria no
cerrado vizinho, principalmente no estrato das arvoretas.  Das espécies típicas de mata de
galeria, Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, (Heimerl) Lundell, Platypodium elegans
Vogel, Styrax camporum Pohl  e Tapirira guianensis Aubl. foram indicadas como espécies
generalistas no gradiente de vegetação pelo método de ordenação direta. A sobrevivência
dessas populações e ausência de perturbações como o fogo na Reserva Ecológica do IBGE
podem proporcionar a expansão gradativa da mata de galeria sobre o cerrado sensu stricto
vizinho.
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