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RESUMO 

 

Ambientes terrestres continentais, como as ecorregiões do Bioma Caatinga, possuem 

processos antrópico como a perda de hábitat e fragmentação florestal devido ao intenso 

processo de ocupação e uso da terra. Deste modo, pesquisas que tratam sobre a dinâmica 

da estrutura espacial contribuem para o conhecimento de elementos chaves para a 

conectividade ecológica, conservação das florestas naturais, além de fornecer suporte 

material para o manejo de paisagens fragmentadas e a manutenção de processos 

ecológicos associados. Esta pesquisa foi organizada em dois capítulos que, de modo geral, 

objetivaram realizar a partir de uma análise bibliométrica a identificação das tendências 

na literatura científica sobre os indicadores da estrutura da paisagem, assim como a 

quantificação das mudanças na estrutura das paisagens em séries temporais. A partir 

dessas informações observamos os padrões espaciais baseados em séries históricas de 

mapas de uso e cobertura da terra, com a finalidade de contribuir com a gestão de 

paisagens e avaliação de áreas vulneráveis a perda de cobertura vegetal em ecorregiões 

do bioma Caatinga. O primeiro capítulo procurou identificar na literatura associada a 

ecologia de paisagem e a biologia da conservação, avanços conceituais e metodológicos, 

como também a evolução do uso dos principais indicadores da paisagem, em publicações 

em revistas científicas. Os resultados alcançados foram: a procura resultou em 237 artigos 

no período considerado neste estudo (1988 a 2019); ocorreram picos de publicações nos 

anos de 2012 com 21 artigos e em 2015 com 22 artigos, totalizando juntos 18,1% da 

produtividade total do período; é evidenciado um crescimento exponencial do número de 

artigos após o início do século XXI; os EUA é o país mais representativo em número de 

publicações; foram identificados as principais revistas científicas, os principais institutos 

de pesquisa e os autores que mais publicam sobre a temática; foram mapeados os termos 

mais representativos nos artigos analisados. A análise bibliométrica possibilitou 

reconhecer padrões nas publicações, no que se refere aos autores, a distribuição 

geográfica das publicações, bem como demonstrou lacunas contidas nas pesquisas como 

a carência de trabalhos em regiões pouco estudadas e a falta de aplicação in loco de ações 

conservacionistas. O segundo capítulo analisou a dinâmica do uso e cobertura da terra em 

nove ecorregiões do Bioma Caatinga a partir da utilização de métricas da paisagem em 

uma série temporal (1985-2018), subsidiando o entendimento dos padrões espaciais ao 

longo do tempo para compreender os efeitos antrópicos para as paisagens. Para gerar estas 

informações foram utilizados os mapas de cobertura da terra produzidos pelo projeto 

MapBiomas, coleção 4.1 e para o cálculo das métricas, criação dos gráficos e análise dos 

dados foram utilizados os programas de SIG ArcGIS (Esri) e os softwares R e RStudio. 

Como resultados foram identificadas ecorregiões com perda da cobertura vegetal, como 

a ecorregião Raso da Catarina, que reduziu o percentual de floresta natural e aumentou o 

de agropecuária; percebeu-se um elevado índice de transição para outros usos que não 

floresta natural, como o que ocorreu principalmente nas ecorregiões Depressão Sertaneja 

Meridional menor e Depressão Sertaneja Setentrional e foi identificada a ecorregião com 

maior aumento do número de fragmentação florestal, o Complexo do Campo Maior. 

Esses resultados possibilitam estudos futuros mais detalhados nestas regiões críticas e 

com maior necessidade de conservação ambiental e preservação da biodiversidade. 

 

 

Palavras-chave: Análise bibliométrica; Rede semântica; VOSviewer; Manejo de 

paisagens; Conservação da biodiversidade. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Continental terrestrial environments, such as the ecoregions of the Caatinga Biome, have 

ecological processes such as hábitat loss and forest fragmentation due to the intense 

process of land occupation and use. In this way, research that deals with the dynamics of 

the spatial structure contributes to the knowledge of key elements for ecological 

connectivity, conservation of natural forests, in addition to providing material support for 

the management of fragmented landscapes and the maintenance of associated ecological 

processes. This research was organized in two chapters that, in general, aimed to carry 

out, from a bibliometric analysis, to identify the trends in the scientific literature on 

landscape structure indicators, as well as the quantification of changes in the structure of 

landscapes in time series. From this information, we observe spatial patterns based on 

historical series of land use and land cover maps, with the purpose of contributing to the 

management of landscapes and the assessment of areas vulnerable to loss of vegetation 

cover in ecoregions of the Caatinga biome. The first chapter sought to identify in the 

literature associated with landscape ecology and conservation biology, conceptual and 

methodological advances, as well as the evolution of the use of the main indicators of the 

landscape, in publications in scientific journals. The results achieved were: the search 

resulted in 237 articles in the period considered in this study (1988 to 2019); there were 

peaks in publications in 2012 with 21 articles and in 2015 with 22 articles, totaling 18.1% 

of the total productivity of the period together; there is an exponential growth in the 

number of articles after the beginning of the 21st century; the USA is the most 

representative country in number of publications; the main scientific journals, the main 

research institutes and the authors who most publish on the subject were identified; the 

most representative terms were mapped in the analyzed articles. Bibliometric analysis 

made it possible to recognize patterns in publications, with regard to authors, the 

geographic distribution of publications, as well as showing gaps contained in research 

such as the lack of work in poorly studied regions and the lack of on-site application of 

conservation actions. The second chapter analyzed the dynamics of land use and coverage 

in nine ecoregions of the Caatinga Biome from the use of landscape metrics in a time 

series (1985-2018), supporting the understanding of spatial patterns over time to 

understand the effects anthropogenic to the landscapes. To generate this information, the 

land cover maps produced by the MapBiomas project, collection 4.1 were used and for 

the calculation of metrics, creation of graphs and data analysis, the SIG ArcGIS programs 

(Esri) and the software R and RStudio were used. As a result, ecoregions with loss of 

vegetation cover were identified, such as the Raso da Catarina ecoregion, which reduced 

the percentage of natural forest and increased that of agriculture and livestock; there was 

a high rate of transition to uses other than natural forest, such as the one that occurred 

mainly in the Southern Meridional Depression and Northern Northern Depression 

ecoregions and the ecoregion with the greatest increase in the number of forest 

fragmentation, the Campo Maior Complex, was identified. . These results allow for more 

detailed future studies in these critical regions with the greatest need for environmental 

conservation and preservation of biodiversity. 

 

 

Keywords: Bibliometric analysis; Semantic network; VOSviewer; Landscape 

management; Conservation of biodiversity.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo trata de uma temática central que é a ecologia da paisagem, a 

partir de duas vertentes de pesquisa, uma baseada na análise bibliométrica para responder 

os padrões e tendências da literatura científica e a sua evolução ao longo dos anos; e uma 

segunda abordagem utilizando métricas da estrutura da paisagem com a análise da 

dinâmica do uso e cobertura da terra aplicada nas ecorregiões do bioma Caatinga. Ambas 

as pesquisas possuem como objetivo promover a partir dos resultados obtidos, uma 

ferramenta útil que pode ser aplicada à conservação ambiental.  

Estudos que realizam retrospectivas e perspectivas quanto as lacunas que existem 

sobre o quanto determinada disciplina alcançou em termos de publicações, são 

importantes fontes para detectar as relações existentes entre os autores, as instituições, os 

países e os termos de maior relevância. A partir desses resultados é possível fazer 

inferência sobre o quanto a ecologia da paisagem avançou em termos conceituais e 

aplicáveis.  

Pesquisas que tratam sobre a heterogeneidade da paisagem e a dinâmica da 

estrutura espacial contribuem para o conhecimento de elementos chaves para a 

conectividade ecológica, conservação das florestas naturais, além de fornecer suporte 

material para o manejo de paisagens fragmentadas e a manutenção de processos 

ecológicos associados. Desta maneira, o entendimento de como os diferentes usos e 

coberturas da terra estão distribuídos e como configuram-se quantitativamente e 

qualitativamente nas paisagens, são cruciais para avaliar os padrões e prever as tendências 

do comportamento ambiental. 

Ademais, análises sobre os padrões espaciais da Caatinga são um desafio, pois é 

um bioma que apresenta baixa representatividade na presença de unidades de conservação 

de uso restrito, reduzida quantidade de recursos da união e projetos que tratam desse tema, 

pouca atenção dada pelos poderes públicos e governos estaduais e federais para coibir 

desmatamento e degradação como fogo e desertificação, e principalmente elevada perda 

da cobertura vegetal e transições para uso da terra como a agropecuária. Devido a estes 

fatores a compreender a dinâmica dos processos ecológicos deste bioma é de grande 

relevância.  

Por meio dos padrões das ecorregiões da Caatinga é possível compreender as 

classes de uso e cobertura da terra de maior dominância na paisagem e consequentemente 

realizar interferência sobre outros usos. Assim, as tendências encontradas podem ser 
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utilizadas como subsídio para avaliar as áreas de maior importância para conservação da 

biodiversidade e as regiões com maiores declínios de cobertura florestal e necessidade de 

manejo. 

A primeira abordagem deste estudo visa identificar e analisar onde surgem as 

principais publicações, quais os principais países e institutos de pesquisa que publicam 

sobre o tema estudados, quem são os autores que mais publicam, quais as publicações 

mais citadas, como a literatura tem avançado em termos conceituais sobre a utilização de 

métricas da estrutura da paisagem no contexto da conservação biológica, quais descritores 

da estrutura da paisagem tem sido mais utilizados na literatura e como uso das métricas 

tem evoluído ao longo tempo.  

No segundo estudo pretende-se analisar como as mudanças de uso e cobertura da 

terra se processam para as diferentes ecorregiões do Bioma Caatinga e como as mesmas 

alteram os padrões estruturais das paisagens; Avaliar qual a dinâmica de uso e cobertura 

da terra para os diferentes ecorregiões que compõem o Bioma Caatinga, através das 

transições das classes, identificando onde ocorreram as maiores transformações entre as 

ecorregiões; Assim como, identificar como se comportam em termos estruturais da 

paisagem as diferentes ecorregiões da Caatinga, por meio da utilização de métricas da 

paisagem em uma série temporal (1985 - 2018). 

Desta maneira, o objetivo central dessa pesquisa é compreender o comportamento 

e a evolução do conhecimento científico relacionado a ecologia da paisagem e a 

conservação biológica, bem como analisar empiricamente quais os padrões espaço-

temporais das paisagens das ecorregiões do Bioma Caatinga por meio de indicadores da 

paisagem.  

 

 



15 
 

 
 

CAPÍTULO 1 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO EM 

ECOLOGIA DA PAISAGEM ORIENTADA PARA A CONSERVAÇÃO: 40 ANOS 

COM ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

RESUMO: A análise bibliométrica permite elaborar um panorama geral sobre uma extensa quantidade de 

informações da literatura, obtendo uma visão geral e estruturada de informações relevantes de um ou mais 

campos de pesquisa. Logo, o presente estudo objetivou analisar a evolução do conhecimento científico a 

partir da identificação das publicações mais citadas, dos principais países e institutos de pesquisa, os autores 

que mais publicam e como a literatura tem avançado em termos conceituais sobre a utilização de métricas 

da estrutura da paisagem no contexto da conservação biológica. A base de dados utilizada neste estudo foi 

extraída do scopus database, que representa um dos maiores banco de dados de resumos e citações da 

literatura com revisão por pares. Como resultado esta pesquisa registrou 237 artigos durante a serie 

temporal, de 1988 a 2019, onde foi identificado maior número de publicações nos anos de 2012 com 21 

artigos e em 2015 com 22 artigos, totalizando juntos 18,1% da produtividade total do período; a partir 

desses dados foi evidenciado um crescimento exponencial do número de artigos após o início do século 

XXI. É possível concluir com esses resultados a importância de qualificar e quantificar os periódicos 

científicos, sendo o resultado dessa pesquisa fonte de informação útil na referência construtiva para futuras 

pesquisas com o fornecimento de uma visão holística sobre a Ecologia de Paisagens. Este estudo integra, 

ainda, as discussões e o conhecimento acerca do crescimento constante da ecologia de paisagens, bem como 

demonstra lacunas contidas nas pesquisas como a carência de trabalhos em regiões pouco estudadas e a 

falta de aplicação in loco de ações conservacionistas.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Rede Semântica; Conhecimento Científico; Estrutura da Paisagem; Biologia da 

Conservação. 

 

ABSTRACT: Bibliometric analysis is a technique that allows to elaborate a general overview of an 

extensive amount of information in the literature. Therefore, the present study aimed to identify where the 

main publications appear, which are the main countries and research institutes, who are the authors who 

publish the most, which are the most cited publications and how the literature has progressed in conceptual 

terms on the use of metrics of landscape structure in the context of biological conservation. The database 

used in this study was extracted from the scopus database, which represents one of the largest databases of 

abstracts and citations in the literature with peer review. As a result, this research registered 237 articles 

during the time series, from 1988 to 2019, where a greater number of publications was identified in the 

years 2012 with 21 articles and in 2015 with 22 articles, totaling together 18.1% of the total productivity of 

the period; based on these data, an exponential growth in the number of articles was evidenced after the 

beginning of the 21st century. It is possible to conclude with these results the importance of qualifying and 

quantifying scientific journals, the result of this research being a useful source of information in the 

constructive reference for future research with the provision of a holistic view on Landscape Ecology. This 

study also integrates discussions and knowledge about the constant growth of landscape ecology, as well 

as demonstrating gaps contained in research such as the lack of work in poorly studied regions and the lack 

of on-site application of conservationist actions. 

 

KEYWORDS: Semantic Network; Scientific knowledge; Landscape Structure; Conservation Biology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Biologia da Conservação é uma área do conhecimento multidisciplinar que 

possui potencial para contribuição do manejo dos recursos naturais (GRELLE et al., 

2009) e em suas premissas estão a inclusão do ser humano no planejamento da 

conservação, reconhecendo-o como parte da natureza (BANKS-LEITE et al., 2011). 

Possui ainda ferramentas de planejamento e ações de conservação que permitem 

compreender e traçar estratégias para orientar importantes decisões que podem garantir a 

gestão de paisagens (DEARBORN; KARK, 2010; HANSSON; ANGELSTAM, 1991).  

O manejo das paisagens associado ao planejamento da conservação estão 

intimamente relacionados e são de grande importância, pois, esta ação em conjunto 

auxilia na preservação dos ambientes naturais essenciais para o bom funcionamento dos 

processos ecológicos e consequentemente para a manutenção dos serviços ecossistêmicos 

(MARTINS; JARSIM, 2018; PINTO; GRELLE, 2009). Em consonância com a biologia 

da conservação, a ecologia da paisagem é uma ciência que aborda as questões espaciais 

e ecológicas, auxiliando na compreensão do processo de mudança da estrutura da 

paisagem, com a inclusão do olhar humano e a percepção da espécie.  

A Ecologia da Paisagem é um ramo dentro da ecologia que possui duas principais 

abordagens a geográfica e a ecológica, constitui-se também na intersecção de muitas 

disciplinas afins, como a biologia da conservação (MARTINS; JARSIM, 2018). A grande 

contribuição dessa ciência é o destaque dado para a relação entre os padrões espaciais e 

os processos ecológicos (URBAN; KEITT, 2001), que estuda as relações recíprocas dos 

organismos e destes com o ambiente, compondo conhecimentos e conceitos de variados 

campos do saber (METZGER; DECAMPS, 1997; TEIXEIRA et al., 2009).  

Estudar a dinâmica da estrutura das paisagens é de fundamental importância 

quando se pretende compreender as mudanças de uso e cobertura da terra em uma análise 

multitemporal, sendo utilizada ainda no embasamento técnico e científico de medidas 

para manutenção da biodiversidade e a recomposição da cobertura vegetal de determinada 

região (CLERGEAU; BUREL, 1997; METZGER, 2001).  

Os resultados obtidos nesses estudos, com identificação de padrões e tendências, 

são úteis na tomada de decisão para o planejamento de manejo das paisagens (BETTS et 

al., 2017) e a conservação da biodiversidade, visto que podem apontar áreas críticas e 

com grande necessidade de recuperação ou áreas potenciais para criação de unidades de 

conservação da biodiversidade (TOWNSEND et al., 2009).   
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Umas das maneiras de analisar o conhecimento científico sobre as pesquisas 

relacionadas a ecologia de paisagens e a biologia da conservação, refere-se a bibliometria 

(HOOD; WILSON, 2001; SANTOS; KOBASHI, 2009). 

 A análise bibliométrica corresponde a uma técnica que permite elaborar um 

panorama geral sobre uma extensa quantidade de informações da literatura, obtendo uma 

visão geral e estruturada de informações relevantes de um ou mais campos de pesquisa 

(ECK; WALTMAN, 2014; SILVA; BIANCHI, 2001). A bibliometria é importante no 

entendimento de diferentes abordagens nas ciências, pois auxilia nas análises das 

tendências temáticas, metodológicas e conceituais, levando em conta a sua variação no 

tempo, possibilitando ainda a descoberta de padrões de comportamento de citações em 

produções científicas as diversas áreas do conhecimento humano (WU, 2017).  

Estudos como os de VAN NUNEN et al. (2018), ZHANG et al. (2016) e LI; 

ZHAO (2015), utilizaram a análise bibliométrica para avaliar campos gerais das ciências, 

quantificando padrões de pesquisa de autores, revistas, países e instituições. GRELLE et 

al., (2009) fizeram um levantamento de todos os artigos, em oito diferentes periódicos, 

sobre Biologia da Conservação realizados no Brasil. Embora alguns estudos envolvendo 

as ferramentas da ecologia da paisagem (BUNN; URBAN; KEITT, 2000; LINEHAN; 

GROSS; FINN, 1995; MARTENSEN et al., 2012; TRISURAT; ALKEMADE; 

VERBURG, 2010; URBAN; KEITT, 2001) tenham sido propostos, nenhum destes 

identificou padrões e tendências dessa produção científica.  

Diante disso, o presente trabalho visa avaliar o quanto a biologia da conservação 

tem utilizado o arcabouço teórico conceitual e analítico da ecologia da paisagem, a partir 

da análise das publicações em artigos científicos indexados na base de dados da Scopus, 

que envolvem concomitantemente as temáticas da Ecologia de Paisagem e a Biologia da 

Conservação. Este estudo possui, ainda, como objetivos, identificar e analisar onde 

surgem as principais publicações, quais os principais países e institutos de pesquisa que 

publicam sobre o tema estudados, quem são os autores que mais publicam, quais as 

publicações mais citadas, como a literatura tem avançado em termos conceituais sobre a 

utilização de métricas da estrutura da paisagem no contexto da conservação biológica, 

quais descritores da estrutura da paisagem tem sido mais utilizados na literatura e como 

uso das métricas tem evoluído ao longo tempo.  

 



18 
 

 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Os métodos utilizados para responder as questões propostas empregaram o uso de 

dados quantitativos de artigos publicados em revistas científicas.  

 

2.1 Base de dados 

A base de dados utilizada neste estudo foi extraída do scopus database, que 

representa um dos maiores banco de dados de resumos e citações da literatura com revisão 

por pares: revistas científicas, livros e publicações em congressos (ELSEVIER, 2020). 

Dispõe de funcionalidades de apoio à análise de resultados – bibliometria - como 

identificação de autores e filiações, análise de citações, análise de publicações e índice H. 

Possui em sua base de dados conteúdo das áreas de Ciências Biológicas, Ciências da 

Saúde, Ciências Físicas e Ciências Sociais (ELSEVIER, 2020). Possui ainda ferramentas 

para recuperar e exportar dados em diversos formatos com base em variáveis de saída 

definidas e fornece uma gama de informações para análise (VIANA et al., 2017). Devido 

a esta extensa possibilidade, o Scopus foi o banco de dados de literatura escolhida para 

este estudo, devido ao fato de que os principais periódicos que tratam dessa temática estão 

indexados nessa base (ELSEVIER, 2020). 

 

2.2 Estratégia de procura  

A procura realizada na base da Scopus teve como pilares principais a Ecologia da 

Paisagem e a Biologia da Conservação, envolvendo termos conceituais sobre a utilização 

de métricas e a quantificação da estrutura de paisagens. A fim de obter os dados dos 

artigos científicos, foi realizado um filtro do tipo de documento e para uma análise 

temporal de como a literatura tem avançado foram verificados todos os anos de 

publicação. 

A pesquisa foi realizada com o intuito de maximizar a sensibilidade de retorno 

das publicações com o tema em estudo para uma análise mais robusta. Sendo assim, foram 

utilizados os termos na equação: TITLE-ABS-KEY ("landscape ecolog*" OR "landscape 

metrics" OR "landscape structur*" AND "conservation biolog*") AND DOCTYPE (ar) 

AND PUBYEAR < 2020. Estes termos foram localizados nos títulos, resumos e/ou 

palavras-chave dos artigos, com intervalo de datas desde a primeira publicação até o ano 

de 2019. 

Os termos de procura que foram selecionados nesta pesquisa objetivaram retornar 

aspectos fundamentais para auxiliar na compreensão da evolução científica e as 
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aplicações relacionadas a ecologia da paisagem associada a conservação biológica, bem 

como a análise de possíveis lacunas na ciência e de seus pesquisadores. 

Foi abordado para análise somente às publicações em periódicos, pois minimiza 

possíveis viés de publicações duplicadas, diminuindo a possibilidade de resultados falsos 

positivos, como as publicações em anais de conferências, livros e capítulos de livros que 

podem ter sido publicados mais de uma vez, em diferentes fontes, pois geralmente contêm 

um ou mais estudos e os anais de conferências incluem resumos que podem ter sido 

publicados em revistas científicas.  

Posteriormente foi realizado o filtro manual das subáreas de conhecimentos 

relacionadas ao tema da pesquisa, selecionando-as: Environmental Science; Agricultural 

and Biological Sciences; Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; 

Multidisciplinary; Decision Sciences; Earth and Planetary Sciences. Bem como a 

utilização de outro filtro relacionado ao tipo de fonte, selecionando exclusivamente os 

periódicos (Source type: journals). A equação final dos filtros da pesquisa gerou a 

equação: TITLE-ABS-KEY (“landscape ecolog*” OR “landscape metrics"  OR  

"landscape structur*"  AND  "conservation biolog*" )  AND  DOCTYPE ( ar )  AND  

PUBYEAR  <  2020  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENVI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "AGRI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BIOC" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "MULT" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" )  OR  LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "EART" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SRCTYPE ,  "j" ) ). 

Após a obtenção dos dados gerais, foi realizado um filtro por ano, selecionando 

os períodos de 1988 a 1999; 2000 a 2009; 2010 a 2019. Posteriormente foi feita a 

exportação desses dados, gerando três arquivos no formato .CSV (tabela de valores 

separados por vírgula). Como a década de 80 resultou em um único artigo alcançado, ela 

foi inserida na década seguinte, gerando um único documento.  

Para a realização de uma triagem final e verificação dos artigos que realmente 

fazem parte do escopo da pesquisa, foi realizada a leitura de todos os títulos e resumos 

dos artigos gerados. Os artigos que não se enquadraram na temática deste estudo, não 

foram incluídos nas análises, apesar disso foram úteis para a construção do embasamento 

teórico sobre as ciências e o desenvolvimento do raciocínio crítico e científico.  

Foram extraídas métricas quantitativas para elaboração de gráficos e tabelas 

referentes ao número de artigos publicados em cada ano, o número de artigos que cada 

instituição de pesquisa publicou, o número de publicação por autores e o país de origem. 

Estas informações são importantes para se obter o número de publicações no tempo e a 
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distribuição geográfica, no que se refere as instituições de pesquisa. Os procedimentos 

metodológicos são apresentados a seguir no fluxograma da Figura 1.  

 

 

 

Figura 1. Fluxograma da metodologia adotada para a geração dos dados utilizados na pesquisa. 
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2.3 Mapeamento Bibliométrico  

Para construção das redes de termos foi utilizado o programa VOSviewer, um 

software desenvolvido para análise bibliométrica da literatura científica (VAN ECK; 

WALTMAN, 2014). O software utiliza a técnica de mapeamento VOS, onde VOS 

significa visualização de similaridades e possibilita o desenvolvimento e visualização de 

mapas bibliométricos. Para este estudo o VOSviewer foi empregado para a construção de 

mapas baseados em dados de co-ocorrência entre os termos. A escolha do programa é 

justificada devido ao VOSviewer ser executado em muitas plataformas de hardware, 

sistemas operacionais, é disponível gratuitamente para a comunidade de pesquisa 

bibliométrica e existe a possibilidade de ser iniciado diretamente da Internet (VAN ECK; 

WALTMAN, 2014; VAN NUNEN et al., 2018). 

O mapeamento dos termos mais utilizados e como o termo é citado ampara a 

definição dos tópicos de pesquisa, oferecendo uma série de análises gráficas baseadas na 

co-ocorrência dos itens analisados (ECK; WALTMAN, 2014). A rede mostra a conexão 

entre termos relacionados, proporcionando a divisão em grupos denominados clusters, 

que agrega todos os termos considerados similares. 

Para definição do método de contagem, foi escolhido por padrão adotar o full 

counting, que corresponde a uma contagem total, em que cada link de co-ocorrência terá 

o mesmo peso, significando que todas as ocorrências de um termo no documento serão 

contadas, podendo ser palavras isoladas ou expressões, já o método binary counting 

considera apenas a presença ou ausência de um termo no documento (ECK; WALTMAN, 

2014). 

Foi criado ainda um arquivo, chamado thesaurus, que é definido como um 

dicionário de sinônimos, correspondendo a um arquivo de texto utilizado para realizar a 

limpeza de dados dos termos gerados a partir do arquivo exportado da plataforma do 

Scopus. Possui a finalidade de reorganizar os dados de modo que seja inserido na rede 

apenas termos que estão relacionados com o estudo em questão, podendo ignorar certos 

termos, excluindo-os, alterar a forma de escrita de determinado termo e/ou unificar termos 

que possuem significados semelhantes.  

Todos esses procedimentos foram realizados para o arquivo geral, que engloba 

desde as primeiras publicações até os dias atuais, bem como os arquivos que foram 

gerados por décadas. Deste modo, foi possível gerar e analisar as redes de conexões com 

os clusters para cada finalidade e abordagem para o estudo. 
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Para gerar a análise dos resultados referente ao ano de publicações, as subáreas, 

os autores, as filiações, os órgãos de financiamento e os países das publicações, os dados 

foram extraídos da procura realizada na base do Scopus. Os softwares R (R Core Team, 

2019) e RStudio (RStudio Team, 2016) foram utilizados para plotar os gráficos do estudo. 

Além disso, para visualização e criação das redes de conexões entre os termos foi 

utilizado o software VOSviewer. 

 

3 RESULTADOS 

Após as etapas de processamento dos dados bibliográficos e filtragem manual, a 

amostra final resultou em 237 artigos no período de 1988 a 2019, com uma média de 

publicações de 8.5 artigos por ano, desvio padrão de 6.4, sendo o pico máximo de 

publicação em 2015 com 22 artigos e o mínimo de 1 artigo nos anos 1988, 1996 e 2002. 

De acordo com o gráfico de acumulação apresentado na Figura 2, fica claro uma tendência 

crescente no número de publicações ao longo dos anos, demostrando picos nos anos de 

2012 com 21 artigos e em 2015 com 22 artigos, totalizando juntos 18,1% da produtividade 

total do período.  

Avaliando em uma escala temporal os números de publicações, foram 

considerados três períodos. Nos anos iniciais foi identificado que a produção científica 

foi menor, observando o contínuo crescimento a partir do ano de 1995. O primeiro 

período que corresponde aos anos de 1988 a 1999, foram publicados 20 artigos. O 

segundo período, 2000 a 2009, teve o aumento de 41 artigos (305%) em relação ao 

período anterior, totalizando 61 publicações. Esse período se destaca pela tendência 

crescente e acelerada do número de publicações e demonstrando o maior pico em 2005 

com 11 publicações. No último período avaliado entre 2010 a 2019, houve uma crescente 

de quase três vezes o número de artigos do período anterior (255%), com 95 artigos a 

mais, totalizando assim 156 publicações.  
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Figura 2. Gráfico representativo da evolução anual das publicações. A linha vermelha indica a tendência 

de comportamento acumulado dos dados e os pontos em preto indicam o número de publicações por ano. 
 

A soma total de países que publicaram artigos com o tema analisado resultou em 

54, com uma média de 6,7 e desvio padrão de 13,0. Os Estados Unidos da América foi o 

país com maior número de artigos indexados (n=87), correspondendo a 23,9% do número 

total de publicações. Seguido pela Austrália com o segundo maior número (n=30), a 

França e o Reino Unido ambos com 24 artigos publicados cada um e o Brasil na quinta 

posição com um total de 20 publicações durante a série temporal analisada. Pode ser 

observado ainda que 21 países possuem apenas uma publicação cada. (Figura 3).  

Um total de 160 pesquisadores contribuíram para pesquisas referentes à ecologia 

de paisagem e conservação da biodiversidade, o que corresponde a uma média de 1,3 

autores por documento e um desvio padrão de 0,6. O autor, Ovaskainen O., se destaca 

com o maior número de publicações (n=4), outros autores que também merecem destaque 

é o Fischer, J., Hanski, I., Jonsson, M., Metzger, J.P., Mladenoff, D.J. e Wratten, S.D., 

ambos com três publicações cada (Figura 3). Vale destacar, assim, que apesar dos Estados 

Unidos da América ser o país com o maior número de publicações científicas, o autor 

com o maior número de publicações pertence a Finlândia.  
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Figura 3. Gráfico dos artigos publicados por países, a relação entre os pesquisadores e o número de 

publicações, as revistas e as áreas do conhecimento que mais publicaram. A rede central traz informações 

gerais das conexões durante o período de 1988 a 2019. 
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Foram identificadas 100 instituições de ensino, totalizando 384 publicações de 

artigos, com uma média de 2.4, com o desvio padrão de 1.8, a máxima 14 artigos e a 

mínima de uma publicação por instituição. Estão entre as instituições que mais 

publicaram durante a série temporal analisada, o Centro Nacional de Pesquisa Científica 

(CNRS), maior instituição de pesquisa da França, com 14 publicações. Seguido da 

Universidade de Wisconsin-Madison, dos Estados Unidos da América, com nove artigos, 

a Universidade Sueca de Ciências Agrícolas com oito artigos. Foram identificadas, ainda, 

54 instituições que possuem somente uma publicação cada (Tabela 1).  

 

Instituições de ensino e pesquisa Nº publicações País 

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 14 França 

University of Wisconsin-Madison 9 EUA 

Sveriges lantbruksuniversitet 8 Suécia 

Helsingin Yliopisto 7 Finlândia 

Duke University 7 EUA 

Australian National University 7 Austrália 

Universidade de Sao Paulo - USP 6 Brasil 

University of Florida 6 EUA 

University of Melbourne 6 Austrália 

Museum National d'Histoire Naturelle 6 França 

Tabela 1. As 10 instituições de ensino que mais publicaram artigos sobre a temática da ecologia de 

paisagens associada a biologia da conservação em todo o mundo durante os anos de 1988 a 2019. 

 

Através da análise foi identificado 100 instituições de fomento à pesquisa, 

totalizando 126 publicações, tendo uma média de 1.2, o desvio padrão de 0.7, a máxima 

de cinco e a mínima de uma publicação por instituição. O Conselho de Pesquisa em 

Ciências Naturais e Engenharia do Canadá, agência do governo que fornece pesquisas na 

área de engenharia e ciências naturais, correspondendo nesta pesquisa a instituição de 

fomento que obteve o maior número de publicações (n=5), seguido do Conselho 

Australiano de Pesquisa, Fundação Nacional de Ciências Naturais da China e da 

Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos, com quatro publicações cada um.  

Contudo, vale ressaltar que duas instituições de fomento à pesquisa brasileiras 

estão entre as dez instituições vinculadas aos autores que mais publicaram sobre a 

temática de análise, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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(CNPq) com três publicações e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) com duas publicações (Tabela 2).  

 

Instituições de fomento à pesquisa 
Nº 

publicações 
País 

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 5 Canada 

Australian Research Council 4 Austrália 

National Natural Science Foundation of China 4 China 

National Science Foundation 4 EUA 

Academy of Finland 3 Finlândia 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 3 Brasil 

Agence Nationale de la Recherche 2 França 

Centre National de la Recherche Scientifique 2 França 

Centre de Coopération Internationale en Recherche 

Agronomique pour le Développement 2 França 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 2 Brasil 

Tabela 2. As 10 instituições de fomento à pesquisa que mais publicaram artigos sobre a temática da ecologia 

de paisagens associada a biologia da conservação em todo o mundo durante os anos de 1988 a 2019. 

 

A partir das análises bibliométricas, o período que corresponde de 1988 a 1999, obteve 

20 publicações e quatro cluster (Figura 4_a), entre 2000 a 2009, houve 61 publicações e 

oito clusters (Figura 4_b) e no último período entre 2010 a 2019 houve 156 publicações 

com dez clusters (Figura 4_c); e o mapeamento total foi de 641 termos, agrupado em 12 

clusters (Figura 4_d), sendo que cada agrupamento de cluster corresponde a uma 

abordagem específica que está inserida no tema central.  

O primeiro período de análise, agrupou uma única publicação que ocorreu na 

década de 80, onde o artigo relacionou a ecologia de paisagem com a temática da biologia 

da conservação, publicado em 1988, de autoria do YAHNER R.H., a instituição de 

pesquisa foi a Universidade Estadual da Pensilvânia, dos Estados Unidos da América e o 

perfil de estudo do artigo é teórico/conceitual, sendo publicado em uma das revistas mais 

conceituadas no meio científico que é a Conservation Biology. O resultado principal 

observado neste estudo foi que os efeitos que a borda possui sobre a biodiversidade é 

relativa, pois depende muito da característica dessa borda e da paisagem circundante.  
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Figura 4. Visualizações em rede para cada um dos quatro períodos de análise da pesquisa - a) 1988 a 

1999; b) 2000 a 2009; c) 2010 a 2019; d) 1988 a 2019. 
 

O quadro 1 complementa as informações contidas na Figura 4, trazendo uma 

síntese das principais abordagens contidas em cada cluster durante os quatro períodos 

analisados, 1988 a 1999; 2000 a 2009; 2010 a 2019 e a análise geral que corresponde ao 

período de 1988 a 2019. A partir da leitura a avaliação dos artigos mais citados por 

período, pode-se identificar que a abordagem do primeiro período é mais descritiva e 

voltada para o espaço geográfico,  período entre 2000 a 2009 começa a tratar a abordagem 

da conservação e ocorre o surgimento de avanços tecnológicos nas publicações, já no 

último período, entre os anos de 2010 a 2019, houve artigos que avançaram nas 

possibilidades da conservação com ideias e propostas para o planejamento, gestão e 

manejo da paisagem.  

Este aumento de termos ao longo dos anos é o resultado de um crescente avanço 

científico e tecnológico tanto do ponto de vista do interesse dos pesquisadores nesta 
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temática, como novos conceitos e aplicações da biologia da conservação e a utilização 

dessas ferramentas como fontes chaves de informação para aplicação na conservação das 

paisagens e da biodiversidade (Quadro 1; Figura 4). 

PERÍODOS CLUSTER ABORDAGEM 

1988 A 1999 

cluster 1  ecologia e conservação 

cluster 2  manejo e conservação da biodiversidade 

cluster 3  medidas conservacionistas 

cluster 4   uso da terra 

2000 A 2009 

cluster 01  Conservacionista 

cluster 02  Tecnológica 

cluster 03  Metodológica 

cluster 04  Metodológica 

cluster 05  Conservacionista 

cluster 06  Descritiva 

cluster 07  Tecnológica 

cluster 8  ações antrópicas  

2010 A 2019 

cluster 01  modelos e geotecnologias 

cluster 02  usos da terra 

cluster 03  Conservacionista 

cluster 04 Espacial 

cluster 05  Metodológica 

cluster 06  Conservacionista 

cluster 07 Ecológica 

cluster 08 Geotecnologia 

cluster 09  Metodológica 

cluster 10  modelos espaciais 

GERAL  

(1988 A 2019) 

cluster 01  biológica e ecológica 

cluster 02  diversos usos da terra 

cluster 03  planejamento e conservação 

cluster 04  ambiental e ecológica 

cluster 05 Conservacionista 

cluster 06  Metodológica 

cluster 07  manejo e conservação da biodiversidade 

cluster 08 conservação biológica 

cluster 09  aspectos da ecologia e conservação 

cluster 10  Geotecnologia 

cluster 11  análises e métricas  

cluster 12  Ecológica 

Quadro 1. Informações sobre as abordagens contidas em cada cluster por períodos (numerado e a cor que 

apresenta na rede de conexão): 1988 a 1999; 2000 a 2009; 2010 a 2019 e a análise geral que corresponde 

ao período de 1988 a 2019. 
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Esse panorama temporal é de grande importância para compreender a tendência 

dessas duas ciências ao logo dos anos, assim como quais inferir como a literatura tem 

avançado em termos conceituais sobre a utilização de métricas da estrutura da paisagem 

e como o uso das métricas tem evoluído ao longo tempo. Podendo observar por esses 

resultados uma crescente utilização das métricas da paisagem em estudos de manejo e 

conservação, utilizando as geotecnologias. 

 

4 DISCUSSÃO 

A partir das análises bibliométricas realizadas foi possível notar que a uma 

progressão no número de publicações de artigos científicos ao longo do período de 1988 

a 2019, indicando uma tendência de crescimento para os próximos anos. O 

comportamento do crescimento durante a serie temporal analisada pode ser explicado 

pela constante e crescente preocupação mundial com as questões ambientais no que se 

refere principalmente a perda da cobertura vegetal e a fragmentação florestal (Rudek & 

da Silva, 2007). A partir de 1970 surgem com mais frequência as manifestações mundiais 

que discutem os impactos das atividades e do comportamento humano no planeta, como 

a conferência de Estocolmo (Suécia, 1972), Primeira Conferência Mundial do 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, foi o grande marco para a questão ambiental. Assim 

como as propostas da agenda política ambiental internacional, expressa na Conferência 

Rio 92 e na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos em 1996 e 

na década de 90 também foi consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável. 

O primeiro período da série temporal, que corresponde ao ano de 1988 a 1999, as 

pesquisas eram majoritariamente teórica/conceitual, com uma abordagem mais descritiva. 

Essa influência pode ser explicada devido a primeira abordagem da ecologia da paisagem 

com um foco mais geográfico, priorizando o estudo da influência do homem sobre a 

paisagem e a gestão do território. Essa abordagem teve forte influência da geografia 

humana, da fitossociologia e da biogeografia. Estes resultados podem ser evidenciados 

devido a análise das publicações obtidas durante a procura, como as duas primeiras 

publicações mais citadas, com estudos conduzidos pelos autores Hanski em 1991 e 

Richard H. Yahner em 1988. Artigos com forte influência da teoria de metapopulações, 

da biogeografia de ilhas e a fusão de estudos com a ecologia da paisagem, descrevendo 

como podem contribuir para um embasamento científico e sua aplicação à biologia da 

conservação. 
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Outra abordagem da pesquisa que se deve levar em consideração é o aspecto 

geográfico, associado juntamente com fatores históricos e regionais, como o fato de o 

porquê de algumas regiões terem um perfil mais parecido de pesquisa e como isso 

incentivou a evolução da disciplina. O segundo surgimento da ecologia de paisagens, 

ocorreu, entusiasmado por biogeógrafos e ecólogos americanos que buscavam adaptar a 

teoria de biogeografia de ilhas ao planejamento de reservas naturais (METZGER, 2001). 

Esta abordagem a perceptível devido ao Estados Unidos da Américo ser o país que obteve 

o maior número de publicações na área e voltando para esta temática conservacionista. 

No segundo período foi possível identificar artigos com abordagens voltadas a 

conservação e os aparecimentos dos primeiros registros e termos com abordagem usando 

a tecnologia voltada para a ecologia da paisagem, como o uso das telecomunicações, o 

sistema de informação geográficas, sensoriamento remoto e imagens de satélite. O 

suporte de programas e geotecnologias têm sido cada vez mais utilizados na avaliação 

das métricas da paisagem, como exemplo desse uso, foram desenvolvidas pesquisas na 

Universidade Federal de Goiás, no Brasil, sobre a dinâmica da paisagem no Bioma 

Cerrado com a utilização do programa Fragstats, como as de (CABACINHA, 2010; 

CARNEIRO et al., 2011; CARVALHO; DE MARCO; FERREIRA, 2009). 

Um dos artigos do período, dos autores Bonter, D. N., Gauthreaux JR, S. A., & 

Donovan, T. M. (2009), utiliza a geotecnologia como ferramenta para conservação 

ecológica. Outra grande novidade do período é a aplicação de métricas da paisagem, como 

o limiar de borda, remoção de nó, sensibilidade do nó e índices de conectividade, 

utilizados no artigo dos autores Bunn, A.G., Urban, D.L., Keitt, T.H. no ano de 2000, 

com título Landscape connectivity: A conservation application of graph theory.  

O último período analisado foi o que ocorreu o maior número de publicações com 

artigos que utilizassem como base de dados imagens satélites, mapas simulados, modelos 

e análises espaciais para auxiliar em inferências a respeito das projeções de fragmentos 

florestais e na conservação biológica. Dentro os artigos mais citados foram o Associations 

of Forest Cover, Fragment Area, and Connectivity with Neotropical Understory Bird 

Species Richness and Abundance dos autores Martensen, A.C., Ribeiro, M.C., Banks-

Leite, C., Prado, P.I., Metzger, J.P., publicado em 2012; o artigo Projecting land-use 

change and its consequences for biodiversity in northern thailand dos autores Trisurat, 

Y., Alkemade, R., Verburg, P.H. publicado em 2010 e um artigo indexado e publicado 

em uma das revistas mais conceituadas na ciência a Revista Nature do ano de 2017, 

intitulado Global forest loss disproportionately erodes biodiversity in intact landscapes. 
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Dos cinco países com maior número de publicação, quatro são países 

desenvolvidos (EUA, Austrália, França e Reino Unido). O quinto país com maior número 

de artigos publicação e indexados na base Scopus foi o Brasil, sendo o de melhor 

colocação entre os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Esse 

comportamento era esperado, uma vez que países desenvolvidos possuem maior 

investimento em ciência e tecnologia.  

Diante do exposto e do que foi analisando diante os dados de base do Scopus e 

das análises e mapeamentos bibliométricos, ocorreu uma evidente evolução cientifica das 

abordagens ao longo das décadas, a partir das abordagens evidenciadas nos clusters por 

década e sua comparação com a rede para todo o período. No primeiro período estudado, 

o quarto artigo mais citado, foi publicado por Jean-Paul Metzger and Henri Ddcamps no 

ano de 1997, intitulado The structural connectivity threshold: an hypothesis in 

conservation biology at the landscape scale, o tipo de estudo do documento configura-se 

como sendo teórico e conceitual, corroborando com as abordagens cientificas iniciais em 

que se trata de um estudo que não possui, ainda, aplicação da ecologia da paisagem. Ele 

trata fundamentalmente de uma hipótese de um limiar de conectividade estrutural que 

poderia ajudar a estabelecer uma política de conservação da biodiversidade. 

Com o avanço nas pesquisas, foi possível perceber o aumento no número de 

publicações com uma abordagem mais empírica. Os cinco artigos mais citados do período 

que corresponde de 2000 a 2009, já possuem essa temática com aplicações de modelos e 

a utilização de métricas da paisagem em seus estudos (BUNN; URBAN; KEITT, 2000; 

FUHLENDORF; ENGLE, 2004; HANSKI; OVASKAINEN, 2000; LAURANCE et al., 

2007; URBAN; KEITT, 2001).  

Com este estudo foi possível determinar os padrões encontrados nas publicações 

cientificas relacionados com a temática da ecologia de paisagem e a conservação da 

biodiversidade, pois o aumento de termos e abordagens foi gradativo e acentuado de 

acordo com o avanço das pesquisas, do uso e evolução das geotecnologias, o surgimento 

da aplicação das métricas da paisagem auxiliando na conservação, bem como a mudança 

da visão ambiental e da importância ecológica, auxiliando assim nos estudos 

conservacionistas e até mesmo voltados a modelos e planejamentos de gestão. 

A partir das publicações que foram registradas durante todos os períodos, com 

suas respectivas redes de conexões e as análises dos cinco artigos mais citados por década, 

ficou evidente que existem grande número de pesquisas cientificas, contudo, a gestão e o 

manejo não acompanham esta evolução. Existe uma ocorrência alta de pesquisa 
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conceituais, teóricas e até mesmo aplicada para a ecologia da paisagem, mas não 

necessariamente como foco voltado para estratégias de conservação in situ, como por 

exemplos, a criação de unidades de conservação. Esta pesquisa destaca uma lacuna de 

informação que é muito importante, pois as pesquisas são pouco utilizadas para a gestão 

de áreas e a conservação ambiental. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa bibliométrica traz como grande elemento científico os padrões e 

tendências de crescimento exponencial acerca de estudos que abordam a temática da 

ecologia da paisagem associada a conservação biológica. Outro importante destaque é 

dado ao avanço científico e tecnológico que ocorreu em consonância com o surgimento 

de termos e ferramentas, em especial a crescente abordagem da gestão de paisagens com 

a utilização de indicadores da estrutura da paisagem. 

Vale ressaltar, a existência de lacunas do conhecimento científico, que foi 

identificação de regiões ainda pouco estudadas, a exemplo de biomas como a Caatinga e 

o Cerrado, e regiões com maiores estudos estão a Mata Atlântica e a Amazônia, podendo 

indicar a necessidade de maiores investimentos das instituições de ensino e pesquisa 

assim como interesse dos próprios autores nessas regiões.  

Enfatizamos que embora tenha surgido novos termos, ferramentas, conceitos e 

aumento do número de publicações sobre a ecologia da paisagem ao longo dos anos, 

existe uma deficiência de estudos com aplicação in loco de ações conservacionistas, como 

a criação de áreas de proteção ambiental, unidades de conservação ou até mesmo 

iniciativas de conectividade da paisagem, mitigando assim os efeitos negativos da perda 

de cobertura vegetal e fragmentação de hábitats. Sendo assim, este representa um 

importante dado para futuros trabalhos com essa abordagem ciência-prática, fomentando 

aplicações que servirão de grande benefício para o bem-estar socioambiental.  

Para tanto, é de grande importância qualificar e quantificar os periódicos 

científicos que tratam dessa abordagem, sendo o resultado dessa pesquisa fonte de 

informação útil na referência construtiva para futuras pesquisas com o fornecimento de 

uma visão holística sobre a Ecologia de Paisagens. 
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CAPÍTULO 2 - QUANTIFICAÇÃO DOS PADRÕES ESTRUTURAIS DAS ECORREGIÕES DO 

BIOMA CAATINGA: AVALIAÇÃO DAS MUDANÇAS DAS ESTRUTURAS DAS PAISAGENS 

ENTRE 1985-2018 

 

RESUMO: As análises dos padrões espaciais da paisagem permitem quantificar a estrutura espacial da 

paisagem possibilitando o acompanhamento da dinâmica dos usos da terra em função do planejamento 

territorial e da conservação ambiental. Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar a dinâmica do 

uso e cobertura da terra em nove ecorregiões do Bioma Caatinga a partir da utilização de métricas da 

paisagem em uma série temporal (1985 - 2018) e analisar as transições das classes, identificando onde 

ocorreram as maiores transformações entre as ecorregiões. Obteve-se como resultados o padrão geral das 

ecorregiões, em que as métricas da paisagem identificaram uma redução no número de área total de floresta 

natural em relação ao de agropecuária e consequentemente a proporção demonstrou aumento do percentual 

de agropecuária. Ao longo dos anos, a proporção em que a maior mancha ocupava nas ecorregiões pertencia 

a classe floresta, contudo o número de fragmentos florestais foi aumentando, assim como o isolamento 

entre as manchas de vegetação e o aumento da ocupação e abrangência da agropecuária. Os resultados de 

transição corroboram que a ecorregião com maior proporção de regeneração foi a ecorregião Dunas do São 

Francisco, em contrapartida a ecorregião com o menor índice de regeneração foi a Depressão Sertaneja 

Setentrional. A ecorregião que apresentou a maior transição para áreas não vegetadas foi a ecorregião 

Depressão Sertaneja Meridional menor e a ecorregião com menor índice de modificação para áreas não 

vegetadas foi o Complexo do Campo Maior. Pode-se concluir com esta pesquisa ecorregiões com grandes 

perdas e modificações da classe floresta natural para outros usos e coberturas da terra que não possuem 

vegetação, identificando assim áreas com grandes necessidades de conservação dentro do bioma. Bem 

como, a importância de estudos em escalas de maior detalhe nessas localidades e a fiscalização das áreas 

críticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ecologia da paisagem; Métricas da paisagem; Semiárido; Padrões ecológicos; 

Conservação ambiental; Transição florestal; Análise espacial; Uso da terra; Mudança da Cobertura da 

Terra; Landsat; Séries temporais; Bioma brasileiro. 

 

 

ABSTRACT: The analysis of the spatial patterns of the landscape makes it possible to quantify the spatial 

structure of the landscape, making it possible to monitor the dynamics of land uses in terms of territorial 

planning and environmental conservation. In this sense, the present study aimed to analyze the dynamics 

of land use and cover in nine ecoregions of the Caatinga Biome from the use of landscape metrics in a time 

series (1985 - 2018) and to analyze the class transitions, identifying where the major transformations 

between ecoregions. The general pattern of the ecoregions was obtained as results, in which the metrics of 

the landscape identified a reduction in the number of total area of natural forest in relation to that of 

agriculture and consequently the proportion showed an increase in the percentage of agriculture. Over the 

years, the proportion in which the largest spot occupied in the ecoregions belonged to the forest class, 

however the number of forest fragments increased, as did the isolation between the vegetation spots and 

the increase in the occupation and scope of agriculture. The transition results corroborate that the ecoregion 

with the highest proportion of regeneration was the ecoregion Dunas do São Francisco, in contrast to the 

ecoregion with the lowest rate of regeneration was the Northern Depression. The ecoregion that presented 

the greatest transition to non-vegetated areas was the smaller Depression Sertaneja Meridional ecoregion 

and the ecoregion with the lowest rate of change for non-vegetated areas was the Campo Maior Complex. 

It can be concluded with this research ecoregions with great losses and modifications of the natural forest 

class for other uses and land coverings that do not have vegetation, thus identifying areas with great needs 

for conservation within the biome. As well as, the importance of studies on more detailed scales in these 

locations and the inspection of critical areas. 

 

KEYWORDS: Landscape ecology; Landscape metrics; Semiarid; Ecological standards; Environmental 

Conservation; Forest transition; Spatial analysis; Land use; Land Cover Change; Landsat; Time series; 

Brazilian biome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As alterações no uso e cobertura da terra, na maioria das vezes, são provenientes 

de processos antrópicos, que podem propiciar mudanças nos padrões espaciais das 

paisagens e nos processos ecológicos, acarretando assim modificações nos padrões de 

biodiversidade (OLIVEIRA; VALENTE; VETTORAZZI, 2002; FAHRIG, 2003). Por 

meio da ecologia da paisagem é possível, deste modo, quantificar padrões espaciais em 

paisagens, permitindo acompanhar a dinâmica do uso da terra, gerando informações úteis 

nos estudos de manejo e conservação ambiental (METZGER, 2001). 

Alterações nas paisagens e seus impactos nas áreas de floresta naturais em função 

das constantes atividades antrópicas, em especial no Bioma Caatinga, podem resultar em 

mudanças nos padrões espaço-temporais de uso e cobertura da terra, sendo de grande 

relevância a obtenção de informações sobre as ecorregiões e a consequência dessas 

influências (CASTELLETTI et al., 2003; LEAL et al., 2005).  

Conceitualmente uma ecorregião pode ser definida como uma unidade 

relativamente grande de terra e água delineada pelos fatores bióticos e abiótico que 

regulam a estrutura e função das comunidades naturais que lá se encontram (VELLOSO; 

SAMPAIO; PAREYN, 2002). As zonas de fronteiras entre as ecorregiões sofrem 

significativas alterações de fatores como padrões de precipitação, altitude ou relevo 

(SUTER, 1998). 

Estudos realizados pela EMBRAPA (Zoneamento Agroecológico do Nordeste – 

ZANE, 1993, 2000) juntamente com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através do 

Seminário da Caatinga realizado pelo Programa Nacional da Biodiversidade, 

contribuíram para o conhecimento dos aspectos geofísicos e ambientais do bioma 

Caatinga e indicaram áreas prioritárias para conservação. A The Nature Conservancy do 

Brasil (TNC) iniciou em 1998 o Programa Caatinga que utilizou divisões ecogeográficas 

ou ecorregiões como unidades geográficas para o planejamento, considerando diversas 

espécies e tipos de comunidades naturais inter-relacionadas (VELLOSO; SAMPAIO; 

PAREYN, 2002). Esta configuração fornece uma base para o desenvolvimento de 

estratégias prioritárias para a conservação biológica do Bioma (SILVA et al., 2013a). 

Admitindo a importância do conhecimento acerca dos padrões espaciais da 

Caatinga, pesquisas sobre a quantificação desses padrões foram realizadas 

(CARVALHO; FREITAS, 2005; SILVA et al., 2013b).  
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Nesse sentindo, destacam-se as produções que abordam as mudanças no uso e 

cobertura de terras produzidas a partir de séries temporais de imagens de satélite 

(BATISTA; SANTOS, 2011; FERNANDES et al., 2015; SOUSA; SANTOS, 2020).  

Segundo o estudo de FERNANDES et al. (2015) em uma região semiárida do 

Estado de Sergipe, os resultados indicam um aumento de mais de 26% do desmatamento 

da vegetação nativa e a Caatinga foi a mais impactada, convertida em sua maioria em 

pastagens. Outra pesquisa sobre a análise multitemporal da dinâmica de uso e cobertura 

do solo na região do médio São Francisco, foi possível indicar uma predominância da 

vegetação campestre na paisagem, entretanto com oscilações da agricultura. 

Identificaram ainda os anos em que a supressão da vegetação ou alternância de atividades 

agrícolas são mais intensas (DOS SANTOS et al., 2019). 

As produções científicas que tratam dessa temática revelaram em suas conclusões 

a importância de contemplar as especificidades do bioma Caatinga, porém poucos estudos 

fazem referência especificamente as ecorregiões, ressaltando assim a carência de 

pesquisas direcionadas e uma análise que abrange a interpretação de padrões espaço-

temporais das ecorregiões. Justifica-se, assim, a relevância do presente estudo e dos 

resultados científicos alcançados a contribuição da produção de conhecimento útil para 

futuras pesquisas e a possibilidade de ser utilizada como embasamento científico para 

práticas conservacionistas.   

O diferencial deste estudo configura-se por se tratar de uma análise multitemporal 

nas ecorregiões do bioma Caatinga e traz como resultado as regiões de maior potencial 

para a conservação ambiental, assim como quais são as ecorregiões do bioma Caatinga 

que estão mais vulneráveis a perda de cobertura vegetal através dos padrões e tendências 

observados. Neste sentido, realizar essa análise a partir da quantificação dos padrões 

espaciais ao longo do tempo é eficaz para compreender os efeitos antrópicos sobre as 

paisagens.  

Diante do exposto, a pesquisa teve como objetivo central analisar como as 

mudanças de uso e cobertura da terra se processam para as diferentes ecorregiões do 

Bioma Caatinga e como as mesmas alteram os padrões estruturais das paisagens; Avaliar 

qual a dinâmica de uso e cobertura da terra para os diferentes ecorregiões que compõem 

o Bioma Caatinga, através das transições das classes, identificando onde ocorreram as 

maiores transformações entre as ecorregiões; Assim como, identificar como se 

comportam em termos estruturais da paisagem as diferentes ecorregiões da Caatinga, por 

meio da utilização de métricas da paisagem em uma série temporal (1985 - 2018). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O presente estudo foi realizado nas ecorregiões do Bioma Caatinga (Figura 5), 

que corresponde a um total de 92.041.815,21 ha. O bioma está localizado em sua maior 

proporção na Região Nordeste, dentre as regiões nordestinas só não está presente no 

estado do Maranhão e a única área coberta por esse bioma fora da região nordeste é o 

estado de Minas Gerais, no Sudeste.  

 

Fonte: Adaptado por TAVARES, A. C. 2020, da base de geodados do IBGE, 2019.  

 
Figura 5. Mapa de localização da área de estudo contendo as ecorregiões do Bioma Caatinga e a posição 

em que se encontra em relação ao Brasil e a América do Sul. 

 

A Caatinga é um bioma com extenso período de seca e escassez de chuvas, a 

vegetação dominante é a floresta tropical sazonalmente seca, apresentando fisionomias 

diferentes e abrangendo uma extensa densidade de plantas lenhosas, sendo que maior 

parte da vegetação é caducifólia (PRADO, 2003). O bioma possui diferentes tipos de solo, 

rochosos, férteis e profundos, arenosos e não férteis. Em sua maioria, o clima é semiárido 

devido a taxa de precipitação e evapotranspiração potencial ser maior que 0,65. A 



40 
 

 
 

temperatura média é constante ao longo do ano, variando de 25 a 30 ° C (SAMPAIO, 

2010).  

Vale ressaltar, deste modo, que as ecorregiões foram redelimitadas para atender 

as congruências da delimitação anterior (IBGE, 2004) e atual do Bioma Caatinga (IBGE, 

2019). Sendo assim, foram modificados os polígonos das áreas das ecorregiões originais 

com objetivo de contemplar as mudanças nas poligonais que descrevem o Bioma no 

tempo e contemplar áreas de similaridade vegetacional que não estavam incluídas nos 

polígonos originais. 

O estudo foi direcionado em nove ecorregiões que constituem o bioma, 

denominadas: i. Complexo de Campo Maior; ii. Complexo Ibiapaba – Araripe; iii. 

Complexo da Chapada Diamantina; iv. Dunas do São Francisco; v. Raso da Catarina; vi. 

Depressão Sertaneja Meridional maior; vii. Depressão Sertaneja Setentrional; viii. 

Depressão Sertaneja Meridional menor e ix. Planalto da Borborema (SILVA; LEAL; 

TABARELLI, 2017). No Apêndice 1 consta uma descrição mais detalhada sobre cada 

uma das nove ecorregiões. 

 
2.2 Aquisição de dados 

Os mapas de uso e cobertura da terra utilizados para quantificação dos padrões 

espaciais da paisagem foram adquiridos a partir da coleção 4.1 do projeto MAPBIOMAS 

(2020), que disponibiliza uma serie temporal de 35 mapas anuais (1985-2018) de 

cobertura da terra para o bioma Caatinga e o limite do bioma da Caatinga (IBGE, 2004; 

2019). Com isso torna-se possível gerar mapas para estudar as alterações do uso e 

ocupação de terra e analisar as variações temporais nas áreas de estudo (Figura 6). 
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Figura 6. Fluxograma dos procedimentos metodológicos para alcançar os objetivos da pesquisa. 

 

Os métodos de produção dos mapas de cobertura das terras estão descritos no 

Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD) da Collection 4, Version 1.0, específico 

do Bioma Caatinga, publicado em agosto de 2019 e por meio do artigo de Souza et al., 

(2020), publicado na revista Remote Sensing.  

O MapBiomas é composto por uma rede colaborativa formado por ONGs, 

universidades e empresas de tecnologia dispostos por biomas com o objetivo gerar mapas 

anuais de uso e cobertura da terra. A coordenação do bioma Caatinga é realizada através 

de equipes da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), da Associação Plantas 

do Nordeste (APNE) e por representantes da empresa GeoDatin. Os mapas produzidos 

são obtidos a partir de imagens oriundas do satélite Landsat, que possui uma resolução 

de 30 metros, a classificação é realizada pixel a pixel, organizado por cartas e todo o 

processamento é em nuvem, executado através da plataforma Google Earth Engine 

(MAPBIOMAS, 2020). 

A partir de scripts pré-definidos, desenvolvidos pelo editor de código da 

plataforma Google Earth Engine, são gerados mosaicos temporais, modelagem espectral 

de mistura e a classificação da cobertura do solo, gerando assim uma base de dados 

eficiente para analisar as modificações e transições do uso e ocupação do solo, bem como 

observar as variações no tempo para as ecorregiões do bioma Caatinga.   
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A partir de análises preliminares foi detectado que as principais mudanças nas 

ecorregiões do bioma Caatinga ocorreram entre duas classes, Floresta natural e 

Agropecuária, sendo assim selecionamos esse recorte de estudo (Figura 6). O Quadro 2 a 

seguir mostra a descrição geral das classes utilizadas neste estudo.  

 

CLASSIFICAÇÃO 

MAPBIOMAS 
RECLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO GERAL 

Formação Florestal  

Floresta natural 

Tipos de vegetação com predomínio de dossel 

contínuo - Savana-Estépica Florestada, Floresta 

Estacional Semi-Decidual e Decidual. 

Formação Savânica  

Tipos de vegetação com predomínio de espécies de 

dossel semi-contínuo - Savana Estépica Arborizada, 

Savana Arborizada. 

Pastagem 

Agropecuária 

Áreas de pastagens, naturais ou plantadas, vinculadas a 

atividade agropecuária. Em especial nos biomas Pampa 

e Pantanal, uma parte da área classificada como 

Formação Campestre inclui também áreas pastejadas 

Cultura Anual e Perene 

Áreas predominantemente ocupadas com cultivos 

anuais e, em algumas regiões (principalmente para a 

região Nordeste) com a presença de cultivos perenes 

Cultura Semi-Perene Áreas cultivadas com a cultura da cana-de-açúcar 

Mosaico de 

Agricultura e 

Pastagem 

Áreas de uso agropecuário onde não foi possível 

distinguir entre pastagem e agricultura 

Quadro 2. Quadro de reclassificação das classes de cobertura da terra com base na coleção 4.1 do projeto 

MAPBIOMAS. 

 

A identificação dos pixels de transição entre floresta natural e agropecuária se deu 

após a aquisição dos mapas de uso e cobertura da terra, em uma série temporal (1985 – 

2018) para cada ecorregião, resultando na quantificação do quanto de área foi alterada 

entre esses anos e sua porcentagem (Figura 6).  

A partir dos mapas anuais de uso e cobertura e dos mapas de transição foi possível 

analisar o dinamismo das ecorregiões, quantificando a classes de uso da terra para cada 

ecorregião, evidenciando as regiões anteriormente não vegetadas para áreas com 

vegetação natural e transições em áreas que não possuíam vegetação para transformação 

em vegetação natural. 

A partir da análise de séries temporais de uso e cobertura da terra a fim de entender 

a dinâmica das paisagens, foi possível subsidiar o entendimento da distribuição espacial das 

ecorregiões e das transições que foram realizadas para diferentes classes de uso, como a 

floresta natural e agropecuária. 
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2.3 Métricas da estrutura da paisagem  

As métricas selecionadas para quantificar as mudanças dos padrões especiais das 

paisagens foram as seguintes: área total da classe (TA), número de fragmentos (NP), 

porcentagem de área de mesma classe na paisagem (PLAND), porcentagem de ocupação 

do maior fragmento da classe na paisagem (LPI) (Tabela 3, Figura 6).  

A área total (TA) da classe corresponde a soma das áreas de todas as manchas da 

paisagem. Quando a TA se aproxima de zero, significa que o tipo de classe se torna cada 

vez mais raro na paisagem. Essa métrica é uma medida da composição da paisagem, 

reflete a quanto da paisagem é composta por um tipo de classe específica. O número de 

fragmentos (NP) é uma métrica que permite que se ordene por grau de fragmentação e 

heterogeneidade de fragmentos de uma determinada classe.  

A porcentagem de área de mesma classe na paisagem (PLAND) quantifica a 

abundância proporcional de cada tipo de classe na paisagem. A escolha desta métrica se 

deu devido a possibilidade de utilização para realizar comparações entre as classes e 

analisar suas proporções. A métrica que mede a porcentagem de ocupação do maior 

fragmento da classe na paisagem (LPI) é uma medida de dominância. Quando o LPI se 

aproxima de zero representa que a maior mancha da classe correspondente é cada vez 

menor. É uma métrica de proporção que varia de 0 a 100 (MCGARIGAL; CUSHMAN; 

REGAN, 2005; MCNAMARA et al., 2015). 

 

Métrica Descrição Unidade Intervalo 

NP 
Número de fragmentos ou manchas, 

existentes nas classes temáticas 
Adimensional NP≥1 

TA 
Somatório das áreas de todas as manchas 

presentes na área de estudo. 
Hectares (ha) TA > 0 

PLAND 
Porcentagem de área de mesma classe na 

paisagem  

Porcentagem 

(%) 
0< PLAND≤100 

LPI 
Porcentagem de ocupação do maior 

fragmento da classe na paisagem 

Porcentagem 

(%) 
0 < LPI ≤ 100 

Tabela 3. Informações das métricas da paisagem que foram utilizadas para quantificar das classes de uso e 

cobertura para cada uma das nove ecorregiões do bioma Caatinga. 
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2.4 Análise de dados 

Para o cálculo das métricas e análise dos dados foram utilizados os softwares R 

(R Core Team, 2019) e RStudio (RStudio Team, 2016) e para a produção dos mapas o 

programa SIG ArcGIS (Esri). Para o cálculo das métrica foi utilizado o pacote SDMTools: 

Species Distribution Modelling Tools (VanDerWal et al., 2014), uma ferramenta para 

processar dados associados a exercícios de modelagem de distribuição de espécies. Para 

a criação dos gráficos foi utilizado ggplot2 (Wickham, 2016), que é um pacote de 

visualização de dados para a linguagem de programação estatística R. Os procedimentos 

metodológicos para alcançar os objetivos propostos no trabalho estão sintetizados na 

Figura 6. 

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Métricas da paisagem 

Como padrão geral das ecorregiões, as métricas da paisagem identificaram uma 

redução no número de área total (TA) de floresta natural em relação ao de agropecuária e 

consequentemente a proporção (PLAND) demonstrou aumento do percentual de 

agropecuária. Em uma análise multitemporal, maior mancha (LPI) ocupada nas 

ecorregiões é pertencente a floresta natural, contudo ao longo dos anos vem ocorrendo 

paralelamente o aumento do número de fragmentos florestais (NP), assim bem pode-se 

observar manchas de vegetação isoladas e a crescente ocupação da agropecuária.  

As ecorregiões com maior proporção de floresta natural são o Complexo do 

Campo Maior com aproximadamente 90%, Complexo Ibiapaba-Araripe com 75% e 

Dunas do São Francisco com 60% da área com proporção de floresta natural. No que se 

refere a proporção da maior mancha na paisagem, o Complexo do Campo Maior possui 

50% da paisagem composto pela mancha de floresta, o Complexo Ibiapaba-Araripe 

possui 60 % e a ecorregião Dunas do São Francisco possui o índice da maior mancha de 

floresta em 25%, essa porcentagem não sofreu expressivas flutuações, sendo equivalente 

ao que foi observado nas paisagens durante a série temporal.  

Em contrapartida, as ecorregiões Depressão Sertaneja Meridional menor e o 

Planalto da Borborema são as duas ecorregiões em que durante todo o período analisado, 

permaneceu com a proporção da maior mancha sendo a agropecuária. O LPI teve uma 

tendência de crescimento ao longo dos anos, a ecorregião Depressão Sertaneja Meridional 

menor teve no início do período a sua maior mancha de agropecuária com 25% de 



45 
 

 
 

proporção, chegando à final do período com 50% na paisagem. Já o Planalto da 

Borborema tinha no início da série temporal a maior mancha de agropecuária chegava a 

aproximadamente 20% e até o final do período obteve uma proporção na paisagem de 

quase 30%. Assim como a proporção total de área da classe de agropecuária também foi 

maior em relação a floresta natural (75% e 60% respectivamente para cada ecorregião). 

Uma ecorregião que também merece atenção é o Raso da Catarina, pois durante a 

anos analisados, mais precisamente a partir da década de 90, esta ecorregião passou por 

uma mudança de dominância entre suas classes. A área total de floresta reduziu 

significativamente e a de agropecuária aumentou exponencialmente, assim como sua 

proporção. Outro fato importante é que o LPI demonstrou um aumento da agropecuária e 

declínio da floresta natural, sendo até o final dos anos analisados, a agropecuária 

dominante nesta ecorregião (Figura 7. A, B, C, D).
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Figura 7. Gráfico relacionando os valores das métricas da paisagem (A) TA (B) PLAND (C) LPI (D) NP ao longo da série temporal (1985 – 2018) para cada ecorregião do 

Bioma Caatinga. Em verde refere-se a classe de floresta natural e em laranja a classe agropecuária. EC1 -Complexo de Campo Maior; EC2 - Complexo Ibiapaba – Araripe ; 

EC3 - Complexo da Chapada Diamantina; EC4 - Dunas do São Francisco; EC5 - Raso da Catarina; EC6- Depressão Sertaneja Meridional maior; EC7 - Depressão Sertaneja 

Setentrional; EC8 - Depressão Sertaneja Meridional menor; EC9 - Planalto da Borborema.
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3.2 Transições das ecorregiões 

 

Os dados de transição das classes de floresta natural e agropecuária para as 

ecorregiões do bioma Caatinga, demonstram que a transição para áreas não vegetadas possui 

um valor maior de proporção, com intervalo de 5,1% a 17.2%, menor e maior percentual de 

transição, representando as ecorregiões Complexo de Campo Maior e Depressão Sertaneja 

Meridional menor, respectivamente. Em contrapartida, as áreas que foram modificadas ao 

longo dos anos para floresta natural (regeneração), possuem os menores valores de transição, 

com um intervalo de 0,1% a 1.4%, menor e maior percentual de transição, caracterizada pelas 

ecorregiões Depressão Sertaneja Setentrional e Dunas do São Francisco, respectivamente 

(Tabela 4, Figura 8). Os resultados demonstram, deste modo, que a transição para áreas 

sem vegetação é predominante entre as ecorregiões. 

O mapa temático da Figura 8 pode ser visualizado a posição em que cada 

ecorregião está posicionada em relação uma à outra e no próprio bioma Caatinga. Bem 

como, explanando de acordo com as cores em vermelho as regiões em que sofreram 

modificações para outros tipos de uso que não sejam área vegetadas e em verde regiões 

que passaram por transições ao longo dos anos para área de vegetação florestada, ou seja, 

que ocorreu algum tipo de regeneração.  

 

ECORREGIÃO ID 
AREA 

TOTAL (ha) 

Transição para áreas 

não vegetadas 

Proporção de 

regeneração 

Complexo de Campo 

Maior 
1 5352317.07 5.1% 0.2% 

Complexo Ibiapaba – 

Araripe 
2 10306290.93 8.0% 0.5% 

Complexo da Chapada 

Diamantina 
3 4732682.06 13.3% 1.1% 

Dunas do São Francisco 4 3438084.42 8.0% 1.4% 

Raso da Catarina 5 3055403.85 16.3% 0.3% 

Depressão Sertaneja 

Meridional maior 
6 35884037.37 15.4% 0.7% 

Depressão Sertaneja 

Setentrional 
7 21637363.94 16.4% 0.1% 

Depressão Sertaneja 

Meridional menor  
8 3055869.93 17.2% 0.5% 

Planalto da Borborema  9 4579765.64 13.8% 0.2% 

Tabela 4. Informação por ecorregião do valor total de área e a proporção de duas transições ao longo dos 

anos, a transição para áreas não vegetadas e a transição de regeneração. 
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Fonte: Adaptado por TAVARES, A. C. 2020, da base de geodados do IBGE, 2019.

 
Figura 8. Mapa de transição das ecorregiões evidenciando a transição de áreas naturais para outro uso na 

cor vermelha, em verde as transições para áreas com vegetação e a cor cinza inclui áreas estáveis e outras 

transições não quantificadas no estudo. 

 

Os resultados revelam (Figura 8, Tabela 4) claramente que as mudanças que 

ocorreram nas ecorregiões do bioma Caatinga estão intimamente relacionadas com a forte 
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influência dos processos antrópicos, como o aumento do uso para a atividade de 

agropecuária, pois ao longo da série temporal a floresta natural sofreu grandes transições 

para áreas que não possuem nenhum tipo de vegetação. Pode-se observar também 

pouquíssimas áreas com processo de regeneração natural. Esses dados são um padrão 

geral ocorrido para as nove ecorregiões estudadas, devido a maio proporção dessa 

transição em relação a transições em que houve o inverso, a regeneração de áreas que 

anteriormente não apresentavam vegetação para áreas vegetadas, correspondendo para a 

Caatinga, uma pequena representação diante da área total de agropecuária nas 

ecorregiões. 

 
4 DISCUSSÃO 

As ecorregiões do bioma Caatinga apresentaram duas classes dominantes, a 

agropecuária e a floresta natural. Os resultados demonstraram uma tendência de 

diminuição de vegetação nativa, com aumento da agropecuária em relação a diminuição 

das manchas de floresta natural. A maioria das ecorregiões vem sofrendo durante a série 

temporal com os efeitos negativos da pressão antrópica como o aumento da agropecuária 

na paisagem e com o aumento da fragmentação florestal. 

Avaliando-se a estrutura da paisagem do bioma Caatinga foram identificadas as 

principais diferenças entre as ecorregiões em termos dos padrões espaciais de uso da terra 

e suas transições. A análise das principais mudanças no uso e cobertura da terra auxiliam 

no entendimento das consequências para a manutenção da biodiversidade.  

As mudanças espaço-temporais que ocorreram nas nove ecorregiões demonstra, 

uma tendência geral negativa em relação a diminuição da cobertura vegetal e aumento 

exponencial da quantidade de fragmentos da agropecuária. A exemplo, da ecorregião 

Raso da Catarina que teve um declínio da classe de floresta natural e aumento da 

agropecuária, acarretando uma transição em que houve a substituição de vegetação nativa 

pelo uso da agropecuária. Vale ressaltar que o aumento das áreas de agropecuária ocorreu 

em duas ecorregiões que possuem unidades de conservação já consolidadas que são a 

Estação ecológica Raso da Catarina (BA) e o Parque Nacional da Chapada Diamantina 

(BA). 

Nas ecorregiões, a Depressão Sertaneja Meridional menor e o Planalto da 

Borborema, permaneceram durante todos os anos com a proporção da maior mancha na 

paisagem correspondendo a agropecuária e sendo ainda a de maior área total. Esses 
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resultados são um alerta para a importância de conservação desses ambientes e a partir 

dos resultados das transições é possível auxiliar regionalmente a entender as mudanças 

de uso e cobertura da terra. O Planalto da Borborema possui solos profundos e férteis e 

vegetação arbustiva aberta e arbórea do bioma Caatinga. Já a ecorregião Depressão 

Sertaneja Meridional menor apresenta rios temporários e permanentes, os maiores de todo 

o Nordeste; grande presença de corpos d’água temporários, vegetação do tipo Caatinga 

arbustiva e arbórea, proporcionando alta diversidade de flora e fauna (VELLOSO; 

SAMPAIO; PAREYN, 2002).  

Pode ser constatado nesta pesquisa que apesar de algumas ecorregiões ainda 

possuírem maior proporção de floresta em relação a agropecuária, as transições para 

regeneração florestal que ocorreram do início do ano amostral em 1985 até o ano de 2018, 

foram pouquíssimas. Em contrapartida o percentual de áreas que anteriormente eram 

floresta e foram modificadas para outro tipo de uso que não possui vegetação, foi 

consideravelmente maior. Esses resultados alcançados demonstram a constante 

necessidade de criação e conservação de áreas relevantes para a biodiversidade. 

Salienta-se com este estudo a importância para conservação de regiões que ainda 

possuem cobertura vegetal, pois os intensos processos transformadores causados por 

alterações antrópicas mudam estruturalmente as paisagens. Essas mudanças estruturais 

podem ser formadas por manchas de florestas subdivididas ou até mesmo a perda da 

floresta natural, gerando assim consequências negativas sobre a biodiversidade, como a 

perda de hábitats, redução das áreas de recursos alimentares e abrigos, diminuição do 

fluxo genético entre as espécies.  

As ecorregiões possuem um papel muito importante para a conservação do bioma, 

devido a influência dos padrões espaciais, biogeográficos e ecológicos. Desta maneira 

existe a necessidade da criação de maiores unidades de conservação para proteger a 

biodiversidade rica existente no bioma. Alterações nesses padrões estão diretamente 

relacionados com a proporção de regeneração ou desflorestamento local, bem como 

impactos causados em determinados períodos podem ocasionar fortes influências 

ambientais que irão responder nos anos subsequentes.  

Um estudo realizado por Sano et al. (2019) sobre estrutura espacial e conservação 

das ecorregiões do bioma Cerrado, também constatou o grande valor do papel das 

ecorregiões e como a proximidade de uso e cobertura da terra como agricultura apresenta 

um risco para a redução da diversidade biológica.  
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Outra correlação importante a ser analisada entre a classe Floresta Natural e a 

Agropecuária é que a medida em que as áreas de uso agropecuário vêm se expandindo, o 

intenso processo de degradação pode ser potencializado (AB’SÁBER, 2003). Aspectos 

relacionados com as consequências do aumento da agropecuária para o meio ambiente 

foi evidenciado no estudo realizado por SILVA et al. (2018), demonstrou que o processo 

de desmatamento e de degradação ambiental do Nordeste, está associada ao processo 

agropecuária, produção agrícola ocasionado uma serie de consequências negativas, como 

a perda da biodiversidade e degradação do solo. 

Uma série de trabalhos convergem para os resultados verificados neste estudo, 

especialmente no que se refere a redução da cobertura vegetal natural para expansão das 

áreas agrícolas em diferentes escalas de análise. A pesquisa de CASTRO et al. (2014) 

realizou uma análise em uma zona de transição entre Cerrado-Caatinga, e obteve também 

como resultado um crescente aumento dos fragmentos de agropecuária em detrimento 

dos fragmentos de floresta. Em 1988, mais de 90% do município era de Vegetação 

Natural, em 2000 este percentual caiu para a casa dos 80% e, em 2008 chegou ao 

percentual de 64%, demonstrando um aumento gradual da taxa de conversão. BATISTA; 

SANTOS (2011), comprovaram o uso extensivo da terra através das práticas da 

agropecuária, onde 77,34% da área do município de Teofilândia corresponde as classes 

de pastagem e solo exposto devido a transformações ocorrida com a vegetação nativa da 

Caatinga. 

A heterogeneidade ambiental da Caatinga, a atual distribuição das unidades de 

conservação, as pressões da mudança climática global e as mudanças ocorridas no uso e 

cobertura da terra, destacam a necessidade de definir novas áreas protegidas para atingir 

as metas de conservação. Atualmente, em abril de 2018, a inclusão da unidade de 

conservação de Boqueirão da Onça, na Bahia, elevou para 8,8% o percentual de áreas 

protegidas no bioma, contudo ainda está abaixo do compromisso de 10% assumido pelo 

Brasil com o Plano Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (Decreto nº 5758/2006) para 

cumprir a meta da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (ARARIPE et al., 

2020; PRESTES; PERELLO; GRUBER, 2018). 

As unidades de conservação são instrumentos legais de proteção ambiental que 

minimizam a perda de áreas florestais, resguardam a biodiversidade e auxiliam na 

manutenção dos serviços ambientais, entretanto a quantidade percentual de área protegida 

no bioma não é tão-somente garantia desses benefícios e sim a sua eficácia e uma 

fiscalização adequada (LEBERGER et al., 2020). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os principais resultados em termos dos padrões avaliados foram a forte influência 

dos processos antrópicos como a ocupação da agropecuária nas ecorregiões, em 

detrimento para a cobertura vegetal. Estes dados revelam uma tendência da diminuição 

da floresta natural no bioma Caatinga, assim como a redução da maior mancha de floresta 

entre as ecorregiões, significando o avanço exponencial de usos que podem afetar 

intensamente os processos ecológicos e consequentemente os padrões de biodiversidade. 

Umas das principais contribuições desta pesquisa é a realização da análise de uso 

e cobertura da terra para cada uma das nove ecorregiões que compõe o bioma Caatinga, 

pois estudos específicos sobre as ecorregiões ainda são incipientes. Vale ressaltar, ainda, 

que esta lacuna de informação carece ser preenchida também com pesquisas aplicadas na 

conservação dos recursos naturais, constituindo o presente estudo um importante aporte 

científico. 

Pode-se concluir com esta pesquisa ecorregiões com grandes perdas e 

modificações da classe floresta natural para outros usos e coberturas da terra que não 

possuem vegetação, identificando assim áreas com grandes necessidades de conservação 

dentro do bioma. Desta forma, fica claro a importância de estudos em escalas de maior 

detalhe nessas localidades e a fiscalização das áreas críticas.  

Esta pesquisa contribui para o conhecimento espaço-temporal da heterogeneidade 

ambiental das ecorregiões da Caatinga e evidenciou a necessidade de estratégias regionais 

para ações de manejo nas ecorregiões. Destaca-se ainda como colaboração científica, os 

conhecimentos gerados sobre os padrões e as dinâmicas da paisagem, a relação existente 

entre as mudanças espaciais e a importância de conservação das ecorregiões, bem como 

seu grande papel ecológico.  
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APÊNDICE 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ECORREGIÕES QUE COMPÕEM O BIOMA 

CAATINGA: 

i. Complexo do Campo Maior 

A ecorregião do Complexo do Campo Maior está situada no estado do Piauí mais 

precisamente a noroeste do bioma Caatinga, estendendo-se uma pequena porção no 

sudoeste do estado do Maranhão e ocupa uma extensão territorial de 5.352.317,07 ha. 

Estão inseridas as unidades de conservação do Parque Nacional das Setes Cidades, Área 

de Preservação Ambiental Serra Ibiapaba, Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Fazenda Boqueirão dos Frades e Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda 

Centro. 

Esta região apresenta inundações periódicas que ocorrem nas planícies de solos 

sedimentares e precipitação relativamente alta (1.200-1.500 mm/ano), concentrada em 

poucos meses. A fitofisionomia da ecorregião é composta por áreas de transição entre o 

Cerrado/Caatinga e o Cerrado/Floresta Estacional e predominância de herbácea nas áreas 

baixas e, nas mais altas estão a vegetação arbustivo-arbórea. Possui aproximadamente 

50% de área degradada, devido a existência da atividade pecuária, que agrava a 

compactação natural do solo, bem como as plantações de café e a retirada de lenha para 

as atividades de olaria. (VELLOSO et al., 2001). 

ii. Complexo Ibiapaba – Araripe 

O Complexo Ibiapaba-Araripe está localizado sobre as serras do centro-oeste (Araripe) e 

noroeste do bioma Caatinga. Estende-se pelas fronteiras oeste do Ceará e nordeste do 

Piauí, pelo sul do Ceará e pela parte central do Piauí em direção ao sul. A área ocupa uma 

extensão territorial de 10.306.290,93 ha e está limitada por mudanças bruscas de altitude, 

ao norte e leste onde encontra a Depressão Sertaneja Setentrional, e ao sul pela Depressão 

Sertaneja Meridional (VELLOSO et al., 2001; FREIRE, 2015). 

Na Chapada do Araripe ocorre atividade de pecuária, pedreiras (Santana do Cariri) e 

retirada de madeira para lenha e carvão, que levaram a um estado de degradação de 
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aproximadamente 50% (excluída a área da FLONA do Araripe). A Chapada de Ibiapaba 

está entre 60-70% degradada, principalmente por plantações de café e pecuária. 

Estão inseridas as unidades de conservação do Parque Nacional Serra da Capivara e o 

Parque Nacional Serra das Confusões, ambas no estado do Piauí, o Parque Nacional de 

Ubajara no estado do Ceará, APA da Chapada do Araripe (CE, PI e PE), APA Serra da 

Ibiapaba (CE e PI), FLONA do Araripe (CE), RPPN Serra das Almas (CE) e RPPN 

Arajara Park (CE). 

A ecorregião possui um solo arenoso, profundo e pouco fértil e a sua disponibilidade de 

água está relacionada a altitude, pois as chapadas mais altas possuem maior precipitação 

e a pluviosidade relacionada a longitude. 

iii. Complexo da Chapada Diamantina 

A ecorregião possui uma extensão territorial de 4.732.682,06 ha está localizada na parte 

centro-sul do bioma Caatinga ocupando uma posição central no estado da Bahia e faz 

parte da cadeia do Espinhaço (VELLOSO et al., 2001; FREIRE, 2015).  

Esta é a ecorregião mais elevada da caatinga, quase toda com mais de 500 m de altitude. 

O relevo é muito acidentado, com topos rochosos, encostas íngremes, vales estreitos e 

profundos, grandes superfícies planas de altitude e serras altas, estreitas e compridas. A 

Chapada Diamantina contém as cabeceiras de vários rios que correm para a Depressão 

Sertaneja Meridional. Possui ainda um alto gradiente de temperaturas, apresentando as 

temperaturas mais baixas do semiárido. 

A vegetação constitui um mosaico com grande diversidade e diferentes tipos de mata, da 

mais seca à mais úmida. Acima de 1.000 m de altitude, existem mais afloramentos 

rochosos, onde predominam os campos rupestres e solos mais arenosos. 

O Complexo da Chapada Diamantina sofre com a intensa e crescente pressão do turismo, 

assim como a extração de espécies nativas e ornamentais como as orquídeas, sempre-

vivas, bromélias. Outro tipo de uso preocupante na região é a agricultura de café, a 

pecuária e principalmente por lavras e pedreiras. 
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As unidades de conservação presentes são o Parque Nacional da Chapada Diamantina, o 

Parque Estadual Morro do Chapéu e a FLONA Contendas do Sincorá, todas inseridas no 

estado da Bahia.  

iv. Dunas do São Francisco 

A ecorregião está localizada a centro-oeste do bioma Caatinga, ocupando uma extensão 

territorial de 3.438.084,42 ha, grande parte da sua extensão está a oeste do rio São 

Francisco e está inteiramente circundada pela ecorregião da Depressão Sertaneja 

Meridional maior (VELLOSO et al., 2001; FREIRE, 2015). 

A característica da vegetação, consiste em moitas predominantemente arbustiva, densas, 

com arvoretas e muita macambira (Bromelia laciniosa). Nas áreas de tabuleiro, a caatinga 

é mais esparsa. É considerada em sua maior proporção bem conservada, especialmente 

na área de dunas, existindo apenas a extração de lenha, que ameaça a estabilidade das 

dunas. Contudo, em Remanso encontra-se uma região mais antropizada, devido a 

agricultura e a pecuária. Não existem unidades de conservação nesta ecorregião. 

v. Raso da Catarina 

O Raso da Catarina corresponde à estreita e alongada faixa localizada na parte centro-

leste do bioma Caatinga com extensão territorial de 3.055.403,85 ha. Os limites são as 

unidades naturais geomorfológicas da bacia sedimentar, formadas por afloramentos de 

arenito da Bacia de Tucano (VELLOSO et al., 2001; FREIRE, 2015). É uma bacia 

sedimentar bastante destacada dos ambientes do entorno, com pequena disponibilidade 

de água de superfície, possuindo solos muito arenosos e profundos. Existem grandes 

variações de temperatura entre o dia e a noite, sendo normalmente muito elevadas. A 

vegetação da região apresenta uma caatinga de areia, predominantemente arbustiva, 

muito densa e menos espinhosa que a caatinga de solos cristalinos. 

Devido à baixa disponibilidade de água superficial na região, houve uma baixa ocupação 

antrópica, o que favoreceu consequentemente a conservação ambiental da área em 

aproximadamente 60-70%. Porém, o corte seletivo de madeira e a hidrelétrica Paulo 

Afonso estão no limite da ecorregião. Há também a construção de várias estradas novas 

e estímulo ao turismo. 
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As unidades de conservação presentes são a Estação Ecológica do Raso da Catarina (BA), 

Reserva Biológica de Serra Negra (PE), Parque Estadual de Canudos (BA), Estação 

Biológica de Canudos (BA) e a RPPN Fazenda Flor de Lis (BA). 

vi. Depressão Sertaneja Meridional maior 

A Depressão Sertaneja Meridional é uma ecorregião não contínua, subdividindo-se em 

duas ecorregiões: a Depressão Sertaneja Meridional maior e a Depressão Sertaneja 

Meridional menor.  

A Depressão Sertaneja Meridional maior compreende uma área de 35.884.037,37 ha que 

ocupa a maior parte do centro e sul do bioma Caatinga, é considerada a maior ecorregião 

em termos de proporção de área e limita-se com a maioria das ecorregiões, com exceção 

do Complexo do Campo Maior e da ecorregião Depressão Sertaneja Meridional menor 

(VELLOSO et al., 2001; FREIRE, 2015; IBGE, 2019). 

Possui uma paisagem típica do semiárido nordestino, com extensas planícies baixas, de 

relevo predominante ondulado, com elevações residuais disseminadas na paisagem. 

Possui maior regularidade da estação chuvosa, com menor incidência de secas e apresenta 

também uma distribuição de chuvas menos concentrada. Além de apresentar vegetação 

arbustiva a arbórea, de porte mais alto que a da Depressão Setentrional. 

As maiores influências sobre esta ecorregião vêm da Chapada Diamantina e do rio São 

Francisco, contribuindo assim para uma maior diversidade de flora e fauna características. 

vii. Depressão Sertaneja Setentrional 

A ecorregião Depressão Sertaneja Setentrional ocupa a maior parte do norte do bioma, 

com uma extensão territorial de 21.637.363,94 ha e está localizada na fronteira norte de 

Pernambuco estendendo-se na maior parte dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte 

e Ceará prolongando-se até uma pequena parte do Piauí (VELLOSO et al., 2001; 

FREIRE, 2015; IBGE, 2019). 

Assim como a ecorregião Depressão Sertaneja Meridional maior, possui também uma das 

paisagens mais típicas do semiárido nordestino, com extensa planície baixa, relevo 

predominante suave-ondulado, com elevações residuais disseminadas na paisagem. 
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A principal característica desta ecorregião é a irregularidade pluviométrica, apresentando 

deficiência hídrica bastante acentuada na maior parte do ano, compreendendo assim a 

área mais seca da caatinga, o Cariri Paraibano, cuja pluviosidade é reduzida devido à 

barreira geográfica do Planalto da Borborema, e contém também áreas em processo de 

desertificação. 

As áreas de conservação ambiental são a Estação Ecológica do Seridó; a Estação 

Ecológica de Aiuaba, a Estação Ecológica do Castanhão, o Parque Ecológico Estadual 

Lagoa da Fazenda, o Parque Botânico Estadual de Caucaia, FLONA Açu, APA Delta do 

Parnaíba, APA Serra da Ibiapaba, ARIE Vale dos Dinossauros, RPPN Fazenda Salobro 

e a RPPN Fazenda Tamanduá. 

A vegetação da ecorregião apresenta áreas remanescentes de caatinga arbórea nas 

encostas e serras baixas, embora muito degradadas, sobre solos de origem cristalina. 

Aproximadamente 40 a 50% da Depressão Setentrional possui ainda vegetação nativa, 

contudo boa parte ainda possui a pecuária como uso predominante. 

viii. Depressão Sertaneja Meridional menor 

A Depressão Sertaneja Meridional menor compreende uma área de 3.055.869.93 ha, 

limita-se com as ecorregiões Raso da Catarina e Planalto da Borborema. 

A ecorregião possui um estado de conservação variado principalmente em decorrência da 

altitude. As áreas que possuem o relevo em depressão estão muito degradadas, porém as 

áreas das serras ao sul estão mais conservadas.  

ix. Planalto da Borborema 

A ecorregião está situada na parte leste do bioma Caatinga, abrangendo parte dos estados 

de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, ocupando uma área de 

4.579.765,64 ha (VELLOSO et al., 2001; FREIRE, 2015; IBGE, 2019). 

A bacia hidrográfica do Planalto da Borborema é dendrítica, recortado por rios perenes 

de pequena vazão (NASCIMENTO et al., 2012). Possui área montanhosa com declives 

acentuados e o relevo com presença de afloramentos rochosos de granito. 
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Por apresentar um grande mosaico de solos unido a umidade mais alta, proporciona um 

ambiente com diversas tipologias vegetais, que vão desde caatinga arbustiva aberta a 

arbórea até as matas secas úmidas. 

As unidades de conservação que estão situadas na ecorregião são a RPPN Ser Nativo 

(RN), RPPN Fazenda Pedra de Água (PB), RPPN Fazenda Morrinhos (BA) e a RPPN 

Fazenda Várzea (PB). 




