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RESUMO GERAL 

 

AZEVEDO, Marina Coimbra. Débito de extinção de espécies arbóreas em um 

hotspot de biodiversidade tropical. 2016. X p. Dissertação (Mestrado em Ecologia). 

Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ilha do Fundão, RJ, 2015. 

 

 
A degradação ambiental e fragmentação de habitats ao longo dos séculos têm provocado 

grandes perdas de cobertura nativa em todo o mundo, levando à redução do tamanho 

populacional e extinção de algumas espécies. O intervalo entre a alteração do habitat e a 

extinção das espécies pode ser prolongado para alguns organismos, que dependendo de suas 

características biológicas e do cenário de perturbação da paisagem, tendem a apresentar 

débitos de extinção. Por isso, é importante conhecer o histórico da paisagem para 

compreender as respostas destes organismos ao longo do tempo. Além do histórico, a 

incorporação de dados filogenéticos às abordagens clássicas de diversidade tem se 

tornado uma ferramenta relevante e de alto poder preditivo na inferência dos processos 

responsáveis pela estruturação e composição das comunidades. Logo, a consideração da 

filogenia das espécies junto à análise da paisagem é importante na escolha de 

remanescentes prioritários para a conservação. Dessa forma, são objetivos deste 

trabalho: (1) investigar a presença de débito de extinção em remanescentes de Mata 

Atlântica com diferentes históricos de fragmentação ao longo de 45 anos e (2) verificar 

a relação da diversidade filogenética de espécies arbóreas com as métricas desta 

paisagem fragmentada. Resultados. 

 

Palavras-chave: débito de extinção, histórico, fragmentação, diversidade filogenética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERAL ABSTRACT 

 

AZEVEDO, Marina Coimbra. Extinction debt of tree species in a tropical 

biodiversity hotspot. 2016. X p. Dissertation (Master in Ecology). Instituto de Biologia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ilha do Fundão, RJ, 2015. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Mata Atlântica, embora seja um hotspot de grande importância para a 

conservação devido à sua alta biodiversidade (MYERS, 1988), é também um dos 

biomas que mais sofreu com as atividades antrópicas. Ao longo do tempo, passou por 

desmatamentos e mudanças no uso do solo, trazendo como consequências a 

fragmentação das florestas e o empobrecimento gradativo destes remanescentes em 

diversidade biológica e funções ecológicas (SOUZA & SILVA, 1994).  

Diversos fatores provocados pela fragmentação, assim como a redução da 

cobertura nativa, a diminuição na taxa de dispersão entre fragmentos e a redução da 

variabilidade genética são responsáveis pelo declínio da biodiversidade em paisagens 

compostas por fragmentos florestais (TURNER, 1996).  

A compreensão dos processos de manutenção da sustentabilidade dos ecossistemas 

em áreas perturbadas é essencial para aprimorar técnicas de gestão e conservação de áreas 

naturais (SARTORI, 2001). Parte desse conhecimento pode ser obtido a partir de estudos 

sobre a estrutura e composição florística dos fragmentos remanescentes, principalmente 

quando se combina a análise de padrões da paisagem. 

Há suposições de que fragmentos continuam degradando-se durante longos 

períodos de tempo em resposta à magnitude e frequência das perturbações, levando a 

um aumento da probabilidade de extinção de espécies ao longo do tempo. Assim, 

espécies que apresentam ciclo de vida longo possuem respostas mais lentas a estes 

eventos (KUUSSAARI et al., 2009), sendo sua presença um reflexo temporário da 

antiga paisagem, resultando em um débito de extinção. Porém, a maioria dos estudos 

avalia apenas o início do processo, sendo os efeitos de longo prazo na estrutura e 

composição das comunidades arbóreas ainda pouco documentados (VELLEND et al., 

2006). 

Segundo Petchey (2004) e Ricotta et al. (2005),  ao se utilizar medidas 

tradicionais de diversidade para resumir um amplo conjunto de dados de uma 

comunidade, é comum que se percam informações relevantes, tornando-as pouco 

preditivas de sua estrutura e funcionamento. Sendo assim, medidas que incorporem 

informações sobre as relações filogenéticas das espécies (RICOTTA et al., 2005) ou 

suas características funcionais (PETCHEY e GASTON, 2006) permitem compreender 

mais amplamente os processos que atuam na comunidade. 



Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo investigar a presença de 

débito de extinção em remanescentes de Mata Atlântica com diferentes históricos de 

fragmentação ao longo de 45 anos (Capítulo I) e verificar a influência das características 

da paisagem fragmentada sobre a diversidade filogenética de espécies arbóreas 

(Capítulo II), considerando a bacia do rio Guapi-Macacu. 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

2.1. A Mata Atlântica 

 

 

O Bioma Mata Atlântica compreende um conjunto de formações florestais que 

se estende do Rio Grande do Sul ao Piauí, abrangendo dezessete estados e abrigando 

62% da população brasileira. O bioma possui sete das nove maiores bacias hidrográficas 

do país, ocupando um papel importante na manutenção dos recursos hídricos 

disponíveis. Além disto, tem grande importância para a conservação da biodiversidade, 

já que abriga uma enorme diversidade de espécies e de ambientes, estimando-se cerca 

de 16.146 espécies vegetais no bioma (MARTINELLI & MORAES, 2013), sendo 

considerado um “hot spot” global de diversidade biológica, de importância mundial para 

a conservação (LAURENCE, 2009; MYERS, 1988). 

Porém, apesar de ser um dos principais biomas brasileiros, é também um dos 

mais ameaçados. Desde as primeiras etapas da colonização do Brasil, a Mata Atlântica 

tem passado pela conversão de suas florestas para outros usos, cujo resultado final 

observa-se nas paisagens hoje fortemente dominadas pelo homem. Sua devastação é um 

reflexo direto da exploração desordenada de seus recursos naturais e da sua ocupação 

(BARBOSA, 2006), o que resultou em milhões de hectares de áreas desflorestadas. 

No passado, a Mata Atlântica cobria cerca de 1,3 milhões de km² (15% do território 

nacional) e atualmente, devido ao acelerado processo de devastação, está reduzida a cerca 

de 11 a 16% de sua cobertura original (Figura 1). Além disso, mais de 80% da área 

remanescente é constituída por fragmentos com menos de 50 ha e que se encontram em alto 

grau de isolamento na paisagem. Entretanto, estes pequenos fragmentos apresentam grande 

importância, pois reduzem o isolamento entre áreas maiores, facilitando a conectividade 

http://www.infoescola.com/geografia/desmatamento-da-mata-atlantica/


funcional de fragmentos, auxiliando algumas espécies no deslocamento na paisagem 

(RIBEIRO et al., 2009).  

 

 

 

Figura 1. Remanescentes florestais na região da Mata Atlântica brasileira (fonte: 

SOS Mata Atlântica / INPE, 2008). 

 

O atual cenário de ameaça é gerado pelo aumento histórico de fronteiras agrícolas, 

exploração de espécies animais (caça) e vegetais, construção de rodovias, especulação 

imobiliária e crescimento urbano desordenado (MORELLATO & HADDAD, 2000). 

  Segundo o Livro vermelho da flora do Brasil, a nova lista de espécies 

ameaçadas de extinção publicada recentemente pelo Instituto de Pesquisa Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro indica que na Mata Atlântica encontram-se atualmente cerca 

de 1.544 espécies de plantas ameaçadas (MARTINELLI & MORAES, 2013). 

O Estado do Rio de Janeiro, integralmente inserido no Bioma da Mata Atlântica, 

apresentava no tempo da chegada dos portugueses ao Brasil, 98% do território 

fluminense coberto pela floresta atlântica, englobando a mata propriamente dita e 

ecossistemas associados, como manguezais, restingas e campos de altitudes. Hoje, no 

entanto, calcula-se que menos de 17% da superfície do Estado estejam recobertos por 



florestas, que se encontram em diferentes estágios de conservação (Figura 2) (INPE, 

2013). 

 

 

 

Figura 2. Mapa dos remanescentes de Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro em 2012 

(Fonte: INPE, 2013). 

 

Este cenário de intensa fragmentação tem impactado significativamente a 

integridade do bioma, apontando para uma grande demanda de ações de conservação e 

restauração florestal (RODRIGUES & GANDOLFI, 2004), afim de recuperar a 

capacidade destes ecossistemas em prestar serviços ambientais. 

 

 

2.2.Fragmentação florestal 

 

 

Segundo Shafer (1990), a fragmentação é um processo no qual um habitat 

contínuo é dividido em manchas ou fragmentos isolados. Dessa forma, o processo de 

fragmentação florestal ocorre pela substituição de áreas de floresta nativa contínua por 

outros ecossistemas, ficando suas partes isoladas em fragmentos de tamanhos distintos e 

consequentemente trazendo efeitos negativos para as populações de espécies residentes 

(MURCIA, 1995). 



A fragmentação age essencialmente causando a redução e o isolamento de áreas 

adequadas à sobrevivência das populações, sendo apontada como a principal causa da 

perda de biodiversidade (METZGER, 1999), entretanto as respostas das comunidades 

vegetais à fragmentação variam de acordo com diversos fatores, tais como o histórico da 

fragmentação, tamanho e forma dos fragmentos, impactos das ações humanas atuais, 

grau de isolamento e a sensibilidade de cada espécie a estes processos (COLLI et al, 

2003). 

São diversos os fatores que influenciam na perda de espécies: a destruição do 

seu habitat, a redução do tamanho populacional, a inibição ou redução da migração, as 

alterações no microclima, a eliminação de espécies dependentes de outras já extintas, a 

colonização de espécies exóticas, etc. Espécies raras e com área de distribuição restrita, 

assim como aquelas que necessitam de habitats muito amplos ou especializados, 

parecem mais suscetíveis aos efeitos da fragmentação (TURNER, 1996). 

Com o objetivo de reduzir os impactos ambientais causados pelas atividades 

econômicas ligadas ao meio rural e urbano, a legislação brasileira estipulou no Código 

Florestal, lei Nº 12.651/12, áreas que devem ser preservadas prioritariamente. 

Entretanto há muitos casos em que a legislação não é respeitada, em especial no meio 

rural, onde a fiscalização por parte do poder público é mais difícil (SANTANA, 2009). 

As pressões antrópicas de exploração sobre as florestas nativas aumentam a 

necessidade de estudos sistemáticos sobre os ecossistemas florestais remanescentes, a 

fim de escolher corretamente as estratégias de manejo e conservação a serem 

implantadas (SEOANE, 2007). Estudos recentes avaliaram os efeitos da fragmentação 

na persistência das espécies. As análises consideram parâmetros espaciais da paisagem, 

tais como a conectividade, a forma, o contexto e heterogeneidade (FAHRIG, 2002) e os 

resultados indicam forte relação entre a fragmentação e o declínio de espécies. 

Dessa forma, é de grande importância a geração de conhecimento sobre a 

ecologia de paisagens naturais, considerando a distribuição espacial dos remanescentes 

no planejamento do uso da terra, de forma a minimizar os impactos causados pela 

fragmentação (MUCHAILH, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument


2.3. Fatores que afetam a biodiversidade em fragmentos florestais 

 

O processo de fragmentação florestal gera mudanças na configuração da 

paisagem original, adicionando fatores que influenciam direta e indiretamente a 

dinâmica das comunidades, como por exemplo, o tamanho dos fragmentos, o grau de 

isolamento, o tipo de matriz e o histórico de fragmentação (Viana et al., 1992). Esses 

fatores apresentam também relações com fenômenos biológicos que afetam a natalidade 

e a mortalidade de plantas, tais como o efeito de borda, a deriva genética e as interações 

entre plantas e animais. Portanto, as mudanças na estrutura da paisagem provocadas 

pela fragmentação afetam as taxas de extinção e o tamanho das populações locais, assim 

como o padrão de dispersão de indivíduos entre populações (Schneider et al 2003).  

 

2.3.1. Tamanho do fragmento 

 

A relação entre a área dos fragmentos e suas características ecológicas, em 

particular a diversidade de espécies, teve início nos anos 60, quando Preston (1960) 

criou a hipótese da área per se, neutra com relação aos atributos das espécies e à 

diversidade de habitats, explicando a riqueza apenas como uma função da área. Em 

seguida, Williams (1964) propôs a hipótese da diversidade de habitats, baseada nas 

ideias de nicho, onde o aumento da riqueza estaria relacionado a uma maior diversidade 

de habitats amostrados em áreas maiores. Porém, nesta hipótese o número de espécies 

só aumentaria se mais habitats fossem amostrados, sendo esta a hipótese com menor 

numero de estudos empíricos.  Anos depois, Coleman et al. (1982) propuseram a 

hipótese da amostragem passiva, baseada puramente na amostragem, onde mais 

espécies seriam encontradas em áreas maiores, pois nestas áreas seriam feitas maiores 

amostras. 

 Paralelo a estas hipóteses, surgiu a Teoria da Biogeografia de Ilhas, proposta por 

MacArthur e Wilson (1967) e fortemente baseada na hipótese da área per se. A teoria 

vincula a área aos processos de imigração e extinção, onde o processo de imigração 

seria dependente da distância da área à fonte, e a extinção seria diretamente 

proporcional à área e ao tamanho das populações residentes, ou seja, prevê que ilhas 

menores e mais isoladas têm menos espécies que ilhas maiores e mais próximas do 

continente, o que foi comprovado pela própria obra e pesquisas subsequentes. 



Uma das consequências da remoção da cobertura vegetal natural é que a vegetação 

remanescente fica fragmentada na paisagem, o que lhes da um caráter insular de 

isolamento ou de habitat-ilha (Saunders et al, 1991).  Nesse contexto, foram feitos testes 

da teoria de biogeografia de ilhas em arquipélagos de fragmentos florestais, que embora 

geralmente tenham testado mais o efeito da área que do isolamento, em muitos casos 

tem-se confirmado o padrão de relação riqueza-área em diversas paisagens 

fragmentadas, como por exemplo, em fragmentos florestais na Amazônia (Laurance e 

Sampaio, 2002), em estudo com a diversidade de árvores em 21 fragmentos florestais 

em Gana (Hill e Curran, 2003) e em 51 remanescentes florestais no Chile (Echeverría  

et al, 2007). 

Benítez-Malvido e Martínez-Ramos (2003) em trabalho feito na Amazônia Central 

encontraram que a diversidade de espécies recrutadas de árvores, lianas, palmeiras, e 

herbáceas, 20 anos após fragmentação, foi significativamente mais baixa em fragmentos 

menores do que a registrada em fragmentos grandes e na floresta contínua. Estes 

resultados sugerem que diversas espécies vegetais tendem a desaparecer em pequenos 

remanescentes. 

O sucesso de espécies especialistas torna-se comprometido, principalmente, pelas 

mudanças no microclima dos fragmentos florestais, em especial nos pequenos, causadas 

pelos efeitos de borda. Pequenos fragmentos, especialmente aqueles com até 10 

hectares, podem ser considerados inteiramente borda, pois não diferem estruturalmente 

ou floristicamente da borda da floresta (Viana et al., 1997), fazendo com que espécies 

com exigências de interior de mata não sejam capazes de persistir no fragmento. 

Sendo assim, espécies adaptadas a distúrbios podem lentamente modificar a 

composição florística original da floresta, através da dispersão em bordas e clareiras 

(Janzen, 1986), reduzindo a flora a um pequeno subconjunto de espécies proveniente da 

composição original. 

 

2.3.2. Isolamento  

 

A proximidade ou conectividade entre os fragmentos refere-se ao grau de 

isolamento espacial de um remanescente em relação a outros (Couto, 2004). Este é um 

dos principais fatores que afetam a dinâmica dos processos ecológicos em fragmentos 

florestais. De acordo com Forman e Godron (1986), ele pode ser explicado como a 

média das distâncias até o vizinho mais próximo. O grau de isolamento afeta o fluxo 



gênico entre remanescentes e, dessa forma, a sustentabilidade de populações naturais 

(Viana e Pinheiro, 2008).  

As mudanças nas taxas de migração e dispersão das populações de plantas, 

causadas pelo isolamento, acarretam em uma redução da variabilidade genética através 

de processos como a redução do fluxo gênico e a depressão endogâmica, conduzindo as 

populações a um declínio (Cordeiro e Howe, 2001) e consequentemente aumentando os 

riscos de extinção local e a redução da possibilidade de recolonização das espécies 

(Hanski e Gilpin, 1997). Segundo Saunders et al. (1991), a probabilidade de uma 

espécie colonizar certo fragmento depende da distância deste a outras áreas-fonte, sejam 

elas outros fragmentos ou áreas de habitat contínuas. 

Pires et al. (2004) assumiram que 350 metros seria a distância máxima entre 

fragmentos na qual a maioria das espécies consegue se locomover em áreas abertas na 

paisagem. Os autores consideraram que fragmentos com distâncias menores que esta 

não necessitam do planejamento de corredores, pois não constituem barreiras à 

locomoção da maioria das espécies. 

A conectividade pode ser definida como a capacidade da paisagem em facilitar o 

fluxo de organismos, grãos de pólen ou sementes (Urban & Shugart, 1986) e é 

dependente de estruturas lineares de ligação, chamadas corredores, de pontos de ligação, 

chamados stepping-stones ou da permeabilidade da matriz que circunda os fragmentos 

(Fahrig & Merriam, 1994). 

 

2.3.3. Matriz/Entorno 

 

Além do isolamento, as matrizes também constituem barreiras para a dispersão 

dos organismos e para a conectividade funcional da paisagem. As matrizes são os tipos 

de elementos que constituem a paisagem circunvizinha nas quais o organismo deve 

atravessar para alcançar um fragmento vizinho (Keitt, Urban e Milne, 1997). Por 

apresentarem características físicas distintas das do fragmento, em geral dificultam sua 

transposição pelos organismos. 

Sendo assim, o grau de conectividade entre áreas remanescentes não é apenas 

uma função da distância geográfica entre as manchas, mas especialmente da 

composição da matriz de entorno, que exerce grande influência na dispersão das plantas 

e seus vetores (Laurance, 2008). Estudos têm revelado que a diversidade e composição 

de espécies em remanescentes de vegetação nativa dependem da estrutura da paisagem 



do entorno (Weibull et al., 2000), de forma que quanto maior a diferença estrutural entre 

estes, maiores as barreiras para a dispersão das espécies. Além disso, determinados tipos 

uso do entorno podem facilitar a propagação de distúrbios, como incêndios e pragas ou 

espécies invasoras (Ganzhorn, 2003), comprometendo frequentemente interações vitais 

ao estabelecimento de algumas espécies nativas.  

Segundo a teoria da biogeografia de ilhas proposta por MacArthur e Wilson 

(1967), o isolamento geográfico de uma ilha ou fragmento tem correlação negativa com 

a diversidade de espécies. Uma das premissas desta teoria é a de que os processos de 

imigração e extinção são influenciados pelo tamanho e grau de isolamento das ilhas. 

 Porém, em ambientes terrestres, a qualidades da matriz, juntamente com padrões 

espaciais da paisagem, incluindo o arranjo dos fragmentos e sua conectividade, podem 

compensar o efeito da área e isolamento e facilitar os fluxos biológicos na paisagem 

(Metzger, 1997, Laurance et al., 2002), sendo tão importantes para comunidades de 

plantas quanto as propriedades dos fragmentos isoladamente. Isso porque, como 

explicam Murphy e Lovett-Doust (2004), as plantas não tem uma percepção discreta da 

paisagem e respondem mais a gradientes ambientais do que ao binário fragmento e 

matriz. 

Em geral, uma maior ênfase tem sido dada ao papel de corredores ecológicos 

para a conectividade das populações em paisagens fragmentadas, sendo o papel 

exercido pela matriz ainda relativamente pouco estudado. 

Porém, estudos recentes sugerem que a matriz exerce um papel fundamental, 

influenciando o grau de isolamento de populações e funcionando como um mosaico de 

unidades com diferentes graus de permeabilidade, oferecendo assim diversos graus de 

resistência à dispersão de variadas espécies (Ricketts, 2001). Como por exemplo, De 

Castro e Fernandez (2004), estudando os atributos ecológicos das espécies relacionados 

à fragmentação na Mata Atlântica, encontraram que a capacidade de ocupar ou se 

deslocar pela matriz é um atributo fundamental para a manutenção de espécies em 

paisagens fragmentadas. 

 

2.3.4. Histórico da paisagem 

 

Embora muitos trabalhos tenham estudado os efeitos da perda e fragmentação 

florestal sobre a biodiversidade, poucos incorporaram o a influência do aspecto 

temporal, ou seja, do histórico da paisagem (Kussaari et al., 2009). Entretanto, ao 



ignorar a história da paisagem, os reais efeitos da fragmentação florestal sobre as 

espécies podem ser mascarados (Ewers e Didham, 2006). 

 Estudos recentes têm observado a presença de um atraso entre as mudanças da 

estrutura da paisagem e a resposta das espécies (Lindborg e Eriksson, 2004; Metzger, 

2009), o que explica muitas vezes a ausência de relação entre os padrões de diversidade 

de espécie e as características atuais da paisagem. Dessa forma, ao analisar as alterações 

passadas, observa-se que frequentemente uma mesma paisagem é formada por um 

mosaico de florestas em diferentes estágios sucessionais.  

Sendo assim, levando em consideração a qualidade do habitat como um fator mais 

importante do que a quantidade ou configuração espacial deste para a persistência das 

espécies (Franken e Hik, 2004), o histórico deve ser considerado na análise de 

remanescentes prioritários para a conservação em paisagens fragmentadas.  

 

 

2.4.Dinâmica da comunidade arbórea no tempo e no espaço 

 

 

Além da influência da paisagem sobre as espécies, é importante compreender 

como a flora se recupera ao longo do processo de sucessão florestal e o quão adequados 

são os remanescentes para a persistência de espécies especialistas (GARDNER et al. 

2007), que em geral são mais afetadas pelas as mudanças ambientais decorrentes da 

fragmentação. 

 

 

2.4.1. Sucessão ecológica 

 

 Segundo Finegan (1984), existem dois tipos de sucessão ecológica: a primária, 

que ocorre em áreas onde não havia vegetação presente; e a secundária, que ocorre após 

um distúrbio, seja ele antrópico ou natural. Dessa forma, a sucessão florestal é 

considerada um processo de mudança direcional de uma comunidade de plantas por 

outra ao longo do tempo, implicando em alterações da sua estrutura, fisionomia e 

composição florística (BUDOWSKI, 1963). 

A classificação da vegetação das florestas tropicais úmidas da América foi 

descrita por BUDOWSKY (1965) em três estágios de sucessão principais: pioneiras, 

secundária inicial e secundária tardia, onde as pioneiras e secundárias iniciais são 

analisadas conjuntamente, formando assim apenas dois grupos sucessionais. 



Em 1994, criou-se a Resolução CONAMA nº. 06, que descreve os parâmetros 

básicos dos estágios de sucessão para a Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, 

utilizando denominações de estágios sucessionais semelhantes ao de Budowsky (1965), 

separando-os em inicial, médio e avançado. No estágio inicial a fisionomia é 

herbáceo/arbustiva, com cobertura aberta ou fechada e presença de espécies 

predominantemente heliófitas. Plantas lenhosas, quando ocorrem, apresentam diâmetro 

à altura do peito (DAP) médio de 5 centímetros e altura média de até 5 metros. No 

estágio médio a fisionomia se torna arbustivo/arbórea com cobertura fechada, inicia-se o 

processo de diferenciação em estratos e o surgimento de espécies de sombra. No estágio 

avançado encontramos fisionomia arbórea, cobertura fechada formando um dossel 

relativamente uniforme, podendo apresentar árvores emergentes com sub-bosque já 

diferenciado em um ou mais estratos formados por espécies esciófitas. Ressalta-se que, 

atingir o estágio de maturidade, a dinâmica da floresta não cessa, mas se desvia em 

direção a distúrbios localizados, como a quedas de árvores ou inundações locais 

(CHAZDON, 2012).  

A comunidade arbórea pode sofrer maior ou menor influência dos fatores 

bióticos ou abióticos, dependendo do estágio de sucessão que se encontra. Além disso, o 

contexto da paisagem regional em que a floresta está inserida determina o conjunto de 

espécies disponíveis para colonização, a diversidade genética de propágulos, a presença 

de polinizadores, dispersores e patógenos (CHAZDON 2008). 

Estudos com espécies arbóreas têm indicado que a fragmentação pode conduzir 

os remanescentes florestais a um processo de sucessão retrogressiva (sensu Tabarelli et 

al. 2008; Santos et al. 2008), em que há um retrocesso na trajetória das comunidades 

com perdas não aleatórias de grupos funcionais, como por exemplo a redução de 

espécies tardias (Oliveira et al. 2008), tolerantes à sombra (Tabarelli et al. 1999), de 

sementes grandes (Melo et al. 2006) e com polinização e dispersão por vertebrados 

(Girão et al. 2007; Lopes et al. 2009). Esse processo favorece a proliferação de grupos 

pertencentes a estágios sucessionais iniciais, como as espécies pioneiras (Oliveira et al. 

2004; Aguiar & Tabarelli 2010), que se beneficiam das novas condições do habitat 

(Oliveira et al. 2004; Lopes et al. 2009). Isto influencia diretamente no potencial de 

regeneração da floresta, pois afeta a polinização, a produção e dispersão de sementes, a 

germinação, o recrutamento e a sobrevivênciade das plântulas (Schupp & Fuentes 1995; 

Lindenmayer & Fischer 2006), alterando assim a estrutura e composição florística 

original. Este forte impacto da fragmentação florestal sobre a comunidade arbórea é 



particularmente preocupante visto que as árvores são o principal componente da 

diversidade, estrutura e função de ecossistemas tropicais (Denslow, 1987). 

 

 

2.4.2.Débito de extinção de espécies vegetais 

 

 

A fragmentação e perda de habitat podem ter influência imediata para algumas 

espécies de plantas (Adriaens et al., 2006), porém existem espécies que respondem de 

forma mais lenta à estes eventos (Metzger et al., 2009), refletindo o histórico da 

paisagem ao invés da sua configuração atual, resultando no chamado débito de extinção. 

Em outras palavras, o débito de extinção é o número ou proporção de espécies 

existentes em uma área, porém destinadas à extinção à medida que a comunidade atinge 

um novo equilíbrio após uma perturbação ambiental (Tilman et al. 1994), sendo o 

intervalo entre as mudanças do habitat e a resposta das espécies intitulado tempo de 

relaxamento (Diamond, 1972).  

A demora na resposta das comunidades de plantas aos efeitos das perturbações 

faz com que muitas vezes tais efeitos não sejam levados em consideração. Porém, o 

débito de extinção é um evento relevante para o planejamento de ações de conservação 

e restauração e sua negligência pode minimizar o número de espécies ameaçadas, 

consequentemente subestimando o verdadeiro impacto das alterações globais sobre a 

biodiversidade.  

Os processos que levam à extinção de espécies podem ser determinísticos ou 

estocásticos (Gilpin e Soulé, 1986). Extinções determinísticas imediatas podem ocorrer, 

por exemplo, após a perda de habitat devido a uma distribuição agregada das espécies. 

Extinções locais também podem ser estocásticas devido à variabilidade demográfica, 

genética ou ambiental. Embora um grande percentual de extinções determinísticas 

normalmente ocorra quase que imediatamente após a perda de habitat, tanto processos 

estocásticos quanto determinísticos podem causar extinções com um atraso 

considerável, contribuindo assim para o débito de extinção (Lindenmayer e Fischer, 

2006). Isto pode ser particularmente importante em pequenos fragmentos de habitat, 

onde efeitos bióticos e abióticos de borda podem causar a deterioração gradual da 

qualidade do habitat (Laurance, 2008). 

A probabilidade e magnitude do débito de extinção, ou seja, o tempo entre a 

alteração do habitat e a resposta que provoca na comunidade depende, entre outras 



coisas, da história de vida das espécies, da configuração espaço-temporal das manchas 

de habitat e do tempo desde que o habitat foi alterado e da natureza da alteração 

(KUUSSAARI et al., 2009).   

São escassas as informações sobre a influência dos atributos das espécies em 

relação ao débito de extinção. As evidências empíricas sugerem que os atrasos na 

extinção são mais prováveis de ocorrer em espécies com maior longevidade, comparado 

às espécies de ciclo de vida curto (VALLEND et al, 2006; BROOK et al., 2003). Além 

disso, a especificidade de microhabitats, a probabilidade de dispersão de espécies, a 

presença de grandes áreas estáveis e a magnitude da perturbação ambiental também 

podem afetar o tempo do débito de extinção (KUUSSAARI et al., 2009; 

OVASKAINEN & HANSK, 2002).  

É importante notar que, apesar do débito de extinção ter sido originalmente 

abordado em um contexto da perda de habitat, este conceito pode ser aplicado para 

outras situações, tais como alterações do clima, mudanças de uso da terra e espécies 

invasoras (Kuussaari et al., 2009). 

 

2.5. Diversidade filogenética 

 
 

Ecossistemas tropicais, no qual se enquadra a Mata Atlântica, abrigam alta 

riqueza e diversidade de espécies. Porém, o processo de fragmentação tem impactado 

significativamente esta biodiversidade, apontando para uma grande demanda de estudos 

e ações de conservação e restauração florestal no bioma (RODRIGUES & GANDOLFI, 

2004).  

Em geral, as medidas tradicionais de biodiversidade levam a um aumento da 

diversidade conforme se tem um acréscimo no número de espécies. Porém, dependendo 

do conjunto de espécies avaliado, a magnitude dessas diferenças varia, por exemplo, 

espécies de mesmo nível taxonômico (família, gênero, espécie) tendem a ser mais 

similares do que aquelas filogeneticamente mais distantes (VELLEND et al. 2011). 

Logo, as medidas de diversidade filogenética têm como um dos objetivos quantificar as 

diferenças entre os graus de parentesco das espécies coexistentes em uma comunidade 

(WEBB et al., 2002). 

O início dos estudos sobre este tema se deu na década de 40, quando Elton 

(1946) pressupôs que o pequeno número de espécies em gêneros em comunidades locais 

quando comparadas ao banco regional de espécies, era uma evidência da exclusão 



competitiva entre espécies congenéricas ecologicamente similares. Entretanto, apenas 

na década de 90, com o aumento da importância sobre o estabelecimento de áreas 

prioritárias para a conservação é que a abordagem ganhou destaque (May 1990).  

Alguns estudos observaram que os processos que influenciam a diversidade de 

espécies mudam de acordo com escala espacial de avaliação (Davies et al 2005; Diez et 

al.2008). Em escala local, por exemplo, espera-se que interações dependentes de 

densidade sejam mais fortes, da mesma forma que em escalas espaciais maiores vistas 

sobre escalas temporais mais longas, processos biogeográficos devem ter um papel mais 

forte na distribuição das espécies. A maioria das espécies que evoluem a partir de um 

clado, tende a concentrar-se na região em que o clado foi originado, porém, isso 

dependerá da capacidade de dispersão das espécies, sendo aquelas de menor 

mobilidade, como no caso das espécies arbóreas, mais susceptíveis de apresentar 

agrupamento espacial em maiores escalas de análise. 

Um método utilizado para a quantificação da diversidade filogenética é a 

avaliação das relações evolutivas entre as espécies por meio de filogenias derivadas de 

estudos taxonômicos ou de análises moleculares. A distância filogenética entre duas 

espécies é uma estimativa do tempo decorrido desde o mais recente ancestral comum 

até momento atual (WEBB et al., 2002), correspondendo então ao tempo em que ambas 

evoluíram separadamente. A distância filogenética pode ser utilizada para avaliar a 

magnitude das diferenças entre o grande número de características esperadas entre duas 

espécies, presumindo a conservação dos traços dentro de linhagens evolutivas 

(SIMBERLOFF, 1970; ACKERLEY, 2009). 

A partir do crescente número de estudos, uma variedade de medidas de 

diversidade filogenética foi criada. Dentre elas, o PD (phylogenetic diversity, FAITH, 

1992) é o índice mais conhecido, correspondendo à soma de todos os comprimentos de 

braços em uma árvore filogenética regional necessários para conectar todas as espécies 

presentes em uma assembleia local. Longos comprimentos dos ramos correspondem a 

tempos evolutivos maiores e, portanto, a grupos taxonômicos mais distintos. Sendo 

assim, a PD de uma assembléia é função do número de espécies e da diferença 

filogenética entre elas (FAITH, 1992).  

Além desta, há duas medidas de distância filogenética ou divergência evolutiva 

comumente usadas: a Distância Média de Pares (MPD, do inglês Mean Pairwise 

Distance, WEBB, 2000), que quantifica a distância filogenética entre todas as 

combinações de pares de espécies na assembleia, indicando a distância filogenética 



média entre todos os táxons; e a Distância Média do Vizinho mais Próximo (MNND, 

Mean Nearest Neighbor Distance, ou MNTD,  Mean Nearest Taxon Distance, WEBB, 

2000), que quantifica a distância filogenética média do parente mais próximo, sendo 

equivalente à taxa de espécies por gênero.  

O componente filogenético da biodiversidade é de extrema relevância, pois gera 

conhecimento sobre a estrutura de comunidades ecológicas e acerca das forças que 

mantém a distribuição espacial das espécies. Além disso, incorpora explicitamente as 

diferenças entre as espécies presentes em uma comunidade ao invés de contar apenas o 

número de espécies, podendo influenciar diretamente na escolha de áreas prioritárias 

para conservação (FAITH, 1992; FAITH et al., 2010).  

Levando em consideração a limitação de recursos para conservação, deve-se 

priorizar não apenas a conservação de um maior número de espécies, mas se possível 

também conjuntos de espécies taxonomicamente mais diversos e que representem a 

maior variedade possível de recursos biológicos (FAITH et al., 2010). 

 

 

 

3. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

3.1.Localização e contexto 

 

A paisagem estudada situa-se na bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu, 

localizada no Rio de Janeiro e abrangendo os municípios de Cachoeiras de Macacu, 

com 90% de sua área nesta bacia, Guapimirim, com aproximadamente 95% e Itaboraí, 

com 12% (Figura 1), sendo constituída pelos rios Macacu, Guapiaçu e Guapimirim, 

ocupando uma área de 1640 km² (IBGE, 2002, Dantas, 2007).   



 

Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte: EMBRAPA, 2011. 

 

O Rio Guapi-Macacu teve o seu nome originado a partir da construção do canal de 

Imunana que reduziu a incidência das freqüentes inundações conseqüentes da confluência 

dos rios Macacu e Guapi-Açu (Dantas, 2007). Ao ser desviado do seu curso natural, o rio 

Macacu passou a desaguar no rio Guapimirim (Dantas, 2007). 

A bacia Guapi-Macacu possui seus limites ao norte e noroeste pela serra dos 

Órgãos, a nordeste pela serra de Macaé de Cima, ao leste pelas serras da Botija e de 

Monte Azul e ao sul pelas serras do Sambê e dos Garcias (Consórcio Ecologus-Agrar, 

2005), compreendendo cerca de um terço da área de contribuição à baía de Guanabara e 

sendo responsável pelo suprimento de água de cerca de dois milhões de pessoas 

(Benavides et al., 2009). Devido à sua extrema relevância para o abastecimento de água 

dos municípios da porção leste da baía de Guanabara, a bacia é protegida por diversas 

unidades de conservação que fazem parte do Mosaico do Corredor Central Fluminense, 

sendo um importante eixo para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. 

Entretanto, apesar de sua grande importância ecológica, a bacia sofre fortes pressões 

antrópicas ao longo dos séculos, sendo também uma área prioritária para o 

direcionamento de ações de conservação (Pinto et al., 2006).  



A existência de unidades de conservação na região tem como objetivo proteger a 

integridade das áreas de floresta e mananciais hídricos que abastecem algumas bacias e 

municípios próximos. As unidades de conservação que estão sob tutela federal são: 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Área de Proteção Ambiental Petrópolis, Área de 

Proteção Ambiental de Guapimirim e a Área de Proteção Ambiental do Rio São João; 

sob tutela estadual: Parque Estadual dos Três Picos, Estação Ecológica Estadual do 

Paraíso e Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu; e sob tutela municipal a 

Área de Proteção Ambiental de Guapi-Guapiaçú, existindo ainda unidades de 

conservação particulares, como a Reserva Ecológica de Guapiaçu. Atualmente, 51,4% 

da área da Bacia é formada por áreas protegidas, sendo 25,6% por unidades de proteção 

integral e 37,2% por unidades de uso sustentável (Fidalgo et al., 2008). O conjunto 

destas unidades de conservação formam o Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, 

e sua junção com outras unidades encontradas próximas, num total de 22 unidades de 

conservação, formam o Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (Figura 2), 

reconhecido em 2006. 

 

 

Figura 2. Mosaico de Unidades de Conservação - Mosaico Mata Atlântica 

Central Fluminense. Fonte: ICMBIO, 2006. 

 



3.2.Clima, vegetação e uso do solo 

 

O clima da região é quente e úmido (Af) segundo a classificação de Koppen 

(1948), sem uma estação marcadamente seca. A precipitação varia entre 1300 a 2200 

mm e a temperatura entre 14 e 27 ºC, apresentando uma média de 21,1 ºC (Projeto 

Macacu, 2011). O período que compreende os meses mais frios, maio a outubro, 

também é o de menor pluviosidade. 

O tipo de formação vegetacional é de Floresta Ombrófila Densa, caracterizada 

por espécies arbóreas latifoliadas e pela abundância de lianas lenhosas e epífitas. Esta 

classificação está atrelada aos fatores climáticos tropicais de altas temperaturas (média 

de 25° C) e alta precipitação bem distribuída durante o ano (IBGE, 1992). 

Os fragmentos de floresta da região possuem tamanhos distintos e são 

encontrados de forma dispersa na paisagem, predominantemente sobre morros e em 

áreas particulares. Atualmente, o que restou da cobertura original está distribuído entre 

fragmentos em diferentes estágios de sucessão, sendo os mais preservados situados em 

áreas de maiores altitudes e difícil acesso (Coelho et al., 2000).  

A maior parte da Bacia do Rio Guapi Macacu é formada por áreas de vegetação 

natural (42,4% de cobertura na paisagem) e pastagem (43,6% de cobertura na 

paisagem). As pastagens apresentam diferentes tipos de manejo, incluindo pastos 

abandonados e degradados, que ocupam principalmente as áreas de baixadas e recobrem 

alguns morros. As áreas de agricultura representam 4,8% da área da bacia e estão 

localizadas em zonas com maior facilidade de acesso, próximas a rios ou estradas, 

sendo predominante o cultivo de espécies olerícolas. As áreas urbanas ocupam 2,9% da 

paisagem e tem como principal centro o município de Cachoeiras de Macacu, seguido 

de Guapimirim e Itaboraí (FIDALGO et al., 2008). 

 

 

 

 



CAPÍTULO I - DÉBITO DE EXTINÇÃO DE ESPÉCIES 

ARBÓREAS EM REMANESCENTES DE MATA 

ATLÂNTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Débito de extinção de espécies arbóreas em remanescentes de mata atlântica  

As pressões impostas sobre o bioma Mata Atlântica ao longo dos anos o têm conduzido 

a um cenário de constante ameaça às suas altas taxas de endemismo e diversidade de 

espécies. Algumas espécies, principalmente as de maior longevidade, demoram a 

responder às alterações da paisagem, podendo as extinções continuar ocorrendo mesmo 

gerações após a fragmentação e perda de hábitat. Porém, pouco se sabe sobre este débito 

de extinção para as espécies arbóreas nativas em ambientes tropicais, muitas vezes não 

sendo considerado no planejamento da conservação da biodiversidade. O presente 

trabalho investigou a presença do débito de extinção em remanescentes de Mata 

Atlântica com diferentes históricos de fragmentação ao longo de 45 anos. Foi feito o 

levantamento da estrutura e composição florística em 20 fragmentos florestais através 

do método de parcelas permanentes, sendo as espécies classificadas quanto ao seu 

estágio sucessional. Através de Modelos Lineares Generalizados (GLM) foi avaliada a 

influência do histórico e tempo de fragmentação sobre a densidade relativa de espécies 

secundárias tardias, afim de avaliar a presença de débito de extinção. Além disso, a 

influência de outras métricas da paisagem como área, isolamento e matriz dos 

fragmentos também foram avaliadas. 
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4. INTRODUÇÃO 

 

O bioma Mata Atlântica é um hotspot de alta importância para preservação da 

biodiversidade (MYERS, 1988), tendo sua cobertura original reduzida para cerca de 

apenas 13% devido a conversões no uso do solo para agricultura, pecuária e áreas 

urbanas (RODRIGUES et al., 2009).  

Sendo assim, as áreas de vegetação contínua passaram a estar distribuídas entre 

fragmentos predominantemente pequenos (RIBEIRO, 2009) em diferentes estágios de 

sucessão, sendo os mais preservados situados em áreas de maiores altitudes e difícil 

acesso (COELHO et al., 2000).  

Os efeitos da fragmentação e perda de habitat podem ser imediatos para algumas 

espécies de plantas (ADRIAENS et al., 2009), porém existem espécies que respondem 

de forma mais lenta a estes eventos (METZGER et a., 2009), refletindo o histórico da 

paisagem ao invés da sua configuração original, resultando em um débito de extinção de 

espécies. 

O débito de extinção é um evento relevante para ações de conservação e 

restauração, porém muitas vezes é desconsiderado, negligenciando o número de 

espécies ameaçadas e subestimando o verdadeiro impacto das alterações globais sobre a 

biodiversidade (KUUSSAARI et al., 2009). 

A probabilidade e magnitude do débito de extinção dependem, entre outros 

fatores, da história de vida das espécies, da configuração espaço-temporal das manchas 

de habitat, do tempo desde que o habitat foi alterado e da natureza da alteração 

(KUUSSAARI et al., 2009). 

Até o momento, três principais hipóteses emergiram na literatura para buscar 

compreender a probabilidade e magnitude do débito de extinção: (1) o débito de 

extinção deve ser maior onde há presença de grandes manchas de habitat e alta 

conectividade; (2) deve variar conforme as características biológicas das espécies, sendo 

maior para espécies mais longevas e (3) deve ser maior em paisagens onde a alteração 

do habitat ocorreu recentemente. 

Apesar da maior atenção dada ao débito de extinção nos últimos anos, ainda são 

restritos os estudos que o investigaram em ambientes tropicais (Ellis e Coppins, 2007; 

Helm et al., 2006; Lindborg e Eriksson, 2004). Além disso, os resultados das pesquisas 

sobre o assunto variam entre ambientes. 



O objetivo do presente estudo é avaliar a existência de débito de extinção em 

comunidades arbóreas remanescentes na Mata Atlântica, considerando a bacia 

hidrográfica do rio Guapi-Macacu. 

 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1.Seleção das áreas de amostragem e levantamento de campo 

 

Foram selecionadas 20 áreas amostrais para o presente estudo: 16 fragmentos 

florestais e quatro áreas contínuas, ambos em regiões de uso antrópico. Dentre estas, 14 

já haviam sido previamente amostradas (ver Finotti et al., 2012; Uzeda et al., 20XX), 

sendo a escolha das seis unidades amostrais restantes feita com base na análise de 

imagens de satélite, fotografias aéreas e visitas de campo. Essa análise revelou a 

existência de fragmentos florestais com diferentes realidades relacionadas principalmente 

ao seu histórico de fragmentação e tipo de uso do entorno. Dessa forma, as áreas amostrais 

foram selecionadas de forma a equilibrar o número de réplicas com relação a essas 

variáveis. 

O levantamento da comunidade arbórea foi realizado a partir da alocação 

sistemática de três parcelas permanentes de 50x5m no núcleo de cada fragmento e área 

contínua, a 65m da borda, totalizando 750m² por área amostral. A distância entre as 

parcelas foi de 10m lateral e longitudinalmente e sua alocação foi voltada para o tipo de 

entorno de interesse (agricultura ou pastagem). 

Em cada parcela foram coletados os dados de circunferência a 1,30m do solo 

(CAP – Figura 3), altura total da planta e feita a identificação das espécies. Todos os 

indivíduos dentro do critério de inclusão adotado (DAP ≥ 5cm) foram marcados com 

plaquetas de alumínio numeradas (Figura 4).  



 

Figura 3. Medição da circunferência à altura do peito (1,30m do solo) de indivíduo 

arbóreo. 

 

As espécies não identificadas em campo foram coletadas, etiquetadas e 

armazenadas em sacos plásticos para transporte até a Reserva Ecológica do Guapiaçu 

(REGUA), onde foram herborizadas. A identificação foi realizada por comparação com 

exsicatas no Herbário RBR do Departamento de Botânica da UFRRJ, contando também 

com a ajuda de especialistas botânicos. As espécies foram classificadas de acordo com o 

Angiosperm Phylogeny Group III (APG III, 2009).  

 

 

Figura 4. Indivíduo arbóreo marcado com placa de alumínio. 

 

Para avaliar a diferença na riqueza de espécies arbóreas entre os sítios cujo esforço 

amostral foi distinto (ver Finotti et al., 2012), uma subparcela de 1250m² foi sorteada, e 

então curvas de acumulação de espécies foram construídas utilizando o método de 

extrapolação por número de indivíduos, no software EstimateS 9.1 (Colwell, 2013). A 

extrapolação foi realizada para o grupo ecológico de interesse (espécies secundárias 

tardias) de acordo com o número de indivíduos do sítio com maior “n”, de forma a se 



obter uma estimativa da riqueza de espécies secundárias tardias para cada sítio 

amostrado. Esta metodologia foi utilizada, pois permite a padronização e comparação 

significativa de conjuntos de dados (GOTELLI & COLWELL 2001).  

Como as curvas de acumulação podem subestimar a riqueza de espécies 

(COLWELL & CODDINGTON 1994, GOTELLI & COLWELL 2001), foi utilizado 

também um estimador de riqueza (Chao1), para estimar a riqueza máxima dentro de cada 

área (CHAZDON et al. 1998).  

A metodologia utilizada por Uzeda et al., (20xx) para coleta de dados no campo 

foi similar à do presente estudo. 

 

5.2.Estrutura e dinâmica da paisagem 

 

Os principais elementos que compõem a estrutura da paisagem foram avaliados, 

sendo eles: a área, a conectividade (ou isolamento) e a matriz (ou entorno) dos 

fragmentos. O cálculo da área e isolamento foi feito utilizando o software ArcGis 10.2, 

sendo este último expresso pela distância euclidiana até o vizinho mais próximo. A 

matriz foi classificada de forma categórica, através de visitas ao campo. Foram 

estabelecidas as categorias: (1) uso intensivo - fragmentos/áreas contínuas com 

agricultura no entorno e (2) uso extensivo: fragmentos/áreas contínuas com pastagens 

no entorno (Figura 5). 

 

    

Figura 5. Fragmentos com: a) Entorno de uso intensivo (mandioca); b) Entorno de uso 

extensivo (pastagem), na bacia hidrográfica Guapi-Macacu, Rio de Janeiro. 

  

A avaliação do histórico de fragmentação dos remanescentes foi feita através da 

comparação de fotografias aéreas em preto e branco de 1969 (1:60.000, USAF) e 

imagens de satélite atuais (Google Earth), sendo a escolha da data baseada na 

a b 



disponibilidade das imagens. As fotografias aéreas digitalizadas foram 

georreferenciadas no ArcGIS 10.2 para o ano de 1969, utilizando cerca de 25 pontos de 

controle distribuídos espaçadamente em cada fotografia. Após o georreferenciamento, 

as fotografias aéreas correspondentes foram unidas, originando um fotomosaico (Figura 

6). 

 

Figura 6. Fotomosaico gerado a partir da união das fotografias aéreas georreferenciadas 

da bacia hidrográfica do rio Guapu-Macacu, no ano de 1969. 

 

A partir da comparação das imagens entre os anos, os fragmentos selecionados 

foram categorizados em três classes de histórico de fragmentação, sendo elas: (1) 

aumento da cobertura florestal; (2) redução da cobertura florestal; (3) fragmentação da 

cobertura florestal (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Fragmentos florestais em 1969 (esquerda) e em 2015 (direita), 

pertencentes à categoria 3 de histórico de fragmentação. 

 



Além disso, as fotografias aéreas da bacia em 1969 foram utilizadas para o 

cálculo da área e isolamento dos fragmentos nesse ano, além do tempo de formação de 

cada fragmento no intervalo de tempo analisado.  

 

 

5.3.Análise dos dados 

 

5.3.1. Classificação das espécies em estágios sucessionais 

 

Tendo em vista que as espécies respondem às alterações no habitat de acordo 

com suas exigências e características intrínsecas, as espécies amostradas foram 

classificadas através de consultas à literatura, segundo a proposta de Gandolfi et al. 

(1995) que as distinguem de acordo com seus estágios sucessionais em: Pioneiras (Pi) – 

espécies claramente dependentes de luminosidade para germinar e se estabelecer, que 

não ocorrem no sub-bosque, desenvolvendo-se apenas em clareiras ou nas bordas da 

floresta; Secundárias iniciais (Si) – espécies que ocorrem em condições de luminosidade 

média, como em pequenas clareiras ou no sub-bosque não densamente sombreado; 

Secundárias tardias (St) – espécies de alta longevidade, que germinam e se desenvolvem 

no sub-bosque em condições de sombreamento denso ou moderado, podendo 

permanecer toda a vida ou crescer até alcançar o dossel, atingindo o estrato emergente; 

Sem caracterização (SC) – espécies que em função da carência de informações não 

puderam ser incluídas em nenhuma das categorias anteriores.  

 

5.3.2. Cálculo dos parâmetros fitossociológicos 

 

A partir dos dados de estrutura e composição florística coletados em campo, foi 

feito o cálculo dos parâmetros fitossociológicos, segundo Mueller-Dombois & 

Ellenberg (1974):  

 

Densidade (De) 

 Relaciona o número de indivíduos de uma espécie (n) por unidade de área ou 

pelo total de indivíduos da amostra. 



 Densidade Absoluta (DeAb): relação do número total de indivíduos de uma 

espécie por área, obtida pela divisão do número total de indivíduos de espécies 

(ni) encontrados na área amostral (A), por unidade de área (1 ha). 

  DeAbi = ni x 1ha/A 

 Densidade Relativa (DeR): representa a porcentagem com que uma espécie “i” 

aparece na amostragem em relação ao total de indivíduos do componente 

amostrado (N). 

  DeRi = (ni/N) x 100 

 

Dominância (Do) 

 Expressa o espaço que a espécie ocupa no terreno. É calculada, em geral, através 

de medidas indiretas da biomassa. No presente estudo, foi utilizado o valor da área da 

secção do tronco a 1,30 m de altura (AB), obtido a partir da fórmula: 

  AB = DAP
2
 x ∏/4 , 

onde: DAP =diâmetro à altura do peito 

 

 Dominância Absoluta (DoAb): área basal total (em m²) que a espécie “i” ocupa 

na amostra, por unidade de área (1 ha), calculada pela somatória da área de todos 

os indivíduos de i. 

  DoAbi = ABi /ha 

 Dominância Relativa (DoR): a área total da secção do caule que todos os 

indivíduos de um táxon ocupam, dividido pelo total de todos os indivíduos 

amostrados e expressa em porcentagem. Representa a contribuição da biomassa 

do táxon em relação ao total da biomassa do componente analisado. 

  DoReli = (ABi  

 

 

 



Índice de Valor de Importância (IVC) 

Estima a importância ecológica de um táxon (espécie, família, etc) dentro de 

uma comunidade florestal. É calculado através da soma da Densidade relativa com a 

Dominância relativa de determinada espécie, sendo seu valor máximo possível igual a 

200% (no caso da floresta ser composta por apenas uma espécie). 

 

IVC = DeR + DoR 

 

 

 

5.3.3. Análise de Agrupamento (Cluster Analysis) e Ordenação (Análise de 

Coordenadas Principais – PcoA) 

 

A Análise de Cluster utiliza combinações de algoritmos que agrupam as 

amostras de acordo com características em comum, de forma a se destacar mais 

claramente suas diferenças. Neste caso, foi utilizada uma matriz com a abundância das 

espécies por área amostrada para explorar a similaridade entre elas. Criou-se então uma 

matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis para a geração de um dendrograma, através do 

método de ligação Ward.  

A mesma matriz também foi analisada por PCoA (Análise de Coordenadas 

Principais) para evidenciar os fatores que determinaram a formação dos grupos. As 

análises foram realizada no software R.  

 

5.3.4. Modelos Lineares Generalizados 

  

Para descrever a variação no número de espécies especialistas nos fragmentos, 

foram utilizados Modelos Lineares Generalizados (MLGs). A riqueza estimada de 

espécies secundárias tardias foi relacionada com a área atual (i) e histórica (ii), 

isolamento atual (iii) e histórico (iv), tempo de fragmentação (v), histórico de 

fragmentação (vi) e tipo de entorno (vii).  

 Foram construídos 26 modelos conceituais para investigar os padrões de 

diversidade atuais, incorporando a influência da estrutura e dinâmica da paisagem no 

presente e no passado. Os modelos criados utilizaram função gaussiana como 

distribuição de probabilidade e foram selecionados através do Critério de Informação de 



Akaike (AIC), utilizando uma correção para pequenas amostras (AICc; Burnham & 

Anderson 2002). A variável dependente utilizada foi a riqueza de espécies secundárias 

tardias, enquanto as características da paisagem foram as variáveis independentes. 

 Para evitar interpretação de modelos com parâmetros não informativos, um 

modelo nulo foi incluído para competir com os outros modelos, no qual a variável 

independente foi uma constante (y = 1). As diferenças significativas nos modelos foram 

detectadas pelas taxas de evidência (Burnham & Anderson, 2002). 

A probabilidade de explicação dos modelos foi obtida a partir de um teste Chi-

quadrado, como medida de significância estatística (Crawley 2007). As análises foram 

realizadas no software R. 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram mensurados 956 indivíduos arbóreos, pertencentes a 54 famílias, 189 

gêneros e 309 espécies. Destas, 21 foram identificadas em nível de família, 20 de gênero e 

21 permaneceram indeterminadas (Tabela 1). Dentre as espécies, 108 (35% do total) 

ocorreram com apenas um indivíduo e 45 (15%) com apenas dois indivíduos. As famílias 

mais ficas foram Myrtaceae (44 espécies), Fabaceae (30), Rubiaceae (20) e Lauraceae 

(19). 

Em relação ao estágio sucessional, 35 espécies foram classificadas como pioneiras, 

103 como secundárias iniciais, 99 como secundárias tardias e 72 não foram classificadas 

devido à ausência de informações ou limitações quanto à identificação das espécies. 

 

 

Tabela 1. Composição Florística, Densidade Relativa (DeR), Dominância Relativa 

(DoR) e Índice de Valor de Cobertura (IVC) das espécies arbóreas amostradas na bacia 

hidrográfica Guapi-Macacu – RJ.  

Família/Espécies DeR (%) DoR (%) IVC 

ANACARDIACEAE 

   Astronium gracile Engl. 0.23 0.75 0.98 

Astronium graveolens Jacq. 2.62 2.31 4.93 

Tapirira guianensis Aubl. 19.53 23.64 43.17 

ANNONACEAE 

   Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith 0.26 3.03 3.29 



Annona cacans Warm. 0.11 1.01 1.12 

Annona dolabripetala Raddi 14.35 0.75 15.11 

Annona mucosa Jacq. 0.58 1.61 2.20 

Annona sp1. 10.53 3.01 13.54 

Annonaceae sp1. 3.08 2.63 5.71 

Duguetia pohliana Mart. 0.03 0.61 0.63 

Guatteria ferruginea A.St.-Hil. 1.52 0.26 1.78 

Guatteria nigrescens Mart. 6.43 7.24 13.67 

Guatteria sellowiana Schltdl 1.71 3.08 4.79 

Guatteria sp1. 0.82 0.15 0.97 

Trigynaea oblongifolia Schltdl. 9.27 3.90 13.16 

Xylopia sericea A.St.-Hil. 1.17 0.74 1.91 

APOCYNACEAE 

   Aspidosperma sp1. 1.54 0.18 1.72 

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. 1.06 3.01 4.07 

Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson 0.76 0.19 0.95 

Malouetia cestroides (Nees ex Mart.) Müll.Arg. 2.37 2.53 4.90 

Tabernaemontana catharinensis A.DC. 1.55 1.87 3.42 

AQUIFOLIACEAE 

   Ilex integerrima (Vell.) Reissek 0.50 0.48 0.98 

ARALIACEAE 

   Araliaceae sp1. 0.80 0.31 1.11 

Didymopanax longipetiolatum Marchal.   0.80 0.45 1.25 

Schefflera angustissima (Marchal)  0.31 2.26 2.57 

Schefflera calva  (Cham.) Frodin & Fiaschi  2.72 6.68 9.40 

ARECACEAE 

   Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 1.52 0.44 1.95 

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret 428.41 221.81 650.2 

Euterpe edulis Mart. 20.94 16.05 36.98 

ASTERACEAE 

   

Asteraceae sp1. 0.70 0.14 

0.85 

 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera 6.12 2.93 9.05 

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker 0.57 1.76 2.33 

Stifftia chrysantha J.C.Mikan 0.03 1.15 1.18 

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. 3.72 9.41 13.13 

Vernonia sp1. 0.70 0.34 1.04 

BIGNONIACEAE 

   Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos 5.95 2.30 8.25 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 2.44 0.67 3.10 

Handroanthus sp1. 0.74 0.89 1.63 

Jacaranda micrantha Cham. 0.91 3.96 4.87 

Jacaranda puberula Cham. 14.54 22.25 36.78 

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. 0.07 1.87 1.94 

BORAGINACEAE 

   



Cordia superba Cham. 0.03 0.61 0.64 

Cordia taguahyensis Vell. 0.25 2.39 2.64 

Cordia trichoclada DC. 4.08 8.92 13.00 

BURSERACEAE 

   Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 1.56 0.64 2.20 

CALOPHYLLACEAE 

   Kielmeyera insignis Saddi 0.01 1.01 1.02 

CANNABACEAE 

   Trema micrantha (L.) Blume 2.22 4.39 6.61 

CELASTRACEAE 

   Maytenus communis Reissek 6.04 1.84 7.88 

CHRYSOBALANACEAE 

   Couepia schottii Fritsch 0.85 1.86 2.71 

Hirtella hebeclada Moric. ex DC. 1.69 1.90 3.59 

Licania kunthiana Hook.f.  11.10 17.47 28.57 

Licania octandra (Hoff.. ex Roem. & Schult.) Kuntze 1.87 4.34 6.21 

CLETHRACEAE 

   Clethra scabra Pers. 4.23 12.08 16.32 

CLUSIACEAE 

   Clusiaceae sp. 0.86 0.76 1.61 

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi 3.13 1.55 4.68 

COMBRETACEAE 

   Terminalia januariensis DC. 0.11 1.44 1.55 

Terminalia sp1 1.54 0.51 2.05 

CYATHEACEAE 

   Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin. 4.00 0.52 4.52 

ELAEOCARPACEAE 

   Sloanea guianensis (Aubl.) Benth 1.66 0.89 2.55 

Sloanea monosperma Vell. 5.81 6.88 12.69 

ERYTHROXYLACEAE 

   Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 0.58 0.50 1.09 

Erythroxylum cuspidifolium Mart. 2.21 1.35 3.56 

EUPHORBIACEAE 

   Actinostemon verticillatus (Klotzsch) Baill. 41.39 15.97 57.37 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 29.50 27.36 56.86 

Algernonia obovata (Müll.Arg.) Müll.Arg. 0.05 0.83 0.88 

Algernonia riedelii (Müll.Arg.) G.L.Webster 0.21 0.83 1.04 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 37.88 47.33 85.21 

Croton sp1. 2.65 6.99 9.64 

Euphorbiaceae sp1. 0.80 1.82 2.62 

Joannesia princeps Vell. 1.55 0.34 1.89 

Mabea fistulifera Mart. 47.21 35.24 82.45 

Mabea piriri Aubl. 0.50 1.00 1.50 

Maprounea guianensis Aubl. 1.51 0.15 1.66 



Pausandra sp. 11.91 11.52 23.42 

Sapium glandulosum (L.) Morong 6.17 0.75 6.92 

Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat 51.15 30.59 81.73 

Tetraplandra riedelii Müll.Arg. 1.01 0.15 1.15 

FABACEAE 

   Albizia pedicellaris (DC.) L.Rico 19.24 16.25 35.49 

Albizia polycephala (Benth) Killip.ex. Record 16.78 1.17 17.94 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 7.17 22.83 30.01 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. 1.03 0.28 1.31 

Andira fraxinifolia Benth. 2.37 7.88 10.25 

Aniba firmula (Nees & Mart) Mez. 1.51 0.31 1.81 

Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr. 11.25 26.94 38.19 

Copaifera langsdorffii Desf. 3.84 4.71 8.55 

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 0.05 0.72 0.77 

Fabaceae sp1. 6.27 10.29 16.55 

Fabaceae sp3. 1.52 4.12 5.63 

Fabaceae sp4. 1.52 3.27 4.79 

Fabaceae sp5. 0.76 0.90 1.66 

Inga capitata Desv. 5.05 10.30 15.35 

Inga edulis Mart. 0.70 4.05 4.75 

Machaerium aculeatum Raddi. 2.11 4.17 6.28 

Machaerium brasiliense Vogel 3.04 20.98 24.01 

Machaerium sp1. 1.64 16.53 18.17 

Melanoxylon brauna Schott 2.06 0.55 2.61 

Moldenhawera polysperma (Vell.) Stellfeld 0.02 0.83 0.85 

Piptadenia gonoacantha (Mart) J.F. Macbr. 3.86 22.33 26.18 

Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima 10.66 11.03 21.69 

Pseudopiptadenia inaequalis (Benth.) Rauschert 6.69 1.51 8.20 

Pterocarpus rohrii Vahl 8.65 15.61 24.26 

Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. 1.32 11.40 12.72 

Swartzia apetala Raddi var. apetala 0.01 0.72 0.73 

Swartzia simplex Spreng. 1.01 0.25 1.25 

Tachigali friburgensis (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima 0.03 1.15 1.18 

Tachigali pilgeriana (Harms) Oliveira-Filho 1.54 4.97 6.51 

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev 0.01 0.72 0.73 

INDETERMINADA 

   Indet.1 2.89 4.12 7.02 

Indet.2 2.97 16.36 19.33 

Indet.3 3.23 19.85 23.08 

Indet.4 2.27 7.48 9.75 

Indet.5 2.77 12.55 15.32 

Indet.6 0.06 0.83 0.89 

Indet.7 0.05 0.83 0.89 

Indet.8 0.91 2.45 3.36 



Indet.9 0.10 0.83 0.93 

Indet.10 0.15 0.83 0.98 

Indet.11 0.85 0.83 1.68 

Indet.12 5.49 2.04 7.53 

Indet.13 1.12 2.04 3.16 

Indet.14 0.30 2.04 2.34 

Indet.15 5.27 2.04 7.31 

Indet.16 0.18 0.61 0.78 

Indet.17 0.11 0.61 0.72 

Indet.18 0.18 1.01 1.19 

Indet.19 0.68 2.30 2.98 

Indet.20 7.88 4.08 11.96 

Indet.21 2.59 3.13 5.72 

LACISTEMATACEAE 

   Lacistema pubescens Mart. 44.13 28.53 72.66 

LAURACEAE 

   Aiouea saligna Meisn. 1.30 1.22 2.52 

Cryptocarya riedeliana P.L.R.Moraes 0.07 0.61 0.68 

Lauraceae sp. 2.15 4.09 6.25 

Licaria bahiana Kurz 5.80 16.91 22.71 

Mesilaurus sp. 0.99 2.04 3.03 

Nectandra membranacea Sw. Griseb 25.91 42.27 68.18 

Nectandra oppositifolia Nees 15.74 21.35 37.09 

Nectandra puberula (Schott) Nees 2.52 0.54 3.06 

Ocotea diospirifolia (Meisn.) Mez 16.24 1.62 17.86 

Ocotea dispersa (Nees & Mart.) Mez 0.03 0.61 0.64 

Ocotea divaricata (Nees) Mez 2.81 8.61 11.43 

Ocotea elegans Mez 7.82 5.30 13.12 

Ocotea glaziovii Mez 3.52 0.13 3.65 

Ocotea nitida (Meisn.) Rohwer 0.16 2.34 2.50 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 0.79 0.72 1.51 

Ocotea sp1. 2.63 4.90 7.54 

Ocotea sp2. 5.42 3.17 8.58 

Ocotea sp3. 0.05 0.72 0.77 

Urbanodendron bahiense (Meisn.) Rohwer 11.57 8.82 20.39 

LECYTHIDACEAE 

   Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 0.50 0.34 0.85 

Lecythis lanceolata Poir.  3.51 15.41 18.92 

Lecythis pisonis Cambess. 5.69 1.80 7.49 

MALPIGHIACEAE 

   Byrsonima laevigata (Poir.) DC. 1.54 3.64 5.17 

Byrsonima laxiflora Griseb. 11.74 48.10 59.84 

MALVACEAE 

   Bombacopsis glabra (Pasq.) A.Robyns 0.25 0.75 1.00 



Chorisia speciosa A.St.-Hil. 0.47 0.75 1.22 

Eriotheca pentaphylla (Vell. & K.Schum.) A.Robyns 2.30 1.14 3.44 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 1.52 0.97 2.49 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns 2.57 16.49 19.06 

MELASTOMATACEAE 

   Miconia albicans (Sw.) Triana 1.17 0.35 1.52 

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin 18.93 49.93 68.85 

Miconia dodecandra Cogn. 0.03 1.15 1.18 

Miconia lepidota DC. 10.15 2.48 12.63 

Miconia prasina (Sw.) DC. 30.13 14.31 44.44 

Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn. 6.27 4.17 10.43 

Tibouchina trichopoda (DC.) Baill. 0.13 2.04 2.18 

MELIACEAE 

   Cabralea canjerana (Vell.) Mart.  18.39 31.56 49.95 

Cedrela fissilis Vell. 3.57 3.94 7.51 

Cedrela odorata L. 3.71 2.26 5.96 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 8.02 18.38 26.41 

Guarea macrophylla Vahl. 5.03 1.89 6.92 

Meliaceae sp1. 0.82 0.17 0.99 

Trichilia casaretti C.DC. 1.19 4.35 5.54 

Trichilia catigua A.Juss. 3.07 0.76 3.83 

Trichilia silvatica C.DC. 3.20 0.60 3.80 

MONIMIACEAE 

   Macrotorus utriculatus (Mart.) Perkins 0.74 1.04 1.78 

Mollinedia aff. oligantha Perkins 1.41 1.50 2.91 

Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins 3.18 2.98 6.17 

Mollinedia triflora (Spreng.) Tul. 0.18 2.36 2.55 

Mollinedia widgrenii A.DC. 7.77 5.04 12.81 

MORACEAE 

   Artocarpus heterophyllus Lam. 0.25 1.21 1.46 

Brosimum glaziovii Taub. 0.42 1.52 1.93 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 48.69 35.12 83.81 

Ficus gomelleira Kunth 0.37 0.72 1.09 

Ficus pulchella Schott 2.32 0.75 3.07 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 84.86 87.95 172.81 

Naucleopsis oblongifolia (Kuhlm.) Carauta 12.22 10.71 22.93 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 0.48 5.64 6.13 

Sorocea guilleminiana Gaudich. 9.05 18.69 27.74 

MYRISTICACEAE 

   Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. 5.15 5.61 10.76 

Virola gardneri (A.DC.) Warb. 2.35 5.97 8.31 

Virola oleifera (Schott) A.C.Sm. 10.34 2.27 12.61 

MYRTACEAE 

   Calyptranthes brasiliensis Spreng. 2.26 1.63 3.89 



Calyptranthes grandifolia O.Berg 0.84 4.44 5.28 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg 2.02 0.75 2.77 

Eugenia brasiliensis Lam. 0.11 1.01 1.12 

Eugenia brevistyla D.Legrand 0.34 0.83 1.18 

Eugenia candolleana DC. 11.70 3.42 15.12 

Eugenia cuprea (O.Berg) Nied.  1.36 0.88 2.25 

Eugenia excelsa O.Berg. 0.70 1.44 2.15 

Eugenia expansa Spring ex Mart. 0.58 0.48 1.07 

Eugenia florida DC. 9.70 5.88 15.58 

Eugenia macahensis O.Berg 0.39 0.75 1.15 

Eugenia microcarpa O.Berg 0.63 2.26 2.89 

Eugenia pisiformis Cambess. 1.53 3.93 5.45 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 5.95 1.61 7.56 

Eugenia ramboi D.Legrand 0.12 1.21 1.33 

Eugenia rostrata O.Berg. 1.41 0.92 2.33 

Eugenia sp.2 0.70 0.47 1.18 

Eugenia sp3 0.70 0.16 0.86 

Eugenia sulcata Spring ex Mart. 5.38 14.14 19.52 

Eugenia supraaxillaris Spring 1.03 0.72 1.76 

Eugenia tinguyensis Cambess. 7.31 1.63 8.94 

Eugenia umbrosa O.Berg 0.24 1.36 1.60 

Eugenia villaenovae Kiaersk. 0.04 1.62 1.65 

Gomidesia crocea O.Berg 0.50 0.41 0.91 

Gomidesia spectabilis (DC.) O.Berg 10.48 5.83 16.31 

Marlierea excoriata Mart. 1.37 4.52 5.89 

Myrcia anacardiifolia Gardner 0.03 0.61 0.64 

Myrcia anceps (Spreng.) O.Berg 9.08 3.56 12.64 

Myrcia crocea Kiaersk. 0.02 1.01 1.04 

Myrcia multiflora (Lam.) DC. 1.54 0.26 1.80 

Myrcia pubipetala Miq. 2.88 9.97 12.85 

Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk. 1.82 2.05 3.87 

Myrcia sp1. 3.77 7.15 10.91 

Myrcia sp2. 0.76 0.08 0.84 

Myrcia splendens (Sw.) DC. 4.43 1.40 5.82 

Myrcia tenuivenosa Kiaersk. 0.42 0.75 1.17 

Myrsine sp1. 0.76 0.09 0.85 

Myrtaceae sp1. 2.17 1.45 3.62 

Myrtaceae sp2. 1.56 1.02 2.57 

Myrtaceae sp3. 0.76 0.09 0.85 

Myrtaceae sp4. 0.74 0.42 1.15 

Neomitrantes glomerata (Legr.) Legr. 0.50 0.36 0.86 

Plinia edulis (Vell.) Sobral 5.03 15.42 20.45 

Syzygium jambos (L.) Alston 0.50 0.34 0.84 

NYCTAGINACEAE 

   



Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell 1.75 9.29 11.04 

Guapira opposita (Vell.) Reitz 17.07 29.79 46.87 

OCHNACEAE 

   Ochnaceae sp1. 0.26 0.75 1.01 

Ouratea sp1. 0.80 1.11 1.91 

OLACACEAE 

   Heisteria silvianii Schwacke 0.02 1.01 1.03 

OPILIACEAE 

   Agonandra excelsa Griseb. 2.36 0.24 2.60 

PERACEAE 

   Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 7.63 8.85 16.48 

Pera heteranthera (Schrank) I.M.Johnst. 0.50 0.37 0.87 

Pera obovata Bail. 0.33 0.76 1.09 

PHYLLANTHACEAE 

   Hyeronima oblonga (Tul.) Müll.Arg. 2.01 0.34 2.35 

PHYTOLACACEAE 

   Seguieria langsdorffii Moq. 0.80 9.54 10.34 

PICRAMNIACEAE 

   Picramnia glazioviana Engl. 0.50 0.95 1.46 

POLYGONACEAE  

   Polygonaceae sp 1. 1.47 1.46 2.93 

PROTEACEAE 

   Roupala longepetiolata Pohl 0.82 2.19 3.01 

RUBIACEAE 

   Alseis floribunda Schott 0.32 0.75 1.07 

Amaioua guianensis Aubl. 1.21 0.47 1.67 

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f. 8.17 7.94 16.11 

Bathysa cuspidata (A.St.-Hill.) Hook f. ex. K.Schum. 2.57 2.85 5.42 

Bathysa stipulata (Vell.) C.Presl. 5.95 8.26 14.21 

Coussarea contracta (Walp.) Müll.Arg. 1.75 1.10 2.86 

Coussarea graciliflora (Mart.) Müll.Arg. 13.16 10.07 23.23 

Coussarea nodosa (Beth.) Mull.Arg. 10.12 6.61 16.73 

Cupania furfuracea Radlk. 19.15 23.54 42.69 

Posoqueria sp1. 1.54 0.33 1.86 

Psychotria carthagenensis Jacq. 9.50 0.94 10.44 

Psychotria glaziovii Müll.Arg. 0.13 1.52 1.65 

Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. 27.70 18.25 45.94 

Psychotria nuda (Cham & Schltdl) Wawra 0.70 2.65 3.36 

Psychotria trichophora Mull. Arg. 1.41 0.13 1.54 

Psychotria vellosiana Benth. 4.06 2.22 6.27 

Randia armata (Sw.) DC. 1.41 0.94 2.35 

Rubiaceae sp1. 0.76 0.08 0.84 

Rudgea sp1. 2.36 0.61 2.97 

Simira viridiflora (Allemão & Saldanha) Steyerm. 4.55 5.39 9.94 



RUTACEAE 

   Dictioloma vandelianum A.Juss. 2.06 0.53 2.59 

Neoraputia magnifica (Engl.) Emmerich ex Kallunki 0.28 0.75 1.03 

Pilocarpus giganteus Engl. 0.58 0.12 0.70 

Zanthoxylum caribaeum subsp. rugosum (A.St.-Hil. & Tul.) 

Reynel 0.09 1.01 1.11 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 5.03 10.34 15.37 

SALICACEAE 

   Banara serrata (Vell.) Warb. 1.34 2.17 3.52 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 4.46 9.09 13.55 

Casearia sylvestris Sw. 0.99 4.36 5.35 

Xylosma sp. 1.18 0.75 1.93 

SAPINDACEAE 

   Allophylus petiolulatus Radlk. 4.10 3.22 7.32 

Cupania oblongifolia Mart. 44.67 23.31 67.97 

Cupania racemosa (Vell.) Radlk. 21.06 28.81 49.87 

Cupania schizoneura Radlk. 11.93 9.96 21.88 

Cupania vernalis Cambess. 6.42 2.47 8.89 

Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 1.32 2.50 3.82 

Talisia esculenta (Cambess.) Radlk. 1.52 1.82 3.34 

Toulicia laevigata Radlk. 0.18 2.05 2.23 

SAPOTACEAE 

   Chrysophyllum flexuosum Mart. 2.20 7.73 9.93 

Ecclinusa ramiflora Mart. 10.16 5.78 15.95 

Micropholis crassipedicellata (Mart. & Eichler) Pierre 4.19 4.89 9.08 

Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn 7.44 8.94 16.37 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 8.57 6.31 14.88 

Pouteria durlandii (Standl.) Baehni 12.21 11.91 24.12 

Pouteria guianensis Aubl. 3.87 8.66 12.54 

Pradosia kuhlmannii Toledo 0.45 2.87 3.33 

Pradosia lactescens (Vell.) Radlk. 0.20 0.72 0.92 

Sapotaceae sp1. 0.76 1.02 1.78 

Sapotaceae sp2. 0.76 0.44 1.20 

SIPARUNACEAE 

   Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A.DC. 1.03 4.54 5.57 

Siparuna guianensis Aubl. 21.18 19.62 40.79 

Siparuna reginae Tull.A.DC. 8.27 3.65 11.92 

SOLANACEAE 

   Solanaceae sp1. 2.21 2.04 4.25 

Solanum sp1. 0.82 0.23 1.05 

URTICACEAE 

   Cecropia glaziovii Snethl. 3.74 5.67 9.40 

Cecropia hololeuca Miq. 11.82 14.22 26.05 

Cecropia lyratiloba Miq. 0.30 0.75 1.05 

Pourouma guianensis Aubl. 12.66 3.10 15.76 



Urera nitida (Vell.) P.Brack 0.31 0.75 1.06 

VIOLACEAE 

   Rinorea guianensis Aubl. 7.19 7.31 14.50 

VOCHYSIACEAE 

   Vochysia glazioviana Warm. 0.50 2.41 2.92 

 

 

As áreas contínuas Rosimere, Japa e Estação Ecológica do Paraíso apresentaram 

maior riqueza de espécies (69, 67 e 60 espécies, respectivamente). Em todas elas, a 

família mais representativa foi Myrtaceae, apresentando uma média de 10 espécies por 

área.  

Vale ressaltar que a riqueza depende diretamente do número de amostras e do 

volume de habitat explorado (TOWNSEND et al. 2010), logo, a riqueza de espécies foi 

padronizada de acordo com o esforço amostral e atenção deve ser dada a essa 

comparação. 

A análise de agrupamento revelou a presença de dois grupos principais quanto à 

similaridade florística entre as áreas (Figura 8), sendo importante destacar que, dentre as 

áreas contínuas (josé_ney, paraíso, japa e rosimere), a josé ney apresenta baixa 

similaridade com relação às outras (Tabela 2), que encontram-se agrupadas. 

 

 

Figura 8. Dendrograma gerado sobre matriz de dissimilaridade (Bray-Curtis) calculada 

a partir da abundância das comunidades arbóreas nas 19 áreas estudadas na bacia Guapi-

Macacu, RJ – Método de Ward. 



Isso foi corroborado pela Análise de Coordenadas Principais, que demonstrou 

resultado semelhante (Figura 9). Por este motivo, optou-se pela exclusão desta área 

amostral, visto que ela não apresenta características que a torne comparável às outras 

áreas contínuas, podendo ocasionar ruídos nas análises posteriores. 

 

Figura 9. Análise de Coordenadas Principais (PCoA), exibindo a ordenação dos grupos 

estabelecidos pelas 19 comunidades arbóreas estudadas na bacia Guapi-Macacu, RJ. 

 

 

Teste de Mantel 

 

Os valores da estatística r de Mantel (0,1166) e da significância do teste (0,125) 

mostram que a comunidade não apresenta significativa dependência espacial, ou seja, a 

ordenação produzida não é espacialmente estruturada (Figura 10). Isso demonstra que 

áreas espacialmente próximas não são floristicamente mais semelhantes, sendo a 

composição florística nas áreas estudadas regida por outros fatores. 



 

Figura 10. Relação entre a distância especial e a dissimilaridade florística de 19 

comunidades arbóreas na bacia Guapi-Macacu, RJ. 

 

 

GLM 

 

Tabela 2. 

Variável dependente Modelos Variáveis independentes 

Riqueza estimada de 

espécies secundárias 

tardias                      

(Sest) 

1 Area 1969 Isol 1969 Tfrag Hist 

 2 Area 1969 Isol 1969 Tfrag 

  3 Area 1969 Isol 1969 Hist 

  4 Area 1969 Isol 1969 

   5 Area 1969 

    6 Isol 1969 

    7 Area 1969 Tfrag Hist 

  8 Area 1969 Tfrag 

   9 Area 1969 Hist 

   10 Isol 1969 Tfrag Hist 

  11 Isol 1969 Tfrag 

   12 Isol 1969 Hist 

   13 Tfrag Hist 

   14 Area 2015 Isol 2015 Tfrag Hist Matr 

15 Area 2015 Isol 2015 Tfrag Hist 

 16 Area 2015 Isol 2015 Tfrag 

  17 Area 2015 Isol 2015 Hist 

  18 Area 2015 Isol 2015 

   19 Area 2015 

   

 



 

20 Isol 2015 

    21 Isol 2015 Matr 

   22 Area 2015 Matr 

   23 Tfrag 

    24 Hist 

    25 Matr 

    26 Nulo         

 

 

Tabela 3. 

Modelo dAICc df weight 

m2 0 4 0.1209 

m4 0 3 0.1186 

m26 1.2 3 0.0652 

m11 1.5 6 0.0575 

m24 1.6 5 0.0545 

m15 1.6 4 0.0537 

m23 1.6 4 0.0533 

m19 1.7 2 0.0517 

m14 1.8 3 0.0483 

m18 2 4 0.0447 

m22 2 6 0.044 

m21 2.1 6 0.043 

m20 2.4 5 0.037 

m12 3.1 4 0.0262 

m10 3.1 8 0.0251 

m16 3.6 4 0.0202 

m25 3.8 5 0.0179 

m17 3.9 3 0.0172 

m9 3.9 7 0.0169 

m3 4 3 0.0168 

m13 4 3 0.0168 

m8 4.3 5 0.014 

m7 4.4 5 0.0132 

m1 4.7 7 0.0117 

m5 5.9 6 0.0062 

m6 6.2 4 0.0054 
 

 

 

 

 

 



Tabela 4. Modelo selecionado (m2) através da Seleção de modelos AIC. 

  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

 (Intercept) 7.173153 5.958747 1.204 0.2452 

 Area_pass 0.000253 0.000172 1.469 0.16 

 Isol_pass 0.028689 0.011432 2.51 0.0225 * 
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RESUMO 



 

A configuração da paisagem exerce forte influência sobre a diversidade de espécies e 

processos ecológicos das comunidades. A incorporação de dados filogenéticos às 

abordagens clássicas de diversidade tem se tornado uma ferramenta relevante e de alto 

poder preditivo na inferência dos processos responsáveis pela estruturação e 

composição das comunidades.  Processos ambientais relacionados à Teoria da 

Biogeografia de Ilhas têm disso particularmente importantes para explicar padrões de 

coexistência de espécies em paisagens fragmentadas. Esse estudo teve como objetivo 

identificar padrões de estrutura filogenética e investigar a contribuição de fatores da 

paisagem em comunidades arbóreas de uma floresta tropical fragmentada. Para isto, 

avaliou-se a diversidade e estrutura filogenética (índices filogenéticos de distância 

média par a par - MPD, distancia média do vizinho mais próximo -MNND, índice do 

táxon mais próximo - NTI e índice de parentesco líquido – NRI) das mesmas 

comunidades arbóreas amostradas no Capítulo I. Relacionamos a estrutura filogenética 

às métricas de área, isolamento, tempo de formação e tipo de entorno dos remanescentes 

florestais, através de Modelos Lineares Generalizados. Resultados. A consideração da 

diversidade filogenética junto aos fatores da paisagem são importantes na escolha de 

remanescentes prioritários para a conservação. 

 

Palavras-chave: Mata Atlântica, biodiversidade, filogenia, fragmentação. 
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9. INTRODUÇÃO 



 

O processo de fragmentação da cobertura nativa é um dos principais 

responsáveis pela perda de biodiversidade. A compreensão de como as espécies são 

afetadas pela fragmentação é, portanto, fundamental para o estabelecimento de medidas 

adequadas de gestão e conservação (Fischer e Lindenmayer 2007). Em geral, a maioria 

das pesquisas sobre biodiversidade tem levado em consideração medidas de riqueza e 

abundância relativa de espécies. Entretanto, a incorporação de medidas de diversidade 

filogenética pode fornecer informações valiosas sobre os processos responsáveis pela 

estrutura e composição das comunidades, através das relações de parentesco entre as 

espécies (WEBB et al. 2002).  

O componente filogenético da biodiversidade gera conhecimento acerca das 

forças que mantém a distribuição espacial das espécies, incorporando explicitamente as 

diferenças entre as espécies presentes em uma comunidade ao invés de contar apenas o 

número de espécies, podendo influenciar diretamente na escolha de áreas prioritárias 

para conservação (FAITH, 1992; FAITH et al., 2010).  

A fragmentação do habitat produz ilhas de habitat natural situadas em uma 

matriz de paisagem alterada. Assim, ecologistas têm frequentemente usado derivações 

da teoria da biogeografia de ilhas para estudar essas paisagens (Whittaker e Fernandez-á 

Palacios 2007). 

Nesse contexto, espera-se que fragmentos maiores e menos isolados contenham 

maior diversidade filogenética. A principal premissa é a de que a diversidade é maior 

em comunidades em que as espécies são filogeneticamente mais distintas (Cianciaruso 

et al., 2009). Logo, uma comunidade onde as espécies estão distribuídas em muitos 

gêneros deve ser mais diversa do que uma comunidade em que a maioria das espécies 

pertencem a um mesmo gênero (Magurran, 2004).  

Sendo assim, segundo May (1990), a extinção de uma espécie sem parentes 

próximos em uma assembleia tende a levar a uma maior perda de informação genética 

do que a extinção de uma espécie com parentes próximos, logo, a melhor estratégia de 

conservação é estabelecer reservas que contenham a maior diversidade filogenética 

possível (Williams et al. 1991). 

 

 

 

10. MATERIAL E MÉTODOS 



 

 

10.1. Diversidade e Estrutura filogenética  

 

Os dados de abundância das espécies arbóreas em cada sítio amostral foram 

utilizados como base para a determinação das métricas que representam a diversidade e 

estrutura filogenética das comunidades, sendo estes os mesmos dados coletados para o 

Capítulo I. 

Para o cálculo de diversidade filogenética foram utilizados os seguintes índices 

propostos por Webb (2000): distância média par-a-par (MPD), que caracteriza a 

distância filogenética média entre todas as combinações de pares de espécies e a 

distância média do vizinho mais próximo (MNTD), que caracteriza a distância 

filogenética média do parente mais próximo de todas as espécies. Enquanto a MPD 

representa um valor geral da estrutura filogenética da comunidade, a MNTD é o 

equivalente às taxas de espécies por gênero (Webb 2000).  

Foi utilizado o módulo de Phylomatic para construir a árvore filogenética das 

espécies arbóreas que ocorrem nos fragmentos florestais usando a super-árvore 

filogenética R20120829 (http://svn.phylodiversity.net/tot/megatrees/R20120829.new), 

baseada nas relações filogenéticas propostas pelo APG III (APG 2009). Os 

comprimentos dos ramos foram calculados utilizando-se o módulo de Bladj e, 

posteriomente, as distâncias filogenética das espécies, par a par, foram caluladas com o 

auxílio do módulo PhyDist. Os cálculos foram realizados no software Phylocom 4.2 

(Webb et al. 2008). 

A comparação das medidas observadas com a hipótese nula foi realizada por 

meio de dois outros índices: o índice de parentesco líquido (NRI) e o índice do táxon 

mais próximo (NTI). Esses índices geram padrões conhecidos como estrutura 

filogenética. Muitos dos modelos nulos são baseados no conceito de aleatorização das 

espécies pelos tipos filogenéticos (GOTELLI, 2000; KEMBEL & HUBBELL, 2006; 

HARDY, 2008). Com isso pode-se interpretar os padrões observados através dos 

resultados de NRI e NTI. Valores negativos de NRI/NTI indicam presença de espécies 

pouco relacionadas filogeneticamente, o que foi definido como dispersão filogenética 

(phylogenetic overdispersion). Por sua vez, valores positivos indicam espécies mais 

relacionadas filogeneticamente, definido como agregação filogenética (phylogenetic 

clustering). Finalmente, valores próximos a zero indicam um padrão de estrutura 



filogenética aleatória. As métricas NRI e NTI de estrutura filogenética foram geradas 

usando a função Phylomatic encontrada no software Phylocom versão 4.2 (WEBB & 

DONOGHUE, 2005; WEBB et al. 2012). 

Além disso, com a matriz de abundância e os dados de filogenia já calibrados, 

foi calculada a diversidade filogenética beta, utilizando também o Phylocom 4.2., para 

verificar se o isolamento geográfico atual das áreas amostradas tem influência sobre os 

padrões de diversidade observados, desvencilhando efetivamente a importância relativa 

dos processos que atuam ao longo de diferentes escalas espaciais (GRAHAM; FINE, 

2008). 

 

10.2. Análise dos dados 

 

Após calcular os índices de diversidade e estrutura filogenética das comunidades 

arbóreas nas 19 áreas amostradas, utilizamos Modelos Lineares Generalizados para 

investigar a relação entre a variação filogenética nas comunidades e as métricas da 

paisagem (área, isolamento, histórico de fragmentação, tempo de fragmentação e tipo de 

entorno – ver metodologia no Capítulo I). 

A partir de um modelo geral utilizando os índices filogenéticos como variáveis 

resposta e as métricas da paisagem como variáveis preditoras, foi feita uma seleção de 

modelos com AIC (Critério de Informação de Akaike), com o objetivo de identificar o 

modelo mais parcimonioso, ou seja, qual a combinação de variáveis melhor explica o 

comportamento da variável resposta. Posteiormente, foi aplicada a função stepAIC do 

pacote MASS, que seleciona o modelo utilizando o método stepwise; e finalmente, fez-

se um GLM final somente com as variáveis indicadas pelo AIC. 

Para investigar se locais espacialmente mais próximos também são 

floristicamente mais similares, utilizou-se o Teste de Mantel, que avalia a correlação 

espacial entre duas matrizes de dissimilaridade, sendo uma matriz de distância espacial 

(euclidiana) entre as áreas e a outra de distância florística, usando, neste caso, os valores 

de betadispersão filogenética.  

As análises foram executadas no ambiente de programação R 3.0.3 (R Core 

Team, 2013), com auxílio dos pacotes Vegan (OKSANEN, 2014) e MASS (Venables e 

Ripley, 2002) 

  

11. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 

MNTD (distância média do vizinho mais próximo) 

 

 Initial Model: 

 

MNTD ~ Isol_pass + Area_pass + Isol_atual + Area_atual + Tfrag + 

Matr + Hist 

 

 Final Model: 

 

MNTD ~ Isol_pass + Area_atual + Tfrag 

 

 

Coefficients: 

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept)   274.651     27.430  10.013  9.2e-08 *** 

Isol_pass     -27.326      9.073   3.012  0.00933 ** 

Area_atual     67.436     17.565  -3.839  0.00181 ** 

TfragCont     210.895     67.317   3.133  0.00734 ** 

TfragRecente  41.311     15.750  -2.623  0.02006 * 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

 

MPD (distância média par-a-par) 

 

 

 Initial Model: 

 

MPD ~ Isol_pass + Area_pass + Isol_atual + Area_atual + Tfrag +  

    Matr + Hist 

 

 Final Model: 

 

MPD ~ Isol_atual + Tfrag 

 

Coefficients: 

             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   

(Intercept)    244.87     120.03   2.040   0.0594 . 

Isol_atual      58.18      42.67   1.363   0.1929   

TfragCont      151.57     108.99   1.391   0.1846   

TfragRecente  39.56      18.48  -2.140   0.0492 *--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 



 Quanto menor o tempo de fragmentação, maior a diversidade filogenética, 

abrangendo um maior número de linhagens evolutivas. 

 

NRI (índice de parentesco líquido) 

 

 Initial Model: 

 

NRI ~ Isol_pass + Area_pass + Isol_atual + Area_atual + Tfrag +  

    Matr + Hist 

 

 Final Model: 

 

NRI ~ 1 >  

 

Não difere do esperado ao acaso = modelo nulo 

 

NTI (índice do táxon mais próximo) 

 

 Initial Model: 

 

NTI ~ Isol_pass + Area_pass + Isol_atual + Area_atual + Tfrag +  

    Matr + Hist 

 

 Final Model: 

 

NTI ~ 1  

 

Não difere do esperado ao acaso = modelo nulo 

 

 

Em geral, os valores de NRI e NTI foram negativos, indicando a presença de 

espécies pouco relacionadas filogeneticamente, evidenciando um padrão de dispersão 

filogenética (tabela 2). 

 

Tabela 2. Valores de NRI e NTI calculados para cada área amostral. 

Área NRI NTI 

Ale 0.56 -0.68 

Ana_M -0.64 -0.5 

Ana_P 0.48 -0.69 

Areal -2 -2.2 

Cons 0.14 -0.39 



Cozz -1.72 -2.02 

Dan 0.18 -0.36 

Maria -1.91 -3.4 

Arrend -0.71 -3.2 

Joacir -0.52 -1.51 

Marta 0.03 -2.42 

Tico -0.25 -3.37 

Japa -0.11 -2.69 

Mois -1.99 -2.91 

Odin -2.12 -0.5 

Parai -1.79 -0.73 

Recan -1.86 -4.02 

Rosi -1.45 -1.07 

Sebas -0.61 -1.85 

 

 

 

12. CONCLUSÕES 
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