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Introdução 

 

A fragmentação de habitats é provavelmente a ação antrópica que mais ameaça a 

biodiversidade e a persistência das espécies (Malanson & Cramer, 2007), e uma das 

principais preocupações em Biologia da Conservação é entender suas causas, 

mecanismos e efeitos (Meffe & Carrol, 1994, Wiens, 1996, Primack, 1998). Pode-se 

definir a fragmentação como a diminuição de uma área de habitat contínua através de 

sua subdivisão em duas ou mais manchas separadas umas das outras por uma matriz de 

composição diferente do habitat original (Wilcove et al. 1986).  Alguns dos efeitos da 

fragmentação sobre o padrão de habitat são a redução da área de habitat original, 

aumento no número de manchas, diminuição no tamanho e aumento no isolamento dos 

fragmentos (Fahrig, 2003). Para a biota, a fragmentação tem por consequência a perda 

de espécies (e.g. Quinn & Harrison 1998; Parker & Mac Nally 2002), a redução dos 

tamanhos populacionais, o aumento do grau de isolamento das populações 

remanescentes (Stevens et al 2006) e a redução das interações ecológicas, mudando a 

dinâmica das populações em longo prazo e aumentando suas probabilidades de extinção 

(Zuidema et al. 1996). 

A Mata Atlântica é considerada um dos maiores hotspots de biodiversidade 

(Myers et al 2000) e também um dos biomas mais ameaçados do planeta (Turner 1996). 

Atualmente, a floresta Atlântica se resume a apenas 11,7% da sua área florestal original 

(Ribeiro et al 2009), sendo a floresta remanescente altamente fragmentada. Dos 

fragmentos de Mata Atlântica, 83,4% possuem área menor que 50 ha. A distância média 

entre os remanescentes de mata é de 1441 metros e 46% da floresta está a menos de 

100m de uma borda (Ribeiro et al. 2009). Essa situação pode acarretar um efeito 

negativo sobre as espécies de plantas características de estágios mais avançados de 
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regeneração (Pinotti 2010), levando a floresta a apresentar características de mata 

secundária mesmo sem intervenção humana direta (Lopes et al. 2009, Santos et al. 

2008, Laurance et al. 2006, Tilman et al. 1994). Além disso, há outros agravantes como 

a invasão por espécies exóticas (Tabarelli et al. 2004, 2005), queimadas, extração de 

madeira e outros produtos florestais (Tabarelli et al. 2004, 2005, Galetti & Fernandez 

1998) e poluição do ar, solo e água (Hirota 2005). 

  A perda e fragmentação da floresta afetam negativamente animais de pequeno 

porte como aves, morcegos e pequenos mamíferos não-voadores (Metzger et al. 2009, 

Moran et al. 2009, Kirika et al. 2008, Marini & Garcia 2005, Pardini et al. 2005), pois 

diminui a área de habitat disponível para essas espécies. Esses animais têm papel 

importante na dinâmica das florestas, pois são predadores de sementes e plântulas (Pinto 

et al. 2009, Paine & Beck 2007, Cadenasso et al. 2002), dispersores de sementes e 

fungos micorrízicos (Gonzales et al. 2009, Marques & Fischer 2009) e polinizadores 

(e.g. Martén-Rodríguez et al. 2009). Sendo assim, mudanças nesses grupos também 

podem afetar o processo de regeneração das florestas. 

 

Populações espacialmente estruturadas 

O conceito de população foi definido por Berryman (2002) como “um grupo de 

indivíduos da mesma espécie que vivem juntos em uma área de tamanho suficiente para 

permitir que os processos de dispersão e/ou migração ocorram e na qual as mudanças na 

abundância sejam determinadas principalmente pelos processos de nascimento e morte”. 

Entretanto, é difícil determinar os limites espaciais e temporais de uma população 

natural e essa definição, na prática, acaba sendo arbitrária. 
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 As populações de ambientes fragmentados podem se comportar de diferentes 

formas. Se a distância entre elas for pequena para o deslocamento da espécie em 

questão, a alta probabilidade de dispersão permitirá o uso de diferentes manchas de 

habitat, o que indica que a população é uma só. Se a distância for grande o suficiente 

para que os movimentos entre os fragmentos de habitat sejam raros, os fragmentos 

ficam funcionalmente desconectados e a população original é dividida em uma ou mais 

populações menores, que estarão restritas à área das manchas de habitat. Em casos em 

que os movimentos ocorrem em frequências intermediárias, a população original 

transforma-se em uma metapopulação, com populações locais em cada fragmento de 

habitat (Harrison, 1991).  

O estudo da dinâmica de populações espacialmente estruturadas teve inicio com 

a Teoria de Biogeografia de Ilhas (MacArthur & Wilson, 1967). Levins (1969) estendeu 

esta teoria para populações distribuídas em manchas. Na metapopulação clássica de 

Levins, as populações persistem em cada mancha de habitat porque fornecem novos 

migrantes ou colonizadores umas para as outras, de forma que extinções são seguidas de 

recolonizações. Na forma fonte-ralo de metapopulação (source-sink), uma das 

populações funciona como fonte de colonizadores com menor susceptibilidade à 

extinção, e pequenas manchas passíveis de extinção e recolonização funcionam como 

receptoras da população fonte. A população fonte é então responsável pela persistência 

regional da espécie. Em um cenário onde altas taxas de movimentos entre as unidades 

fazem com que elas funcionem como uma única unidade demográfica com baixa 

probabilidade de extinção em cada unidade, temos uma única população distribuída em 

manchas de habitat. Pode haver ainda uma configuração intermediária entre a primeira e 

a terceira formas. Baixas taxas de colonização gerariam uma “metapopulação em 

desequilíbrio” (“non-equilibrium metapopulation”), onde uma população que sofre 
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extinção local não é restabelecida, contribuindo para o declínio regional da espécie. 

Harrison (1991) classificou em cinco categorias a dinâmica de populações estruturadas 

espacialmente. Hanski & Gilpin (1997) também desenvolveram um modelo de 

metapopulação “clássica” que possui três condições: 1. As espécies ocupam manchas 

discretas de habitat. A dinâmica das populações locais é assincrônica de alguma forma. 

2. Todas as manchas são potencialmente propensas à extinção. 3. Há alguma migração 

entre as manchas, de forma que indivíduos vindos de uma mancha podem colonizar 

outra. Anos depois, Vandermeer & Goldberg (2003) desenvolveram um modelo 

metapopulacional clássico em que dois pressupostos foram adicionados: 4. A população 

é uma população reprodutiva. 5. Todas as manchas de habitat tem igual probabilidade 

de colonização e extinção. 

 O paradigma das metapopulações fornece uma gama de questões relativas à 

conservação de espécies em paisagens fragmentadas. Numa metapopulação, grupos de 

populações locais em manchas de habitat de uma paisagem interagem através dispersão 

de indivíduos por uma matriz inóspita. A extinção nesses sistemas é amortecida pelo 

fluxo genético entre as populações locais, efeitos de resgate (Brown & Kodric-Brown 

1977) e recolonização (Fahrig & Merriam 1984). O conhecimento sobre a importância 

da dispersão para a persistência das espécies em redes de fragmentos de habitat tem 

chamado a atenção dos conservacionistas para a configuração desses fragmentos na 

paisagem (Baguette & Schtickzelle 2003), e muitos estudos têm focado no aumento da 

conectividade estrutural e funcional da paisagem para a preservação das espécies 

(Baguette, Petit & Queva 2000; Cabeza & Moilanen 2001; Briers 2002).  
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Análises de conectividade da paisagem  

Populações distribuídas em manchas de habitat apresentam características 

distintas daquelas onde a área de habitat é contínua. A persistência de populações em 

uma paisagem fragmentada é altamente dependente do fluxo de indivíduos entre 

populações locais, promovendo o efeito resgate, ou no caso de manchas não habitadas 

pela espécie, a colonização ou recolonização local. Em áreas fragmentadas, o 

movimento de indivíduos pode ser afetado negativamente pela matriz que circunda as 

manchas de habitat (Haynes & Cronin 2006). Como consequência, o isolamento dos 

fragmentos conduz à diminuição da conectividade entre as manchas de habitat (Hanski 

& Gilpin 1997), reduzindo o fluxo biológico e, em última análise, a estabilidade das 

populações. 

A conectividade da paisagem é, em sua definição original, “o grau em que a 

paisagem facilita ou impede o movimento dos indivíduos entre manchas de recurso” 

(Taylor et al. 1993), dependendo da distância entre as manchas de habitat e a 

complexidade e densidade de elementos de conexão, como corredores e  stepping stones 

(Metzger & Décamps 1997). Sendo assim, a conectividade é uma combinação da 

estrutura física da paisagem com a resposta de um organismo a essa estrutura, levando 

em consideração habilidade e taxa de movimento, além do risco de mortalidade da 

espécie em questão nos vários elementos da paisagem (Tischendorf & Fahrig 2000). A 

conectividade determina o potencial de recolonização das manchas de habitat de uma 

paisagem, tendo assim um papel fundamental na estabilidade de metapopulações 

(Hanski & Gilpin, 1997).  

  A conectividade da paisagem pode ser medida através de índices que se baseiam 

na Teoria dos Grafos, segundo a qual um grafo é um objeto matemático que consiste de 
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dois conjuntos: os nós (ou vértices) e as ligações (ou arestas, arcos) que representam 

conexões entre pares de nós (Bunn et al. 2000, Urban & Keitt 2001, Bodin et al. 2006, 

Urban et al. 2009, Cumming et al. 2010, Dale & Fortin 2011). Em um contexto de 

paisagem, os nós podem representar manchas florestais (fragmentos de habitat) e as 

ligações podem indicar fluxo biológico, ou seja, o deslocamento de um organismo de 

um fragmento a outro atravessando uma área de não habitat, representando uma 

conectividade funcional. Na forma de um grafo, os fragmentos da paisagem são 

representados como uma rede de elementos que interagem entre si, permitindo integrar 

a informação de cada fragmento (e.g. área do fragmento, qualidade do fragmento, 

capacidade de suporte) e características ecológicas das espécies analisadas (e.g. 

capacidade de dispersão). Os índices de conectividade da paisagem que se baseiam na 

abordagem dos grafos permitem identificar desde a área funcionalmente conectada até 

os fragmentos chave para a manutenção das conexões na paisagem. 

Existem dois tipos de modelos utilizados nas análises de conectividade da 

paisagem: os binários e os probabilísticos (Saura & Pascual- Hortal, 2007). O que 

determina a conectividade em um modelo binário é comparação entre a distância entre 

os nós e o limiar de dispersão do organismo ou espécie de estudo. Se a distancia entre 

os nós for menor ou igual ao limiar de dispersão da espécie, uma ligação entre eles é 

criada e os nós são considerados conectados pelo modelo. Se a distancia entre os nós for 

maior que o limiar de dispersão, não há ligação entre os mesmos e eles não estão 

conectados. A existência de uma ligação entre um par de nós implica na capacidade 

potencial de dispersão. Os modelos binários consideram então que um par de nós está 

ou não conectado, sem valores intermediários de conexão ou dispersão entre eles. Já um 

modelo probabilístico caracteriza as conexões através da probabilidade de dispersão 
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direta entre os nós, como uma estimativa da força, frequência ou viabilidade do 

movimento direto da espécie entre os pares de nós. 

O uso de índices de conectividade da paisagem é tido como ferramenta de 

suporte para tomada de decisão no planejamento da paisagem (Saura & Torné, 2009), já 

que a perda de conectividade é uma ameaça à conservação da biodiversidade e à 

manutenção das funções ecológicas. Os elementos da paisagem afetam diretamente a 

dispersão de espécies e, consequentemente, a persistência e viabilidade das populações 

(Johnson et al., 1992).  

 

Análises de Viabilidade Populacional 

Análises de Viabilidade Populacional (AVPs) consistem de métodos 

quantitativos para determinar a probabilidade de extinção de uma população. Essas 

análises podem ser ferramentas úteis para a conservação, já que permitem a junção de 

diferentes fatores relacionados à persistência das populações (Lacy 1993, Lindenmayer 

et al. 1993), como tamanho populacional, taxas de natalidade e mortalidade, 

probabilidade de catástrofes, depressão endogâmica, entre outros. Sendo assim, as 

AVPs geram modelos de dinâmica populacional através de análises que incorporam 

ameaças identificáveis à sobrevivência da população (Miller & Lacy, 2005). 

Tais análises podem considerar duas categorias de processos: determinísticos e 

estocásticos. Alguns exemplos de processos determinísticos que podem levar à extinção 

são: destruição de habitat, poluição e introdução de espécies exóticas que sejam 

predadoras ou competidoras. Os modelos de AVP, no entanto, são estocásticos, pois são 

resultado de variações aleatórias.  
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Populações que sofrem com fragmentação de habitat podem se tornar isoladas a 

um ponto em que o efeito resgate não possibilite a reestruturação da população. Além 

disso, uma variação desfavorável ao acaso nas condições ambientais tem maior 

probabilidade de reduzir a fecundidade dessas populações, fazendo com que se 

aproximem da extinção. Isso pode fazer com que declinem por completo mais 

rapidamente (Ricklefs, 2003). Sendo assim, uma redução no tamanho populacional 

devido a fatores determinísticos, mesmo que inicialmente não cause redução suficiente 

para extinguir uma população, vai deixá-la mais suscetível aos fatores estocásticos, 

aumentando sua probabilidade de entrada nos vórtices de extinção (Gilpin & Soulé 

1986). De acordo com Shafer (1981), existem quatro fatores estocásticos que podem 

levar uma população a entrar nos vórtices de extinção. Na estocasticidade demográfica, 

populações com grandes flutuações na taxa de crescimento apresentam menor tempo de 

persistência, pois o efeito de uma taxa de crescimento baixa será mais severo se o 

tamanho populacional for pequeno.  Caso ocorra uma variação demográfica 

desfavorável (diminuição da taxa de natalidade, aumento da de mortalidade ou desvios 

na razão sexual), o tempo necessário para que a população se recupere será ainda maior, 

tornando-a mais vulnerável a outras perturbações que reduzem ainda mais o tamanho 

populacional e aumentam a variação na taxa de crescimento populacional. (Belovsky 

1987, Nunney & Campbell 1993, Gilpin e Soulé 1986). A estocasticidade demográfica é 

um processo dependente da densidade. (Brito 2009). A estocasticidade ambiental 

consiste nas flutuações ambientais aleatórias que afetam a variação nas taxas 

demográficas (Shaffer 1981, Lacy 2000). Variações ambientais locais causam 

diferenças temporais nos nascimentos, mortes, imigrações e emigrações, aumentando a 

variabilidade no tamanho populacional e tornando uma população pequena ainda mais 

vulnerável à extinção. Os tipos de perturbações ambientais que podem causar variações 
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nas taxas de natalidade e mortalidade incluem predação esporádica, disponibilidade 

irregular de recursos, clima variável, doenças, entre outros. A estocasticidade ambiental, 

ao contrário da demográfica, é um fator independente da densidade. Na estocasticidade 

genética, o decréscimo na taxa de crescimento da população e a consequente redução no 

tamanho populacional aumentam ainda mais a probabilidade de extinção, tanto pela 

própria estocasticidade genética quanto pelas demais. A perda de diversidade genética 

tem como consequência a perda de flexibilidade evolutiva, que causa decréscimo no 

tamanho efetivo da população e pode afetar a adaptabilidade da mesma ao seu ambiente. 

Segundo Pires et al (2006), esse tipo de aleatoriedade atua em uma escala de tempo 

muito maior que as outras e populações tendem a se extinguir por pela estocasticidade 

demográfica ou ambiental antes de sofrerem uma erosão genética tão forte as que leve à 

extinção. Entretanto, alguns estudos já demonstraram que a depressão endogâmica pode 

impactar a viabilidade populacional de forma mais séria e rápida do que era suposto 

(Frankham 1995, Lacy 1997). As catástrofes naturais são eventos como incêndios, 

inundações e secas, epidemias, tempestades e outros desastres que podem dizimar uma 

população (Brito & Fernandez 2000a, Lacy 2000, Shaffer 1981). As catástrofes são o 

extremo da estocasticidade ambiental, e são consideradas por Brito (2009) como 

pertencentes à esta categoria de estocasticidade. Além das quatro categorias de 

estocasticidade descritas por Shaffer (1981), dois fatores podem levar as populações aos 

vórtices de extinção, em casos mais específicos: a ruptura de estrutura social e a 

instabilidade de metapopulações .  

As AVP já foram utilizadas de diversas formas desde seu surgimento e 

originalmente, seu principal uso dizia respeito à avaliação do risco de extinção de uma 

população (mesmo que existam muitas populações, pode ser útil ter uma avaliação 

quantitativa do status futuro de cada uma). Outros usos incluem comparação dos riscos 
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relativos de duas ou mais populações de uma mesma espécie ou de estratégias de 

manejo (Boyce 1992, Lindenmayer et al. 1993, Possingham  et al. 1993, 2001, Reed  et 

al. 1998, Brook  et al. 2000, 2002), projeção de tendências populacionais, auxílio na 

tomada de decisões, planejamento de Unidades de Conservação (Clark et al. 1991, 

Boyce 1992, Lindenmayer et al. 1993, Beissinger & Westphal 1998, Morris & Doak 

2002), categorização o grau de ameaça de uma população, permitindo dar suporte às 

conclusões atingidas com base nos critérios da IUCN (IUCN 2001) e determinação da 

inclusão e exclusão de espécies em listas de espécies ameaçadas. Como se pode 

perceber, as AVPs são ferramentas muito flexíveis, e a lista acima não é fixa, já que 

pesquisadores podem descobrir novos usos (Brito, 2009).  

Muitas são as críticas ao uso das AVP, mas esta tem se mostrado uma 

ferramenta na solução de problemas em Biologia da Conservação (Brook et al. 2000, 

2002, Brito 2009), já que seu estudo permitiu a formação de uma estrutura teórica e 

prática para compreender o papel dos processos estocásticos na extinção das populações 

(Lande 2002).  

O uso das AVP em conjunto com índices de conectividade como pode dar uma 

ideia mais precisa do status de conservação das populações e da estratégia de manejo de 

paisagem mais eficiente para garantir a viabilidade das mesmas, já que as duas análises 

abordam os mesmos fatores de maneira diferente. Há uma lacuna em estudos que 

combinam análises de estrutura da paisagem com AVPs utilizando bases de dados 

empíricos. Tais estudos são inexistentes para a Mata Atlântica, bioma cuja formulação 

de estratégias de manejo é altamente necessária. 

Entre 1999 e 2007, comunidades de pequenos mamíferos foram amostradas pelo 

Laboratório de Vertebrados da UFRJ na região da Bacia do Rio Macacu (RJ), em uma 
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paisagem de Mata Atlântica fragmentada, na qual os fragmentos possuem diferentes 

tipos de matriz e graus de isolamento. 28 fragmentos foram amostrados. A espécie mais 

abundante nesse estudo foi o marsupial Philander frenatus (Olfers 1818), e um estudo 

populacional de captura-marcação-recaptura foi feito com esta espécie por dois anos 

(entre 2007 e 2009) em dois dos fragmentos pertencentes à paisagem (Aisengart, 2010). 

Analisar a conectividade da paisagem e a viabilidade da metapopulação de P. frenatus 

na paisagem em questão, tendo como base o estudo populacional e as amostras dos 28 

fragmentos, permitirá inferir sobre a probabilidade de persistência dessas populações, 

determinar os fragmentos mais importantes na conectividade da paisagem e quantificar 

a influência de diferentes fatores na probabilidade de extinção e conectividade relativa 

dos diferentes componentes da paisagem. 
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Objetivos  

 

O objetivo geral do estudo é analisar a viabilidade populacional do marsupial 

Philander frenatus em fragmentos de Mata Atlântica na região da Bacia do Rio Macacu 

(RJ) e detectar os fragmentos mais importantes para a conservação da metapopulação 

nesta paisagem. Os objetivos específicos são:  

 

i. Usar as AVPs para verificar se a rede de fragmentos florestais da Bacia do Rio 

Macacu (RJ) apresenta populações viáveis de P. frenatus; 

ii. ii.Avaliar a influência do tamanho, isolamento e probabilidades de dispersão 

das populações em suas probabilidades e tempos médios de extinção. 

iii. Analisar a conectividade da paisagem para a espécie de acordo com duas 

categorias de movimento, detectando os fragmentos mais importantes para a 

conectividade. 
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Material e métodos 

 

Paisagem de estudo 

A paisagem estudada situa-se na Bacia do Rio Macacu, entre os municípios de 

Guapimirim e Cachoeiras de Macacu (22º24' - 22º39' S, 42º40' - 43º00' W), no Leste do 

estado do Rio de Janeiro (figura 3.1). O clima da região é mesotérmico brando úmido, 

com estação seca de maio-junho, a agosto-setembro (Nimer 1989). A vegetação 

predominante é a Floresta Ombrófila Densa (IBGE 1992), com predominância da 

formação vegetacional de terras baixas e presença de espécies da formação submontana, 

disposta na paisagem em fragmentos florestais secundários ou perturbados, restritos 

principalmente aos topos de morros acima dos 100m da cota altimétrica (Cabral & 

Fiszon 2004). Para quantificar parâmetros de área e distância na paisagem analisada, 

utilizamos os dados do mapeamento da SOS Mata Atlântica & INPE (2010), derivado 

de imagem TM/Landsat5 ou ETM+/7 e CCD/CBERS-2. O mapeamento vetorial 

corresponde a uma escala de 1:50.000, representando fragmentos florestais ≥ 3ha.  Os 

dados foram convertidos para projeção UTM 23 S para evitar distorções nos cálculos de 

áreas e distâncias.  A paisagem estudada apresenta 181 fragmentos florestais, com 

tamanhos entre 3 e 1541,3ha, com exceção de um único grande fragmento que apresenta 

53372,45ha. A maior parte dos fragmentos possui como entorno áreas de pastagem ou 

plantação, sendo que estradas (a RJ 122 e estradas adjacentes), habitações e rios 

também compõem a paisagem (figura 3.1). 
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1. Paisagem de estudo, localizada nos municípios de Guapimirim e Cachoeiras de  Macacu, 

Leste do Estado do Rio de Janeiro. Fonte: Mapa baseado em SOS Mata Atlântica & INPE 

(2010). 

 

Em vários dos fragmentos florestais desta paisagem foram realizados estudos 

com comunidades de pequenos mamíferos (Olifiers 2002; Vieira et al. 2004; Bernardo 

2008), estudos sobre a capacidade perceptual de espécies de marsupiais em matriz de 

pasto limpo (Forrero-Medina 2007, Forrero-Medina & Vieira 2009), sobre o efeito da 

heterogeneidade da matriz sobre a capacidade perceptual e movimentos de espécies de 
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marsupiais  (Prevedello 2009, Prevedello et al. 2010, Prevedello & Vieira 2010), além 

de um estudo populacional com Philander frenatus do qual foram extraídos os 

parâmetros populacionais necessários para alimentar os modelos de viabilidade 

populacional do presente estudo (Aisengart 2010). 

 

 Espécie utilizada como modelo de estudo 

Philander frenatus (Olfers 1818) (figura 3.2) é um marsupial neotropical de 

médio porte, cujo peso variou entre 300 e 900g nos fragmentos onde ocorreu o estudo 

populacional. Sua distribuição abrange o leste do Brasil, da Bahia ao Rio Grande do 

Sul, a porção Sul do Paraguai e algumas regiões da Argentina (Patton & Costa, 2003). É 

carnívoro-onívoro (Santori et al. 1997; Cáceres, 2004) e possui hábito  semi-escansorial, 

usando o ocasionalmente o sub-bosque (Cunha & Vieira 2002; Prevedello et al., 2008). 

Ocupa tanto matas primárias quanto alteradas (Fernandez & Pires 2006), com área de 

vida variando entre 0,6 a 7,4 ha (Lira et al. 2007). Estudos em paisagens fragmentadas 

de Mata Atlântica detectaram que ocasionalmente a espécie efetua movimentos entre 

fragmentos e forrageio na matriz (Pires et al., 2002, Lira et al. 2007,). A capacidade 

perceptual da espécie estimada em matriz de pasto limpo está entre 100 e 200 metros 

(Forrero-Medina & Vieira 2009) e em pasto sujo está entre 50 e 100 m (Prevedello & 

Vieira 2010). Embora a maior distância entre fragmentos nos quais um mesmo 

indivíduo da espécie já foi capturado tenha atingido 1000 metros (Prevedelo et al, 

2009), este registro de deslocamento, efetuado na região de estudo, inclui o uso de 

stepping stones. A distância máxima percorrida por P. frenatus na matriz sem o uso de 

stepping stones alcançou 485 m (Lira et al. 2007, Crouzeilles et al. 2010). Philander 

frenatus esteve presente em quatorze dos vinte e oito fragmentos amostrados por Vieira  
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et al. (2009) na mesma região deste estudo. A espécie não é afetada por presença 

antrópica segundo Olifiers et al. (2005) e é considerada resistente à fragmentação 

(Vieira  et al. 2009). Indivíduos de P.frenatus foram encontrados em sete dos oito 

fragmentos amostrados por Lira (2005) nas Ilhas dos Barbados (REBio Poço das 

Antas), o que mostra que a espécie pode tolerar a matriz. Sua persistência depende de 

fatores como isolamento e tamanho do fragmento, e também de interações entre esses 

fatores (Vieira et al. 2009). Outros fatores que podem ser importantes para a 

persistência da espécie são a habilidade de utilizar e se orientar na matriz (Pires et al. 

2002; Lira et al. 2007; Forero-Medina & Vieira 2009; Prevedello & Vieira 2010) e a 

heterogeneidade da paisagem (Pardini et al. 2009).  

Este trabalho utilizou dados de um estudo populacional com a espécie em 

fragmentos da área de estudo entre julho de 2007 e julho de 2009 (Aisengart 2010). As 

estimativas de densidade populacional, sobrevivência e fecundidade feitas por Aisengart 

(2010) foram utilizadas para parametrizar o modelo de viabilidade populacional.  

 
2. Philander frenatus. Foto: Roberto L.M. Novaes.  
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Separação dos componentes na paisagem 

Diz-se que um grafo está conectado quando cada nó, através de algum caminho, 

pode ser alcançado a partir de qualquer outro nó. Um grafo desconectado consiste de 

múltiplos subgrafos conectados ou componentes (Urban et al. 2009). Os componentes 

representam grupos de nós conectados, de modo que um organismo que habita qualquer 

nó dentro do componente pode, potencialmente, mover ou dispersar para qualquer outro 

nó do mesmo componente (Galpern et al. 2011). Se definidos por distâncias máximas de 

dispersão, esses agrupamentos de nós podem funcionar como populações independentes 

(Vergara et al. 2010, Galpern et al. 2011).  

Utilizamos o índice binário NC (Number of Components), disponível no 

software Conefor Sensinode (2.6), para identificar os componentes. Este procedimento 

foi necessário para determinar as populações isoladas e metapopulações a serem 

analisadas nos modelos de viabilidade populacional. O uso do NC requer como dados 

de entrada apenas informações sobre as conexões dos nós. A informação sobre conexão 

utilizada foi a distância euclidiana entre os nós, computada como a menor distância 

borda a borda.  Para índices binários, é preciso especificar também um limiar de 

deslocamento, que corresponde ao deslocamento máximo da espécie. Assim, o índice 

considera todos os pares de nós localizados a distâncias iguais ou menores que o limiar 

de deslocamento como funcionalmente conectados e os pares de nós que possuem 

distância entre si maior que o limiar de deslocamento como desconectados. Todos os 

nós que estiverem conectados formarão um componente. Quanto mais conectada estiver 

uma paisagem, menos componentes possuirá.  

Neste estudo assumimos que movimentos entre os nós (fragmentos de habitat) 

distantes entre si 1000 metros ou menos ocorrem com a frequência suficiente para que 
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os componentes (grupos de fragmentos localizados dentro dessa distância) abriguem 

uma metapopulação, ou que um único fragmento distante mais de 1000 metros de todos 

os outros abrigue uma população única desconectada. Esta distância foi utilizada como 

limiar de deslocamento por ser uma aproximação ao valor de 1050 metros, a maior 

distância entre dois fragmentos nos quais um mesmo indivíduo de P. frenatus foi 

encontrado, percorrendo a matriz sem o uso de stepping stones (Prevedelo et al. 2010). 

Os componentes com mais de um nó foram então separados em populações 

locais. O critério utilizado para a separação foi a distância máxima percorrida na matriz 

em uma noite sem o uso de stepping stones, detectada por radiotelemetria (Lira et al. 

2007, Crouzeilles et al. 2010) e valor usado como corte foi de 500m. Assim, todos os 

nós (fragmentos) distantes menos de 500 metros um do outro formam uma população 

única estruturada em manchas. Caso um nó esteja a mais de 500 metros de todos os 

outros do componente, ele é considerado como uma população local. Dois nós podem 

fazer parte da mesma população local estando a mais de 500 metros um do outro, desde 

que haja um terceiro a menos de 500 metros de um deles Sendo assim, um componente 

pode conter: (a) um único nó que representa uma população desconectada, (b) uma 

metapopulação com populações locais que contém apenas um nó cada, (c) uma 

metapopulação com populações locais estruturadas em manchas, ou ainda uma 

combinação entre o segundo e o terceiro caso (d). 

Os 181 fragmentos florestais foram separados em 13 componentes de acordo 

com o limiar de deslocamento de 1000 metros (Figura 3). A tabela anexa 1 mostra os 

nós (fragmentos) pertencentes a cada componente. A área de habitat (área de todos os 

nós) representa 46% da paisagem.  
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3. Componentes da paisagem da bacia do Rio Macacu. Cada cor representa um componente. Cada 

componente foi tratado como uma população. 

 

Dos 13 componentes, três representam metapopulações (componentes 2, 3 e 5), 

três representam populações estruturadas em manchas (componentes 4, 7 e 8) e seis 

representam populações isoladas em um único nó na paisagem (componentes 1, 6, 9, 10, 

11, 12 e 13). A metapopulação 2 é formada por oito nós e três populações, duas com um 

nó cada e uma com seis nós (Figura 4). A metapopulação 3 é formada por 155 nós, 

tendo 12 populações isoladas e 10 populações estruturadas em manchas, num total de 

22 populações (Figura 5). A metapopulação 5 é formada cinco nós dentre os quais um 
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representa uma população local e quatro representam outra população local, estruturada 

em manchas (Figura 4). Todas as populações estruturadas em manchas estavam 

distribuídas em apenas dois nós cada uma.  

 

Figura 5. Nós pertencentes às populações locais das metapopulações 2 e 5. Cada cor 

representa uma população local. Os fragmentos em cinza representam outros 

componentes. 

 

Análises de Viabilidade Populacional 

As Análises de Viabilidade Populacional foram feitas usando o programa 

VORTEX (versão 9.99). O programa faz simulações aleatórias nas taxas de natalidade, 
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mortalidade e capacidade suporte do ambiente, como resultado de variações ambientais 

aleatórias (Miller & Lacy 2005).  

O programa VORTEX consiste em um Modelo Baseado no Indivíduo (MBI), 

isto é, cria em sua memória uma representação da história de vida de cada animal e 

acompanha sua trajetória, simulando a dinâmica populacional através de eventos 

discretos e sequenciais que descrevem o ciclo de vida típico de um organismo diploide. 

Os eventos demográficos (ex.: nascimento, determinação de sexo, acasalamento, 

dispersão e morte) são determinados para cada animal em cada ciclo de modelagem e 

ocorrem em probabilidades definidas pelo usuário. Além da estocasticidade 

demográfica, o programa simula também estocasticidade ambiental, genética e efeitos 

de forças determinísticas. Os dados inseridos como valores de entrada no programa 

estão descritos abaixo. 

 

Preparação do cenário 

Foram feitas mil iterações de 60 dias. O modelo permite ajustar ciclos de 

modelagem adequados à biologia da espécie. Como as amostragens no estudo de 

Aisengart (2010) foram bimestrais, os tamanhos populacionais e sobrevivência foram 

estimados para este período, o que torna o uso do ciclo de 60 dias mais adequado. A 

população foi simulada durante mil ciclos, ou seja, foram mil intervalos de tempo de 60 

dias cada (6000 dias de simulação, o que equivale a 164,4 anos de 365 dias). A extinção 

foi definida como a existência de indivíduos de apenas um dos sexos. Foram modeladas 

10 populações e 3 metapopulações separadamente, cada uma correspondente a um 

componente da paisagem.  
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Descrição da espécie 

A depressão por endogamia não foi utilizada porque o modelo considera o 

tamanho populacional inicial grande o suficiente para descartar os efeitos de depressão 

por endocruzamento. Foi considerada a concordância entre os efeitos da variação 

ambiental (VA) na reprodução e na sobrevivência, ou seja, mudanças ambientais 

favoráveis à sobrevivência seriam também favoráveis à reprodução. A sincronia dos 

efeitos da VA ente as populações foi de 0,5. Catástrofes não foram consideradas no 

modelo, pois o objetivo do estudo era verificar a influência de outros fatores na 

probabilidade de extinção da espécie. 

Dispersão 

A dispersão foi modelada apenas para as metapopulações. Consideramos que a 

espécie é capaz de dispersar desde o desmame (aproximadamente 120 dias – 2 ciclos de 

modelagem) o fim da vida (aproximadamente 660 dias – 11 ciclos de modelagem). 

Machos e fêmeas foram considerados como dispersores e a sobrevivência dos 

dispersores foi igual a 100%. Não foram utilizadas funções modificadoras de dispersão.  

Para o cálculo das probabilidades de dispersão, foi utilizado o índice PC 

(Probability of Connectivity) no software Conefor Sensinode (versão 2.6) (Saura & 

Torné 2009). As análises feitas neste software são baseadas na Teoria dos Grafos. O 

software dispõe de diversos índices binários e probabilísticos para calcular a 

conectividade da paisagem a partir de arquivos de entrada que quantificam os atributos 

e conexões dos nós. Atributos são características dos nós consideradas relevantes para a 

análise de acordo com o objetivo do usuário. Área ou qualidade do habitat, qualidade 

pesada pela área, densidade populacional, área núcleo (core area) do fragmento, 

capacidade suporte, qualidade de área, dentre outros, são exemplos de atributos que 
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podem ser usados tanto em modelos binários quanto probabilísticos. Neste estudo o 

atributo escolhido foi a área dos nós, obtida através da extensão “Conefor Inputs” 

desenvolvida para o software ArcGIS 9.3 (ESRI 2008).  Já as informações sobre as 

conexões entre os nós podem ser fornecidas como distâncias entre nós, probabilidades 

de dispersão direta entre os nós (valores que variam de zero a um) ou ligações entre os 

nós - valores que indicam se uma ligação entre dois nós existe (1), ou não (0). Os dois 

primeiros tipos de informação podem ser utilizados tanto para índices probabilísticos 

quanto binários e o último, apenas para índices binários. Neste estudo, a informação 

sobre conexão utilizada foi a distância euclidiana entre cada par de nós, calculada como 

a menor distância borda a borda, também obtida através da extensão “Conefor Inputs” 

para o software  ArcGIS 9.3.  

Os índices utilizados no Conefor Sensinode consideram que as conexões entre os 

nós são simétricas tanto para modelos binários quanto para modelos probabilísticos. Ou 

seja, se o nó i está conectado ao nó j, o nó j também está conectado ao nó i e a 

probabilidade de dispersão entre eles é a mesma tanto do nó i para o nó j (pij) quanto do 

nó j para o nó i (pji). 

O PC é um índice probabilístico que varia de zero a um, e é calculado da 

seguinte forma: 

 

(equação 1), 
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onde: 

 n é o númeto total de áreas de habitat na paisagem (nós); 

 ai e aj são os atributos dos nós i e j (neste caso, as áreas); 

 AL é o “Maximum landscape atribute”, ou seja, o maior valor de atributo que a 

paisagem poderia ter. Neste caso, representa a área total da paisagem, incluindo 

tanto áreas de habitat quando de não habitat. Se toda a área da paisagem fosse 

habitat, o valor de PC seria igual a 1. 

 p
*

ij é a probabilidade máxima dentre os produtos da dispersão por todos os 

caminhos possíveis entre as manchas i e j. Um caminho é feito de passos nos 

quais nenhum nó é visitado mais de uma vez, e um passo é um movimento 

direto do dispersor entre dois nós sem passar por nenhum nó intermediário. O 

produto das probabilidades de um caminho é o produto de todos os pij 

pertencentes aos passos daquele caminho. p
*

ij é então o caminho de maior 

probabilidade dente os caminhos possíveis entre as manhas i e j, incluindo 

caminhos de apenas um passo. Se as manchas i e j são muito próximas, o 

caminho de maior probabilidade será o movimento direto ente as duas manchas 

(p
*

ij = pij). Se os nós i e j forem mais distantes um do outro, o “melhor” caminho 

(o de maior probabilidade) provavelmente incluirá uma ou mais manchas 

intermediárias, o que fará p
*

ij ser maior que pij. Tendo como exemplo um caso 

onde as manchas i e j sejam muito distantes e tenham apenas uma mancha 

intermediária, p
*

ij será a multiplicação das probabilidades da mancha i até a 

mancha intermediária e da mancha intermediária até a mancha j. A figura 2.4 

ilustra um exemplo onde o caminho entre duas manchas hipotéticas (A e B) que 

inclui o uso de uma mancha intermediária (C) tem maior probabilidade que um 

movimento direto entre as duas manchas.  
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Neste índice, a probabilidade de dispersão entre os nós (pij) é modelada como 

uma função exponencial negativa da distância entre manchas (equação 2, figura 7), ou 

então obtida a partir de padrões de movimento observados em estudos de telemetria ou 

marcação-recaptura da espécie que podem ser transformados em arquivos de entrada. 

Como não há estudos anteriores que detectem os padrões de movimento da espécie para 

esta paisagem, a dispersão foi modelada como uma função da distância entre as 

manchas. Assumimos uma probabilidade de 0,01 para a dispersão entre componentes 

com distância de 1000 metros entre si, um valor próximo a 1024 metros, distância 

máxima de já percorrida por um indivíduo na matriz sem o uso de stepping stones 

(Prevedello et al 2009).  

Para modelar a dispersão como uma função exponencial negativa, o programa 

utiliza a seguinte equação: 

(equação 2), 

Figura 2.4. Exemplo de um cálculo de probabilidade máxima dos produtos dos caminhos de dispersão entre os nós A 

e B (p*
AB) em uma paisagem simples, onde o uso da mancha intermediária C tem maior probabilidade que a dispersão 

direta entre os nodos A e B. Figura extraída do manual do usuário do Conefor sensinode (2.2) 
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onde: 

 pij é a probabilidade de dispersão direta entre os nós i e j, isto é, a probabilidade 

de um organismo dispersar a uma distância igual ou maior que a distância entre 

esses nós; 

 dij é a distância entre os nós i e j, especificada pelo usuário nos arquivos de 

entrada; 

 k é uma constante fixada para que a função corresponda aos valores de 

probabilidade-distância especificados pelo usuário.  

 

 

 

 

As probabilidades de permanência dos componentes foram calculadas como 

complemento do somatório das probabilidades de dispersão (Probabilidade de 

permanência = 1 – Probabilidades de dispersão). As probabilidades de dispersão e 

7. Probabilidade de dispersão direta entre nodos calculada como função exponencial da distância 

internodos (equação 2). Neste caso, a distância de 2000 metros especificada pelo usuário corresponde a 

uma probabilidade de 0.5. Figura extraída do manual do usuário do Conefor sensinode (2.2) 
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permanência foram transformadas em porcentagem e organizadas em matrizes (anexo) 

utilizadas arquivo de entrada. 

 

Sistema reprodutivo 

 As populações foram consideradas poligínicas, pois o modelo não apresenta a 

opção “poligâmico”, que seria a mais adequada para a espécie. A idade da primeira 

prole para fêmeas e machos é de 3 ciclos (180 dias). Essa é a idade das fêmeas mais 

jovens encontradas com filhotes no marsúpio durante o estudo de Aisengart (2009). A 

idade dos indivíduos neste estudo é estimada de acordo com o padrão de erupção 

dentária descrito em Macedo et al. (2006). A idade máxima de reprodução é de 11 

ciclos (660 dias). Esta é a longevidade máxima encontrada no estudo de Aisengart 

(2010). Como é comum encontrar fêmeas em idade avançada com filhotes no marsúpio, 

assumimos que as fêmeas se reproduzem até o fim da vida. 

O número máximo de crias por ciclo de modelagem é de uma cria. O número 

máximo de filhotes por fêmea foi de 8 (Aisengart 2010) e a razão sexual, em 

porcentagem de machos, foi de 50%.  

A reprodução não foi considerada como dependente da densidade porque a 

população foi amostrada por um período de tempo insuficiente para esse tipo de 

análise.Taxas reprodutivas (iguais para todas as 13 populações) 

Das fêmeas adultas capturadas, 79,24% foram consideradas reprodutivas por 

estarem lactentes ou com filhotes no marsúpio. A variação na reprodução (considerada 

no modelo como resultado da variação ambiental) foi de 28,14%. A distribuição do 

tamanho de prole por fêmea por cria (em porcentagem) foi de 1,47 (1 prole), 1,47 (2 
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proles), 10,29 (3 proles) 14,71 (4 proles) 23,53 (5 proles) 16,18 (6 proles) e 27,94( 7 

proles). 

 

Taxas de mortalidade (iguais para todas as populações) 

Não foi possível fazer estimativas de mortalidade separadas por sexo e classe 

etária, pois a incerteza associada aos modelos foi muito alta devido ao baixo número de 

capturas. A mortalidade foi calculada então como complemento da sobrevivência 

(Mortalidade = 1 - sobrevivência) estimada em Aisengart (2010). A mortalidade foi 

igual a 35,7% com desvio padrão de 10,1% para machos e fêmeas de todas as classes 

etárias. Foi usada a média das mortalidades de cada ocasião de captura para o cálculo da 

mortalidade anual. 

 

Monopolização de parceiro (para todas as populações) 

Assumimos que a porcentagem de machos reprodutivos era a mesma das fêmeas 

adultas reprodutivas (79,24%), já que não é possível observar em campo sinais de 

reprodução em machos desta espécie. Desses machos, 50% foram bem sucedidos na 

produção de prole e a razão entre o número médio de parceiros/prole produzida com 

sucesso foi igual 1,6. Essas duas últimas taxas são calculadas automaticamente pelo 

programa. 
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Tamanho populacional inicial 

O tamanho populacional inicial foi igual à metade da capacidade suporte para 

todas as populações. A tabela com os tamanhos populacionais iniciais e capacidades de 

suporte das 13 populações encontra-se em anexo. A distribuição etária foi estável. 

 

Capacidade de suporte (K) 

A capacidade de suporte dos componentes foi calculada com base na densidade 

média de P. frenatus do estudo populacional (1,95 indivíduos por hectare). Multiplicou-

se a área dos nós da paisagem pela densidade e quando uma população local era 

formada por mais de um nó, foi feita a soma do número de indivíduos de cada nó. O 

desvio padrão da capacidade de suporte foi igual a zero. 

Nenhum indivíduo foi removido ou adicionado a nenhuma das populações, 

portanto não houve modelagem de remoção e suplementação. Não há dados desta 

espécie que permitam modelar manejo genético. 

Foram consideradas viáveis as populações ou metapopulações que apresentam 

probabilidades de extinção menor que 0,05 durante o período simulado, como uma 

aproximação à definição de população viável de Shaffer (1981). 

Para avaliar a influência da área, dispersão e isolamento na probabilidade de 

extinção das populações, foram feitas análises de regressão logística entre essas três 

variáveis e as probabilidades de extinção. 
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Análises de conectividade da paisagem  

Para o cálculo da conectividade da paisagem foi utilizado o índice IIC (Integral 

Index of connectivity), disponível no software Conefor Sensinode (versão 2.6). O IIC é 

um índice binário que varia de 0 a 1, e valores mais próximos de 1 indicam uma 

paisagem mais conectada. O IIC é dado por: 

(equação 3), 

onde n é o número total de nós na paisagem, ai e aj são os atributos dos nós i e j, nlij é o 

número de links no menor caminho entre os nós i e j e AL é o atributo máximo da 

paisagem (nesse caso, a área total da paisagem, incluindo áreas de habitat e não habitat). 

Para os nós não conectados, o numerador nesta equação é igual a zero (nlij é considerado 

infinito). Quando i = j, nlij = 0, ou seja, nenhum link é necessário para alcançar um nó a 

partir dele mesmo, conforme o conceito de disponibilidade de habitat que se aplica ao 

índice, onde um nó é considerado um espaço onde a conectividade existe. O IIC será 

igual a 1 se toda a paisagem for composta por área de habitat (Saura & Pascual-Hortal 

2007). 

Pode-se ainda calcular a importância dos nós (dIIC), através da equação: 

   (equação 4), 
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onde I é o valor do dIIC quando todos os nós estão presentes e Iremove é o valor do índice 

após a remoção daquele nó da paisagem. Cada componente terá então um valor de 

importância para a conectividade que será denominada dIICk.  

Os valores de dIICk podem ser particionados em três diferentes frações, 

considerando as diferentes formas através das quais uma mancha de habitat pode 

contribuir para a conectividade e disponibilidade do habitat na paisagem (Saura & 

Rubio 2010).   dIICintrak é a fração do dIICk  que representa a contribuição da mancha k 

relacionada à conectividade intra-mancha, de acordo com o conceito de disponibilidade 

de habitat. Sendo assim, é uma medida da conectividade que considera apenas o atributo 

dos nós. As ligações entre nós não contribuem para esta fração porque não contém áreas 

de habitat. O dIICintrak é completamente independente de como a mancha k está 

conectada às outras e do limiar de dispersão da espécie estudada. O dIICintrak será o 

mesmo para duas manchas se os valores de atributo das duas forem iguais, mesmo que 

uma esteja completamente isolada e a outra não. A fração dIICfluxk representa o fluxo 

de dispersão pesado pela área entre as conexões da mancha k com todas as outras, seja a 

mancha k a mancha inicial ou final.  Essa medida depende tanto do atributo da mancha 

(uma mancha com maiores atributos produzirá mais fluxo), quanto de sua posição na 

rede de manchas de habitat. Esta fração corresponde à soma de aj x aj x nlij de todos os 

pares de manchas em que i=k ou j=k e i ≠ j. A fração dIICconectork representa a 

contribuição da mancha k para a conectividade entre outras manchas de habitat, como 

um elemento de conexão ou “stepping stone” entre elas. Essa fração depende apenas da 

posição topológica do nó na paisagem. O cálculo do dIICconectork  é independente do 

atributo da mancha k. Uma mancha contribuirá para o dIICk através do dIICconectork  

apenas se ela for parte do melhor caminho para dispersão entre duas manchas i e j (nlij). 

A soma das três frações será sempre igual ao valor de dIICk, ou seja:  
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Deste modo, é possível saber não só a importância dos nós na paisagem, como 

também a importância relativa à área, ao fluxo de indivíduos ou à posição topológica 

dos nós. 

O IIC foi calculado de acordo com dois limiares de distância: O primeiro está 

relacionado à capacidade perceptual da espécie, que é de 100 metros. O segundo limiar 

de distância utilizado é de 500 metros e está relacionado a movimentos de dispersão, 

considerando a distância máxima já percorrida na matriz por um indivíduo da espécie, 

observada com o uso de radiotelemetria. As diferenças na conectividade na paisagem 

quando considerados os dois limiares de distância foram verificadas através do índice 

geral e do número de ligações e da participação das frações no índice.  

Os valores de dIIC e frações (dIICintra, dIICflux e dIICconnector) dos 181 

fragmentos foram separados em quatro classes de valores, para as duas distâncias: 

classe 1 - valores maiores que 51; classe 2 - valores entre 1 e 50; classe 3 - valores entre 

0,001 e 0,0009  e classe 4 - valores menores que 0,0009. A separação em classes 

permitiu comparar a importância dos nós para cada fração. Maiores valores de dIIC e de 

cada fração representam os nós  mais importantes para aquela fração da conectividade.  
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Resultados 

Analisamos a viabilidade de dez populações e três metapopulações. Nenhuma 

das populações de P. frenatus na paisagem estudada foi considerada viável, isto é, 

nenhuma das populações apresenta probabilidade de extinção menor que 0,05 em mil 

intervalos de tempo (Tabela 1). Duas das três metapopulações podem ser consideradas 

viáveis por apresentarem probabilidades de extinção menores que 0,05. A 

metapopulação que não é viável é formada por duas populações locais distribuídas em 

cinco nós, enquanto as viáveis possuem maior número de populações locais e estão 

distribuídas em mais nós (Tabela 2). Esses resultados sugerem que a viabilidade das 

metapopulações de Philander frenatus pode estar relacionada à conectividade e/ou ao 

número de nós. 

Tabela 1.  Populações de P. frenatus, número de nós ocupados por cada população e probabilidades de 

extinção de cada população na paisagem. Todas as populações têm probabilidade de extinção igual a 1 em 

mil intervalos de tempo e não podem ser consideradas viáveis. 

 

População N (nós) PE  

1 1 1.00  

4 2 1.00 

6 1 1.00 

7 2 1.00 

8 2 1.00 

9 1 1.00 

10 1 1.00 

11 1 1.00 

12 1 1.00 

13 1 1.00 
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Tabela 2. Probabilidades de extinção, número de populações locais e número de nós ocupados pelas 

metapopulações de P. frenatus na paisagem. Valores em negrito indicam as metapopulações viáveis (PE 

menor que 0.05 em mil intervalos de tempo). 

 

Metapopulação 
N 

(populações locais) 

N 

(nós) 
PE 

2 3 8 0.00 

3 22 155 0.00 

5 2 5 0.23 

 

 

As análises de regressão logística mostram que as probabilidades de extinção das 

populações (únicas ou populações locais) de Philander frenatus nesta paisagem são 

explicadas, sobretudo pelo isolamento (fig. 8). Quando o isolamento é colocado como 

variável independente, as probabilidades de extinção são maiores nas populações mais 

isoladas e todas as populações que estão a mais de 1000 metros de quaisquer outras têm 

probabilidades de extinção iguais a 1. As probabilidades de dispersão também têm alto 

poder explicativo sobre as probabilidades de extinção (fig.9). Este resultado era 

esperado, pois a dispersão entre populações é uma função da distância entre as mesmas.  

Populações mais isoladas apresentam menores probabilidades de dispersão e, portanto, 

devem apresentar maiores probabilidades de extinção. As probabilidades de extinção de 

P. frenatus nesta paisagem diminuem conforme a dispersão aumenta e quando seus 

valores estão em torno de 0.1 ou são maiores que isso, as probabilidades de extinção são 

iguais a zero. 
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Fig. 8 

 

 

 

Fig. 9. 
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As probabilidades de extinção também tendem a diminuir conforme a área dos 

nós ocupados pelas populações aumenta. No entanto, o poder explicativo da área sobre 

as probabilidades de extinção é baixo (fig. 10). Esperava-se que a área de habitat tivesse 

maior poder explicativo sobre a probabilidade de extinção porque neste estudo os 

tamanhos populacionais iniciais utilizados para alimentar o modelo foram estimados em 

função da área. Áreas de habitat maiores são capazes de abrigar populações iniciais 

maiores, que sofrem menos impacto das estocasticidades que podem causar extinção. O 

poder explicativo da área sobre as probabilidades de extinção pode não ter sido tão alto 

porque poucas populações ocupam áreas de habitat de tamanhos intermediários. Os nós 

muito pequenos não têm tamanho suficiente pra abrigar populações viáveis, fazendo 

com que suas probabilidades de extinção sejam iguais a 1, e os nós grandes têm 

probabilidades de extinção iguais a zero. Como há poucos tamanhos ou probabilidades 

intermediárias, o coeficiente de regressão não foi tão expressivo. 

 

 

Fig.10
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Quando a conectividade foi medida com base na capacidade perceptual e 

deslocamentos diários, o Índice Integral de Conectividade (IIC) foi igual a 0,166 e 

quando foi medida com base nas distâncias de dispersão, o índice foi igual a 0,172. 

Apesar da pequena diferença entre os índices para as duas distâncias, o número de 

ligações entre os nós aumentou de 21 para 195 quando o limiar de deslocamento foi 

aumentado.  A maior parte dos valores de dIIC e frações é menor que 0.0009 e pertence 

à classe 4, mostrando que nesta paisagem há poucos nós muito importantes e muitos nós 

pouco importantes para a conectividade (figuras 16 a 19).  A análise da importância dos 

nós na conectividade (dIIC) e suas frações  mostra que a área de habitat do nó tem muita 

influência na conectividade para P. frenatus em ambos os limiares de deslocamento 

analisados, mas é menor quando a distância de 500 metros é considerada como limiar. 

Quando a distância de 100 metros foi considerada como limiar de deslocamento, a 

fração dIICintra, que se refere apenas à área do nó, foi a maior dentre as três em 159 

nós (87,8% dos 181 nós) (figura 20) . Quando a conectividade foi analisada com o 

limiar de deslocamento de 500 metros, a fração dIICintra foi maior em 12,1% dos nós 

(figura 21). A importância da conectividade intramancha para a espécie diminui 

conforme o limiar de deslocamento aumenta. 

  A fração dIICflux, que considera o fluxo de indivíduos que um nó recebe e envia 

levando em conta sua área, posição topológica e a área dos nós adjacentes,  foi maior 

dentre as três em 11,6% dos  nós (21 nós) para a conectividade medida com base na 

distância 100 metros (figura 20). Quando a distância de 500 metros foi considerada 

como limiar, a fração dIICflux foi a maior em 74,6% dos nós (figura 21). Isto ocorre 

porque para os movimentos diários, a área sozinha é muito mais importante para a 

espécie do que o fluxo de indivíduos dos nós. Quando a distância de 500 metros é 
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considerada, a área não tem grande papel na conectividade quando considerada sozinha, 

mas sim quando combinada à posição topológica do nó e à área dos nós adjacentes. 

A fração dIICconnector foi a maior em apenas um nó (0,6% dos nós) quando 

considerada a distância de 100 metros e em 13,3% dos nós quando considerada a 

distância de 500 metros (figuras 20 e 21). A fração dIICconnector é pouco expressiva 

nas duas distâncias analisadas, mostrando que a área do nó tem grande importância para  

a conectividade da paisagem para Philander frenatus (através da fração dIICintra ou 

dIICflux) nas duas distâncias analisadas, mas na distância de 500 metros a importância 

da posição topológica cresceu significativamente. Quando considerada a distância de 

dispersão, a posição topológica de um nó passa a ter mais importância porque vai 

influenciar no fluxo de indivíduos. Os nós com maiores valores  dIICconnector são os 

que ocupam posições estratégicas no grafo e, provavelmente, os mais importantes para a 

manutenção da conectividade do mesmo (figura 19). No entanto, esses nós têm valores 

de dIICconnector baixos, pertencentes à classe 4 quando considerada a distância de 100 

metros (tabela 3) e às classes 2 e 3 quando considerada a distância de 500 metros (tabela 

4). 
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159 (87.8%) 

21 (11.6%) 
1 (0.6%) 

dIICintra

dIICflux

dIICconnector

34 (19%) 

154 (68%) 

24 

(13.3%) 

dIICintra

dIICflux

dIICconnector
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Nó dIICconnector(500) Classe 

     162 2.12 2 

     26 1.48 2 

     170 0.93 3 

  

Nó dIICconnector(100) Classe 

143 0.32 3 

  

106 0.0000444 4 

167 0.16 3 

  

17 0.000021 4 

21 0.14 3 

  

57 0.000003 4 

137 0.13 3 

  

137 0.0000014 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Nós mais importantes na 

conectividade medida com base nos 

movimentos de dispersão, com seus respectivos 

valores de dIICconnector e classes 

correspondentes 

Tabela 4. Nós mais importantes na 

conectividade medida com base na capacidade 

perceptual com seus respectivos valores de 

dIICconnector e classes correspondentes. Os 

demais valores foram iguais a zero. 
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Discussão 

 

Muitos autores já reconheceram a importância de usar modelos estocásticos com 

manchas de habitat discretas para prever o comportamento de metapopulações (e.g. 

Akçakaya and Ginzburg, 1991; Gyllenberg and Slvestrov, 1994). Quando se trabalha 

com muitas populações locais e a amostragem de cada população se torna inviável, o 

uso deste tipo de modelo se torna essencial. Analisar a metapopulação de P. frenatus na 

bacia do rio Macacu através de simulações aleatórias permitiu aumentar a compreensão 

acerca da influência de diversas variáveis para a persistência da espécie na paisagem. 

O presente estudo teve por objetivo entender a influência de fatores relacionados 

à estrutura da paisagem - área, dispersão e isolamento - nas probabilidades de extinção 

das populações. Para que isso fosse possível, foi necessário que os parâmetros 

demográficos fossem os mesmos para todas as populações.  Sendo assim, a influência 

de fatores demográficos na probabilidade de extinção dos componentes não será 

discutida neste estudo.  

A probabilidade de extinção não esteve correlacionada ao número de nós, mas o 

fato de nenhuma das populações únicas ser viável indica que o número de nós nos quais 

uma população está distribuída pode influenciar em sua probabilidade de extinção. Esta 

relação já foi observada em diversos estudos. Em simulações feitas com 

metapopulações de insetos, o número mínimo de manchas conectadas necessário para 

manter metapopulações viáveis variou entre 10 a 20 (Hanski 1997) e 90 a 100 

(Bierdmann 2000). Estes últimos autores verificaram que a redução em 20% no 

tamanho das manchas fazia com que a sobrevivência de (espécie) declinasse 

rapidamente. Não foi verificada influência significativa da área na persistência de 
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populações de P. frenatus nesta paisagem, mas pode-se observar que a partir de 1000 

metros de isolamento, as populações têm probabilidades de extinção igual a 1.  A 

relação entre número de nós e probabilidade de extinção pode não ter sido observada 

porque o número de populações estudadas foi pequeno.  

Apenas três metapopulações foram analisadas. Uma delas, com cinco manchas 

não pode ser considerada viável, enquanto uma com apenas oito manchas distribuídas 

em três populações locais foi considerada viável. Esses resultados não corroboram com 

os do estudo feito com uma metapopulação do marsupial Marmosa paraguayana, 

também composta por oito manchas, que mostrou que a população pode ser considerada 

ameaçada (Brito & Fernandez 2000).   

O tamanho e posição das manchas são fatores importantes a serem considerados 

(Harrison, 1991), e uma questão interessante em conservação é o quanto a viabilidade 

de uma espécies é afetada pelo número e tamanho das manchas em uma paisagem 

(Hoopes & Harrison, 1998). 

Não houve correlação ente a probabilidade de extinção e a área. Esta correlação 

era esperada, já que maiores áreas de habitat implicam em maiores tamanhos 

populacionais iniciais. Muitos autores defendem que quanto maior o tamanho 

populacional inicial, menores as probabilidades de extinção das populações (Shaffer, 

1981; Shaffer and Samson, 1985; Harris et al., 1987; Harrison et al., 1988).  No entanto, 

os resultados deste estudo mostram que essa suposição parece simplória frente à gama 

de fatores que pode atuar numa população espacialmente estruturada. Liu (1992), ao 

simular populações de uma espécie de ave encontrou que o tamanho populacional 

inicial estava correlacionado à probabilidade de extinção apenas quando a 

heterogeneidade de habitat não era considerada nos modelos. Quando a heterogeneidade 
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de habitat era levada em consideração no modelo, o tamanho populacional deixava de 

estar relacionado à probabilidade de extinção. No estudo de Liu, a paisagem simulada 

era contínua e as áreas de habitat não eram separadas por matrizes, apenas tinham 

diferentes qualidades.  No caso deste estudo, apesar de a diferença entre a qualidade das 

manchas não ser considerada, o fato de elas serem separadas por áreas de não habitat e 

terem diferentes taxas de pode ter representado a heterogeneidade de habitat no modelo, 

fazendo com que o tamanho populacional inicial - variável estimada com base na área 

dos componentes- não estivesse relacionado à probabilidade de extinção das manchas. 

O estudo de dinâmica populacional utilizado como base nas análises é de curta duração, 

e abrange poucas gerações de P. frenatus. A análise de viabilidade de populações ou 

metapopulações baseada em estudos de curta duração pode subestimar a vulnerabilidade 

à extinção (Thomas et al 2002) e pode ter subestimado o efeito da área sobre a mesma, 

assim como o número mínimo de manchas necessário para manter uma população 

viável. Estudos de curta duração podem não detectar tendências de longo prazo, 

dificultando uma estimativa acurada do tamanho mínimo viável de uma metapopulação 

(Thomas et al 2002). 

Alguns estudos de viabilidade metapopulacional concluem que manchas 

pequenas com populações locais pequenas não tem muita importância na persistência da 

metapopulação, pois suas populações locais são extintas rapidamente (refs), e Gilpin 

(1991) recomenda que essas manchas não sejam consideradas no cálculo do tamanho 

efetivo da metapopulação para que haja uma boa aproximação, no entanto manchas 

pequenas podem ser importantes para a conectividade na paisagem e podem funcionar 

como ‘stepping stones’, garantindo o fluxo de indivíduos entre manchas maiores. Brito 

& Fernandez concluíram, num estudo com o marsupial Marmosa paraguayana, que as 

manchas de menor tamanho têm grande importância na viabilidade metapopulacional 
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graças à sua posição tipológica, que garante conectividade da paisagem e um alto fluxo 

de indivíduos. Para a conectividade medida com base na distância de 500 metros, os 

maiores valores de dIICconnector na paisagem estudada pertencem a duas manchas 

pequenas, sendo que uma das manchas também apresenta o maior valor de dIICflux para 

as esta distância. Essas manchas estão próximas a manchas grandes, recebendo todo o 

fluxo que vem delas e transmitindo a outras manchas na paisagem, garantindo a 

conectividade. Isto mostra que estudos de muitos estudos de viabilidade populacional 

podem ter subestimado a importância das manchas pequenas, e que estudos de 

conectividade da paisagem aliados a estudos de viabilidade populacional são 

necessários para dar uma resposta mais completa acerca da importância das manchas de 

habitat para uma espécie.  

Apesar de muitos estudos apontarem para a importância da área de habitat e do 

tamanho populacional inicial na persistência de uma população (refs), os tamanhos 

populacionais iniciais sozinhos podem não explicar as probabilidades de extinção em 

paisagens onde os indivíduos estão distribuídos em manchas de vários tipos (Liu 2003). 

É necessário considerar também a ação conjunta do número de manchas, da área 

e posição topológica ou isolamento das manchas.  Em um estudo feito com cigarrinhas 

(Bierdman 2000) verificaram que a redução do tamanho da mancha em metade do seu 

tamanho resultava na redução das manchas ocupadas pela espécie em um terço, devido 

ao aumento do isolamento das manchas. Este autor também observou que a 

sobrevivência de toda a população só é possível a partir de um certo número de 

manchas e abaixo de determinado limiar de diminuição do tamanho (e consequente 

aumento do isolamento) das manchas. Estudos de viabilidade dificilmente avaliam a 

influência dessas variáveis em conjunto, e nenhum estudo considerou essas variáveis 

em conjunto através de uma única métrica. A fração dIICflux considera a área e posição 
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topológica (e, de forma indireta, o isolamento) dos nós, além da área dos nós adjacentes, 

considerando, também de forma indireta, o número de nós, podendo assim dar uma 

medida dessas importantes variáveis em conjunto.  

Day and Possingham (1995) modelaram uma população de uma espécie de ave 

(Leipoa ocellata) em manchas discretas de habitat, com variação no tamanho e posição 

das manchas na paisagem, e constataram que a variação no tamanho da mancha teve 

mais impacto na dinâmica da metapopulação do que a posição de cada mancha. Nossos 

resultados não estão de acordo com os deste estudo, já que o isolamento influencia mais 

a probabilidade de extinção que o tamanho da mancha. No estudo de Boscolo & 

Metzger (2011), o isolamento foi o fator que melhor explicou a presença e ausência de 

espécies de aves fragmentos de Mata Atlântica, tendo resultados melhores que o 

tamanho, área ou cobertura florestal.  Este estudo não considera padrões de ocupação de 

diferentes espécies nas manchas de habitat, mas o estudo de Boscolo e Metzger indica 

que o isolamento pode determinar a extinção de uma espécie em determinada mancha. 

  Lindenmayer & Lacy (2002), ao testar modelos de AVP com séries temporais de 

estudos de pequenos mamíferos em manchas de habitat pontuaram sobre a dificuldade 

de se fazer predições acuradas da dinâmica populacional em sistemas complexos por 

causa dos processos adicionais (que frequentemente interagem) que influenciam 

sistemas de manchas de habitats. Esses processos incluem efeitos de resgate (Brown and 

Kodric-Brown, 1977), dinâmicas de extinção e recolonização (Hanski, 1999), 

correlação espacial nos padrões de distribuição (Koenig, 1998) e correlação ambiental 

entre as manchas (Stacey and Taper, 1992). Não existe modelo que considere todas as 

variáveis que possam atuar sobre a dinâmica de uma população, no entanto, o presente 

estudo aponta para a influência do isolamento das populações na persistência de 

Philander frenatus na paisagem. A comparação entre as probabilidades de extinção das 
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diferentes populações e a importância dos nós na conectividade permitiu entender e 

quantificar a influência de variáveis importantes para a persistência da população na 

paisagem, tanto do ponto de vista da estrutura física da paisagem quanto do ponto de 

vista da viabilidade populacional. 

Frank (apud Melbourne et al 2004) estudou a importância de quatro atributos 

ecológicos de uma espécie, dentre os quais apenas a sensibilidade a flutuações 

ambientais foi a mais importante. Duas regras gerais resultaram deste estudo: (1) Se 

uma espécie é pouco sensível flutuações ambientais, a viabilidade da metapopulação é 

maior se todas as manchas de habitat da paisagem tiverem tamanhos aproximados. (2) 

Se a espécie é muito sensível a variações ambientais, a viabilidade da metapopulação é 

maior se o tamanho relativo das manchas corresponder ao seu grau de conectividade. 

No estudo em questão, a espécie parece ser pouco sensível a variações ambientais e os 

fragmentos não têm tamanhos parecidos, o que pode explicar o fato de a maior parte das 

populações não viável segundo o conceito de Shaffer (1981), apesar de o tamanho 

populacional inicial ser grande em relação a outros estudos (eg. Marmontel et al 1997, 

Slooten et al. 2000, Wielgus 2002).  
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