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RESUMO 
COLMENARES-T, Sara L. Diversidade Funcional e Filogenética da Comunidade Vegetal 

do Afloramento Rochoso de Itacoatiara no Parque Estadual da Serra da Tiririca, Niterói, 

RJ – BR. Rio de Janeiro, 2013. Dissertação (Mestrado em Ciência Biológicas (Ecologia)) – 

Instituto de Biologia, Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

A disponibilidade de microhabitats em inselbergs varia fortemente devido às características de 

substrato. É presumido que o habitat se torne cada vez menos restritivo com o aumento da 

área e da profundidade das ilhas de vegetação, refletindo uma provável existência de um 

gradiente de água e nutrientes. As plantas tolerantes à seca e espécies CAM, por exemplo, são 

reconhecidas como espécies comuns dos microhabitats mais restritivos, outras espécies com 

diferentes características e estratégias ecológicas também são encontradas, mas em lugares 

menos restritivos, o que parece refletir em um padrão previsível na distribuição das espécies. 

Um conjunto de 32 ilhas de vegetação de tamanhos variados (entre 0,5m2 e 30m2) foi 

mensurado para construir uma matriz de presença/ausência de espécies por ilha de vegetação, 

junto com atributos foliares de fácil medição. Para avaliar o nível de agrupamento ou 

dispersão filogenética das espécies em cada ilha foi calculado o índice de parentesco líquido 

(NRI) e o índice do táxon mais próximo (NTI), utilizando-se o software Phylocom. Os valores 

de NRI e NTI, bem como o sinal filogenético não foram significativos. Com a introdução de 

análises de diversidade funcional e de medições de atributos funcionais das plantas foi 

observado um aumento da diversidade funcional (FAD2) com o aumento da área. Tanto o 

NTI quanto o FAD2 aumentaram significativamente com o aumento do tamanho das ilhas. 

Além disto, o NTI e o FAD2 apresentaram uma correlação positiva, suportando a ideia de 

que em ilhas menores ocorre uma maior repulsão filogenética e menor diversidade funcional, 

por causa da filtragem ambiental e da menor riqueza. Valores médios dos atributos foram 

calculados levando-se em consideração os valores das espécies presentes em cada ilha. Os 

valores médios de área foliar (Af) e espessura foliar (ESP), principalmente, foram bons 

indicadores da variação de tamanho das ilhas, já que maiores valores de área foliar e menores 

de espessura da folha foram observados com o aumento em tamanho e profundidade da ilha. 

Em conclusão, existe um processo de filtragem ambiental em ilhas menores que é evidenciado 

pela menor diversidade funcional e riqueza de espécies, e pela tendência das espécies em ilhas 

menores não serem próximas filogeneticamente.  
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ABSTRACT 
COLMENARES-T, Sara L. Diversidade Funcional e Filogenética da Comunidade Vegetal 

do Afloramento Rochoso de Itacoatiara no Parque Estadual da Serra da Tiririca, Niterói, 

RJ – BR. Rio de Janeiro, 2013. Dissertação (Mestrado em Ciência Biológicas (Ecologia)) – 

Instituto de Biologia, Programa de Pós-graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

Availability of microhabitats in inselbergs varies strongly because of the substrate 

characteristics. It is presumed that habitat becomes less restrictive with the increase in area 

and depth of the vegetation islands, reflecting a likely existence of a gradient in water and 

nutrient availability. Drought tolerant plants and CAM photosynthesis species, for example, 

are knew as common species of the more restricted microhabitats, but other species with 

different characteristics and ecological strategies are also found in less restrictive places, 

suggesting a predictable pattern of species distribution. A set of 32 vegetation islands from 

different sizes (between 0.5m2 and 30m2) was measured to build a presence/absence species 

per island matrix, together with leaf traits easy to measure (such as leaf area, thickness, water 

content, leaf mass per area). I calculated the net related index (NRI) and the nearest taxa index 

(NTI) using the Phylocom software, to evaluate the clustering or dispersion into the 

community phylogenetic structure. NRI and NTI values, and phylogenetic signal (K) were 

not significant. With the introduction of functional diversity analyses and functional trait 

measurements, it was observed and increase in functional diversity (FAD2) with the increase 

in area of the vegetation islands. Both NTI and FAD2 were positively correlated with the area 

of the vegetation islands. In addition, NTI and FAD2 were positive correlated, supporting the 

idea that in smaller vegetation islands occurs a higher phylogenetic repulsion and a lower 

functional diversity, due to the environmental filtering and lower species richness. Trait mean 

values were calculated taking into account the species values in each vegetation island. 

Average values of leaf area (Af) and thickness (ESP) were good indicators of trait variation in 

relation to the gradient of size of the vegetation islands, since greater values of leaf area and 

lower leaf thickness were observed with the increase in size and depth of the vegetation islands. 

In conclusion, there is a filtering process to the extent that the island becomes shorter, and this 

process is evidenced by the diminution in functional diversity and richness, and by the 

tendency of species, in smaller islands are not phylogenetically related. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

Os sistemas naturais são complexos e estão constituídos pela relação dos seres vivos e as 

características do espaço (p.ex. clima, disposição geográfica, disponibilidade de recursos, 

disponibilidade de habitat, nicho), com as restrições dos organismos (adaptações, trade offs), e 

ainda a interação com outros organismos (capacidade competitiva, predação, teias tróficas). 

A teoria de montagem de comunidades hoje está se apoiando fortemente em métodos de 

análises de diversidade funcional e filogenética, que tem flexibilidade suficiente para abordar 

a comunidade em diferentes escalas e porque conciliam diversas áreas de estudo como a 

biogeografia, a ecologia e a evolução (Cavender-Bares et al., 2009). Os afloramentos rochosos 

apresentam um panorama interessante para a avaliação de métodos de análises de diversidade 

funcional e filogenética, por um lado porque os estudos em torno de sua vegetação deixam a 

grande pergunta se a sua ocupação, sendo lugares isolados e de escassos recursos, obedece a 

processos determinísticos ou estocásticos, e se existem “estados climáxicos” da comunidade 

ou “oscilações dinâmicas” no processo de ocupação (Luttge, 1997). Por outro lado, eles 

possuem um conjunto pequeno de espécies locais e altamente rico em endemismos. As 

condições climáticas comportam altas temperaturas e secas extremas, e a distribuição espacial 

das espécies é peculiar, pensada como se fosse uma matriz de vegetação, fragmentada em 

“sub-ilhas de vegetação” e em unidades ecológicas menores (p.ex. plantas epilíticas e liquens). 

Essas subunidades têm relação direta com a variação da riqueza e composição de espécies na 

medida em que a área verde total aumenta com a maior disponibilidade de recursos favorecida 

pela formação de solo dentro destas subunidades, como consequência do aumento da área, 

das características físicas da rocha e da acumulação de matéria orgânica (Luttge, 1997; 

Meirelles, et al., 1999).  

 

ECOLOGIA DE AFLORAMENTOS ROCHOSOS   

Os afloramentos rochosos encontram se distribuídos ao redor do mundo, geralmente nas 

regiões paleo e neotropicais. São formações muito antigas de gnaisse e granito provenientes 

do período Pré-cambriano cuja paisagem tem uma composição característica e estável 

(originada entre 10 x 106 até mais ou menos 40 – 50 x 106 anos) (Luttge, 1997; Porembski et 
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al., 1998). Os afloramentos rochosos não são unidades homogêneas, eles têm certa 

complexidade da paisagem devido às diferentes topografias, características do terreno 

adjacente, e que levam à formação de diferentes associações de espécies em função da 

heterogeneidade espacial e microclimática do afloramento (Caiafa et al. 2007). Apresentam 

um conjunto de microhabitats típicos, onde as condições ecológicas são moderada ou 

extremadamente diferentes da paisagem vizinha, conhecida como “matriz”, dependendo 

tanto da disposição do ecótono afloramento/matriz quanto das características climáticas e 

edáficas da matriz (Porembski et al., 1998; Burke, 2003; Parmentier et al., 2005). Meirelles 

(1999) e Scarano (2007) afirmaram que a ampla variabilidade das características ambientais e 

da composição florística nos afloramentos está relacionada com as características da paisagem 

e dos ecossistemas circundantes, afetando a composição de espécies. 

Em geral, os microhabitats reconhecidos nos afloramentos rochosos são: superfícies de 

rocha aberta, canais de drenagem, fissuras na rocha, tanques na rocha profundos com 

substrato pouco desenvolvido, tanques na rocha rasos com piscinas de água sazonal, 

depressões superficiais, tapetes de monocotiledôneas, vegetação efêmera superficial, 

vegetação efêmera úmida (Ibisch, 1995; Porembski & Barthlot, 1992; Scarano, 2007). Cada 

tipo de hábitat abriga um tipo de organismo vegetal diferente, sendo o mais conspícuo e 

extenso aquele dominado por monocotiledôneas (Tabela 1) (Porembski et al., 1998; Meirelles 

et al. 1999; Porembski et al., 2000; Burke, 2003; Scarano, 2007). Frequentemente, os 

afloramentos rochosos são o refúgio de espécies altamente ameaçadas devido à dificuldade de 

aceso, mas eles estão se encontrando ameaçados principalmente pelo alto desmatamento das 

áreas circundantes, o aumento de incêndios provocados por ação humana, entrada de espécies 

exóticas agressivas e também pelas mudanças climáticas. Além disso, e o fato deles não serem 

de muito interesse agrícola nem econômico para o homem, diminui a atenção por eles, 

esquecendo que eles são áreas importantes para conservação, aumentando o risco de 

desaparecimento das comunidades vegetais ali encontradas (Porembski et al. 1998; Meirelles 

et al. 1999; Porembski & Barthlot, 2000; Burke, 2003; Scarano, 2007).  

 

 

 

Tabela 1. Tipos de habitat que podem ocorrer nos afloramentos rochosos (Ibisch, 1995) 
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Tipos de hábitat Cobertura predominante 

Depressões rasas. Liquens. 

Tanques de rochas profundos, 

com substrato pouco 

desenvolvido. 

Monocotiledôneas, hemicriptofíticas/camefíticas 

(Bromeliaceae, Cyperaceae e Velloziaceae) 

Cactaceae, camefíticas. 

Tanques de rocha rasos com água 

sazonal. 

Terófítos (Poaceae, Cyperaceae e Eriocaulaceae). 

Fissuras na rocha. Fanerófitos (arbustos e árvores de pequeno porte). 

 

Nas regiões tropicais, apesar de estarem situados dentro de bosques úmidos, os 

afloramentos rochosos se caracterizam como “ilhas xéricas” pelas condições climáticas e 

edáficas que apresentam (Porembski, 2000; Burke, 2003; Parmentier, 2005). Tais condições 

ambientais são muito exigentes para os organismos, devido principalmente à alta exposição à 

radiação solar, às altas taxas de evaporação e à falta de solo bem estruturado (Porembski et 

al., 1998). Dadas às condições ambientais, o tipo de organismo capaz de colonizar esse 

ambiente é particular, típico de solos azonais (jovens e imaturos). Desta forma, as espécies 

que ocorrem nos afloramentos rochosos são notavelmente diferentes dos biomas circundantes, 

dos quais a entrada de espécies é baixa, sendo encontradas muitas espécies endêmicas nesses 

locais (Porembski et al., 1998; Meirelles et al., 1999). A vegetação desses locais apresenta 

interessantes padrões de distribuição espacial e afinidade de substrato, exibindo tapetes de 

vegetação em ilhas de solo, de forma elíptica, com uma ampla variação em tamanho 

(Meirelles et al., 1999). Em geral, existem dois tipos de ocupação da rocha: (1) na rocha 

(epilíticas) ou (2) na delgada capa de solo das “ilhas de solo” que, como já foi mencionado, 

variam grandemente em tamanho além de ter limites bem definidos. Estas características 

facilitam o estudo preciso de composição de espécies e limitação de área, o que faz delas uma 

fonte de material para estudos relacionados com teoria de ilhas (Meirelles et al. 1999; 

Parmentier, 2005).  

Existe uma similaridade ecológica entre as comunidades vegetais dos afloramentos 

brasileiros com afloramentos do leste da África, mas no Brasil encontra-se uma notória 

diversificação de Bromeliáceas, Cactáceas e Velloziáceas. Na região sudeste do Brasil como é 
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o caso do Rio de Janeiro, os afloramentos estão distribuídos em grandes conjuntos, e não de 

forma isolada como na África, sendo íngremes e em forma de domo; caracterizam-se por 

serem hábitats velhos, estáveis e fitogeograficamente isolados, que seguramente tem sido 

importantes na diferenciação de populações locais na escala evolutiva, cumprindo um papel 

importante em processos de especiação de gêneros saxícolas das famílias Velloziaceae, 

Bromeliaceae, Cactaceae, Orchidaceae e de espécies Fanerófitas (Porembski et al., 1998). Os 

afloramentos rochosos da região sudeste do Brasil apresentam grande diversidade em relação 

com afloramentos de outras regiões do mundo, apesar da marcada dominância de espécies 

formadoras de ilhas e tapetes, caracterizada por uma alta porcentagem de endemismos e uma 

riqueza de espécies alta em comparação com afloramentos de outras latitudes, que são 

frequentemente mono-específicos, ainda que tenham outras espécies dominantes ou 

potencialmente colonizadoras (Porembski et al., 1998). Considera-se que os afloramentos 

rochosos desta região são mais diversos como consequência de um conjunto regional de 

espécies maior (provenientes da matriz), contudo, existe um alto grau de variação florística 

assim como uma impossibilidade na predição da composição das espécies. Alguns autores 

têm sugerindo um padrão aleatório na colonização da área e na estruturação da comunidade 

(Yodzi, 1986; Porembski et al. 1998). Outros autores, baseados nos padrões de distribuição 

espacial das espécies, sugerem a existência de um equilíbrio dinâmico na relação 

espécies/área (Barthlot et al. 1993; Meirelles et al. 1999; Conceição et al. 2007). 

Essas áreas apresentam um conjunto de espécies com características adaptativas como 

suculência (tecidos armazenadores de água) e tolerância à dessecação (poiquilohidria), 

folhagem decídua e grande habilidade de colonização da rocha nua. Outras características 

morfológicas com papel estratégico adaptativo contra o aquecimento dos tecidos (devido as 

altas temperaturas que podem alcançar a rocha) são raízes que se distribuem acima do solo, 

espinhos densos etc. (Porembski et al., 1998). Os afloramentos rochosos são centros de 

diversidade de espécies xerofíticas e tolerantes à dessecação, e possivelmente são o centro de 

origem da alguma das estratégias adaptativas mencionadas tais como a tolerância à 

dessecação (Porembski & Barthlot, 2000).  

Existem evidências genéticas e evolutivas de que a tolerância à dessecação é um 

caracter ancestral, ou basal, que foi perdido em linhagens que passaram a ser resistentes ou 

que habitaram lugares onde a água não era limitante, em alguns casos os genes para tolerância 
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ainda estão presentes, mas não são expressados ou estão ligados a outras funções. Argumenta-

se que a tolerância foi “deslocada” frente ao surgimento do sistema vascular como novidade 

evolutiva que permitiu ganhar resistência à seca por ser mais eficiente (Bartels & Salamini, 

2001; Oliver et al., 2005; Alpert, 2006). No entanto, o caráter é expresso, ou ré evoluiu de 

novo, em plantas submetidas a ambientes extremos (Porembski & Barthlott, 2000; Bartels & 

Salamini, 2001; Illing et al., 2005; Oliver et al., 2005).  

As plantas poiquilohídricas são típicas dos afloramentos rochosos no mundo, e 

colonizam microambientes difíceis de habitar por espécies homeohídricas. No Brasil essas 

espécies podem competir com espécies xerofíticas não tolerantes à dessecação, que tem 

afinidade de hábitat similar; nas ilhas de solo, as plantas não tolerantes à dessecação dominam 

a parte central, enquanto que as tolerantes ocorrem principalmente na periferia da ilha, sendo 

mais notório na medida em que aumenta a área da ilha, já que ilhas menores só têm plantas 

tolerantes à dessecação e/ou suculentas (Porembski & Barthlot, 2000). Esse fenômeno pode 

estar associado com a maior capacidade de retenção de água e nutrientes no centro da área, 

aliás, as descrições ecofisiológicas das espécies abrem a pergunta se os padrões de co-

ocorrência de espécies poderiam estar ligados com processos de partição espacial e temporal 

de recursos, especialmente água (Araujo et al. 2008; Scarano, 2007). 

Podemos presumir, então, uma forte filtragem ambiental atuando sobre as espécies do 

afloramento, se observamos a composição florística e as condições ambientais. Dentro do 

afloramento, a similaridade florística diminui na medida em que aumenta a distância 

ecológica entre os hábitats (ou dissimilaridade de habitat) presentes dentro do afloramento.  

Assim, as condições ambientais vão sendo diferentes quando o microhabitat vai mudando, o 

aumento em área e profundidade favorece a formação de um solo capaz de reter mais água, 

diminuindo a restrição a espécies não tolerantes na ilha (Porembski et al., 1998; Meirelles et 

al. 1999; Porembski et al., 2000; Burke, 2003; Parmenter & Hardy, 2009). Todo isso leva, em 

alguns casos à competição entre espécies xerofíticas tolerantes e não tolerantes à dessecação, 

as quais tem afinidade por hábitats similares (Porembski & Barthlot, 2000).  

Num estudo de diversidade de seis afloramentos rochosos do Rio de Janeiro, Meirelles 

et al. (1999) encontraram um conjunto de espécies rico em espécies formadoras de tapetes que 

compartilham preferências de hábitat, no entanto existe alta dissimilaridade entre 

comunidades próximas devido à variação ambiental local. Assim, as ilhas de vegetação 
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podem ser consideradas como verdadeiras ilhas biogeográficas com uma composição de 

espécies definida segundo a variação de tamanho em área e as condições microclimáticas 

(Ibisch, 1995; Porembski, 1998; Meirelles et al., 1999, 2000; Porembski, 2001; Burke, 2003; 

Martinelli, 2007; Parmenter & Hardy, 2009). Numa escala maior, as comunidades que 

habitam os afloramentos são menos claramente delimitadas, no entanto, analisando o 

afloramento como um todo, e comparando sua composição com a composição de outros, 

pode se observar uma grande diferença ligada à variação local ambiental que depende, em 

geral, do conjunto de espécies na escala regional maior e de condições sutis como variações 

em altura, exposição à salinidade, biomas vizinhos e o impacto de ações humanas (Porembski 

et al., 1998; Meirelles et al., 1999). No entanto, cabe apontar que apesar de apresentar uma 

composição aparentemente definida e fechada, existem organismos que podem ser 

encontrados em outros tipos de habitat como florestas e restingas, onde espécies como Clusia 

sp. e Aechmea sp. fazem parte da comunidade vegetal de tais locais; por outro lado,  

características como suculência, metabolismo CAM ou poiquilohidria são encontradas em 

outros ambientes xerofíticos e em pântanos (Scarano, 2007; Araujo et al., 2008; Parmenter & 

Hardy, 2009). 

Em resumo, a partir dos estudos relacionados com a ecologia dos afloramentos 

rochosos pode se dizer que são locais que apresentam marcados gradientes ecológicos numa 

escala local e características insulares em escalas regionais (Parmentier & Hardy, 2009). 

Entende-se até agora que em escala local a composição de espécies pode ser satisfatoriamente 

explicada pela gradação contínua na conformação do solo que vai desde a rocha nua até ilhas 

de solos pouco profundos com variação das condições ambientais, como o aumento na 

retenção de água e nutrientes, e com a contribuição de processos determinísticos do nicho das 

espécies (como competição, sobreposição, partição de recursos, entre outros). Numa escala 

regional, devido ao isolamento de tipo “insular”, em relação com os ecossistemas 

circundantes, os processos que contribuem para a composição geral de espécies são 

estocásticos que tem a ver com síndromes de dispersão - colonização e processos demográficos 

de extinção local (Parmenter et al., 2005; Parmenter & Hardy, 2009). 

 

 

ESTRUTURAÇÃO DAS COMUNIDADES BIOLÓGICAS 
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O principal interesse no estudo da ecologia de comunidades é a busca de padrões e 

propriedades que definam ou descrevam de forma satisfatória, e com bom grau de 

previsibilidade, a distribuição, composição e montagem dos conjuntos de espécies que 

coexistem, ou seja, a estrutura das comunidades (Keddy, 1992). Quando os trabalhos 

relacionados com comunidades ecológicas passaram de ter além do caráter descritivo, o 

interesse central na busca de predições ecológicas acuradas e precisas, aconteceram mudanças 

importantes dentro da disciplina e especialmente uma demarcação clara do seu objeto de 

estudo (Keddy, 1992). Recentemente, tem se reconhecido que “ (...) ainda que a busca de padrões 

não deixe de ser importante, muito mais importante é encontrar os processos que levam a esses padrões” 

(Winemiller, 2011). 

Uma comunidade é uma agregação de espécies cuja composição e papel funcional 

depende das interações que existem entre elas, entre elas e o ambiente, dos resultados dessas 

interações, constituindo um sistema estruturado e dinâmico, mediado pelos atributos 

funcionais das espécies (Drake, 1990). Se os processos envolvidos na constituição da 

agregação são aleatórios ou não, é o motor da busca pelos princípios da montagem das 

comunidades (Götzenberger et al., 2012). Tem se reconhecido que essa busca necessita 

considerar também a importância da escala espacial e temporal na qual atuam os mecanismos 

que originam e mantém a coexistência local de espécies, pois os processos que influenciam a 

montagem de comunidades atuam em escalas espaciais e temporais diferentes, dando 

cabimento tanto a processos aleatórios quanto aos não aleatórios na montagem da 

comunidade (Ricklefs, 2008; Cavender-Bares et al., 2009; Götzenberger et al., 2012). Para o 

estudo dos processos de montagem, surgiram três linhas de estudo principais que atuam em 

escalas diferentes, elas são os processos de nicho, processos neutros, e processos 

biogeográficos e históricos (Cavender-Bares et al., 2009).  

Durante muito tempo a validez desses processos como agentes determinantes da 

montagem e estruturação das comunidades enfrentou grandes debates, assim como seguidores 

e detratores, eles chegaram a ser considerados como perspectivas isoladas, desarticuladas 

entre elas, e até opostas, mas, recentemente, tal fragmentação é considerada improdutiva, pois 

desvia a atenção da busca objetiva de padrões e propriedades, sendo que a sua conciliação 

resulta numa visão mais útil no processo do estudo de montagem das comunidades (Weiher  

et al., 2011). Graças a numerosos avanços metodológicos em diferentes disciplinas (p.ex. 
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biologia molecular, ecologia funcional, estatística, computação), a possibilidade de uma nova 

síntese conceitual se fez evidente e vários autores têm apontado à necessidade de conciliar 

conceitos (Lortie et al., 2004; Ricklefs, 2008) e da fusão dos novos avanços (Webb et al., 2002; 

McGuill  et al., 2006; Kraft & Ackerly, 2010; Weiher et al., 2011). Vellend (2010) propôs, de 

maneira geral, que as espécies são adicionadas à comunidade via especiação e dispersão, e 

que as abundâncias relativas dessas espécies são depois direcionadas por deriva e seleção, 

assim como a dinâmica da comunidade é direcionada por dispersão continua, dessa forma, a 

teoria de comunidades está em concordância com a genética de populações e a evolução 

(Weiher, 2011). Ao mesmo tempo, a diversidade (produto da montagem) está sujeita a 

processos neutros e estocásticos, processos de nicho, à combinação de processos estocásticos 

com processos dependentes de atributos funcionais, que afetam o desempenho das espécies, e 

a processos regionais que amoldam o pool de espécies e a evolução dos seus atributos 

funcionais a partir de eventos de especiação e extinção, e barreiras de dispersão geográfica.  

O interesse agora é elucidar a forma em que todos esses processos se combinam, 

estruturando as comunidades. Cabe notar que nessa síntese os processos que acontecem em 

escalas regionais não são privilegiados sobre os processos de escalas locais para o estudo e a 

compreensão da comunidade, em vez disso, é melhor considerar como a importância de cada 

um dos processos a diferentes escalas, regionais e locais, podem se relacionar de forma 

diferente entre os organismos e entre os processos de montagem (Weiher, 2011). 

Apesar dessa visão conceitual ampla, a busca por mecanismos que expliquem a 

montagem das comunidades no nível local é ainda um ponto central na ecologia vegetal. O 

esforço por encontrar respostas tem sido de longa data e abordado a partir de enfoques 

diferentes, dificultando a unificação de metodologias práticas como o desenvolvimento de 

modelos, métricas ou índices acertados e concensuados para a quantificação e avaliação da 

diversidade (Ackerly, 2003; Götzenberger et al., 2012).  

 

PROCESSOS DE MONTAGEM EM COMUNIDADES VEGETAIS 

Em ecologia vegetal, o espaço compreendido como “escala local” é aquele onde um conjunto 

de plantas pode se estabelecer durante várias gerações preenchendo todos os espaços possíveis, 

uma escala maior, ou “regional”, é aquela onde os conjuntos de plantas são diferenciáveis, 

seja através da distribuição em gradientes (que é bastante marcada), a diferenciação de habitat, 
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a limitação por barreiras geográficas, climáticas, eventos históricos de especiação etc. 

(Ackerly, 2003; Ricklefs, 2008). Tudo isso que permite presumir os efeitos dos processos de 

montagem (Ricklefs, 2008).  

A montagem das comunidades é definida pela ocupação e coexistência de espécies no 

espaço e os principais processos de montagem têm a ver com a capacidade de resposta das 

plantas ao ambiente, e com as interações com outros seres vivos; assim, esses processos, 

conhecidos como filtros ecológicos podem ser de caráter biótico (interações entre organismos) 

ou abiótico (ambiente) (Götzenberger et al., 2012). A restrição ambiental, o distúrbio, e a 

competição são os processos mais reconhecidos como estruturadores da comunidade e 

considerados como os que afetam diretamente a distribuição das plantas principalmente na 

escala local (Ackerly, 2003).  

Anteriormente, o estudo de estruturação e montagem de comunidades vegetais foi 

abordado como a quantificação do desvio da aleatoriedade, e começou testando o grau de 

organização de espécies, depois continuou com a procura de regras de montagem e padrões 

de interação, e terminou na avaliação de regras de montagem usando modelos nulos com 

hipóteses nulas de montagem aleatória, tudo isso produto do desenvolvimento conceitual 

produzido pelo choque entre a proposta determinista de Diamond (1975) sobre regras de 

montagem baseadas em competição e a proposta de Connor & Simberloff (1979) de que 

processos não determinísticos, como colonização aleatória, também influenciam a montagem 

(Götzenberger et al. 2012). Em geral os modelos estão baseados na aleatorização da matriz de 

espécies da comunidade ou entre matrizes de comunidades, dependendo da escala e dos 

processos de interação a serem testados, para comparar o valor observado do valor esperado 

de métricas que refletem a estrutura da comunidade. 

Além dos estudos de fitossociologia e quantificação da diversidade, o estudo das 

características morfológicas, fisiológicas ou fenológicas das plantas bem como os estudos dos 

processos de interação biótica e abiótica são usados para explicar a distribuição de espécies. 

Os estudos fenológicos e fisiológicos das espécies começaram a revelar a associação das 

características das plantas e o ambiente. A busca de características associadas a respostas ao 

ambiente e a processos de interação, em diferentes cenários ecológicos e evolutivos revelou 

processos onde as características funcionais têm um efeito sobre a história de vida e 

distribuição das espécies em diferentes ambientes graças ao valor adaptativo que podem dar 
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às espécies (Reich et al., 2003; Ackerly, 2003). Por essa razão o estudo da montagem de 

comunidades vegetais e estudos comparados levam em grande consideração as características 

das espécies, e ainda mais porque devido aos efeitos das características sobre processos 

ecossistêmicos, é uma informação importante para estudos de conservação, restauração, para 

a previsibilidade do comportamento das comunidades frente a diferentes distúrbios como 

desmatamentos, mudanças no uso da terra, mudanças climáticas, poluição, entre outros. 

A teoria de coexistência de nicho também é de grande importância nos estudos de 

estruturação no nível local de espécies, ela contém quatro abordagens principais, duas 

baseadas nas relações entre espécies e duas baseadas nas características das espécies, a saber, 

co-ocorrência, limitação de nicho, proporcionalidade de grupos e limitação por similaridade 

(Götzenberger et al., 2012). No entanto, os padrões de coexistência que refletem o nível de 

relacionamento entre as espécies da comunidade podem estar relacionados com outros 

processos de interação biótica, p. ex. facilitação (Brooker et al., 2008), simbiose ou 

mutualismo, por processos de interação abiótica e também por processos aleatórios, para os 

quais estudos de diversidade funcional e filogenética tem dado algumas luzes, mostrando 

também que esses processos podem variar segundo escalas de abundância, escalas de 

ocupação de espaço, escalas temporais, escala funcional e escala filogenética (Kraft et al., 

2007; Cavender-Bares et al., 2009), o que demanda o desenvolvimento de medidas e modelos 

que permitam desenvolver uma visão da montagem de comunidades mais abrangente. 

 

ATRIBUTOS FUNCIONAIS EM AMBIENTES RESTRITIVOS 

Comecemos por definir claramente o objeto considerado como atributo. Atributo é o valor 

que um traço pode tomar ao longo do espaço e do tempo, sendo o traço (trait) definido como 

qualquer característica morfológica, fisiológica ou fenológica que possa se medida ao nível 

individual do organismo vivo (Violle et al., 2007). Assim, atributo funcional é o valor de uma 

característica (morfológica, fisiológica ou fenológica) que tem uma influência indireta sobre a 

aptidão do indivíduo, através dos seus efeitos na reprodução, produção de biomassa e 

sobrevivência (Violle et al., 2007). É necessário sempre considerar que qualquer resposta ao 

ambiente está relacionada com conjuntos de atributos, mas que a própria resposta não é um 

atributo funcional. Por exemplo, a tolerância à dessecação pode ser considerada como uma 

resposta a ambientes secos, no entanto, o que faz a tolerância não é ela em si mesma, mas sim 
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um conjunto de atributos tais como número de estômatos, cera, suculência, presença de 

tricômas, entre outros.  Existem atributos que determinam o sucesso de uma atividade ao nível 

individual em um determinado local, e essa relação tem um efeito notável na composição e 

funcionamento de grupos de espécies, seja população, comunidade e/ou ecossistema (Díaz et 

al., 2004).  

Em ambientes restritivos, xerofíticos ou mésicos, a limitação na disponibilidade de 

água e de nutrientes devido à falta de solos bem desenvolvidos ou pobres aponta-se como o 

principal fator de filtragem ambiental para o estabelecimento das espécies, afetando a 

produção primária que depende das espécies (West et al., 2008), como é o caso nos 

afloramentos rochosos. As plantas que conseguem se estabelecer apresentam atributos 

especializados que lhes conferem estratégias ecológicas particulares que facilitam a sua 

subsistência. Por essa razão atributos relacionados com resposta a déficit hídrico e de 

nutrientes, e capacidade de captação, investimento e reinvestimento de recursos, assim como 

as estratégias ecológicas das plantas neste tipo de condições, são de suma importância para o 

entendimento das comunidades vegetais que habitam esses lugares (Diaz et al. 2004). Algumas 

espécies que não conseguem lidar com a limitação do recurso hídrico (seja por uma grande 

seca ou por competição) podem morrer ou diminuir em abundância e/ou dominância, 

afetando grandemente a estrutura da comunidade, o que pode desencadear efeitos sobre 

diferentes níveis tróficos do sistema (West et al. 2008).   

Quando a demanda evaporativa cresce, a camada superficial do solo perde muita água 

por evaporação. Na medida em que aumenta essa demanda (por veranicos, por secas 

sazonais) a capacidade de retenção de água, assim como a taxa de infiltração de água para 

camadas mais profundas do solo, diminui, dificultando a absorção de água por parte das 

plantas (West et al. 2008). Nos afloramentos rochosos, além da perda da água, a exposição 

das plantas ao aumento da temperatura da rocha, danos mecânicos causados pelo vento e 

escorregamento da rocha e insolação, geram uma demanda ainda mais forte para as plantas. 

As respostas à seca e a altas temperaturas em termos morfo-anatômicos e fisiológicos é similar, 

sendo que existe uma tendência à redução do tamanho celular, fechamento estomático, 

controle da perda de água, aumento da densidade estomática e de tricomas e maior tamanho 

dos vasos do xilema tanto nas raízes quanto no caule, além de mudanças que vão até o nível 

sub–celular, e sem mencionar as alterações e respostas fisiológicas e fenológicas, já que estão 
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fora do escopo desse trabalho (Wahid et al., 2007). Esses dois tipos de estresse ambiental 

afetam diretamente o crescimento da planta e a sua produtividade.  

Existem vários mecanismos de resposta a condições extremas em plantas, em relação 

à resistência à seca eles podem ser agrupados em dois grandes grupos: de evitação ou de 

tolerância (Larcher, 2001). Dentro dos mecanismos de evitação estão o aprimoramento da 

absorção de água, geralmente aumentando o tamanho e crescimento das raízes, o incremento 

na capacidade de conduzir água nos tecidos (maior quantidade de nervuras e vasos 

xilemáticos, assim como entrenós curtos), redução da superfície transpiratória, redução na 

transpiração (por regulação estomática, diminuição da área foliar, perda de folhas), 

armazenamento de água (que corresponde ao grau de suculência comumente associado à 

redução na área foliar e a alta resistência transpiratória da epiderme), produção de tecidos e 

órgãos de armazenamento de água, a redistribuição da água para os órgãos, a acumulação de 

açúcar para evitar perda de turgescência, entre outros. Quanto aos mecanismos de tolerância 

eles encontram-se somente em certos grupos cujo protoplasma tem uma capacidade única de 

tolerar perdas de água extremas, chamando-se esta capacidade de poiquilohidria, onde as 

plantas podem se secar completamente sem morrer, diminuindo ou parando completamente 

o seu metabolismo, ao mesmo tempo ajustando-se estruturalmente tanto para a perda quanto 

para recuperação de água nos tecidos (Larcher, 2001; Wahid et al., 2007).  

A resposta ao déficit hídrico pode ser medida diretamente através do potencial hídrico, com 

curvas de pressão volume e com mudanças nas trocas gasosas, mas dada a dificuldade das 

medições em campo, a escolha de atributos foliares que possam refletir o efeito do déficit 

hídrico passam a serem as mais recomendáveis. Esses atributos foliares de fácil medição têm 

sido testados em trabalhos anteriores porque são considerados como bons preditores da 

capacidade de resposta das plantas (no estabelecimento e nas fases regenerativas ao longo da 

vida) e da sua influência e poder explicativo sobre processos ao nível de comunidades e 

ecossistêmico (Diaz et al., 2004). Nesse trabalho os atributos escolhidos foram área foliar (AF), 

o índice de massa de folha por unidade de área (MFA), conteúdo de água foliar (CAF) e 

espessura foliar (ESP).  

 

 

Área foliar (AF), Massa foliar por unidade de área (MFA) e Conteúdo de Água Foliar (CAF) 
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A folha é um órgão fundamental no entendimento do funcionamento de comunidades e 

ecossistemas. Ela reflete os efeitos do ambiente sobre a fisiologia da planta, através do ciclo 

adsorção de nutrientes – construção de órgãos – fotossínteses – assimilação – construção de 

órgãos. Qualquer efeito positivo ou negativo em algum ponto desse ciclo pode ser detectado 

em mudanças na morfologia foliar, se é que tal efeito não compromete a sobrevivência da 

planta como um todo, o que ocorreria em casos extremos. Como foi mencionada 

anteriormente, a redução da área foliar para evitar perda de água por transpiração é comum 

como resposta a seca em plantas que crescem em condições de baixa disponibilidade hídrica 

e alta radiação solar e temperatura; ao mesmo tempo, com baixa disponibilidade de recursos, 

a construção de órgãos também é limitada.   

Por outro lado, a MFA reflete a acumulação relativa de carbono e assim o custo de 

construção da folha (por área), refletindo o investimento em massa seca folhar por cada 

unidade de luz interceptada por uma área de folha determinada. Está correlacionada 

negativamente com o conteúdo de nitrogênio foliar e a concentração de fósforo, por isso 

plantas que vivem em ambientes com restrição de recursos apresentam geralmente valores 

altos de MFA (Rosado & de Mattos, 2007). A MFA depende de variações na densidade e 

espessura foliar, mas isso depende, ao mesmo tempo, da espécie e das condições do ambiente, 

apresentando efeitos combinados de mudanças na densidade ou na espessura foliar, p. ex., 

espécies com altos valores de MFA podem apresentar uma lamina foliar delgada ou uma 

maior espessura ou ambos (Wright et al., 2004). Em ambientes onde a presença de gradientes 

é um fator estruturador determinante, atributos como densidade e espessura respondem 

independentemente e melhor as mudanças ambientais do que a MFA, apesar da MFA ser um 

bom índice de esclerofilia (Witkowski & Lamont, 1991).   

Tanto a densidade quanto a espessura da folha dependem muito do conteúdo de água 

foliar (CAF), afetando diretamente a taxa de crescimento relativo da planta (assimilação de 

carbono) e capacidade de uso de recursos (conservação de nutrientes) (Niinemets, 2001; 

Vendramini et al., 2002). Espécies com valores baixos de MFA geralmente tem altas 

concentrações de nitrogênio, altas taxas de absorção de CO2 por massa foliar e de N por massa 

radicular e tem uma alta taxa de aquisição de recursos; pelo contrário, plantas com alto MFA 

tem altos valores de conteúdo de massa seca, parede celular grossa e metabólitos secundários, 
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além de alta longevidade da folha e da raiz, essas espécies tendem a conservar os recursos nos 

tecidos (Poorter & de Jong, 1999).  

Em ambientes aonde a disponibilidade hídrica e de nutrientes decresce, o MFA 

aumenta e o CAF diminui, enquanto que a espessura foliar aumenta. Nas plantas suculentas 

o CAF pode ser mais útil para avaliar a funcionalidade de uma planta do que o MFA e, em 

termos gerais, ele está ligado com o conteúdo de nitrogênio na folha e com a capacidade de 

assimilação de carbono da planta o qual está diretamente relacionado com a construção da 

folha, acarreando a diminuição na área. Em ambientes restritivos é predominante a presença 

de espécies com características tais como esclerofilia e suculência, nesse tipo de espécies tem 

se observado maior espessura e alto MFA, e alocação de recursos direcionada a 

armazenamento e defesa, onde a relação entre MFA e CAF não se observa (Vendramini et al., 

2002). 

Suculência (SUC) e Espessura (ESP) 

A suculência reflete a capacidade de armazenamento de água, é uma característica 

compartilhada por muitas espécies de diferentes famílias que crescem em ambientes xéricos 

ou mésicos e é uma modificação anatômica da estrutura de raízes, caules e folhas, que permite 

grande acúmulo de água nos tecidos (Vendramini et al., 2002). A densidade foliar depende da 

grossura da cutícula e das paredes celulares, do conteúdo de sustâncias dentro das células 

como açúcares e cristais, e da quantidade e abundância de ar intercelular, pelos, esclereídeos, 

fibras e vasos vasculares. A espessura depende da conformação de toda a estrutura interna da 

folha (e por isto é fortemente associada à suculência), a espessura pode mudar segundo a 

quantidade de chuva, umidade, radiação ultravioleta, luz e nutrientes, aumentando com o 

aumento da luz, da longevidade da folha, e do aumento de altitude e com o decréscimo da 

chuva, umidade e fertilidade do solo. A deficiência de água pode reduzir a pressão de 

turgescência da célula, restringindo a expansão celular, o que produz um conteúdo de massa 

seca arranjado numa área menor, gerando uma maior densidade e consequentemente uma 

maior espessura foliar (Witkowski & Lamont, 1991; Niinemets, 2001; Rosado & de Mattos, 

2007).  
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DIVERSIDADE FUNCIONAL  

Uma forma de avaliar as características das espécies de uma comunidade, sua variação e como 

essa variação está relacionada com processos da montagem é através da quantificação da 

Diversidade Funcional (FD), a qual é definida como “o valor, nível de variação, distribuição 

e abundância relativa das características funcionais dos organismos em uma comunidade, que 

permite avaliar a complementaridade e redundância das espécies coexistentes” (Schleuter et 

al., 2010; Pla et al., 2012). A diversidade funcional reúne, de forma implícita, a relação 

organismo-ambiente por meio dos atributos do organismo, já que os atributos podem explicar, 

ao mesmo tempo, a resposta individual dos organismos a fatores bióticos e abióticos, assim 

como os efeitos ecossistêmicos que tem essa resposta (Lavorel & Garnier, 2002; Violle, 2007), 

fazendo deles uma ferramenta muito útil para estudos ecológicos (Petchey et al., 2009) e 

melhores preditores da produtividade e vulnerabilidade dos ecossistemas, do que os índices 

de diversidade de espécies (Schleuter et al., 2010).  

Além disto, conhecer a diversidade funcional de uma comunidade é mais importante 

do que saber o número de espécies, porque através dos atributos é possível identificar 

processos seletivos importantes, descobrir padrões de diferenciação de nicho e de co-

ocorrência de espécies, além de determinar a magnitude, taxa e direção dos processos 

ecossistêmicos (Diaz et al. 2002). A necessidade de quantificar corretamente os atributos das 

espécies e a sua importância sobre questões ecológicas, pode se tornar um assunto de difícil 

consenso. É importante, antes de definir ou escolher quais atributos funcionais vão fazer parte 

da pesquisa, ter identificado e descrito o ambiente no qual vivem as espécies ou ter identificado 

as possíveis interações ecológicas às que estão submetidas, para poder fazer uma seleção 

apropriada e bem discriminada dos atributos relevantes para a proposição da hipótese ou da 

pergunta de pesquisa (Westoby, 2002).  

 

DIVERSIDADE FILOGENÉTICA 

As possibilidades tecnológicas em relação ao sequenciamento de genes e o desenvolvimento 

de ferramentas computacionais poderosas facilitou a construção de superárvores ou mega-

árvores que incluem a filogenia de todos os níveis taxonômicos possíveis, ou seja, reunir os 

dados suficientes para construir a árvore da vida. Isso requer ainda mais avanços técnicos. 

Além do fato que a construção dessas árvores virou quase uma necessidade devido à grande 
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utilidade que está prestando para examinar processos evolutivos, detectar padrões de evolução 

de caracteres, e usar toda essa informação no contexto da conservação da biodiversidade 

(Bininda-Emonds et al., 2002).  

Há quase um século que alguns autores tentam incorporar perguntas evolutivas aos 

eventos ecológicos, mas sem ganhar muito interesse pela comunidade científica, contudo, os 

avanços filogenéticos permitiram que a corrente unificadora entre a ecologia e a biologia 

evolutiva ganhasse força, tendo como intenção central mapear atributos quantitativos com 

importância ecológica das espécies (estratégias adaptativas em atributos foliares, do caule, das 

raízes, tamanho de sementes, pólen etc.) em árvores filogenéticas (Westobby et al. 1995; 

Westoby, 2006). Nos últimos anos o interesse tem sido aumentado ao evidenciar que quando 

as diferenças entre comunidades são avaliadas desde o ponto de vista funcional incluindo a 

informação taxonômica ou filogenética pode se obter uma análise mais abrangente do 

conjunto de espécies (Cianciarusso et al., 2009; Vellend et al., 2010).  

A integração da informação filogenética com a ecologia de comunidades parece 

demonstrar que pode existir uma solução à controvérsia entre a teoria de nicho e a teoria 

neutra, colocando cada uma em seu lugar dentro do processo de montagem da comunidade, 

permitindo integrar essas teorias, colocando cada uma numa escala espaço-temporal de 

atuação diferente, mas relacionada. Assim, os processos determinísticos podem ser pensados 

em escalas espaciais locais, enquanto que processos estocásticos podem ser encontrados em 

escalas espaciais e temporais maiores (Cavender-Bares et al., 2009).  Por outro lado, permite 

advertir que o pool de espécies e os atributos presentes neles não são uma entidade estática na 

escala espaço-temporal, e as suas mudanças estão interagindo o tempo todo proferindo 

diferentes facetas à comunidade, até o ponto de modelar e mudar ela incluso a escalas maiores 

aonde se vem afetadas propriedades ao nível ecossistêmico, o que pode gerar impactos sobre 

processos globais (Cavender-Bares et al., 2009).  

A estrutura filogenética da comunidade é o parentesco filogenético das espécies que 

coexistem: está determinada pelo nível de parentesco entre as espécies e se vê refletida na 

distribuição e abundância das espécies, determinada pela relação entre o grau de parentesco 

entre táxons, as características das espécies e os processos ecológicos (Kraft et al., 2007). 

Portanto, conhecer o parentesco entre as espécies coexistentes provê informação relacionada 

com os mecanismos subjacentes à montagem da comunidade e a relação da estrutura 
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filogenética da comunidade com gradientes espaciais e ambientais (Webb et al., 2002; Graham 

& Fine, 2008; Cavender-Bares et al., 2009; Vamosi et al., 2009). Além disso, a informação 

filogenética permite avaliar os mecanismos de competição interespecífica, realizar análises de 

relações funcionais num contexto espacial, e avaliar a importância das taxas evolutivas e do 

conservadorismo filogenético de nicho nos padrões de diversidade (Eiserhardt et al. 2011).  

A diversidade filogenética é um componente importante da diversidade porque 

incorpora de forma explicita as diferenças entre espécies usando a distância filogenética1, a 

qual representa a magnitude das diferenças fenotípicas entre elas, e porque ajuda na 

compreensão da estruturação das comunidades (Webb et al., 2002; Cavender-Bares et al., 

2009).  

Outro conceito importante é o sinal filogenético, ou seja, dentro de uma arvore 

filogenética “a tendência das espécies relacionadas evolutivamente a serem fenotipicamente mais 

semelhantes, sem importar o mecanismo (processo) que origina a semelhança, do que espécies tomadas ao 

acaso dentro da árvore” (Blomberg et al., 2003). Inicialmente o sinal obedece a modelos 

estocásticos simples de evolução de caracteres em árvores com um mínimo de hierarquia. 

Dentro do contexto da ecologia de comunidades, o sinal filogenético está relacionado com 

processos de filtragem ambiental e serve para explicar a coexistência de espécies que 

compartilham um conjunto similar de adaptações ao ambiente, refletida por um conjunto de 

atributos relacionados com a aquisição e uso de recursos que essas espécies compartilham. A 

filtragem ambiental pode levar à coexistência de espécies próximas filogeneticamente, já que 

um conjunto de atributos similar se dá dentro das espécies mais relacionadas, apresentando 

sinal filogenético (Kraft e Ackerly, 2004).  

Com o crescente interesse por processos de estruturação e montagem de espécies, e o 

aporte de caracteres com importância ecológica (atributos funcionais) no direcionamento de 

tais processos, o sinal filogenético começou a ser usado para a avaliação de evolução de 

atributos. Os atributos encontram-se sempre espalhados dentro dos grupos e espécies que 

pertencem a uma mesma linhagem (ou família, ou origem, ou organismos) tem a tendência a 

se parecerem e por isso é difícil de ser testado. Ele depende do tamanho amostral, do poder 

                                                           
1 Entende-se distância filogenética como uma estimativa da quantidade de tempo em que duas espécies se 

separaram do seu ancestral comum e começaram a evoluir independentemente uma da outra (Vellend, et al. 

2011). É uma medida aproximada das diferenças fenotípicas esperadas entre duas espécies (que inclui um grande 

número de atributos ou caracteres).  
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do teste estatístico, da precisão da árvore filogenética (por exemplo, os erros topológicos 

tendem a obscurecer o sinal), a exatidão na medição de atributos (cujo erro de medição alto 

também tende a obscurecer o sinal). Existem vários métodos matemáticos e estatísticos usados 

na detecção do sinal filogenético da comunidade, um deles é o estatístico K, onde valores de 

K iguais a 1 implicam um grau de sinal filogenético ou conservadorismo, valores perto do 

zero correspondem a um padrão de evolução aleatório ou convergente, e valores maiores de 

1 indicam forte sinal filogenético e conservadorismo de atributos. Pode ser interpretado como 

uma escala que vai desde a convergência (ou aleatoriedade) até o conservadorismo (ou alta 

fixação) do atributo na linhagem (o conjunto de espécies analisado) (Blomberg et al., 2003; 

Kraft & Ackerly, 2010).  

Por outro lado, as métricas mais amplamente usadas são o MPD (Mean Pairwise 

Distance) distância média par-a-par e o MNND (Mean Nearest Neighbor Distance) a 

distância média do vizinho mais próximo, propostas por Webb (2000), que medem o 

parentesco e dispersão filogenética de uma comunidade em relação com um conjunto regional 

de espécies. O MPD dá um valor geral da estrutura filogenética da comunidade, e o MNND 

é o equivalente às taxas de especiação por gênero cujas unidades são milhões de anos (Webb, 

2000). Estas medidas dão conta da diversidade filogenética, mas a versão padronizada delas 

pode dar conta da dispersão filogenética da comunidade, ao serem comparadas com hipóteses 

nulas, essas versões são o NRI (Net Relatedness Index) índice de parentesco líquido e o NTI 

(Nearest Taxon Índex) índice do táxon mais próximo, que são valores de desvio padrão do 

MPD e o MNND respectivamente (Webb, 2000) onde valores de NRI ou NTI ≥ +1,96 

indicam agrupamento e valores de NRI ou NTI ≤ - 1,96 indicam dispersão filogenética da 

comunidade. Valores dentro desta faixa expressam distribuição uniforme das espécies dentro 

da comunidade, ou seja, sem agrupamentos e sem dispersão.  

Para testar padrões de coexistência entre espécies são assumidas as seguintes premissas 

(Webb, 2002; Cavender-Bares, 2009; Cianciarusso et al., 2009) (Tabela 2):  

1. A coexistência é o resultado de processos ecológicos, assim como de processos 

evolutivos passados e contínuos.  

2. Atributos funcionais evolutivamente conservados junto com processos de filtragem 

abiótica dominantes geram alta co-ocorrência entre espécies filogeneticamente 

próximas, ou seja, atração filogenética.  
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3. Atributos funcionais evolutivamente conservados junto com processos de competição 

por recursos limitantes (filtragem biótica) geram baixa co-ocorrência entre espécies 

filogeneticamente próximas, apresentando dispersão filogenética devido à exclusão 

competitiva.  

4. Atributos funcionais evolutivamente convergentes junto com processos de filtragem 

abiótica dominantes geram baixa co-ocorrência entre espécies filogeneticamente 

próximas, ou seja, dispersão filogenética.  

5. Atributos funcionais evolutivamente convergentes junto com processos de competição 

dominantes não geram uma co-ocorrência entre espécies próximas, ou seja, a 

distribuição de espécies é aleatória.  

Quando pequenos grupos de espécies (comunidades locais) são comparados com grupos 

maiores, como um conjunto regional de espécies, é possível observar que espécies 

congenéricas e ecologicamente similares tendem a não coexistir (Cianciarusso et al., 2009). 

Assim, para avaliar a contribuição dos processos determinísticos e estocásticos sobre esses 

padrões é necessário delimitar o conjunto regional de espécies, identificar os atributos 

relevantes e testar se são filogeneticamente conservados ou convergentes, calcular a 

diversidade filogenética e por último testar se os resultados obtidos são diferentes do que 

poderia ser obtido por acaso (usando comparações com modelos nulos) (Cianciaruso et al., 

2009).  

 

Tabela 2. Premissas para testar padrões de coexistência entre (Webb, 2002; Cavender-Bares, 

2009; Cianciarusso et al., 2009). 

Processo ecológico Estado do atributo Resultado na comunidade 

Filtragem abiótica Conservado Atração filogenética. 

Filtragem biótica  Conservado Repulsão filogenética. 

Filtragem abiótica Convergente Repulsão filogenética. 

Filtragem biótica  Convergente  Distribuição de espécies 

uniforme ou aleatória. 
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JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 
 

Neste trabalho em particular, busco explicar a variação de espécies entre as ilhas de vegetação 

ao longo do gradiente edáfico relacionado ao aumento de área da ilha, assumindo que tal 

gradiente é agente de filtragem ambiental. Estudos prévios (Meirelles, et al. 1999; Parmenter 

& Hardy, 2009) demonstraram que a distribuição das espécies dentro de cada micro-habitat 

depende da dissimilaridade ecológica entre eles, e que a similaridade florística diminui com o 

aumento de tal dissimilaridade ecológica entre hábitats, sugerindo que, numa escala local o 

agrupamento filogenético entre microhábitats pode ser conduzido por processos de filtragem 

ambiental. Pouco ou nada tem sido encontrado em relação a estudos de diversidade funcional 

e filogenética na montagem de comunidades dos afloramentos rochosos em relação com 

gradientes ecológicos ou heterogeneidade ambiental, salvo o trabalho de Parmenter & Hardy 

(2009) na África.  

Se existirem espécies próximas filogeneticamente que apresentem um conjunto de 

respostas similares às condições ambientais poderia se falar de um agrupamento filogenético 

na estruturação da comunidade, sugerindo a presença de atributos funcionais evolutivamente 

conservados que junto com processos de filtragem abiótica dominantes gerariam alta co-

ocorrência entre espécies próximas em ilhas ecologicamente similares. Isto poderia ser 

indicador também de um conservadorismo de nicho, onde os táxons estão provavelmente 

mais adaptados a tipos de hábitats similares sendo que as diversificações adaptativas antigas 

ainda afetariam a montagem das comunidades vegetais atuais (Webb et al., 2002; Parmenter 

& Hardy, 2009). Todas estas observações abrem também a questão sobre a existência de 

algum tipo de processo ou regra determinística e/ou estocástica de organização da 

comunidade de plantas de afloramentos rochosos. 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O Parque Estadual Serra da Tiririca está localizado no estado de Rio de Janeiro, nos 

municípios de Niterói e Maricá. Foi criado pela Lei Estadual n.º 1.901 de 29 de novembro de 

1991 graças a uma intensa mobilização comunitária. O Parque da Serra da Tiririca (PESET) 

hoje é um polo de ecoturismo e lazer de Niterói e Maricá. O parque protege áreas de Mata 
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Atlântica, costões rochosos, restinga, mangue e banhados, sendo um refúgio para a fauna e 

flora e uma área interessante para pesquisa científica e de educação ambiental. 

O levantamento de dados foi realizado na pedra de Itacoatiara, afloramento rochoso 

pertencente ao maciço cristalino localizado no Parque Estadual da Serra da Tiririca entre as 

coordenadas geográficas de 22º58’33’’- 22º59’00”S e 43º01’33’’- 43º02’00”W, com 217 m de 

altura máxima. Essa formação rochosa tem uma idade de ±630 a 480 milhões de anos (época 

pré-cambriana) e esta constituída por gnaisse e granito. É característico deste costão a presença 

de diques e veios de quartzo riscando a rocha de NE para SW. A pedra é empinada com 

declives acentuados na lateral, o que dificulta o estabelecimento de espécies arbóreas e 

arbustos maiores, mas na cima podem se encontrar espécies desse tipo posto que é plana no 

topo (de Barros, 2008). Os deslizamentos de placas de rocha são comuns, e em geral encontra-

se um movimento de desprendimento de pequenas rochas que ficam acumuladas nas ilhas de 

vegetação, nas fendas ou que são arrastadas para o mar pela chuva e/ou o vento.  

Segundo a classificação Köppen-Geiger, o clima é Aw, ou seja, tropical com inverno 

seco, com estação chuvosa entre primavera e verão, e seca no outono e inverno. A temperatura 

máxima oscila entre 22 e 23C, mas em época quente a superfície da rocha pode alcançar 

temperaturas de até 50 a 60C. Fortes ventos também são característicos trazendo sal do mar 

à rocha, sendo predominantes os ventos no nordeste da rocha. O afloramento rochoso está 

rodeado pela floresta ombrófila densa sub-montana da Pedra do Elefante e pelo oceano 

Atlântico (Meirelles et al. 1999), sendo submetido a fortes ventos e cargas salinas. (Meirelles 

et al. 1999; Porembski & Barthlott 2000). A comunidade de espécies vegetais se organiza 

compondo ilhas de vegetação que apresentam área, inclinação e profundidade diferentes, 

comportando por sua vez diferentes espécies. Nas visitas ao campo foram reconhecidos 

diferentes tipos de microambientes ou micro habitats assim como diferentes espécies com 

características particulares (Figuras 1 a 7). 

No que se refere à vegetação, a maior abundância de espécies encontra-se concentrada 

nas famílias Bromeliaceae e Cactaceae, sendo as bromélias Alcantarea glaziouana (Lemaire) 

Leme e Aechmea nudicaulis Griseb. e as cactáceas Coleocephalocereus fluminensis (Miq.) Backeb. 

e Rhipsalis cereoides (Backeb. & Voll) Backeb. (Figura 1 e 5) as mais dominantes. Existem 

muitas plantas pioneiras capazes de se fixar diretamente na rocha nua servindo como 

pioneiras no processo de sucessão do costão, tais como Tillandsia araujei Mez, Alcantarea 
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glaziouana (Lemaire) Leme e Brassavola tuberculata Hook. (1829). O acumulo de sedimentos 

em ilhas e fendas de rocha facilitam a instalação de espécies de porte arbustivo como Stillingia 

dichotoma Müll. Arg. ou Clusia Fluminensis Planch. & Triana. No cume da pedra, podem se 

encontrar espécies arbóreas como Tibouchina corymbosa (Raddi) Cogn. No estrato herbáceo foi 

observada a presença de espécies como Eupathorium sp., Evolvulus glomeratus Nees & Mart., 

entre outras. Também é de ressaltar a alta presença de espécies consideradas como invasoras 

ocupando as ilhas maiores e o topo da pedra, p.ex. Melinis minutiflora P. Beauv. É marcada a 

presença de espécies poiquilohidricas ocupando diferentes tipos de microambientes, variando 

em distribuição e abundância, que é o caso de Doryopteris collina (Raddi) J. Sm. (Figura 3), 

Vellozia candida J.C.Mikan (figura 4) e Trilepis lhotzkiana Nees.  

   

Figura 1. As plantas encontram-se fixas na rocha ou nas ilhas de solo formando ilhas de 

vegetação que variam em tamanho, inclinação do terreno e profundidade.  

 

 

Figura 2. Algumas espécies, como Brassavola tuberculata Hook. (1829), são capazes de formar 

uma ilha de vegetação, sendo que esta espécie em particular tem características, tais como 
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pigmentação, raízes grossas e alta suculência, que lhes permitem se fixar à rocha e ao mesmo 

tempo permanecerem sob alta insolação e ausência de solo. 

 

 

Figura 3 Doryopteris collina (Raddi) J. Sm. é um pteridófito poiquilohídrico muito comum nesse 

local, ela consegue tolerar à seca e se estabelecer em quase todos os locais, mas é bem notável 

a sua presença em lugares assombreados, sendo mais abundante em ilhas maiores onde 

ocorrem indivíduos de porte maior capazes de prover sombra.  

 

 

Figura 4. Vellozia candida J.C.Mikan. É uma espécie frequente desse tipo de paisagens, ela 

apresenta características como poiquilohidria, perda de pigmentação na seca, crescimento 

lento e dispersão por autocoría com semente pequena. Nunca ocupam áreas sem solo. 
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Figura 5. Rhipsalis cereoides (Backeb. & Voll) Backeb. É uma cactácea formadora de ilhas de 

vegetação, a sua presença é predominante em ilhas menores e tem características como 

suculência, raízes grossas que lhe permitem se fixar na rocha nua.  

 

  

Figura 6. Sellaginella sellowii Hieron. 1900, é uma planta pertencente à família Selaginellaceae 

que não tem flores e se reproduz por esporos. Ela encontra-se em lugares com pouca água e 

alta exposição solar, condições comuns do afloramento.  

 

Figura 7. Uma observação importante é a presença de gramíneas invasoras como, por 

exemplo, Melinis minutiflora P. Beauv, a qual teve que ser incluída nas análises pela sua 

marcada presença em ilhas maiores. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESES DE TRABALHO  
PREMISSAS 

Nesse trabalho assumo como premissa que as plantas do afloramento rochoso de Itacoatiara 

estão expostas a fortes pressões de filtragem ambiental devido às condições ambientais de 

baixa disponibilidade de água e nutrientes, como têm sido reportado por vários autores, 

especialmente em ilhas de vegetação com áreas pequenas, pouca profundidade do solo e alta 

inclinação. Assume-se também, que existe um gradiente de disponibilidade de recursos com 

o aumento em área e profundidade da ilha, assim como com a diminuição da inclinação. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Quantificar a variação de atributos funcionais (MFA, ESP, CAF, Af) como resposta à 

sobrevivência em ambientes restritivos entre espécies que co-ocorrem no afloramento rochoso 

de Itacoatiara (Niterói, RJ-BR). Estabelecer se a estruturação funcional e filogenética da 

comunidade é mediada pela resposta ao gradiente de disponibilidade de recursos, tais como 

água e nutrientes, que se prevê com o aumento da área nas ilhas de vegetação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Explicar a variação de composição de espécies nas ilhas de vegetação dos afloramentos 

rochosos em relação ao aumento da área da ilha usando índices de diversidade funcional e 

dispersão filogenética.  

2. Avaliar a congruência entre análises de diversidade funcional e padrões de relação 

filogenética entre as espécies co-ocorrentes nas ilhas de vegetação avaliadas. 

 

PERGUNTA DA PESQUISA 

Serão esses atributos funcionais conservados filogeneticamente?  

HIPÓTESES. 

O gradiente de disponibilidade de recursos está diretamente relacionado com a estrutura 

filogenética e funcional da comunidade vegetal do afloramento, encontrando maior 

diversidade filogenética e funcional na medida em que o gradiente de severidade ambiental se 

torna menos restritivo. 

 



42 
 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

ILHAS DE VEGETAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, COMPOSIÇÃO E RIQUEZA DE ESPÉCIES. 

Para o presente trabalho foram escolhidas 32 ilhas de vegetação de diferentes tamanhos, 

conformando um gradiente de aumento da área (Figura 8). Foram usados os seguintes 

critérios de inclusão:  

 

1. Área mínima de 0,5m2 e máxima de 30m2. 

2. Não apresentar conexões com ilhas adjacentes. 

3. Não apresentar vestígios ou risco de escorregamento. 

4. Não apresentar sinais de incêndio recente. 

5. Não ter cobertura vegetal de mais de 10% proveniente de espécies invasoras como, por 

exemplo, Melinis minutiflora P. Beauv. ou outras gramíneas. 

 

De cada uma das ilhas selecionadas foram medidos os seguintes parâmetros: área, 

profundidade do solo e inclinação (Tabela 3), além de parâmetros fitosociológicos, como 

composição ou riqueza de espécies. A estimativa da área da ilha foi feita usando a equação 

da área da elipse: A=πa'b' (Eq. 1), sendo a o raio do eixo de comprimento e b o raio do eixo 

da largura. Usando uma trena e tomando medições de cada eixo da ilha, sendo a’ a metade 

do eixo menor e b’ a metade do eixo maior. O registro de presença/ausência das espécies por 

ilha foi feito através de censo, as espécies não reconhecidas em campo foram coletadas para a 

identificação no Herbário da Universidade Federal de Rio de Janeiro e no Herbário Digital 

do Jardim Botânico de Rio de Janeiro2. 

A profundidade do solo foi determinada com um paquímetro em vários pontos bem 

distribuídos e representativos dentro da ilha, percorrendo a ilha em forma de ziguezague de 

ponta a ponta. A inclinação do terreno foi medida usando um clinômetro sobre o terreno. 

                                                           
2 (JABOT http://www.jbrj.gov.br/jabot/formularios/frmfiltroespecimes_pub.php).  
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Figura 8. Gradiente de aumento em área das ilhas amostradas. 

 

ATRIBUTOS FUNCIONAIS DAS ESPÉCIES 

Foram coletadas folhas de sol, completamente expandidas e sadias de plantas adultas, entre 

3-4h antes do pôr do sol, durante o mês de outubro e novembro de 2012 (Wright & Cannon, 

2001; Reich et al. 1992; Westoby 1998; Weiher et al. 1999 em Garnier, 2001; Vendramini et al. 

2002). Para cada espécie dentro da ilha de vegetação foram amostradas 10 folhas provenientes 

de um indivíduo só, no caso da ilha apresentar um só, ou provenientes dos maiores indivíduos 

da espécie dentro da ilha, com a finalidade de representar a máxima variação de 

desenvolvimento dentro das condições de cada ilha. As folhas compostas foram tratadas como 

uma folha inteira sem separar os folíolos (Beaumont & Burns, 2009). As folhas foram 

coletadas com seus ramos e colocadas em sacolas plásticas com toalhas de papel úmidas, 

mantidas ao escuro até o laboratório (Garnier et al., 2001; Vendramini et al., 2002; Lebrija-

Trejos et al., 2010). Uma vez no laboratório as folhas para análise foram armazenadas no 

escuro a 4°C por um período máximo de 24 horas. A massa saturada foi usada como medida 

indireta da massa fresca (Ryser et al. 2008), usando uma balança eletrônica digital (Ohaus 

TP4000, Germany) com uma precisão de 0,0001g. No caso da ocorrência de folhas mais leves 

foi usada uma balança de sete casas. Estudos têm demonstrado que usar a massa saturada 

como medida de massa fresca é possível sempre e quando as condições de saturação não sejam 
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muito excessivas e a exposição e manipulação em ambientes com temperaturas altas e pouca 

umidade seja reduzida ao mínimo (Ryser et al. 2008).  

Para comparar os valores de atributos tal como Conteúdo de Matéria Seca entre 

espécies é melhor a partir de folhas saturadas de água, que mesmo que não refletem as 

condições em campo, representam o valor potencial do atributo, permitindo comparar entre 

espécies que crescem em diferentes condições ambientais e que podem apresentar diferentes 

respostas à perda de água e a reidratarão durante a coleta e o tratamento no laboratório 

(Garnier & Laurent 1994; Niinemets 1999, em Wright & Cannon, 2001; Garnier et al., 2001). 

Do mesmo modo que em estudos anteriores (Vendramini, et al., 2002), também consideramos 

a “folha” como aquela estrutura que faz a maior parte da fotossíntese, para incluir caules 

fotossintéticos e filódios, assim como as folhas verdadeiras, mas sem considerar pecíolo como 

parte da folha nas medições (Westoby, 1998; Vendramini et al., 2002; Cornelissen et al., 2003). 

A espessura (ESP, cm) foi medida em três pontos de cada folha com um paquímetro 

digital, evitando as nervuras médias e principais, cortando, quando necessário (Witkowski & 

Lamont, 1991; Wright & Cannon, 2001; Rosado, 2011). No caso de espécies suculentas como 

cactos e orquídeas foram coletados discos de área conhecida e, para calcular a espessura, foi 

considerada só a parte verde ou fotossinteticamente ativa, descartando o parênquima de 

acumulação (seguindo Vendramini, et al., 2002). No caso das orquídeas de folha cilíndrica 

(talo terete) como Brassavola tuberculata Hook. (1829), foi medido o diâmetro da folha como 

valor da espessura.  

Após isso, cada folha foi fotografada em alta resolução, com uma câmara Canon 

PowerShot (A620 -  7.1 megapixels), evitando o murchamento, já que ele pode afetar a medida 

da área. A imagem foi importada ao programa ImageJ versão 1.44p (Abramoff et al. 2004 - 

U.S. National Institutes of Health, http://www.rsd.info.nih.gov/ij/) para medir área foliar 

(AF, cm2). As folhas compostas foram tratadas como uma folha inteira sem separar os folíolos 

(Beaumont & Burns, 2009). Para o caso de planta sem folhas ou suculentas, tomaram-se discos 

de área conhecida da parte fotossintética para estimar a Área especifica foliar. Depois de 

hidratar as folhas e ter registrado os valores de espessura, massa saturada e área, as folhas 

foram secas em estufa a 55°C durante três dias (ou até alcançar um peso constante) para assim 

obter o valor da massa foliar seca. 
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 A partir dos valores de área foliar, massa fresca, massa seca e espessura, foram 

calculados a massa foliar por unidade de área (MFA, g*m-2) e o conteúdo de água foliar (CAF, 

g*g-1): 

Eq. 2 MFA= massa seca total/área total    

Eq. 3 CAF= 1-massa seca/massa saturada 

 

DIVERSIDADE FILOGENÉTICA 

Tendo feito o levantamento da composição de espécies para cada ilha, selecionado os 

atributos a medir e as unidades amostrais (ilha), com o uso do www.phylodiversity.net e as 

ferramentas Phylomatic (ferramenta de consulta) e Phylocom (software), obteve-se a árvore 

filogenética da comunidade (Figura 22), ao mesmo tempo em que as métricas de diversidade 

filogenética Índice de parentesco liquido (NRI) e Índice do taxa mais próximo (NTI) foram 

calculadas com o programa Phylocom.  

Sinal filogenético 

A estrutura filogenética da comunidade, junto com a informação sobre o grau de 

conservadorismo dos atributos das espécies são usados para inferir processos de montagem de 

comunidades, já que a similaridade ecológica entre espécies filogeneticamente próximas está 

relacionada com o conservadorismo filogenético de nicho (Webb et al. 2002). O sinal 

filogenético é uma medida quantitativa da similaridade ecológica entre espécies usando a 

filogenia calibrada e os valores de atributos das espécies na comunidade obtida através do 

cálculo do estatístico K que mede o sinal filogenético comparando o sinal observado para um 

atributo com o valor observado no modelo de movimento Browniano de evolução de atributos 

sobre a filogenia (Blomberg et al. 2003). Para testar se os valores de K são estatisticamente 

significativos o sinal filogenético é comparado com os padrões observados na variância de 

contrastes independentes dos atributos com um modelo nulo que embaralha táxons ao longo 

de ramos terminais da filogenia usando a função multiPhylosignal do pacote Picante em R. 

O efeito do tamanho das unidades amostrais (ilha) nas métricas foi testado usando o Teste de 

Mantel no programa Past. 

 

 

 

http://www.phylodiversity.net/
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DIVERSIDADE FUNCIONAL 

Existem numerosos índices que podem ser usados para a quantificação da diversidade 

funcional, sua escolha depende do tipo de dados a analisar e muitos podem ser contraditórios 

(Schmera et al., 2009). No caso do presente trabalho, se conta com uma matriz de atributos 

múltipla, ou seja, composta por vários atributos, e com dados de presença/ausência por 

espécie por ilha, já que não foi incluída a abundância. Os índices que podem ser selecionados 

dentro deste tipo de conjunto de dados, e que fazem parte do pacote do software FDiversity, 

são os índices de diversidade funcional de atributos (FAD1 e FAD2), o FAD modificado 

(MFAD), o de diversidade funcional (FD), o generalizado de diversidade funcional (GFD) e 

o Convex Hull (Pla et al., 2012).   

No entanto alguns desses índices são dependentes do número de espécies, ou riqueza, 

e de valores dos atributos muito fora da média geral (Casanoves et al., 2011), ficando afetados 

por variações da riqueza e dos atributos. Alguns desses índices requerem que o número de 

espécies seja maior do que o número de atributos, portanto foram descartados para o cálculo, 

já que não era possível incluir todas as ilhas (Convex Hull).   

Os índices FAD1 e FAD2 são unidimensionais e permitem avaliar vários atributos ao 

mesmo tempo, além de não incluir a abundância das espécies. O FAD1 é “o número das 

diferentes combinações de atributos que há na comunidade, ele deve ser igual ou menor ao 

número de espécies” e é análogo a riqueza de espécies. Quando os atributos estão em escala 

contínua ele sempre coincide com o valor da riqueza (Pla et al., 2012), por isso não é 

recomendável para este estudo. O FAD2 é “a distância padronizada entre espécies dentro do 

espaço de atributos” (Walker, 1999). O índice de diversidade funcional de atributos 

modificado (MFAD) foi proposto para superar os critérios de monotonicidade não atingidos 

pelo FAD1 e o FAD2 quando for o caso, além disso esse índice é útil para comparar entre 

comunidades com diferentes números de espécies (Schmera et al., 2009; Casanoves et al., 2011; 

Pla et al., 2012). No entanto, numerosos autores têm declarado que a sua utilidade na medição 

da diversidade funcional não é significativa devido a sua alta correlação com a riqueza (Pla et 

al., 2012). Assim, foram calculados os índices FAD2 e o MFAD usando uma matriz de Ilha 

x Atributos (Af MFA ESP CAF).  
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RESULTADOS 
 

ILHAS DE VEGETAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, COMPOSIÇÃO E RIQUEZA DE ESPÉCIES 

Na tabela 3 são apresentados os dados de área (Ai), profundidade (P), inclinação (I) e Riqueza 

(R) de cada ilha amostrada. A ilha menor teve uma área de 0,09m2 (P=2cm, I=5o), a maior 

teve uma área de 29,03 m2 (P=6, I=30). A maior inclinação registrada foi de 55o, e a menor 

foi zero; e, a maior profundidade foi de 14,44 cm e a menor de 0.61 cm. 

 

 

 

Figura 9. Correlação positiva e significativa entre o aumento em área da ilha e o aumento na 

profundidade do solo (r=0,3795, P<0,05). 

 

LOG AREA (m 2) vs. LOG P (cm)

Correlation: r = .37945
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Figura 10. Correlação positiva entre o número de espécies por ilha e o aumento de tamanho 

da ilha (LOG Ai) (r=0,7699, P<0,05). 

 

 

Figura 11. Correlação positiva entre o número de espécies por ilha e a profundidade da ilha 

(LOG P) (r=0,3851, P<0,05). 

 

LOG AREA (m 2) vs. # de espécies

Correlation: r = .76994
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Tabela 3. Área (Ai, m2), profundidade (P, cm2), inclinação (I, o) e riqueza (R, # de espécies) 

de cada ilha de vegetação amostrada. 

Ilha Ai (m2) P (cm2) I (o) R Ilha Ai (m2) P (cm2) I(o) R 

1 5,47 11,13 5 8 18 2,45 3,67 15 5 

2 0,28 2,00 15 3 19 21,50 8,49 15 12 

3 3,07 2,42 35 8 20 0,38 3,01 15 3 

4 1,01 1,79 15 5 21 0,39 1,38 15 2 

5 10,84 1,95 35 17 22 15,12 1,85 35 11 

7 14,17 3,20 55 10 23 0,49 2,07 15 3 

8 0,55 0,70 35 2 24 1,70 4,54 15 6 

9 1,47 0,61 25 1 25 21,91 9,85 30 14 

10 4,59 1,38 15 5 26 29,03 6,00 30 9 

11 0,55 1,82 15 2 27 7,16 2,79 25 15 

12 14,33 1,15 25 10 28 8,95 2,44 35 8 

13 1,70 3,60 15 3 29 11,88 1,43 20 7 

14 1,88 3,56 15 6 38 3,77 5,00 10 5 

15 8,77 1,21 5 6 1166 5,06 14,44 0 8 

16 21,99 5,76 5 15 41 2,36 2,50 5 12 

17 5,51 7,45 5 5 91 0,09 2,00 5 2 

 

Composição e Riqueza de espécies por ilha de vegetação amostrada 

No conjunto das 32 ilhas amostradas foram encontradas um total de 29 espécies distribuídas 

em 16 famílias (tabela 4): Bromeliaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Cactaceae, Cyperaceae, 

Fabaceae, Araceae, Orquidaceae, Clusiaceae, Commelinaceae, Convolvulaceae, 

Melastomataceae, Poaceae, Pteridaceae, Selaginellaceae e Velloziaceae (Tabela 4). Do 

conjunto de espécies amostrados são tolerantes à dessecação T. lhotzkiana, V. candida, S. 

sellowii e D. collina. Plantas evitadoras à seca como Eupatorium sp., que produz muitos açúcares 

para manter a turgescência (Feng, C.H., 2006).  

Na tabela 3 são apresentados os dados de riqueza de espécies de cada ilha, a ilha com 

maior número de espécies apresentou 17 espécies (área=10,84m2), e a menor teve somente 
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uma (área=1,47m2). Os dados da ilha Ai, P e I não apresentaram normalidade e, portanto 

foram transformados usando LOG10. Existe uma correlação positiva entre área da ilha e 

profundidade com o número de espécies (r=0,7699, P<0,05 e r=0,3851, P<0,05, 

respectivamente), (Figuras 10 e 11). Não foi encontrada relação significativa entre inclinação 

e número de espécies na ilha. Os parâmetros de área da ilha e profundidade encontram-se 

correlacionados positivamente (r=0,3795, P<0,05) (Figura 9).  

 

Tabela 4. Composição de espécies da comunidade e número das ilhas nas quais as espécies 

foram encontradas (#A). 

Família Espécie # A Ilha 

Araceae Anthurium coriaceum G. Don 1/32 19 

Asteraceae 

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight 1/32 16 

Eupatorium sp. 4/32 5, 7, 16, 27 

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. 7/32 3, 5, 16, 19, 22, 25, 41 

Bromeliaceae 

Aechmea nudicaulis Griseb. 1/32 28 

Alcantarea glaziouana (Lemaire) Leme 1/32 25 

Alcantarea imperialis (Carrière) Harms 8/32 
7, 16, 22, 25, 26, 27, 

28, 1166 

Pitcairnia sp. 5/32 5, 7, 22, 25, 27 

Tillandsia araujei Mez 
22/3

2 

1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 18, 19, 21, 

25, 26, 27, 28, 29, 38, 

1166, 41, 91 

Tillandsia stricta Solander 5/32 7, 10, 12, 14, 26 

Cacataceae 
Coleocephalocereus fluminensis (Miq.) 

Backeb. 

22/3

2 

1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 38, 41 
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Rhipsalis cereoides (Backeb. & Voll) 
20/3

2 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 19, 25, 

26, 28, 29, 38, 41, 91 

Clusiaceae Clusia fluminensis Planch. & Triana 2/32 7, 25 

Commelinaceae Commelina benghalensis L. 6/32 5, 16, 20, 22, 24, 27 

Convolvulaceae Evolvulus glomeratus Nees & Mart. 6/32 5, 12, 15, 16, 19, 27 

Cyperaceae 

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 
13/3

2 

5, 13, 16, 17, 18, 19, 

22, 24, 27, 29, 38, 

1166, 41 

Trilepis lhotzkiana Nees 
21/3

2 

1, 2, 3, 4, 5 7, 10, 12, 

15, 16, 17, 18, 19, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 29, 

41 

Euphorbiaceae 

Croton compressus Lam. 4/32 4, 16, 25, 41 

Manihot leptopoda (Müll. Arg.) D. J. 

Rogers & Appan 
6/32 

16, 17, 19, 22, 28, 

1166 

Stillingia dichotoma Müll.Arg. 
11/3

2 

1, 3, 4, 5, 12, 22, 24, 

26, 27, 1166, 41 

Fabaceae 
Inga sp. 1/32 27 

Senna sp 2/32 1, 5 

Melastomataceae Tibouchina corymbosa (Raddi) Cogn 2/32 16, 1166 

Orchidaceae 
Pleurothallis sp. 1/32 23 

Brassavola tuberculata Hook. (1829) 2/32 8, 41 

Poaceae Melinis minutiflora P.Beauv. 8/32 
5, 12, 14, 15, 16, 25, 

27, 41 

Pteridaceae Doryopteris collina (Raddi) J. Sm. 
12/3

2 

1, 3, 5, 7, 16, 19, 22, 

24, 25, 27, 28, 41 

Selaginellaceae Selaginella sellowii Hieron. 1900 
27/3

2 

1, 3, 4,5, 7, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 
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27, 28, 29, 28, 1166, 

41, 91 

Velloziaceae Vellozia candida J.C.Mikan 
14/3

2 

5, 7, 12, 15, 16, 17, 

18, 19, 24, 25, 26, 27, 

29, 1166 

 

ATRIBUTOS FUNCIONAIS 

O teste de normalidade mostrou que todas as variáveis apresentaram distribuição fora da 

normalidade, exceto o conteúdo de água foliar (CAF). Quando necessário, as variáveis foram 

normalizadas usando LOG10. Os valores máximos e mínimos atingidos para cada atributo 

para toda a comunidade são apresentados na tabela 5. Os valores médios de cada atributo 

para cada ilha são apresentados na tabela 6. Valores altos de CAF correspondem a ilhas com 

presença de espécies suculentas como cactos, orquídeas e bromélias, sendo que a presença de 

um único individuo desses desvia para cima o valor da média geral. O mesmo efeito acontece 

com a presença de bromélias sobre o valor médio da área e da espessura foliar.  

Os únicos atributos que apresentaram correlação com características da ilha foram a 

área e a espessura foliar. A análise de correlação (tabela 7) demonstrou correlação significativa 

entre o aumento em área da ilha e a área foliar, calculada como a área média de todas as 

espécies da ilha em relação com a área de cada ilha (r=0,5588, P< 0,05) (Figura 12) e a 

espessura (r = -0,4512, P<0,05) (Figura 13) ao mesmo tempo em que esses atributos 

correlacionam-se com a profundidade da ilha (r=0,4606, P< 0,05) (Figura 14) e (r=-0,4615, 

P<0,05) (Figura 15) respectivamente. Por outro lado, observou se uma correlação negativa 

entre a Af e a ESP (r=-0,5751, P<0,05) (Figura 16). A Af também se correlaciona com o CAF 

(Figura 17) de forma negativa (r=-0,4188, P<0,05). A massa foliar por unidade de área 

apresentou uma correlação positiva com a espessura foliar (r=0,6547, P<0,05) (Figura 18). O 

CAF apresentou uma correlação negativa com o MFA (r=-0,4473, P<0,05) (Figura 19) e 

positiva com a espessura (r=-0,4980, P<0,05 (Figura 20).  
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Tabela 5. Valores máximos e mínimos médios encontrados no conjunto total de ilhas, ou 

seja, em toda a comunidade amostrada.  

 Af (cm2)  MFA 

(g/m2) 

SUC 

(gH2O/m2) 

ESP (cm)  CAF (g/g) 

Min  0,862 65,147 265,924 0,036 0,668 

Máx. 77,620 550,156 4853,171 0,223 0,903 

 

Tabela 6. Valores médios de cada atributo por ilha. Valores altos de suculência (SUC >1000) 

correspondem a ilhas com presença de espécies suculentas como cactos, orquídeas e 

bromélias. 

 ILHA ÁREA Af (cm2)  MFA 

(g/m2) 

SUC 

(gH2O/m2) 

ESP (cm)  CAF 

(g/g) 

91 0,094 74,075 88,437 338,928 0,096 0,766 

2 0,283 0,862 132,437 607,985 0,140 0,668 

20 0,377 1,799 123,838 1120,287 0,097 0,884 

21 0,386 1,338 146,435 611,737 0,090 0,807 

23 0,495 3,142 168,366 1399,678 0,191 0,811 

8 0,550 3,558 550,156 4076,324 0,194 0,876 

11 0,550 0,901 113,964 831,647 0,119 0,855 

4 1,005 5,492 65,147 397,552 0,057 0,834 

9 1,469 2,149 521,721 4853,171 0,223 0,903 

13 1,696 25,735 133,441 859,167 0,090 0,825 

24 1,696 29,202 78,261 265,924 0,036 0,704 

14 1,885 1,744 116,903 762,070 0,116 0,828 

41 2,356 0,970 202,052 1350,186 0,160 0,847 

18 2,450 21,245 136,014 540,485 0,085 0,693 

3 3,071 7,693 121,812 685,811 0,084 0,772 

38 3,770 15,757 301,163 1971,579 0,139 0,825 

10 4,595 2,380 182,313 1158,499 0,151 0,790 

1166 5,058 14,906 150,300 988,256 0,084 0,799 
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1 5,474 12,002 158,514 782,695 0,073 0,799 

17 5,514 30,669 141,940 622,402 0,071 0,722 

27 7,163 51,261 90,873 440,192 0,054 0,756 

15 8,765 6,287 112,944 482,584 0,071 0,712 

28 8,954 77,409 208,695 1487,382 0,124 0,777 

5 10,839 21,447 95,113 446,314 0,054 0,755 

29 11,875 11,931 128,772 623,630 0,082 0,746 

7 14,169 42,245 135,660 630,000 0,110 0,764 

12 14,326 7,152 112,735 609,214 0,077 0,775 

22 15,119 77,620 96,043 551,644 0,062 0,794 

19 21,504 49,419 121,917 529,533 0,065 0,755 

25 21,913 42,891 298,025 465,991 0,044 0,763 

16 21,991 45,380 79,894 324,284 0,040 0,767 

26 29,028 33,917 167,265 934,800 0,097 0,782 

 

Tabela 7. Correlação entre atributos funcionais e entre atributos funcionais e características 

da ilha de vegetação. Em negrito correlação significativa (P<0,05), n=32.  

VARIÁVEL  LOG 

Ai (m2) 

LOG P 

(cm) 

LOG I 

(o) 

LOG Af 

(cm2) 

LOG 

MFA 

(g/m2) 

LOG SUC 

(gH2O/m2) 

LOG 

ESP 

(cm) 

CAF 

(g/g) 

LOG 

Ai (m2) 

1,00        

LOG 

P (cm) 

0,38 1,00       

LOG 

I (o) 

0,13 -0,43 1,00      

LOG Af (cm2) 0,56 0,46 0,05 1,00     

LOG MFA 

(g/m2) 

-0,05 -0,18 0,02 -0,24 1,00    
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Figura 12. Correlação entre Área da ilha e Área foliar (r=0,5588, P<0,05). 
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Correlation: r = .55884
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Figura 13. Correlação entre Profundidade da ilha e Área foliar (r=0,4606, P< 0,05).  

 

 

 

Figura 14. Correlação entre área da ilha e espessura foliar (r=-0,4512, P < 0,05).  
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Figura 15. Correlação entre Profundidade da ilha e espessura foliar (r=-0,4615, P< 0,05).  

 

 

 

Figura 16. Correlação entre área foliar e espessura foliar (r=-0,5751, P<0,05).  

 LOG P (cm) vs. LOG ESP (cm) 

Correlation: r = -.4615

 X:Y:   r = -0.4615, p = 0.0078

0

10

20

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

LOG P (cm)

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

L
O

G
 E

S
P

 (
cm

)

0 10 20

95% confidence

X:  LOG P_(cm)
     N = 32
     Mean = 0.450024
     Std.Dv. = 0.335233
     Max. = 1.158362
     Min. = -0.221849

Y:  LOG ESP_(cm)
     N = 32
     Mean = -1.046966
     Std.Dv. = 0.198049
     Max. = -0.652670
     Min. = -1.442252

 LOG Af (cm2) vs. LOG ESP (cm) 

Correlation: r = -.5751

 X:Y:   r = -0.5751, p = 0.0006

0

5

10

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

LOG Af(cm2)

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

L
O

G
 E

S
P

(c
m

)

0 5 10

95% confidence

X:  LOG Af(cm2)
     N = 32
     Mean = 1.018171
     Std.Dv. = 0.630272
     Max. = 1.889974
     Min. = -0.064407

Y:  LOG ESP_(cm)
     N = 32
     Mean = -1.046966
     Std.Dv. = 0.198049
     Max. = -0.652670
     Min. = -1.442252



58 
 

 

Figura 17. Correlação entre área foliar e o conteúdo de água foliar (r=-0,4188, P<0,05).  

 

 

Figura 18. Correlação entre espessura foliar e massa foliar por unidade de área (r=-0,6547, 

P<0,05). 

 LOG Af(cm2) vs. CAF(g/g) 

Correlation: r = -.4188

 X:Y:   r = -0.4188, p = 0.0170

0

4

8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

LOG Af(cm2)

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

C
A

F
(g

/g
)

0 4 8

95% confidence

X:  LOG Af(cm2)
     N = 32
     Mean = 1.018171
     Std.Dv. = 0.630272
     Max. = 1.889974
     Min. = -0.064407

Y:  CAF_(g/g)
     N = 32
     Mean = 0.786007
     Std.Dv. = 0.055014
     Max. = 0.902930
     Min. = 0.668210

LOG ESP (cm) vs. LOG MFA (g/m2)

Correlation: r = .65474

 X:Y:   r = 0.6547, p = 0.00005

0

5

10

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4

LOG ESP(cm)

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

L
O

G
 M

F
A

(g
/m

2
)

0 5 10

95% confidence

X:  LOG ESP_(cm)
     N = 32
     Mean = -1.046966
     Std.Dv. = 0.198049
     Max. = -0.652670
     Min. = -1.442252

Y:  LOG MFA_(g/m2)
     N = 32
     Mean = 2.157319
     Std.Dv. = 0.211540
     Max. = 2.740486
     Min. = 1.813898



59 
 

 

Figura 19. Correlação entre massa foliar por unidade de área e o conteúdo de água foliar (r=-

0,4473, P<0,05).  

 

 

Figura 20. Correlação entre espessura foliar e o conteúdo de água foliar (r=-0,4980, P<0.05). 
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Pode-se observar que a maior área foliar, menor CAF, ESP e MFA. Ao mesmo tempo, 

a área foliar é maior em ilhas maiores e com maior profundidade de solo, enquanto que CAF 

e MFA são menores. A ESP diminui com aumento em área da ilha e profundidade de solo. 

Assim, as ilhas maiores, consideradas menos restritivas, apresentam plantas com área foliar 

maior, espessura, conteúdo de água foliar e massa foliar por área menor do que em ilhas 

menores, mais restritivas. 

 

DIVERSIDADE FILOGENÉTICA 

A filogenia está composta em maior parte por plantas do grupo Poales até Asterales, mas 

apresenta uma linhagem fora do grupo que corresponde as Sellaginellaceas. Na tabela 8 

encontram se os valores de NRI e NTR para cada ilha. Só a ilha 10 apresentou um valor de 

NTI maior do que 1,96 indicando que o conjunto de plantas apresenta agrupamento 

filogenético entre taxas. A vegetação dessa ilha está composta por C. fluminensis, R. cereoides, 

T. araujei, T. stricta e T. lhotzkiana. A ilha 9 apresenta valor de zero posto que só tem a espécie 

R. cereoides. 

As análises de correlação com o tamanho da ilha (diversidade α), mostraram que o 

NRI não apresenta uma correlação significativa (Figura 22), mas o NTI apresenta uma 

correlação positiva com o aumento em área da ilha (P= 0,0034, r=0,5016) (Figura 23). Apesar 

que os valores dos índices NRI e NTI foram entre 1,96 e -1,96 há uma tendência à repulsão 

filogenética em ilhas menores (correlação observada entre o NTI e a Área da ilha). 

Sinal filogenético. Devido à ausência de medições para a espécie S. sellowii, esta foi retirada do 

cálculo. Não foi observado um sinal filogenético significativo. Apesar de obter valores 

superiores a 0 que indicam convergência de atributos, eles não foram significativos (Tabela 

9).  

 

Tabela 8. Métricas de diversidade filogenética gerados no programa Phylocom (Método de 

randomização 2,999 aleatorizações). 

Ilha NRI NTI Ilha NRI NTI 

1 -1.4344 0.6630 18 1.5440 0.8940 

2 -1.4373 -1.5222 19 -1.6187 -0.6995 
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3 -1.4307 0.0989 20 -1.4869 -1.5375 

4 -1.1900 -0.7511 21 -1.0390 -1.0390 

5 -0.6187 1.4077 22 -0.5870 1.4119 

7 0.9256 -0.1444 23 -0.1438 -0.0900 

8 -0.5179 -0.5179 24 -0.0566 -0.3005 

9 0 0 25 0.0082 1.4063 

10 1.6118 3.0471 26 0.2352 0.5775 

11 -0.5859 -0.5859 27 0.1390 0.1627 

12 -0.1060 0.1934 28 -0.9030 1.1372 

13 0.4254 0.7920 29 -0.0474 0.7897 

14 0.2093 1.6671 38 -0.6444 0.7669 

15 -0.9282 -0.3331 1166 -0.3229 0.4949 

16 0.2347 0.1118 4a -0.8159 1.3106 

17 0.2021 0.5195 9a -0.5136 -0.5136 

 

 

Tabela 9. Sinal filogenético para os atributos MFA, SUC, ESP e CAF.  K < 1 representa 

convergência, e K > 1 indica conservadorismo. Na saída K é o estatístico K (valor original 

vs. Movimento Browniano), PIC.variance.P é o valor P do teste para sinal filogenético não 

aleatório. Os valores não foram significativos. 

 

 K PIC.variance.P P 

MFA 0,1892122 0,884 P > 0.05. 

SUC 0,1747414 0,899 P > 0.05. 

ESP 0,3400159 0,395 P > 0.05. 

CAF 0,2989049 0,738 P > 0.05. 
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Figura 21. Árvore filogenética calibrada da comunidade conformada pelas espécies presentes 

nas 32 ilhas de vegetação amostradas do costão rochoso de Itacoatiara.  
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Figura 22. Correlação entre o Índice de parentesco líquido (NRI) e a Área da Ilha normalizada 

(LOG Ai) (r=0,2403, P>0,05). 

 

 

Figura 23. Correlação entre o Índice do táxon mais próximo (NTI) e a Área da Ilha 

normalizada (LOG Ai) (r=0,5016, P<0,05).  
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DIVERSIDADE FUNCIONAL 

O FAD2 não apresentou normalidade. Assim, este foi normalizado usando LOG10 (teste de 

Shapiro-Wilk, P= 2,945E-05). Houve correlação positiva entre o aumento do tamanho em 

área da ilha com o aumento da diversidade funcional, (r=0,8421, P<0,05) (Figura 24), assim 

como com a profundidade (r=0,5041, P<0,05) (Figura 25).  

Foi descartado o uso do índice de diversidade funcional de atributos modificado 

(MFAD) já que o FAD2 foi normalizado, no entanto foi encontrado que de fato não tem 

correlação significativa com o número de espécies, que segue uma distribuição normal, 

(P=0,02755), mas não apresenta correlação significativa entre as variáveis Área e 

Profundidade da Ilha (dados não apresentados). 

 

 

Figura 24. Correlação entre o índice de diversidade funcional de Atributos 2 (FAD2) e Log 

da Área da ilha (r=0,8421, P<0,05) (Atributos Af, MFA, ESP e CAF). 
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Correlation: r = .84214
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Figura 25 Correlação entre o índice de diversidade funcional de Atributos 2 (FAD2) e a 

profundidade do solo da ilha (r=0,5041, P<0,05) (Atributos Af, MFA, ESP e CAF). 

 

Correlação entre diversidade funcional e diversidade filogenética. Não foi observada correlação 

significativa entre o FAD2 e o NRI (r = 0,1758, P= 0,3359), mas sim entre o FAD2 e o NTI 

(r = 0,5081, P = 0,0030) (Figura 26). 

LOG P (cm) vs. LOG FAD2 

Correlation: r = .50405

 X:Y:   r = 0.5041, p = 0.0033

0

10

20

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

LOG P (cm)

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

L
O

G
 F

A
D

2

0 10 20

95% confidence

X:  LOG P
     N = 32
     Mean = 0.450024
     Std.Dv. = 0.335233
     Max. = 1.158362
     Min. = -0.221849

Y:  LOG FAD2
     N = 32
     Mean = 1.307531
     Std.Dv. = 0.768941
     Max. = 2.412696
     Min. = -0.301030



66 
 

 

Figura 26. Correlação positiva entre a diversidade funcional (LOG FAD2) e o Índice do 

Táxon mais próximo (NTI) (r=0,5081, P<0,05). 

 

Foi encontrada uma correlação positiva entre o Índice do táxon mais próximo e a 

diversidade funcional, observando que a menor diversidade funcional, ou seja, menor 

variabilidade do valor de atributos entre espécies, maior é a repulsão filogenética entre elas, e 

isso está de acordo com o observado ao longo do gradiente em relação com o aumento de área 

e profundidade do solo. 
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DISCUSSÃO 
 

ILHAS DE VEGETAÇÃO: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, COMPOSIÇÃO E RIQUEZA DE ESPÉCIES. 

A correlação positiva entre o aumento na área e na profundidade da ilha com o número de 

espécies é compatível com os registros apresentados em estudos anteriores (Meirelles et al., 

1999). É bem sabido que os processos de formação de ilhas de vegetação seguem um padrão 

de sucessão onde espécies pioneiras e facilitadoras colaboram na formação de um substrato 

favorável para a entrada de outras espécies. Essas espécies são geralmente rupícolas, tolerantes 

ou resistentes à seca que, na medida em que vai ocorrendo um acúmulo de substrato, vão 

sendo substituídas ou vão perdendo importância dentro do conjunto de espécies dentro da 

ilha (Meirelles, 1990). Se a formação de substrato não é favorecida por alguma característica 

da rocha em si, então ele depende do processo de depósito de húmus e rocha desgastada e da 

retenção de materiais por parte das espécies pioneiras. Essa retenção de materiais é aumentada 

com a entrada de espécies de maior porte, cuja estrutura pode reter fisicamente mais matéria, 

ao mesmo tempo em que liberam mais material orgânico por serem maiores. No caso das 

ilhas amostradas, uma espécie pioneira e ao mesmo tempo facilitadora de colonização é 

Sellaginella sellowii, esta planta é poiquilohídrica, ou seja, ela pode sobreviver à seca absoluta 

dos seus tecidos, sendo capaz de se recuperar uma vez que a disponibilidade de água do solo 

traga uma quantidade suficiente de água que possa ser facilmente absorvida, recuperando 

totalmente as suas funções. S. sellowii mostrou-se presente em quase 90% das ilhas. Outras 

espécies com características particulares em relação à resposta à seca, e que são parte 

importante da composição de ilhas menores, foram às cactáceas Coleocephalocerues fluminensis 

e Rhipsalis cereoides, a ciperácea tolerante à dessecação Trilepis lhotzkiana, a orquídea Brassavola 

tuberculata e a bromélia Tillandsia araujei, chegando a formar muitas vezes pequenas ilhas 

compostas por uma ou um conjunto delas. São as características destas espécies como a 

tolerância à seca, a poiquilohidria, a alta suculência, o mecanismo de fotossíntese CAM, entre 

outros, que lhes permitem se fixar e estabelecer sobre a rocha nua ou em ilhas com pouco 

substrato. Na medida em que aumenta a área da ilha, vão se adicionando mais espécies, de 

porte arbustivo e herbáceo, possivelmente porque o solo consegue sustentar plantas desse 

porte.  
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A maioria das espécies encontradas em ilhas pequenas aparece também em ilhas 

maiores, no entanto a sua colocação espacial está limitada à borda, como é caso de Trilepis 

lhotzkiana e Sellaginella sellowii. Algumas como Dorypoteris collina se vêm favorecidas pelo 

sombreamento produzido pelas plantas maiores, aparecendo em maior quantidade e porte. 

Também é importante notar que, para todas as espécies, as ilhas maiores e com maior 

profundidade comportavam indivíduos maiores em tamanho do que indivíduos da mesma 

espécie em ilhas menores, sendo muito notável com as herbáceas, T. lhotzkiana, Tillandsia 

araujei e com D. collina.  

 

ATRIBUTOS FUNCIONAIS 

Foi observado, uma menor área foliar em espécies de ilhas menores e uma maior 

espessura foliar. A diminuição em área foliar diminui a perda de água por transpiração, 

conseguindo manter o teor de água no solo por mais tempo (Taiz & Zeiger, 2006). Em geral, 

em termos morfológicos, a diminuição na área foliar é a estratégia contra a seca mais geral 

nas plantas. Tem-se reportado que valores de Área foliar oscilam entre 0,01-10.000 cm2. Nas 

espécies do afloramento rochoso de Itacoatiara esses valores foram bem menores, entre 0,862 

e 77,62 cm2; os valores de MFA reportado na literatura oscilam entre 50 e 100 g/m2 para 

arbustos decíduos e árvores, 40 a 80 g/m2 para herbáceas e entre 100 a 350 g/m2 para plantas 

lenhosas esclerófilas (Larcher, 1999; Cornelissen et al., 2003). Em Itacoatiara foi encontrada 

uma amplitude de variação que inclui quase todos os tipos de plantas a saber entre 65,15 e 

550,16 g/m2, o que é bem compreensível dada a composição das espécies da comunidade, que 

compreende suculentas, herbáceas, arbustos e musgos. Existem valores de espessura foliar 

reportados entre 0,02 até 0,4 cm entre herbáceas e suculentas, nesse caso foi encontrado entre 

0,036 e 0,223 cm. Os valores reportados de conteúdo de água foliar vão desde 0,2 até 0,9 g*g-

1, sendo que os valores mais altos correspondentes a suculentas e os menores a esclerófilas 

(Vendramini et al, 2002), nesse caso foi entre 0,668 e 0,903 g*g-1, tendendo mais para as plantas 

suculentas. Dentro dos resultados obtidos, encontram-se herbáceas, suculentas, arbustos, mas 

não esclerófilas. Apesar da esclerofilia ser uma característica encontrada em ambientes secos, 

no afloramento não foram encontradas espécies com essa característica, o que é consistente 

com as observações feitas por Vendramini et al. (2002) que mencionou que os estudos 

reportados se aplicam para uma região específica, a Europa ocidental, sendo que para o resto 
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de ambientes secos a predominância é de espécies suculentas. Por outro lado, o MFA esteve 

mais associado à espessura foliar do que à densidade, nesse caso, isso é comum em plantas 

evitadoras que acumulam água, diferente de plantas esclerófilas, onde a densidade e o MFA 

tem uma relação maior, isso concorda com o tipo de vegetação encontrado no afloramento, 

especialmente em ilhas menores, onde o déficit hídrico tem sérios efeitos sobre o crescimento 

vegetal, especialmente sobre a expansão e espessura foliar (Taiz & Zeiger, 2006).   

O conteúdo de água foliar (CAF) é estreitamente relacionado com a espessura foliar e 

o MFA. Mas, contrário ao comumente reportado na literatura (Vendramini et al. 2002), que 

com o aumento do MFA diminui o CAF, os dados não se comportaram desta maneira, 

correlacionando-se negativamente com a área foliar e positivamente com o MFA. Assim, na 

medida em que as ilhas perdem área e profundidade de solo há menor área foliar, espécies 

apresentam aumento de CAF, maior conteúdo de massa foliar por área, ao mesmo tempo em 

que são mais espessas. Isto pode ser explicado primeiro porque a evitação à seca pode estar 

relacionada a um alto CAF e a espessura tende a aumentar com a diminuição na 

disponibilidade de recursos (Vendramini et al. 2002; Anyia et al., 2004). Por outro lado, pode 

ser explicado, também, pela suculência. Plantas com pouco conteúdo de água tem menor 

custo de construção foliar, já que o MFA permanece invariável, mas as plantas com grandes 

acumulações apresentam alto investimento em estruturas de armazenamento e produção de 

metabolitos secundários, mais do que em construção da folha (como é o caso das suculentas), 

devido a necessidade de acumular recursos quando estando submetidas a condições 

ambientais desfavoráveis, com pouca água ou recursos, como acontece nas ilhas menores.  

Baixo MFA está relacionado com plantas altamente produtivas, mas de curta duração, 

geralmente de regiões sem muita pressão ambiental, pelo contrário, alto MFA, implica 

geralmente alto conteúdo de massa seca, parede celular grossa e metabólitos secundários, 

maior longevidade da folha e da raiz, e tendência a conservar os recursos nos tecidos, e é 

comum em ambientes restritivos (Wilson et al., 1999). É possível que os altos valores de MFA 

que parecem apresentar as plantas em ilhas menores esteja relacionado com escassez de 

nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, os quais estão correlacionados positivamente 

com o MFA. Devido à falta de análises por espécie, é difícil estabelecer com clareza quais 

espécies respondem dessa forma e quais de outra, a faixa de amplitude é suficientemente 

ampla para permitir conclusões diretas sobre a comunidade. Possivelmente estudos de 
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alocação de nitrogênio nas plantas e conteúdo de nitrogênio e fósforo no solo possam ser úteis 

na melhora destas observações. 

Em relação com a suculência e a espessura, pode se explicar sabendo que a seca leva 

ao déficit hídrico na planta, e que este está fortemente ligado à diminuição do potencial hídrico 

do solo, situação que pode levar elas a um estado de estresse osmótico, iônico e de mudanças 

estruturais (para acumulação de recursos) com o fim de manter a turgescência dos tecidos, 

suficientemente alta para evitar a morte celular, influenciando o nível de suculência foliar 

(Taiz & Zeiger, 2006). Atividades como a expansão celular e de raízes dependem em boa parte 

da turgescência, pelo qual uma queda desfavorece diretamente essas duas atividades na planta. 

Por outro lado, a diminuição de turgescência faz com que a concentração de solutos nas 

células seja maior, com que a parede celular perca firmeza, e com que a membrana plasmática 

se desenvolva mais grossa e comprimida devido a que o espaço que ocupa é menor; por outro 

lado, a planta produz uma cutícula mais grossa que ajuda na redução de perda de água desde 

a epiderme, fazendo com que espessura foliar seja maior (Taiz & Zeiger, 2010).  

Em conclusão, os resultados aqui observados apresentam uma associação entre as 

condições ambientais associadas a um gradiente e os atributos funcionais vegetativos, o que 

sugere que de fato existe um efeito de filtragem na estruturação da comunidade dentro das 

ilhas, ou seja, a existência, a grosso modo, de uma regra de montagem associada com esse 

efeito de filtragem (Diaz et al., 1998). Isso já tem sido reportado antes, principalmente no 

trabalho de Diaz et al. (1998) que, ao fazerem um levantamento de dados em escala regional 

abrangendo vários tipos de ambientes e de plantas, encontraram que existe sim uma 

associação entre atributos e gradientes possível de ser quantificada e testada estatisticamente, 

e mencionam que é preciso testar várias categorias de atributos (reprodutivos, estratégias de 

dispersão, estratégias fotossintéticas etc.) para obter melhores observações. A variação do 

valor dos atributos (Af e ESP) a longo do gradiente é uma indicação da diminuição da pressão 

ambiental, mas isso não implica que ilhas maiores deixem de serem ambientes restritivos, pelo 

menos até o tamanho máximo que foi estabelecido no presente trabalho. Além disso, esses 

dois atributos mostraram-se com boa capacidade para refletir a relação das espécies com o 

ambiente. 
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DIVERSIDADE FILOGENÉTICA 

NTI baixo é indicador de repulsão filogenética, ou seja, espécies próximas não tendem a 

ocorrer no mesmo local; isso mostra uma tendência a maior agrupamento entre ramos 

terminais mais próximos em ilhas maiores, possivelmente devido ao aumento de riqueza de 

espécies. Em ilhas menores a distância entre ramos terminais é maior. Isto pode ser explicado 

devido às espécies estarem sendo filtradas pela sua capacidade de resposta à seca e não pelo 

seu parentesco, sendo maior a filtragem em moitas pequenas.  

Alguns estudos têm demonstrado que a filtragem ambiental explica o padrão 

observado, pois a possibilidade de apresentar caracteres filogeneticamente convergentes 

explicaria a coexistência de espécies de diferentes taxas dentro de um espaço local 

determinado (Webb et al. 2000). Aqui há uma coexistência de espécies não muito próximas e 

com estratégias diferenciadas para enfrentar à seca como tolerância à dessecação, provável 

acumulação de solutos que diminui o potencial hídrico foliar, suculência, via fotossintética 

CAM.  

É possível que as espécies não apresentem uma estrutura filogenética definida como 

agrupada ou dispersa, mas sim uma distribuição guiada pela funcionalidade das espécies 

mediada pelos seus atributos, por isso, mesmo apesar da tendência dos ecólogos pensarem 

que espécies próximas poderiam ser ecologicamente similares ao adaptar uma visão evolutiva 

nos estudos de diversidade e distribuição de espécies (Lossos, 2008), é importante avaliar 

funcionalmente as espécies.  

A competição é outro fator que também poderia influenciar a coexistência de espécies 

ecologicamente similares, mas não parece ser este o caso, pelo menos até o ponto de uma 

espécie não estar presente na ilha de vegetação, ou seja, plantas tolerantes e cactáceas também 

fazem parte da composição de ilhas maiores, junto com herbáceas e arbustos. No entanto, 

elas estão restritas às bordas da ilha, onde tem menos solo formado. Só a ilha 10 apresentou 

um valor de NTI maior do que 1,96 indicando que o conjunto de plantas apresenta 

agrupamento filogenético entre taxas, a vegetação dessa ilha esta composta por 

Coleocephalocereus fluminensis, Rhipsalis cereoides, Tillandsia araujei, Tillandsia stricta e Trilepis 

lhotzkiana. É possível que este valor tenha sido influenciado pela proximidade entre os 

subgrupos de espécies, que na verdade pertencem à mesma família, duas cactáceas, duas 

bromeliáceas do mesmo gênero e uma ciperácea que compartilha a mesma ordem com as 
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bromeliáceas (Poales); também pela ausência de S. sellowii, de alguma forma o fato de ela ser 

de um grupo tão distante do conjunto de espécies da comunidade em geral parece puxar o 

grau de agrupamento da comunidade para baixo.  

 

Sinal filogenético. Nós não encontramos sinal filogenético significativo, no entanto ESP e CAF 

apresentaram valores de 0,34 e 0,29, respectivamente. Considerando que o sinal vai de zero a 

um, esses atributos podem tender a serem mais conservados do que o MFA e a SUC dentro 

da comunidade. Mas a ausência de sinal filogenético significativo é possível posto que ele é 

dependente do tamanho amostral e da precisão da árvore filogenética, entre outros, mas que 

neste caso seriam as duas possíveis fontes do obscurecimento do sinal (Blomberg et al., 2003).  

A ausência de sinal filogenético indica que dentro do conjunto de espécies próximas 

existe um tempo amplo de divergência do atributo. A ausência de sinal filogenético é 

suficiente para descartar o conservadorismo do nicho, ou seja, a expansão do nicho da espécie 

não é limitada e por tanto a radiação evolutiva das espécies também não é limitada, indicando 

que a capacidade das espécies da comunidade do afloramento rochoso de se adaptarem a 

condições diferentes do seu nicho ancestral não é restrita, sendo que elas podem tolerar 

diferentes condições, pelo menos associada ao substrato rochoso (Lossos, J.B., 2008).  

É possível que o conservadorismo de atributos e/ou do nicho seja observável se é feita 

uma análise com uma árvore filogenética ampliada que inclua um conjunto de espécies maior. 

Também, é possível que a inclusão de dados de abundância e de valor de importância das 

espécies na comunidade permita obter uma visão mais clara acerca do conservadorismo dos 

atributos, e porque a dominância de uma espécie num determinado ambiente pode dar conta 

da sua capacidade de colonização. 

 

DIVERSIDADE FUNCIONAL 

A diversidade funcional aumentou com a diminuição na restrição ambiental, já que novas 

espécies apareceram nas ilhas maiores. O espectro do valor do atributo funcional é ampliado 

ao ingressarem espécies herbáceas não suculentas como M. minutiflora e E. glomeratus. 

Também é importante reconhecer que o simples aumento de riqueza interfere no valor da 

diversidade funcional (Pla et al., 2012).  
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Correlação entre diversidade funcional e filogenética. Esta correlação foi feita com o intuito de 

observar o comportamento dessas duas variáveis juntas ao longo do gradiente. Ilhas menores 

representam maior repulsão filogenética e menor diversidade funcional, as razões são várias, 

em primeiro lugar, as espécies que formam ilhas pequenas são espécies filogeneticamente 

distantes, geralmente formadas por pteridáceas, bromélias e cactos. Com a ampliação do 

espaço na ilha, a inclusão de novas espécies vai diminuindo a distância entre táxons dentro 

da árvore ao mesmo tempo em que a diversidade funcional é incrementada pela grande 

variação em atributos introduzida pelas espécies ingressantes.  

Ilhas menores comportam condições menos favoráveis exercendo maior filtragem 

sobre as espécies, refletida na baixa diversidade funcional e na repulsão entre espécies 

próximas. Espécies com estratégias ecológicas similares estão convergindo no mesmo espaço, 

o que pode indicar que o nicho delas é similar e pode ser que estejam dividindo ele, ou que 

estejam se sobrepondo. Nesse caso, a forma de avaliar isto seria incluindo os valores de 

abundância das espécies ou avaliado a variação dos atributos por individuo em cada ilha, pois 

pode ser que apesar de apresentar valores de atributos similares, pode ser que uma ou várias 

estejam conseguindo se estabilizar melhor e as demais serem espécies periféricas ou não 

dominantes, ou que a pressão ambiental esteja influenciando a variação de atributos a nível 

individual (Cianciaruso et al., 2009). 
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CONCLUSÃO  
 

OBJETIVO GERAL 

A estruturação funcional e filogenética da comunidade pode sim estar mediada pela resposta 

ao gradiente de disponibilidade de recursos, tais como água e nutrientes, que se prevê com o 

aumento da área nas ilhas de vegetação e é evidenciada pela a variação de atributos funcionais 

(MFA, ESP, CAF, Af) como resposta à variação ambiental. Existe um processo de filtragem 

na medida em que a ilha se faz menor, refletido pela diminuição da diversidade funcional e 

pela tendência às espécies em ilhas menores não serem próximas filogeneticamente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. A variação na composição de espécies nas ilhas de vegetação em relação ao aumento da 

área da ilha usando índices de diversidade funcional e dispersão filogenética não foi 

completamente explicada. Mas sim avaliando a variação dos atributos individualmente em 

relação com a variação das condições ambientais ao longo do gradiente de recursos. 

2. Somente foi possível correlacionar a diversidade funcional e os padrões de relação 

filogenética para avaliar a congruência da diversidade observada entre as espécies co-

ocorrentes nas ilhas de vegetação, encontrando que a menor diversidade funcional maior 

repulsão filogenética, e isso na medida em que a área e a profundidade da ilha de vegetação é 

menor, ou seja, na medida que o ambiente é mais restrito.  

 

PERGUNTA DE PESQUISA:  

Serão esses atributos (Af, MFA, ESP, SUC) conservados filogeneticamente? Os resultados 

encontrados não foram suficientes para aceitar o conservadorismo de atributos por ausência 

de sinal filogenético, também como não foi observado nem agrupamento, dispersão 

filogenético significativos. 

HIPÓTESE.  
O gradiente de disponibilidade de recursos está diretamente relacionado com a estrutura 

filogenética e funcional da comunidade vegetal do afloramento, encontrando maior 

diversidade filogenética e funcional na medida em que o gradiente se torna menos restritivo. 
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Somente ficou evidente a variação dos atributos foliares ao longo do gradiente, sugerindo uma 

filtragem ambiental de origem abiótica. 

 Em conclusão, na comunidade vegetal do afloramento rochoso de Itacoatiara (Niterói, 

RJ-BR), além das estratégias particulares de cada espécie para enfrentar à seca, existe um 

comportamento geral onde a espessura, a área foliar e o conteúdo de água foliar apresentam-

se como bons indicadores da estratégia de uso de recursos e resposta à seca das plantas desta 

comunidade, sendo evidente que a média geral dos valores desses atributos mudam ao longo 

do gradiente, com um aumento na espessura foliar e diminuição de área foliar e conteúdo de 

água em ilhas menores, invertendo o comportamento na medida em que aumenta a área da 

ilha. Isto é importante já que são atributos de simples medição a partir dos quais pode se inferir 

sobre o estado da planta no local onde encontra-se estabelecida.  
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RECOMENDAÇÕES  
 

 Incluir medidas de abundância e valor de importância das espécies assim como ampliar o 

conjunto de espécies. 

 Analises de solo e tecidos em relação com teor de nitrogênio, potássio e carbono, pois a 

alocação desses elementos da uma evidencia maior sobre a resposta à seca por parte das 

plantas, ao estarem relacionados com construção de tecidos, aproveitamento de carbono, 

eficiência do aparato fotossintético, entre outras. 

 Incluir atributos como, por exemplo, altura máxima, via fotossintética, tamanho da 

semente, que são reconhecidos por apresentar certo grau de conservadorismo nas plantas. 

 Ampliar o tamanho da comunidade para ter uma árvore filogenética maior e assim ajudar 

ao esclarecimento do sinal filogenético dos atributos, assim como os possíveis efeitos de 

escala na análise da estrutura filogenética da comunidade, e facilitar uma análise exaustiva 

ao longo da filogenia. 
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