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“A vida é vigorosa e é frágil 
Se presenciarmos 
a queda de uma penca de bananas, 
uma debandada de elefantes ou 
os cupins roendo móveis da sala, 
concluímos logo que a vida é vigorosa. 
 
Mas, quando vemos 
um peixe atravessado pelo anzol, 
uma ave empapuçada de óleo ou 
a garganta cortada de um irmão,  
descobrimos então que a vida de fato é frágil. 
 
Entender um pouco o que se passa sob o Sol 
é uma benção, mas também é uma aventura. 
Uma aventura para muitas vidas, 
o que nos deve impulsionar a protegê-las.”  
 
 
Poh Pin Chin (1909-1984), “A vida é vigorosa e é frágil”, extraído de Poesias avulsas desenhadas 
em folhas de papel, manuscrito não publicado.
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RESUMO 

A aceleração do processo de fragmentação na região tropical em decorrência da 
expansão das atividades agrícolas provoca alterações na dinâmica dos ecossistemas e o 
rearranjo dos recursos naturais nas paisagens, ameaçando a biodiversidade. O objetivo 
deste estudo foi avaliar a diversidade florística em 16 florestas secundárias de paisagens 
agrícolas em uma região com menos de 15% de cobertura florestal no estado de São 
Paulo, a fim de verificar a sua contribuição para a conservação da diversidade vegetal 
regional. No Capítulo 1, a partir do mapeamento da região estudo caracterizamos o uso 
do solo em paisagens circulares com 1km de raio nos anos de 1962 e 2015, para 
identificar as mudanças na quantidade de cobertura florestal em paisagens agrícolas no 
período de 53 anos. Observamos incremento de hábitat florestal nas paisagens em 53 
anos, devido à substituição das pastagens por cana-de-açúcar e aos avanços na 
legislação ambiental, que impulsionaram iniciativas de restauração florestal nas 
propriedades agrícolas possibilitando a regeneração natural em trechos de menor 
aptidão agrícola. No Capítulo 2, considerando conjuntamente as 16 florestas, avaliamos 
a estrutura das comunidades com foco na riqueza, distribuição das abundâncias, 
frequência de ocorrência e composição de espécies nos componentes arbóreo, 
regenerante arbóreo e regenerante não arbóreo. A decomposição multiplicativa da 
diversidade revelou baixa diversidade α e elevada diversidade β, com maior contribuição 
do turnover nas duas escalas espaciais (entre e intra fragmentos), para todos os 
componentes vegetais, indicando diferenciação florística na região. Isso evidencia o 
valor conjunto dessas florestas, que ultrapassa a sua contribuição individual para a 
conservação da diversidade vegetal regional em paisagens agrícolas. No Capítulo 3, 
avaliamos de que maneira a estrutura de paisagens agrícolas e sua dinâmica espaço-
temporal se relacionam com a diversidade α (riqueza e abundância) dos componentes 
arbóreo, regenerante arbóreo e regenerante de trepadeiras, utilizando modelos 
generalizados aditivos e seleção de modelos. A riqueza de árvores apresentou relação 
positiva com a distância atual da borda, e a riqueza de regenerantes arbóreos, com a 
distância atual da borda e quantidade de cobertura florestal atual. O modelo nulo 
melhor explicou a diversidade de trepadeiras. A quantidade de cobertura vegetal na 
paisagem de entorno e distância em relação à borda, assim como a variação destes no 
tempo, foram preponderantes para explicar a diversidade dos diferentes grupos 
vegetais nas florestas secundárias, indicando que a história das paisagens deve ser 
considerada nos planos de ação na esfera da conservação. Com este trabalho 
concluímos que, apesar das perturbações recorrentes em paisagens agrícolas com 
matriz de cana-de-açúcar, as florestas secundárias apresentam potencial de 
regeneração e possuem papel essencial para a manutenção da diversidade vegetal em 
regiões intensamente fragmentadas, sendo complementares às Unidades de 
Conservação. A conservação da biodiversidade em paisagens agrícolas fragmentadas 
depende de políticas públicas que considerem a contribuição das florestas secundárias 
para o incremento da diversidade β regional, e que ressaltem o papel fundamental dos 
proprietários rurais para a manutenção de comunidades vegetais que ocorre via 
adequação agrícola e ambiental das propriedades.  
 
Palavras-chave: dinâmica de paisagens; fragmentação florestal; Mata Atlântica; 

diversidade beta; cobertura florestal. 



 
 
 

ABSTRACT 

The progress of fragmentation process in the tropical region due to the expansion of 
agricultural activities changes the ecosystems’ dynamics and the arrangement of natural 
resources in the landscapes, threatening biodiversity. The main goal of this study was to 
evaluate floristic diversity in 16 secondary forests of agricultural landscapes in a region 
with less than 15% of forest cover in São Paulo state, in order to verify their contribution 
to regional plant diversity conservation. In Chapter 1, based on the mapping of the study 
region we described land-use and land-cover in circular landscapes with 1km radius for 
the years 1962 and 2015 to identify forest cover changes in agricultural landscapes in 
the 53-year period. We observed an increase in forest habitat in the period, due to 
matrix shift from pastures to sugarcane plantations and advances in environmental 
legislation, which promoted initiatives for forest restoration in agricultural properties 
and natural regeneration in areas of lower agricultural productivity. In Chapter 2, 
considering the 16 forests together, we evaluated communities’ structure focusing on 
richness, abundance distribution, occurrence frequency and species composition in the 
arboreal, regenerating arboreal and regenerating non-arboreal components. The 
multiplicative decomposition of diversity revealed low α diversity and high β diversity, 
with higher turnover contribution at the two spatial scales (between and within 
fragments), for all plant components, indicating floristic differentiation in the region. 
This result emphasizes the joint value of these forests, which surpass their individual 
contribution, to regional plant diversity conservation in agricultural landscapes. In 
Chapter 3, we evaluated how landscapes’ structure and its spatio-temporal dynamics 
are related to α diversity (richness and abundance) of trees, regenerating trees and 
regenerating climbers, using generalized additive models and model selection. Trees’ 
richness presented a positive relation with the current edge distance, and regenerating 
trees’ richness with the current edge distance and current forest cover. The null model 
best explained regenerating climbers’ diversity. Forest cover in the surrounding 
landscape and distance from the edge, as well as their variation in time, were 
preponderant to explain the diversity of the different plant groups in the secondary 
forests, indicating that landscape history should be considered in conservation plans for 
agricultural landscapes. Our results highlight that, despite the disturbances that occur in 
agricultural landscapes with sugarcane matrix, secondary forests have potential for 
regeneration and play an essential role in the maintenance of plant diversity in intensely 
fragmented regions, being complementary to public protected areas. Biodiversity 
conservation in fragmented agricultural landscapes depends on public policies that 
consider the contribution of secondary forests to the increase of regional β diversity, 
and which emphasize the fundamental role of landowners for the maintenance of plant 
communities through agricultural and environmental planning in the properties. 

 

Key words: landscape dynamics; forest fragmentation; Atlantic Forest; beta diversity; 

forest cover. 
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1. ENUNCIADO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

 

As atividades agropecuárias abrangem cerca de 40% da superfície do planeta e 

constituem a categoria dominante em termos de uso do solo, visto que o restante está 

distribuído entre desertos, montanhas, áreas urbanas, reservas ecológicas e outras 

áreas que são inaptas para essas atividades (Ellis et al., 2010). Uma estimativa recente 

apontou que 12% da superfície livre de gelo do planeta é ocupada por lavouras (1.53 

bilhões de hectares), e 26% é ocupada por pastagens (3.38 bilhões de hectares) (FAO, 

2011; Foley et al., 2011).  

A aceleração do processo de fragmentação na região tropical, principalmente em 

decorrência da expansão das atividades agrícolas, provoca alterações na dinâmica dos 

ecossistemas e no arranjo dos recursos naturais nas paisagens, colocando em risco a 

manutenção da biodiversidade local (Hobbs et al., 2009; Laurance et al., 2012; Lôbo et 

al., 2011; Tabarelli et al., 2012), o armazenamento de carbono (Friedlingstein et al., 

2010), as condições do solo e a qualidade dos recursos hídricos (Foley et al., 2005, 2011; 

Tilman et al., 2002; Vorosmarty, 2000). Portanto, a conservação da biodiversidade em 

paisagens tropicais fragmentadas se tornou uma das maiores preocupações da Biologia 

da Conservação nas últimas décadas (Cardinale et al., 2012; Haddad et al., 2015; Lewis 

et al., 2015; Malhi et al., 2014; Metzger, 2006; Newbold et al., 2015). De forma 

complementar, a ciência e a prática da Restauração Ecológica são fundamentais para a 

reversão do atual cenário de degradação ambiental e isolamento da vegetação natural 

(Rodrigues et al., 2009b). 

A fim de compreender os impactos das atividades antrópicas sobre a 

biodiversidade, nas últimas décadas houve um aumento no número de estudos 

realizados em regiões fragmentadas, englobando diversos grupos taxonômicos (Arroyo-

Rodríguez et al., 2013; Barlow et al., 2007; Benchimol et al., 2017; Lôbo et al., 2011; 

Melo et al., 2010; Pütz et al., 2011; Santos et al., 2007; Santos et al., 2008; Solar et al., 

2015), especialmente sob a perspectiva da ecologia de paisagens (Awade & Metzger, 

2008; Boscolo et al., 2008; Da Silveira et al., 2016; Estavillo et al., 2013; Martensen et 

al., 2008; Metzger, 2000; Metzger et al., 2009; Muylaert et al., 2016; Pardini et al., 2010; 

Radford et al., 2005; Uezu et al., 2005). Considerando a vegetação, a maioria dos 
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trabalhos recentes que abordam a diversidade de plantas, independente da escala 

espacial estudada, foi realizada em áreas protegidas ou em regiões que detinham 

elevada cobertura vegetal remanescente (Arroyo-Rodríguez et al., 2013, 2009; Barlow 

et al., 2007; Bergamin et al., 2017; Cabacinha & de Castro, 2009; Joly et al., 2012; 

Laurance et al., 2006; Santos et al., 2007; Solar et al., 2015). Embora as árvores ainda 

sejam a forma de crescimento vegetal mais abordada nesses estudos, pois formam a 

matriz estrutural das florestas tropicais (Chazdon, 2014), é notável a crescente 

preocupação em incluir outras formas de crescimento em sua abordagem, como as 

ervas, trepadeiras e epífitas (Arroyo-Rodríguez & Toledo-Aceves, 2009; Arroyo-

Rodríguez et al., 2013; Barry et al., 2015; Lima et al., 2015; Solar et al., 2015; Yuan et al., 

2009). 

Tais trabalhos têm como foco principal avaliar as respostas da vegetação ao 

processo de perda e/ou fragmentação do hábitat (Arroyo-Rodríguez & Toledo-Aceves, 

2009; Barlow et al., 2007; Carneiro et al., 2016; Chazdon et al., 2009, Arroyo-Rodríguez 

et al., 2015, 2013, 2009) ou avaliar as alterações na riqueza e composição de espécies 

ao longo da sucessão secundária (DeWalt et al., 2003; Letcher & Chazdon, 2009; Liebsch 

et al., 2008; Norden et al. 2015, 2009; Solar et al., 2015; van Breugel et al., 2013, 2007). 

Porém, em paisagens agrícolas de regiões com cobertura vegetal muito reduzida, o 

papel das florestas para a conservação da diversidade vegetal raramente foi avaliado, e 

os estudos existentes abrangem principalmente as formas de crescimento vegetal 

arbustiva e arbórea (Arroyo-Rodríguez et al., 2013, 2009; Kotchetkoff-Henriques, 2003; 

Farah et al., 2017). 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do planeta, e, dado o seu 

alto grau de endemismos e ameaças de extinção iminentes, é considerada um hotspot 

para a conservação da biodiversidade (Myers et al., 2000; Rodrigues et al., 2009a). A 

Mata Atlântica brasileira abrangia 150 milhões de hectares, porém, em função da sua 

ocupação e exploração desordenada dos recursos naturais, hoje restam 12,4% da 

cobertura original (Fundação SOS Mata Atlântica, 2017). Desde o início da colonização 

do Brasil, grande parte dos ecossistemas naturais deste bioma foi eliminada ao longo de 

diversos ciclos do desenvolvimento, resultando na destruição de hábitats 

extremamente ricos em recursos biológicos (Dean, 1996; Rodrigues et al. 2009b). A 
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região da Mata Atlântica foi a primeira fonte de produtos agrícolas, e atualmente abriga 

os maiores polos industriais, silviculturais e canavieiros, além dos mais importantes 

aglomerados urbanos do país. A dinâmica de degradação se acentuou durante as três 

últimas décadas do século XX, resultante da demanda crescente por biocombustíveis 

(Bernard et al., 2011; Martinelli & Filoso, 2008) e por áreas urbanizadas (Ribeiro et al., 

2009; Fundação SOS Mata Atlântica, 2017; Tabarelli et al., 2004). 

Devido ao histórico de intensa exploração, os remanescentes da Mata Atlântica 

ficaram restritos às áreas de difícil acesso, com relevo acidentado, ou configuram 

pequenos fragmentos de vegetação nativa (83% <50 ha), isolados (Metzger et al., 2009; 

Ribeiro et al., 2009; Viana & Tabanez, 1996) e em sua maioria degradados (Rodrigues et 

al., 2011). Os fragmentos maiores, ou maiores áreas contínuas de floresta, apresentam 

amplitude geográfica e de condições ambientais restritas, estando concentrados na 

região da Serra do Mar, enquanto os pequenos fragmentos estão distribuídos por todas 

as sub-regiões biogeográficas da Mata Atlântica, abrangendo diferentes condições 

ambientais (Ribeiro et al., 2009). 

Somente 14% dos remanescentes da Mata Atlântica constituem Unidades de 

Conservação (UCs) (Ribeiro et al., 2009), onde a legislação tem se mostrado mais 

eficiente em conservar a vegetação natural (Sparovek et al., 2010). O restante está 

localizado principalmente em propriedades particulares destinadas à produção agrícola 

(Rodrigues et al., 2011; Sparovek et al., 2012, 2010), e essas florestas estão, em sua 

maioria, distantes de UCs (> 25 km) (Ribeiro et al. 2009). Nesses casos, a Lei de Proteção 

da Vegetação Nativa (Lei Nº 12.651 de 2012) (LPVN) constitui o instrumento legal mais 

importante para a conservação e a restauração florestal nas propriedades particulares, 

através das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e Reservas Legais (RLs) (Sparovek 

et al., 2012, 2010). 

As APPs são áreas adjacentes a corpos d’água, em terrenos declivosos, ou ainda 

em restingas, tabuleiros, chapadas, e em áreas elevadas (acima de 1800 m de altitude). 

Portanto apresentam embasamento geológico e pedológico, clima e dinâmica hidro-

geomorfológica diferentes das áreas situadas distantes dos rios e da influência marinha, 

em terrenos planos ou em altitudes mais baixas (Metzger, 2010; Silva et al., 2011). As 

várzeas ou florestas ripárias contribuem para a regulação hidrológica, estabilização de 
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encostas, manutenção da ictiofauna, além de propiciarem fluxo gênico por atuarem 

como corredores que facilitam o movimento de indivíduos pela paisagem (Metzger, 

2010; Tundisi & Tundisi, 2010). As APPs basicamente evitam a erosão de terrenos 

declivosos e o assoreamento dos rios, asseguram os recursos hídricos, e ainda 

contribuem para a conservação da biodiversidade, portanto ofertam serviços 

ecossistêmicos essenciais para a população humana (Metzger, 2010).  

Por outro lado, as RLs têm como principal objetivo a conservação da 

biodiversidade e o uso sustentável de recursos naturais nas propriedades particulares, 

em ecossistemas distintos dos ripários e ribeirinhos (Silva et al., 2011). As RLs também 

provêm importantes serviços ecossistêmicos, que inclusive repercutem 

economicamente sobre a produção agrícola, como a manutenção das populações de 

polinizadores das lavouras, controle natural de pragas, manutenção do clima local e 

conservação do solo (Brancalion et al., 2016; Miura et al., 2015). Além disso, pequenos 

remanescentes da Mata Atlântica mantidos como RL são particularmente importantes 

para a manutenção da conectividade nas paisagens fragmentadas, pois reduzem a 

distância entre remanescentes maiores e UCs, facilitando o deslocamento das espécies 

pela paisagem (Lewinsohn et al., 2010).  

Entretanto, apesar dos avanços trazidos pela LPVN nos últimos anos, os 

mecanismos de anistia reduziram o passivo de APPs e RLs em 41 milhões de hectares de 

vegetação nativa que deveriam ser restaurados anteriormente (36,5 milhões de ha de 

RL e 4,5 milhões de ha de APPs). E mesmo com a anistia, o passivo ambiental atual é de 

19 milhões de ha, sendo 11 milhões de ha de RL e 8 milhões de ha de APPs (Guidotti et 

al., 2017), indicando que a LPVN ainda é ineficaz para a conservação da vegetação nativa 

e da biodiversidade no país.   

Dada a importância ecológica das APPs e RLs e o déficit atual de vegetação nativa 

no Brasil, é evidente que os proprietários rurais possuem um papel imprescindível na 

conservação da biodiversidade fora das UCs, que se dá via planejamento agrícola e 

ambiental das propriedades rurais (Beca et al., 2017; Brancalion et al., 2016, 2012; Farah 

et al., 2017). Especialmente em regiões com cobertura florestal reduzida, onde não 

restaram grandes fragmentos de vegetação nativa, considerar um mosaico de pequenos 
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fragmentos pode ser a única alternativa para a conservação da biodiversidade (Fahrig, 

2017; Martensen et al., 2008; Ribeiro et al., 2009).  

Na Mata Atlântica brasileira, os fragmentos <100 ha representam 30% da área 

total de vegetação remanescente (Ribeiro et al., 2009), e sem eles os fluxos biológicos 

seriam muito prejudicados e o processo de extinção de espécies ainda mais acelerado 

(Lewinsohn et al., 2010). As regiões que estão mais fragmentadas são as que possuem 

alta aptidão agrícola, e por isso foram historicamente submetidas a diversos ciclos de 

uso intensivo do solo, resultando em uma cobertura vegetal remanescente muito 

heterogênea (Ferraz et al., 2014). Para os remanescentes da Mata Atlântica do interior, 

e média de isolamento aumentou de 1344 m para 9112 m quando foram 

desconsiderados os remanescentes menores que 200 ha (Ribeiro et al., 2009). Isto 

evidencia que essas florestas são cruciais para o movimento dos animais na paisagem, 

atuando como stepping-stones, ou seja, formando redes de remanescentes conectados 

funcionalmente (Boscolo et al., 2008; Castellón & Sieving, 2006; Martensen et al., 2008; 

Uezu et al., 2005).  

No contexto de antigo histórico de exploração, o estado de São Paulo se 

enquadra como um importante produtor agrícola nacional, registrando cerca de 6 

milhões de hectares de área cultivada de cana-de-açúcar, que ocupam 

aproximadamente 37,5% das áreas agrícolas do estado (CANASAT 2014). Nos últimos 

150 anos, ao longo da expansão agroindustrial, a cobertura florestal original no estado 

foi reduzida de 82% para apenas 17,5% (SIFESP 2010). Se desconsideradas as florestas 

da Serra do Mar, o interior apresenta pouco mais de 9% de cobertura vegetal natural 

(SIFESP 2010), concentrada em propriedades agrícolas particulares (Soares-Filho et al., 

2014). Nessas regiões existe maior demanda por ações de conservação e restauração, 

que ocorre via cumprimento da legislação ambiental pelos proprietários rurais (Guidotti 

et al., 2017; Rodrigues et al., 2011). Já é possível observar os efeitos dessas iniciativas, 

como o aumento da proporção de áreas em início de sucessão secundária resultantes 

da adequação agrícola e ambiental das propriedades nessas regiões (Rodrigues et al., 

2011; SIFESP, 2010; Silva et al., 2017). Por outro lado, tais regiões compreendem os 

locais onde a biodiversidade está mais comprometida e sendo constantemente 
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ameaçada por contínua perturbação antrópica (Ferraz et al., 2014; Rodrigues et al., 

2011).  

Alguns estudos realizados na Mata Atlântica têm revelado que paisagens 

fragmentadas e com porcentagem reduzida de cobertura florestal (<30%) possuem 

baixa resiliência ecológica e elevadas taxas de extinção de espécies (Pardini et al., 2010; 

Tambosi et al., 2014), podendo apresentar homogeneização taxonômica e funcional da 

biota (Lôbo et al., 2011). Resiliência ecológica se refere à capacidade do sistema de 

absorver perturbações e se reorganizar de modo a reter essencialmente a mesma 

função, estrutura e identidade (Walker et al. 2004), e a resiliência da paisagem se refere 

à capacidade da biota se recuperar da perda local de espécies em manchas de hábitat, 

através do processo de imigração que ocorre na escala da paisagem (Tambosi et al. 

2014). Nessas paisagens com cobertura florestal reduzida, a efetividade de ações de 

manejo florestal na escala local visando a conservação da biodiversidade também deve 

ser menor, assim como o potencial para a manutenção da biodiversidade ao longo do 

tempo (Lôbo et al., 2011; Pardini et al., 2010; Tambosi et al., 2014). Isso ocorre devido 

ao declínio na integridade biológica das comunidades em resposta à diminuição abrupta 

da cobertura vegetal e fragmentação do hábitat (Banks-Leite et al., 2014; Pardini et al., 

2010; Tscharntke et al., 2012; Villard & Metzger, 2014).  

No entanto, florestas secundárias de regiões fragmentadas ainda podem manter 

quantidade significativa de biodiversidade (Farah et al., 2017; Viana & Tabanez, 1996; 

Metzger et al., 2009), apresentando relevante papel para a conservação (Arroyo-

Rodríguez et al., 2013, 2009, Chazdon et al., 2016; Farah et al., 2017; Solar et al., 2015), 

embora apresentem diferenças na estrutura da vegetação e na composição de espécies 

em relação às florestas primárias (Chazdon et al., 2009a, 2009b; Dent et al., 2013). As 

florestas secundárias compreendem áreas em processo de regeneração natural onde 

houve supressão da vegetação para uso alternativo do solo (Chazdon, 2014), no entanto 

também pode representar, de forma mais ampla, a florestas que sofreram perturbações 

como extração seletiva de madeira, fogo, entre outras (Chokkalingam & Jong, 2001). 

Estudos indicam que florestas de paisagens perturbadas podem apresentar elevada 

diversidade florística e grupos funcionais importantes, como espécies não pioneiras de 

dossel e espécies zoocóricas (Aguirre, 2008; Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Farah et al., 
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2017, 2014; Mangueira 2017, 2012; Rodrigues & Nave, 2001; Rodrigues et al., 2011; 

Sabino, 2012; Santos et al., 2007).  

Este cenário ressalta a necessidade de estudos que combinem dados biológicos 

das florestas remanescentes com métricas da paisagem – conjunto de variáveis que 

descrevem os padrões estruturais da paisagem – a fim de melhorar o entendimento 

sobre a estrutura das comunidades vegetais remanescentes em paisagens agrícolas. Os 

resultados desses estudos poderão elucidar o papel dessas florestas para a conservação 

da biodiversidade fora de áreas protegidas, bem como auxiliar na identificação dos 

parâmetros que explicam a diversidade florística em paisagens intensamente 

modificadas pela agricultura intensiva. Além disso, poderão fornecer subsídios para o 

manejo adaptativo dos fragmentos florestais, a fim de restabelecer a estrutura das 

florestas e seus processos ecológicos, potencializando o papel que estas áreas 

desempenham para a conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas.  

O manejo adaptativo prevê mudanças periódicas nos objetivos e protocolos de 

manejo, em resposta aos dados de monitoramento e outras novas informações, e, na 

esfera da restauração ecológica, compreende intervenções deliberadas no ecossistema 

durante sua trajetória, visando superar filtros ou barreiras que dificultem sua evolução 

rumo ao estado desejado (Aronson et al., 2011). Tais ações envolvem desde o manejo 

de filtros ecológicos, como trepadeiras e gramíneas exóticas hiperabundantes, até a 

realização de plantios de enriquecimento com espécies de grupos funcionais chave 

(Brancalion et al., 2012; Lamb et al., 2005). A definição das ações de manejo depende 

de aspectos como o histórico de degradação das áreas, da paisagem de entorno, além 

do correto diagnóstico do estágio sucessional e do nível de degradação florestal 

(Chazdon, 2008; Ghazoul et al., 2015; Hobbs et al., 2014). 

Neste trabalho amostramos a vegetação (componentes (1) arbóreo 

estabelecido, (2) regenerante arbóreo e (3) regenerante não arbóreo) de florestas 

secundárias inseridas em paisagens dominadas por cultivo de cana-de-açúcar, 

localizadas em uma região que detém em torno de 10% de cobertura vegetal 

remanescente. Os objetivos principais foram avaliar a estrutura das comunidades 

vegetais, verificar a contribuição dessas florestas para a conservação da diversidade 

vegetal em paisagens agrícolas e, por fim, compreender como os padrões de diversidade 
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nos diferentes componentes estudados são influenciados por alterações nas paisagens 

devido à prática histórica de agricultura intensiva. Analisamos a diversidade local 

(diversidade alpha - α) e a dissimilaridade na composição de espécies (diversidade beta 

- β) entre as comunidades vegetais, a fim de inferir sobre o processo de 

homogeneização/diferenciação florística em regiões onde a cobertura vegetal já foi 

muito reduzida. Por fim, avaliamos se as métricas da paisagem de entorno e suas 

alterações espaço-temporais estão relacionados com a riqueza e abundância 

(diversidade α) de comunidades de plantas em florestas secundárias imersas em matriz 

de cana-de-açúcar.   

Esperamos encontrar valores baixos e muito distintos de diversidade local (α) 

para os diferentes componentes vegetais estudados (Krauss et al., 2003; Kuussaari et 

al., 2009; Tscharntke et al., 2012), reflexo do antigo histórico de uso do solo e perda de 

cobertura florestal na região. Por outro lado, analisando a diversidade das florestas 

conjuntamente (gamma - ɣ) e a dissimilaridade entre elas (β), esperamos observar 

valores elevados, indicando que distintos regimes locais de perturbação podem levar à 

perda diferencial de espécies e à estruturação diferencial das comunidades ao longo da 

sucessão secundária, aumentando as diferenças na composição florística entre as 

florestas em paisagens agrícolas fragmentadas (Arroyo-Rodríguez et al., 2015, 2013; 

Laurance et al., 2007; Tscharntke et al., 2012). Tais resultados apontariam para o 

processo de diferenciação florística entre as florestas secundárias na região de estudo, 

ressaltando que o valor conjunto das florestas remanescentes ultrapassa a sua 

contribuição individual para a conservação da diversidade vegetal.   

Às perturbações locais diferenciais nos referimos ao contexto espacial da 

paisagem no entorno das florestas estudadas e ao seu histórico de uso do solo, bem 

como a perturbações antrópicas (i.e., extração seletiva de madeira, presença de gado, 

ocorrência de fogo), que podem ser muito distintas já que as florestas estudadas estão 

localizadas em propriedades agrícolas particulares, além dos eventos estocásticos 

(Chazdon, 2008b; Laurance et al., 2002; Tabarelli et al., 2008). Tais perturbações 

apresentam efeitos deletérios importantes sobre as comunidades vegetais, e diferenças 

na sua ocorrência podem aumentar a dissimilaridade taxonômica e funcional entre as 

florestas (Laurance et al., 2007), especialmente em paisagens muito fragmentadas 
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(Arroyo-Rodríguez et al., 2013). Neste estudo as perturbações diferenciais são 

traduzidas pelas métricas da paisagem de entorno das florestas, como a quantidade de 

cobertura florestal e sua variação no tempo, tamanho das manchas de hábitat, efeito 

de borda atual e variação no efeito de borda ao longo do tempo.  

Esperamos que a quantidade de cobertura florestal na paisagem de entorno 

(Fahrig, 2013) seja preponderante na determinação da riqueza e abundância 

(diversidade α) de espécies vegetais nas florestas estudadas. Além disso esperamos que 

a diversidade dos diferentes grupos vegetais estudados apresente respostas distintas 

em relação à estrutura atual das paisagens agrícolas e sua alteração tempo.   
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1. Florestas secundárias e a conservação da biodiversidade em paisagens 

antrópicas 
 

Frente ao atual cenário de degradação da vegetação natural e consequente 

alteração na estrutura e dinâmica das paisagens (Metzger & Brancalion 2013), as 

florestas secundárias emergiram como alvo de debates na esfera da conservação 

(Barlow et al., 2007; Chazdon, 2014; Chazdon et al., 2009b; Gardner et al., 2009; Malhi 

et al., 2014; Wright & Muller-Landau, 2006), principalmente porque mais da metade das 

florestas tropicais do planeta configuram esta categoria (FAO, 2015). Em algumas 

paisagens intensamente perturbadas, tais florestas constituem os únicos hábitats 

florestais, garantindo a provisão de serviços ecossistêmicos como a atividade de 

polinização das lavouras, controle de pragas, proteção dos cursos d’água e do solo, 

armazenamento de carbono (Chazdon et al., 2009a; Ferraz et al., 2014; Poorter et al., 

2016; Rey Benayas & Bullock, 2012; Tabarelli et al., 2012b), além de serem fontes de 

propágulos e de indivíduos para florestas e para áreas em processo de restauração do 

entorno (Ribeiro et al., 2009; Rodrigues et al., 2011). Serviços ecossistêmicos são 

resultantes de processos ou funções do ecossistema e caracterizam-se por proporcionar 

benefícios e valor para as pessoas (MEA, 2005).  

O termo “floresta secundária” geralmente é utilizado para definir as florestas em 

processo de regeneração natural (i.e., regeneração espontânea) em áreas onde houve 

supressão total da vegetação para uso alternativo do solo (Chazdon, 2014; Malhi et al., 

2014; Putz & Redford, 2010). Entretanto, o termo também pode se referir, de forma 

mais ampla, a florestas que sofreram perturbações como extração seletiva de madeira, 

fogo, entre outras, criando ambiguidades na sua aplicação (Chokkalingam & Jong, 2001). 

Esses diferentes distúrbios podem resultar em dinâmicas muito distintas de regeneração 

(Bonnell et al., 2011), e em vista disso alguns autores propõem que as florestas 

secundárias que se desenvolvem após supressão total da vegetação devem ser 

distinguidas das florestas perturbadas, pois essas últimas são derivadas de florestas 

maduras e ainda podem reter traços da estrutura e composição originais (Putz & 

Redford, 2010). 
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A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Forest 

Resource Assessment (FRA) of the United Nations Food and Agriculture Organization) 

considera uma ampla categoria denominada “florestas em regeneração natural” 

(tradução de ‘‘naturally regenerated forest’’) que abrange florestas que tiveram 

extração seletiva de madeira, florestas degradadas, áreas abandonadas e em processo 

de regeneração natural após uso agrícola, áreas regenerando após fogo, e até mesmo 

florestas plantadas que apresentam regenerantes de espécies arbóreas (Putz & Redford, 

2010). Segundo FAO (2015), as florestas primárias que foram alteradas, porém não 

sofreram corte raso, se enquadram nesta categoria, que atualmente representa quase 

70% da cobertura florestal do planeta.  

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utiliza o termo 

“vegetação secundária” para designar as áreas onde houve intervenção humana para 

uso alternativo do solo, seja com finalidade mineradora, agrícola ou pecuária 

(descaracterizando, portanto, a vegetação primária) e que posteriormente foram 

abandonadas para regeneração natural (IBGE, 2012). O Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) utiliza o mesmo termo para designar “vegetação resultante dos 

processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária 

por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da 

vegetação primária” (CONAMA, 1993).  

A regeneração da vegetação, ou o incremento de áreas florestais, denota um 

processo longo, geralmente muito variável e disperso no espaço (Chazdon et al., 2016), 

tornando difícil o seu registro e monitoramento, ao contrário do processo de perda de 

florestas que pode ser mais facilmente observado e acompanhado (Chazdon, 2014). 

Portanto, o debate sobre as definições e a importância ecológica das florestas 

secundárias requer atenção especial, uma vez que seus desdobramentos têm 

consequências para o manejo florestal, para a conservação da biodiversidade e 

manutenção de serviços ecossistêmicos em múltiplas escalas (Chazdon, 2014). As 

estimativas da área ocupada por florestas secundárias na região tropical podem ser 

controversas dependendo do conceito adotado, e esta escolha tem consequências 

severas para as políticas de conservação e restauração ecológica (Chazdon et al., 2016).  
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No presente trabalho optamos por adotar o conceito mais amplo para designar 

floresta secundária (CONAMA, 1993), abrangendo tanto as áreas em processo de 

sucessão secundária após supressão total ou parcial da vegetação – áreas em processo 

de restauração ecológica também são consideradas aqui – quanto florestas 

remanescentes que sofreram perturbações naturais ou antrópicas (extração de madeira 

ou produtos não madeireiros, caça, presença de gado, fogo, etc.) e se apresentam em 

diferentes estágios sucessionais. Sob esta ótica, tanto a degradação da vegetação 

remanescente quanto a regeneração de florestas são consequências da antropização 

das paisagens, resultando em sistemas naturais que tem como base o processo de 

sucessão secundária. De acordo com a visão contemporânea sobre o processo de 

sucessão secundária, os sistemas naturais podem apresentar comunidades “clímax” 

com diferentes características, inclusive florísticas e estruturais, ou seja, o processo de 

sucessão pode ocorrer seguindo múltiplas trajetórias, em um equilíbrio dinâmico 

(Pickett et al., 2009). A sucessão é, portanto, dirigida por características locais e por 

perturbações naturais ou antrópicas, bem como pela habilidade ou desempenho 

diferencial dos organismos, existindo rotas alternativas em um mesmo sistema, 

dependendo do histórico de eventos a que esse sistema foi submetido (Pickett et al., 

2009). Sendo assim, florestas secundárias que regeneraram após supressão total da 

vegetação e remanescentes florestais perturbados podem vir a convergir em termos 

estruturais, funcionais e/ou de composição de espécies, dependendo de múltiplos 

processos, estocásticos e determinísticos (Dent et al., 2013; Feldpausch et al., 2007; 

Lebrija-Trejos et al., 2010; Norden et al., 2015). Do ponto de vista da conservação da 

biodiversidade em paisagens agrícolas, pensamos que o fato da floresta ser oriunda de 

regeneração natural após supressão total da vegetação, ou configurar um remanescente 

de floresta primária perturbado não é a questão primordial do presente trabalho. Por 

essas razões, a fim de facilitar a comunicação ao longo do texto, adotamos o conceito 

mais amplo de floresta secundária, conforme mencionado anteriormente. 

Estudos indicam que florestas primárias, florestas secundárias e áreas em 

processo de restauração florestal apresentam diferentes potenciais para abrigar 

espécies e prover serviços ecossistêmicos (Arroyo-Rodríguez et al., 2017, 2013, 2009; 

Barlow et al., 2007; Crouzeilles et al., 2016; Ferraz et al., 2014; Strassburg et al., 2016), 
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e, portanto, possuem papéis complementares (Barlow et al., 2007; Farah et al., 2017). 

Desta maneira, a rede de florestas pequenas e perturbadas se torna a chave para a 

conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas (Farah et al., 2017; Fahrig, 

2017; Newbold et al., 2016), especialmente em regiões onde a cobertura vegetal já foi 

muito reduzida e grandes remanescentes de floresta primária não estão presentes. 

Ignorar essas florestas pode levar a uma redução generalizada da biodiversidade 

(Barlow et al., 2016; Newbold et al., 2016) e à perda de serviços ecossistêmicos (Hooper 

et al., 2012; Strassburg et al., 2016). 

O processo de fragmentação do hábitat pode alterar drasticamente as 

comunidades de plantas em florestas tropicais, por mudanças na estrutura e na 

composição de espécies (Laurance et al., 2006b; Metzger, 2000; Newbold et al., 2015; 

Tabarelli et al., 2004). Estas alterações nas comunidades vegetais estão relacionadas a 

fatores bióticos e abióticos que podem restringir ou favorecer processos ecológicos 

importantes, como dispersão de sementes, recrutamento de plântulas, crescimento e 

sobrevivência dos indivíduos nos fragmentos florestais menores e ao longo das bordas 

dos fragmentos (Laurance et al., 2006a; Santos et al., 2008). Portanto, as mudanças na 

composição e na configuração das paisagens em função das diferentes atividades de uso 

solo implicam em novas relações entre os ecossistemas, em termos de fluxos biológicos 

e processos ecológicos, podendo levar à redução local de espécies (Newbold et al., 

2015). Isso tem consequências sobre o papel das florestas para a conservação da 

biodiversidade (Barlow et al., 2016, 2007; Hooper et al., 2012; Newbold et al., 2015).  

Dentre os efeitos da alteração das paisagens pelas atividades humanas, estão a 

perda generalizada de biodiversidade (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Barlow et al., 2016; 

Newbold et al., 2015), mudanças na estrutura das comunidades (Dornelas et al., 2013) 

e a perda de funções e serviços ecossistêmicos (Hooper et al., 2012; Mitchell et al., 2015; 

Solar et al., 2015). Essas mudanças podem levar ao empobrecimento taxonômico e 

funcional das paisagens (Girão et al., 2007; Santos et al., 2008) caracterizando a 

homogeneização biótica em algumas regiões (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Lôbo et al., 

2011; Tabarelli et al., 2012a). A homogeneização biótica caracteriza o processo de 

convergência biótica, ocasionada pela simplificação ou empobrecimento da diversidade 

genética, taxonômica ou funcional das comunidades afetadas, em que as espécies 



33 
 

 
 
 

tolerantes às perturbações se proliferam e as mais sensíveis vão sendo extintas 

localmente, o que aumenta a similaridade entre as comunidades (Olden & Rooney, 

2006). Por exemplo, espécies arbóreas tolerantes à sombra, de sementes grandes, que 

dependem de vertebrados de médio/grande porte para a polinização e dispersão de 

sementes são desfavorecidas com a perda de hábitat e avanço do processo de 

fragmentação; essas podem ser gradualmente substituídas por espécies do início da 

sucessão florestal, que toleram ambientes mais degradados, com maior disponibilidade 

de luz, e que geralmente possuem sementes pequenas, diversos polinizadores e 

dispersores (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Barlow et al., 2016; Costa et al., 2012; Girão 

et al., 2007; Lôbo et al., 2011; Lopes et al., 2009; Putz & Redford, 2010; Santos et al., 

2008; Tabarelli et al., 2012a).  

Entre as espécies tolerantes à degradação, destacam-se as trepadeiras heliófitas, 

que podem proliferar vigorosamente dominando a comunidade vegetal após distúrbios 

ou formação de clareiras em florestas tropicais (Rozza et al. 2007) e vir a estagnar ou até 

mesmo reverter a sucessão florestal (Farah et al., 2014; Schnitzer et al., 2000). Nessas 

condições, somente o isolamento do fator de degradação não é suficiente para retomar 

a trajetória sucessional, sendo necessárias intervenções para o manejo florestal 

(Tabanez & Viana, 2000; Jordão, 2009). O corte de trepadeiras hiperabundantes é uma 

ferramenta promissora de restauração florestal, que pode promover o 

restabelecimento da estrutura e da dinâmica sucessional em florestas degradadas, 

dando suporte à manutenção da biodiversidade em paisagens antrópicas (César et al., 

2016). 

Em regiões historicamente exploradas, como é o caso da Mata Atlântica 

brasileira, onde a dinâmica da paisagem é fortemente influenciada por atividades 

humanas, a recorrência de perturbações leva à destruição de hábitats e criação de novas 

manchas. Este processo pode ser muito dinâmico em um espaço curto de tempo, 

entretanto, o tempo de resposta das espécies às mudanças decorrentes do processo de 

fragmentação é mais lento, podendo levar décadas para ser observado, especialmente 

para as espécies arbóreas de ciclo de vida longo (Metzger et al., 2009). Este atraso no 

tempo de resposta das populações tem sido descrito como “débito de extinção” 

(Piqueray et al., 2011; Tilman et al., 1994), ou seja, há um custo futuro para a 
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degradação atual do hábitat. A estrutura da paisagem e a conectividade do passado 

exercem forte influência sobre a riqueza e abundância de alguns grupos de espécies 

(Metzger et al., 2009), o que ressalta a necessidade de estudos para compreender os 

efeitos da fragmentação nos contextos espacial e temporal. Portanto, indivíduos 

arbóreos adultos presentes em um fragmento podem ser representativos de um 

período em que as condições ambientais eram distintas das atuais, por exemplo 

diferente proporção de hábitat/não hábitat e grau de fragmentação da paisagem 

(Benchimol et al., 2017; Metzger et al., 2009), sendo melhores indicadores das 

condições ambientais do passado.  

Desta forma, é esperado que os efeitos de alterações ambientais recentes sobre 

espécies arbóreas sejam mais evidentes na comunidade do componente regenerante 

(Benchimol et al., 2017; Hill & Curran, 2003; Rigueira et al., 2013). Os indivíduos 

regenerantes, recém estabelecidos e que se apresentam em estágios iniciais do ciclo de 

vida, melhor refletem processos recentes de dispersão de sementes, eventos 

demográficos estocásticos (Hubbell, 2001) e as diferenças de nicho entre as espécies na 

comunidade vegetal (Norden et al., 2009; Poorter, 2007), representando, portanto, 

melhores indicadores das condições ambientais atuais por serem mais sensíveis às 

mudanças na estrutura da paisagem (Rigueira et al. 2013; Benchimol et al. 2017).  Esses 

indivíduos potencialmente irão compor a comunidade adulta, entretanto, por se tratar 

de um estágio efêmero do ciclo de vida, são preditores fracos do futuro da comunidade.  

 Os filtros ecológicos bióticos ou abióticos, assim como os distúrbios, selecionam 

as espécies que compõem a comunidade (Hobbs & Norton, 2004; White & Jentsch, 

2004), representando as variáveis responsáveis pelas regras de montagem das 

comunidades (Hobbs & Norton, 2004). Essas variáveis podem alterar a sua importância 

relativa no espaço e no tempo, refletindo mudanças na composição de espécies e na 

trajetória sucessional das florestas (Baldeck et al., 2013; Chazdon, 2014; Zanini et al., 

2014). Desta maneira, a expressão da regeneração natural e a estruturação das 

comunidades vegetais em florestas secundárias são influenciadas, entre outros 

aspectos, pelo clima e características do solo, histórico de uso da terra, 

composição/configuração da paisagem, além do processo de dispersão de sementes e 
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da dinâmica de colonização-extinção de espécies (Arroyo-Rodríguez et al., 2015; Chase, 

2003; Chazdon, 2014; Norden et al., 2009).  

No entanto, mesmo quando as condições ambientais e o histórico de 

degradação são semelhantes, a sucessão florestal pode seguir trajetórias muito distintas 

(Chazdon et al., 2007; Feldpausch et al., 2007; Lebrija-Trejos et al., 2010; Norden et al., 

2015). Isso revela que múltiplos processos, estocásticos e determinísticos, e que agem 

em diferentes escalas espaciais e temporais, influenciam a estruturação das 

comunidades vegetais e a trajetória sucessional das florestas secundárias (Arroyo-

Rodríguez et al., 2015; Dent et al., 2013; Norden et al., 2015, 2009), tornando o 

entendimento da dinâmica da sucessão secundária em paisagens antrópicas ainda mais 

desafiador. 

Este cenário complexo, que une degradação e regeneração da vegetação natural, 

demanda estudos que investiguem os parâmetros determinantes da diversidade vegetal 

remanescente em paisagens agrícolas, elucidando o processo de estruturação das 

comunidades em regiões intensamente alteradas por atividades humanas.  

 

2.2. Fatores e processos que influenciam a diversidade florística em paisagens 
antrópicas: a importância da escala 
  

As florestas tropicais são muito dinâmicas, uma vez que sua estrutura e 

composição variam no tempo e no espaço em resposta a distúrbios naturais e antrópicos 

que atuam em diferentes escalas, associados a padrões climáticos que modulam a 

organização da comunidade vegetal (Chazdon, 2008; Kraft et al., 2008). Essas florestas 

mantêm alta riqueza local de espécies (diversidade α), e também apresentam uma 

dinâmica intensa de mudança na composição de espécies no espaço e no tempo, o que 

confere uma alta diversidade regional (diversidade γ) (Condit et al., 2002; Arroyo-

Rodríguez et al., 2013). A diversidade beta (β), por sua vez, revela as dissimilaridades 

espaciais da composição de espécies entre duas ou mais comunidades, sendo essencial 

para o entendimento de como a diversidade é organizada e mantida em uma região 

(Condit et al., 2002; Arroyo-Rodríguez et al., 2013). A avaliação das alterações na 

diversidade β podem auxiliar na previsão de mudanças na diversidade regional (γ), a 

partir de medidas da diversidade local (α), portanto a diversidade β se constitui um 
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componente chave da diversidade para a tomada de decisões na esfera da conservação 

(Socolar et al., 2015). 

Ainda se sabe pouco sobre os parâmetros determinantes da diversidade vegetal 

em paisagens antrópicas, tanto na escala local quanto em escalas mais amplas (Amici et 

al., 2015; Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Benchimol et al., 2017; Bergamim et al., 2017; 

Carneiro et al., 2016; Condit et al., 2002; Farah et al., 2017; Gardner et al., 2013; 

Gonthier et al., 2014; Machado et al., 2016; Vellend et al., 2007; Sfair et al., 2015; Solar 

et al., 2015; Stein et al., 2014), especialmente em regiões onde a cobertura florestal foi 

drasticamente reduzida (abaixo de 20%) devido à prática histórica de agricultura 

intensiva. Evidências teóricas e empíricas bem estabelecidas indicam que o pool de 

espécies regional e o pool de espécies na escala da paisagem influenciam fortemente a 

riqueza local de espécies (Gaston, 2000; Lawton, 1999). Desta forma, os padrões de 

diversidade entre localidades podem estar relacionados a múltiplos fatores, que operam 

na escala local, na escala da paisagem e em escalas ainda mais amplas (Lawton, 1999). 

Neste contexto, a avaliação dos fatores que influenciam a estrutura e composição das 

comunidades em diferentes escalas espaciais se torna urgente em paisagens 

intensamente fragmentadas, frente ao atual cenário de degradação ambiental e 

intensificação das atividades antrópicas (Arroyo-Rodríguez et al., 2015; Gardner et al., 

2013; 2009; Socolar et al., 2015; Tscharntke et al., 2012).  

Especialmente considerando o grupo das plantas, que são indivíduos sésseis, 

avaliar como a diversidade responde às alterações nas atividades de uso do solo se faz 

necessário, para que os resultados obtidos localmente possam ser utilizados para 

resolver questões em escalas mais amplas (Socolar et al., 2015). A diversidade β é uma 

ferramenta que permite a integração dos contextos local e regional na esfera da 

conservação (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Gardner et al., 2013; Socolar et al., 2015), 

portanto estudos que abordem a diversidade vegetal local (diversidade α) e a 

dissimilaridade entre florestas (diversidade β) de regiões agrícolas com cobertura 

vegetal reduzida poderão contribuir para a tomada de decisões visando à conservação 

da diversidade regional (diversidade γ). Os resultados desses estudos podem fornecer 

subsídios para a melhoria das políticas públicas vigentes no sentido de incentivar ações 
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que considerem e maximizem o papel das florestas secundárias para a conservação da 

biodiversidade em paisagens severamente modificadas por atividades humanas.  

A diversidade β entre localidades pode aumentar, diminuir ou permanecer 

inalterada diante dos impactos das atividades antrópicas, dependendo do equilíbrio 

entre os processos que afetam a composição de espécies, tornando-a mais diferente 

entre os sítios (heterogeneização biótica) ou mais parecida (homogeneização biótica) 

(Socolar et al., 2015). Arroyo-Rodríguez et al. (2013), ressaltaram em seu estudo que 

comunidades de plantas de paisagens fragmentadas podem sofrer declínio 

(homogeneização) ou aumento (diferenciação) na diversidade β dependendo da 

configuração espacial da paisagem e da escala espacial em que as comunidades de 

plantas são examinadas.  

Embora a manutenção e o aumento da diversidade sejam objetivos intrínseco às 

ações conservacionistas, manter uma elevada diversidade β nem sempre é o resultado 

desejável para a conservação da biodiversidade (Socolar et al., 2015). Considerando as 

invasões biológicas, por exemplo, a presença de uma espécie vegetal exótica invasora 

em um sistema natural pode aumentar a diversidade α (Rosenzweig, 2001), entretanto 

geralmente causa a diminuição da diversidade de espécies nativas em escalas espaciais 

reduzidas (Vila et al., 2011). Esta diminuição local da diversidade nativa tende a 

aumentar a diversidade β entre sítios, e, portanto, a diversidade regional (γ) é mantida 

(Stohlgren & Rejmanek, 2014). Pensando que o objetivo principal dos conservacionistas 

seja minimizar os impactos de espécies invasoras sobre as espécies nativas, e não 

maximizar a diversidade das comunidades em qualquer situação (Socolar et al., 2015), 

neste caso a eliminação da espécie invasora seria prioridade na tomada de decisões, o 

que poderia levar à homogeneização por subtração da espécie-problema.  

Devemos deixar claro que não consideramos a perda local de espécies, e, 

portanto, a diminuição da diversidade α, uma boa estratégia para maximizar a 

diversidade beta, tampouco defendemos que a diversidade α deve ser substituída pela 

diversidade β nos estudos voltados à conservação da biodiversidade. No entanto, é 

necessário ressaltar a importância de olharmos também para o componente β da 

diversidade, especialmente em paisagens agrícolas muito fragmentadas, onde já não 

existem extensas áreas contínuas de florestas, que geralmente podem abrigar maior 
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número de espécies (elevada diversidade α), e os fragmentos remanescentes se 

apresentam em diferentes estágios sucessionais, estando submetidos à recorrentes 

perturbações (Arroyo-Rodriguez et al., 2013; Rodrigues et al., 2011). Nessas regiões, as 

estratégias de conservação não devem considerar somente o número de espécies, mas 

devem ir além, no sentido de compreender como a dissimilaridade (diversidade β) e 

complementariedade entre as florestas (inclusive entre fragmentos florestais de 

propriedades privadas e Unidades de Conservação) podem contribuir para a 

conservação da diversidade regional (γ) (Bergamin et al., 2017; Socolar et al., 2015).  

Conforme exposto, as alterações na composição de espécies ao longo de 

gradientes espaciais ou de condições ambientais têm implicações importantes para o 

planejamento de ações de conservação da biodiversidade em escalas regionais (Gardner 

et al., 2013; Gering et al., 2003; Loreau, 2000). Esses planejamentos podem incluir o 

manejo florestal na escala local, com foco em filtros ecológicos que prejudicam ou 

colapsam a trajetória sucessional das florestas – como é o caso de lianas heliófitas 

hiperabundantes (César et al., 2016; Farah et al., 2014; Laurance et al., 2002; Schnitzer 

& Bongers, 2002) – ou para potencializar o papel de fragmentos florestais degradados 

para a conservação da biodiversidade, através de plantios de enriquecimento com 

espécies ou grupos funcionais chave (Lamb et al., 2005). Em escalas mais amplas, os 

planos de ação podem incluir o manejo na escala da paisagem (Hobbs et al., 2014; Holl 

& Aide, 2011), através de ações de restauração ecológica que tenham como foco 

mudanças na sua composição e configuração que contribuam para o aumento da 

conectividade, da permeabilidade da matriz ou redução do isolamento do hábitat 

(Garcia et al., 2013; Metzger & Brancalion, 2013; Tambosi & Metzger, 2013), 

favorecendo o restabelecimento de processos ecológicos e, consequentemente, a 

conservação e manutenção de maior número de espécies. É necessário ressaltar que 

neste trabalho demos ênfase para a conservação da biodiversidade em paisagens 

antrópicas como alvo para a tomada de decisões. No entanto, este é um processo 

complexo e contexto-dependente, cujas ações adotadas podem variar muito de acordo 

com o objetivo a ser alcançado (Metzger & Brancalion, 2013; Newton & Cantarello, 

2015), além de serem influenciadas pelas políticas públicas vigentes (Garcia et al., 2013).  
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Apresentamos abaixo alguns fatores e processos que atuam em diferentes 

escalas espaciais e que influenciam a estruturação das comunidades vegetais em 

paisagens antrópicas, portanto, sendo potenciais preditores da diversidade florística em 

regiões impactadas por atividades humanas (Figura 1).   

Estudos que abordam o processo de fragmentação têm demonstrado a 

importância de examinar padrões e processos que afetam as comunidades de plantas e 

animais na escala da paisagem e em escalas regionais (Arroyo-Rodríguez et al., 2015; 

Fahrig, 2013; Lindenmayer et al., 2008; Ricklefs, 2004; Tscharntke et al., 2012; Villard 

and Metzger, 2014). Os processos que atuam no contexto regional são importantes para 

a estruturação das comunidades em florestas secundárias, embora sejam abordados de 

forma subjacente nos estudos devido à complexidade de detectar seus efeitos diretos 

em curto prazo ou em paisagens restritas. Alguns exemplos são os processos 

biogeográficos de grande escala, como migração em longas distâncias, padrões de 

especiação e extinção de espécies, além de eventos históricos, que determinam o banco 

regional de espécies a partir do qual as comunidades serão formadas (Ricklefs & 

Schluter, 1993). O clima regional, a geomorfologia e edafologia também têm influência 

sobre o perfil ecológico da flora que irá se estabelecer em florestas em processo de 

sucessão secundária (Arroyo-Rodríguez et al., 2015; Ricklefs, 2004). 

Na escala da paisagem, a conectividade é definida como a capacidade da 

paisagem de facilitar fluxos biológicos, portanto determina o grau de facilitação ou 

impedimento dos movimentos entre manchas de hábitat, que por sua vez influencia 

fortemente a persistência das populações e as interações entre as espécies (Ribeiro et 

al., 2009). A conectividade depende de características estruturais da paisagem, como a 

composição e disposição espacial dos seus elementos, a continuidade física do hábitat, 

presença de corredores e tipo de matriz, bem como de características funcionais ligadas 

ao comportamento das espécies, como capacidade de utilizar ambientes antropizados, 

corredores e stepping-stones (Awade & Metzger, 2008; Boscolo et al., 2008; Metzger et 

al., 2009, 2000; Pardini et al., 2005; Uezu et al., 2005; Umetsu et al., 2008; Villard & 

Metzger, 2014). Em paisagens muito fragmentadas, o isolamento entre as manchas de 

hábitat pode alterar ou interromper os padrões de migração de espécies, bem como 

processos ecológicos de polinização e dispersão, afetando a reprodução das espécies e 
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suas possibilidades de expansão (Benitez-Malvido, 1998; Girão et al., 2007; Verdade et 

al., 2012). 

 

Figura 1. Fluxograma ilustrando alguns fatores e processos que atuam em diferentes escalas e podem 
influenciar a estruturação das comunidades de plantas em paisagens fragmentadas. 
 

O processo de fragmentação florestal leva à redução do tamanho das manchas 

de hábitat nas paisagens (Fahrig, 2003). Portanto, a área das florestas está entre os 

principais fatores que influenciam a sobrevivência de espécies em paisagens 

fragmentadas (Fischer & Lindenmayer, 2007; Martensen et al., 2012; Metzger et al., 

2009; Pardini et al., 2005; Uezu et al., 2005). O tamanho das manchas de hábitat está 

relacionado com a quantidade e diversidade de recursos, que afetam diretamente o 

número e o tamanho das populações que esses fragmentos suportam (Metzger et al., 

2009). A redução da área pode reduzir a heterogeneidade, levando à diminuição do 
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número de espécies no fragmento; ainda, pode levar à extinção local de certas espécies 

pelo fato de os recursos remanescentes serem insuficiente para a manutenção das suas 

populações (Saunders et al., 1991). Metzger et al. (2009) observaram que a redução da 

área dos fragmentos influenciou a riqueza e abundância de árvores na Floresta Atlântica 

brasileira. Ao contrário, Santos et al. (2007) constataram que a riqueza de espécies 

arbóreas, a proporção de espécies e o número de indivíduos por síndrome de dispersão 

e a proporção de espécies raras não estava relacionada ao tamanho dos fragmentos em 

região agrícola da Mata Atlântica.  

Além da diminuição do tamanho dos fragmentos, a criação de bordas decorrente 

do processo de fragmentação expõe áreas de interior de florestas a condições extremas, 

aumentando os danos e a mortalidade de indivíduos arbóreos (Laurance et al., 1998) 

podendo levar à extinção local de espécies por alterações nas condições microclimáticas 

em relação à floresta contínua (Murcia, 1995). Bordas florestais e até mesmo porções 

centrais de pequenos fragmentos podem sofrer redução acentuada no número total de 

espécies arbóreas (Oliveira et al., 2004; Santos et al., 2008) e diminuição na riqueza de 

espécies sensíveis às condições microclimáticas e às perturbações que ocorrem nesses 

ambientes, como espécies tolerantes à sombra (Laurance et al., 2018, 2006, 2000; 

Tabarelli et al., 1999), espécies de crescimento lento e madeira densa (Michalski et al., 

2007). Por outro lado, algumas espécies podem ser favorecidas pela criação de bordas, 

como espécies arbóreas pioneiras (Laurance et al., 2007, 2006b) e espécies de lianas 

heliófitas de rápido crescimento (Laurance et al., 2001), que são tolerantes às 

perturbações que ocorrem nesses ambientes e em alguns casos podem ter sua 

abundância aumentada drasticamente (Laurance et al., 2018). 

No entanto, com base na "hipótese da quantidade de hábitat" (Fahrig, 2013), a 

quantidade total de hábitat na paisagem de entorno de uma floresta pode ser mais 

importante para a estruturação das comunidades do que o tamanho dos fragmentos ou 

o isolamento das manchas de hábitat. Isso ocorre porque paisagens locais com maior 

porcentagem de cobertura florestal terão mais indivíduos e, portanto, mais espécies 

para colonizar outras áreas, sendo um parâmetro relevante e talvez preponderante, na 

determinação da composição e abundância de espécies em paisagens fragmentadas. 

Processos ecológicos de polinização, dispersão e predação de sementes podem variar 
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muito entre fragmentos, dependendo da quantidade de cobertura florestal na paisagem 

local (Arroyo-Rodríguez et al., 2015).  

Benchimol et al. (2017) observaram que a riqueza de espécies nos componentes 

arbóreo estabelecido e arbóreo regenerante em fragmentos florestais na Mata Atlântica 

brasileira foi afetada negativamente pela redução na quantidade de hábitat na paisagem 

de entorno, de acordo com o previsto pela hipótese. Houve um maior declínio na riqueza 

de espécies do componente estabelecido em paisagens com porcentagem de cobertura 

florestal inferiores a 19,5%, e para o componente regenerante este declínio ocorreu 

abaixo de 34,6% de cobertura florestal. Em uma região dominada por agricultura 

intensiva da Floresta Atlântica, Farah et al. (2017) observaram que a quantidade de 

cobertura florestal na paisagem de entorno dos fragmentos nos raios de 1000 m e 1500 

m se relacionou positivamente com a riqueza total de espécies arbóreas, e 

negativamente no raio de 500 m. Conjuntamente, os fragmentos de paisagens com 

<20% de cobertura florestal no entorno apresentaram mais de 400 espécies arbóreas, e 

fragmentos com ≥30% de cobertura florestal no entono apresentaram mais de 300 

espécies amostradas. 

Paisagens com cobertura florestal intermediária (20-50% de vegetação 

remanescente) em geral apresentam maior variabilidade no grau de fragmentação (i.e., 

número de fragmentos) e na área total de bordas em relação a paisagens com >50% ou 

onde a de cobertura vegetal já foi muito reduzida (<20%). Nessas paisagens, o efeito 

relativo de alterações na configuração dos seus elementos sobre os processos 

ecológicos deve ser maior (Villard & Metzger, 2014). Os efeitos das alterações na 

configuração da paisagem – bem como de ações de manejo florestal – sobre a riqueza 

de espécies deverão ser menores quando a diversidade β for baixa entre sítios, ou seja, 

quando a similaridade entre as comunidades for maior. Exemplos deste cenário incluem 

situações em que: (1) a paisagem possui cobertura florestal reduzida, com espécies 

generalistas dominantes (diversidade α é homogeneamente baixa); ou (2) a paisagem 

possui cobertura florestal elevada, com espécies especialistas dominantes (diversidade 

α é homogeneamente alta). Em paisagens com cobertura florestal e complexidade 

intermediárias espera-se que a diversidade β seja maior (devido à coexistência de 

espécies generalistas e especialistas), assim como a resiliência dos ecossistemas, e, 
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portanto, pequenas alterações na configuração da paisagem podem levar a mudanças 

significativas nos fluxos biológicos (“hipótese da complexidade intermediária de 

paisagens”) (Tscharntke et al., 2012; Villard & Metzger, 2014). Essas paisagens 

estruturalmente mais complexas potencialmente podem favorecer a chegada de maior 

número de espécies em áreas que estão em processo de sucessão secundária (Arroyo-

Rodríguez et al., 2015).  

Martensen et al. (2012) observaram que a área do fragmento e a conectividade 

da paisagem se relacionaram à riqueza e abundância de aves em paisagens com ≥30% 

de cobertura florestal remanescente. Entretanto, a relação entre a conectividade das 

paisagens e riqueza e abundância de aves foi mais forte em paisagens com quantidade 

intermediária de hábitat florestal (30%). Pardini et al. (2010) observaram que a relação 

entre área do fragmento e riqueza de espécies de pequenos mamíferos depende 

fortemente da quantidade total de cobertura florestal remanescente na paisagem, e 

essa relação foi observada somente em paisagens com quantidade intermediária de 

cobertura florestal. Nessas paisagens, a diversidade ɣ é alta, porém a diversidade α se 

mostrou dependente do tamanho do tamanho do fragmento. Em paisagens com 

cobertura florestal muito reduzida, a diversidades α observada foi baixa, causando uma 

redução abrupta na diversidade ɣ; em paisagens com cobertura florestal elevada, ambas 

as diversidades α e ɣ foram altas. 

Para as plantas, é esperado que paisagens antrópicas com cobertura florestal 

muito reduzida (<20%) apresentem fragmentos menores e, portanto, um efeito de 

borda pronunciado, com maior probabilidade de perda local de espécies (Fischer & 

Lindenmayer, 2007). Desta forma a riqueza local (diversidade α) dos fragmentos seria 

reduzida nessas paisagens, devido à perda de espécies tolerantes a sombra 

especialmente na borda dos fragmentos (Laurance et al., 1998; 2002; Santos et al., 2008) 

e à dominância de espécies heliófitas generalistas, que são tolerantes às perturbações 

(Laurance et al. 2006b; Santos et al., 2012).  Arroyo-Rodríguez et al. (2013) observaram 

diversidade β vegetal reduzida na escala do fragmento (entre parcelas do mesmo 

fragmento) em paisagens com >11% de cobertura florestal, o que aponta para o 

processo de homogeneização florística.  No entanto, a diversidade β vegetal na escala 
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da paisagem (entre os fragmentos) foi elevada para paisagens mais fragmentadas, 

apontando para o processo de diferenciação florística nesta escala.   

Em regiões com histórico antigo e intenso de perturbações (i.e., uso contínuo de 

agroquímicos, maquinários pesados, fogo ou criação de gado), as paisagens tendem a 

se tornar cada vez mais homogêneas – dominadas por áreas desflorestadas e com 

disponibilidade limitada de remanescentes florestais antigos – e biologicamente 

empobrecidas (baixa diversidade α), o que atrasa a sucessão secundária e aumenta a 

previsibilidade das trajetórias sucessionais das florestas, devido à diminuição drástica 

nas possibilidades de estruturação das comunidades (Arroyo-Rodríguez et al., 2015).  

Por outro lado, históricos de degradação ou regimes de distúrbios localmente 

distintos podem promover a diferenciação taxonômica das comunidades – aumento da 

diversidade β – entre fragmentos florestais (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Gardner et 

al., 2009; Sfair et al., 2015). De acordo com a “hipótese de divergência das paisagens” 

(Laurance et al., 2007), florestas secundárias localizadas em paisagens com cobertura 

florestal e conectividade diferentes podem apresentar trajetórias sucessionais distintas, 

aumentando a diferenciação taxonômica e funcional das comunidades em regiões 

fragmentadas (Arroyo-Rodríguez et al., 2015, 2013; Sfair et al., 2015). Embora a maioria 

das florestas secundárias individualmente apresente comunidades empobrecidas (com 

poucas espécies raras ou especialistas), com menor grau de interação biótica e maior 

risco de extinção de espécies (Krauss et al., 2003; Kuussaari et al., 2009), os efeitos 

negativos locais da fragmentação (baixa diversidade α) são compensados, em termos de 

número total de espécies, pelo aumento da diversidade β entre os fragmentos, 

contribuindo com a manutenção da diversidade regional (diversidade ɣ) (“hipótese da 

dominância da diversidade β”) (Arroyo-Rodríguez et al., 2015, 2013; Tscharntke et al., 

2012).  

Santos et al. (2007) destacaram o histórico de perturbações e o estado de 

conservação como responsáveis por parte da variação observada na riqueza e na 

diversidade de espécies de pequenos fragmentos da Floresta Atlântica. As diferenças na 

intensidade, frequência e no tempo desde o distúrbio podem ser fatores importantes 

para a manutenção de elevada diversidade β entre florestas de paisagens antrópicas 

(Myers et al., 2015). Solar et al. (2015) encontraram elevada diversidade β entre as 
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florestas nas diferentes classes de perturbação analisadas na Amazônia brasileira 

(florestas primárias não perturbadas e perturbadas, florestas secundárias, pastagens e 

agricultura mecanizada), para todos os táxons e escalas estudados. Os autores sugerem 

que esta elevada dissimilaridade na composição de espécies entre as florestas pode ser 

devida a diferenças pré-existentes na biota e nas condições ambientais, além da 

variabilidade espacial dos distúrbios, refletindo a importância da variação introduzida 

por trajetórias sucessionais distintas (ver Norden et al., 2015). 

Por fim, a relação entre heterogeneidade ambiental espacial e diversidade de 

espécies é uma das principais questões da ecologia de comunidades (Tamme et al., 

2010). A heterogeneidade espacial das florestas é observada usualmente em duas 

dimensões: na vertical, correspondente à estratificação da vegetação, e na horizontal, 

determinada pela heterogeneidade de fatores abióticos, condições microclimáticas, 

edáficas, topográficas, etc. (Barberis et al., 2002; Decocq, 2002). Na escala local, a 

disponibilidade e a estrutura dos nichos ecológicos, as interações biológicas e as 

variáveis ambientais são importantes para a estruturação das comunidades vegetais 

(Ricklefs, 1987), e podem ser drasticamente alterados em paisagens antrópicas devido 

à extração de madeira, incidência de fogo, aumento do efeito de borda, e outros 

processos (DeWalt et al., 2003; Fischer & Lindenmayer, 2007; Gardner et al., 2009; 

Malcolm & Ray, 2000). Vellend et al. (2007) observaram que não houve diferença na 

magnitude da heterogeneidade ambiental (solo, topografia e disponibilidade de luz) 

entre florestas antigas e florestas jovens que regeneraram após uso agrícola do solo. As 

diferenças na diversidade β entre comunidades de plantas desses tipos de florestas 

foram atribuídas aos filtros de dispersão, que restringem o pool de espécies que 

inicialmente podem colonizar essas florestas secundárias. 

De acordo com o que foi exposto, é provável que múltiplos fatores ajam de forma 

sinérgica – dentro e entre escalas espaciais – sobre a diversidade das florestas 

secundárias em paisagens antrópicas (Chazdon, 2014). Entender como os atributos das 

paisagens estão relacionadas à composição e diversidade de espécies vegetais em 

florestas secundárias é crucial para o direcionamento das ações de manejo e 

restauração florestal, e para o delineamento de estratégias eficazes para a conservação 
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da biodiversidade nessas paisagens intensamente modificadas pelas atividades 

humanas. 
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3. ESTRUTURA DA TESE   

 

Abaixo apresentamos detalhes sobre a região de estudo, seleção dos fragmentos 

florestais e amostragem da vegetação. Em seguida apresentamos as questões 

norteadoras e os objetivos gerais dos três capítulos que compõem a tese.  

 

3.1. Região de estudo  

 

A região de estudo está localizada no norte do estado de São Paulo, nos 

municípios de Batatais, Restinga e São José da Bela Vista, que abrangem as bacias 

hidrográficas Baixo Pardo/Grande (BPG), Pardo (PARDO) e Sapucaí-Mirim/Grande 

(SMG) (SIGRH, 2017). A área é caracterizada como tensão ecológica entre o Cerrado e a 

Mata Atlântica (IBGE, 2004), e apresenta diferentes fisionomias vegetais, representadas 

por fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual (FES), Savana (Cerrado sensu 

stricto), Savana Florestada (Cerradão), áreas de tensão ecológica (transicionais) de 

Savana-FES, entre outras (IBGE, 2004; Kronka et al., 2005), todos impactados por 

atividades agrícolas.  

O tipo de vegetação predominante é a FES, fisionomia florestal da Mata Atlântica 

muito comum no interior do estado de São Paulo (Kronka et al. 2005), podendo 

apresentar elementos de Cerrado em áreas de tensão ecológica. As Florestas Estacionais 

estão distribuídas por todo o bioma Cerrado e geralmente coincidem com áreas de solos 

bem drenados, de média a alta fertilidade (Eiten, 1994; Oliveira-Filho & Ratter, 2002). 

Felfili (2003) estimou a extensão total das Florestas Estacionais em mais de 15% da área 

do Cerrado (ca. 300.000 km2). 

De acordo com SIFESP (2010), os municípios Batatais, São José da Bela Vista e 

Restinga apresentam, respectivamente, 9,7%, 12,2% e 14,9% de cobertura por 

vegetação nativa, que compreendem predominantemente pequenos fragmentos de 

vegetação secundária em diferentes estágios da sucessão, inseridos em matriz de cana-

de-açúcar. Além das plantações de cana-de-açúcar, a matriz antrópica também 

compreende, em menores proporções, pastagens, plantios comerciais de espécies 

arbóreas madeireiras (Eucalyptus spp. e Pinus spp.), plantios perenes de espécies 
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frutíferas (Citrus spp.), plantios de restauração florestal e áreas urbanas (Kronka et al., 

2005).  

A região foi alvo deste estudo por apresentar cobertura vegetal nativa reduzida 

(abaixo de 20%) (SIFESP, 2010), sendo composta principalmente por pequenos 

fragmentos localizados em propriedades agrícolas particulares (Ribeiro et al., 2009) e 

historicamente impactados por extração seletiva de madeira, ocorrência de fogo, 

presença de gado, entre outras (Rodrigues et al., 2011), devido à prática de atividades 

agrícolas durante os diferentes ciclos do desenvolvimento (Lacerda et al., 2005). O 

cultivo de cana-de-açúcar é muito antigo na região, datado desde o século XVIII, quando, 

durante o renascimento agrícola do Brasil colonial, a região paulista começou a 

consolidar a sua posição na economia nacional (Lacerda et al., 2005). Atualmente é umas 

das regiões de maior concentração de usinas de açúcar e álcool do Brasil (Verdade et al., 

2012).  

As usinas da região aderiram ao “Programa de Adequação Agrícola e Ambiental”, 

que teve início em 2004 e foi conduzido pelo Laboratório de Ecologia e Restauração 

Florestal (LERF), da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de 

São Paulo (ESALQ/USP). O objetivo principal do programa era identificar o passivo 

ambiental de APP e RL de cada propriedade rural sobre influência de usinas canavieiras 

da região, e planejar as ações necessárias para regularização legal dessas propriedades, 

como proteção dos fragmentos florestais remanescentes e restauração de áreas 

indevidamente desflorestadas, além de promover a capacitação de pessoas para 

executar essas ações, contando com o auxílio de estudantes de graduação e pós-

graduação (Rodrigues et al., 2011). Desta forma, a região apresenta remanescentes 

florestais impactados historicamente por atividades agrícolas, áreas em processo de 

restauração ecológica, e áreas em processo de regeneração natural, constituindo um 

cenário próprio para avaliar os efeitos da perda e fragmentação do hábitat sobre a 

diversidade vegetal, bem como o papel das florestas de paisagens agrícolas para a 

conservação da biodiversidade regional.  

 A região se localiza entre os domínios dos climas Cwa e Aw (Alvares et al., 2013), 

numa zona de transição entre clima tropical influenciado pelo fator altitude e clima 

tropical quente, com verões úmidos e invernos secos. A temperatura varia de acordo 
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com a latitude e com a altitude, sendo que a média anual fica em torno dos 21°C em 

Ribeirão Preto (Alvares et al., 2013). A precipitação média é de 1409 mm/ano-1 

irregularmente distribuída ao longo do ano, com uma estação seca de junho a agosto e 

uma estação chuvosa de dezembro a fevereiro (Mello et al., 1994). O tipo predominante 

de solo nas bacias hidrográficas PARDO e SMG é o Latossolo, com variações conforme a 

região. As duas principais unidades de solos relativas ao município de Batatais são: 

Latossolo Vermelho-Amarelo e Latossolo Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2006; São 

Paulo, 2012).  

 

3.2. Seleção dos fragmentos florestais  

 

Com base em fotografias aéreas verticais pancromáticas do Levantamento 

Aerofotográfico do Estado de São Paulo, referente ao ano de 1962, e em imagens de 

satélite do mosaico Google Earth Pro dos anos de 1985, 1991, 2001 e 2009 selecionamos 

na região de estudo 16 fragmentos florestais de Mata Atlântica com idade ≥ 20 anos e 

classificados como Floresta Estacional Semidecidual ou Ecótono FES/Cerradão segundo 

o Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (Kronka et al., 2005) 

(Tabela 1).  

Tabela 1. Área em hectares (ano de 2001), idade aproximada das comunidades vegetais, coordenada 
geográfica do ponto central e elevação média dos pontos amostrais (parcelas) para os 16 fragmentos 
florestais amostrados no interior do estado de São Paulo, Brasil.  

Fragmento 
Área 
(ha) 

Idade 
(anos)  

Coordenadas geográficas 
Elevação 

média (m) 
Fisionomia  

F1 2,82 ~ 34  20°45’59” S 47°32’54” O 705,4 FES/Ecótono 

F2 5,71 ~ 34  20°39’38” S 47°37’40” O 703,4 FES/Ecótono 

F3 23,58 ~ 56  20°40’00” S 47°36’58” O 673,0 FES/Ecótono 

F4 9,19 ~ 56  20°47’09” S 47°29’04” O 740,8 FES/Ecótono 

F5 8,93 ~ 56  20°43’39” S 47°35’30” O 666,9 FES/Ecótono 

F6 2,71 ~ 34  20°43’02” S 47°36’22” O 654,5 FES/Ecótono 

F7 4,55 ~ 27  20°44’52” S 47°32’45” O 667,8 FES/Ecótono 

F8 45,08 > 56  20°53’20” S 47°28’45” O 940,8 FES/Ecótono 

F9 104,86 > 56  20°40’53” S 47°37’28” O 690,7 FES 

F10 16,19 ~ 34  20°39’21” S 47°31’19” O 758,6 FES/Ecótono 
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F11 78,26 > 56  20°49’01” S 47°32’43” O 794,6 FES 

F12 37,20 > 56  20°45’59” S 47°35’16” O 758,2 FES 

F13 115,60 ~ 34  20°38’12” S 47°29’10” O 758,6 FES/Ecótono 

F14 27,81 > 56  20°52’07” S 47°32’29” O 729,7 FES 

F15 79,30 ~ 56  20°47’49” S 47°36’03” O 833,1 FES/Ecótono 

F16 41,27 ~ 56  20°38’35” S 47°36’42” O 704,2 FES 

 

Posteriormente à seleção dos fragmentos através das imagens de satélite, foi 

realizada checagem de campo nas potenciais áreas para a exclusão de fragmentos de 

Cerrado sensu stricto e Florestas Paludícolas, por apresentarem estrutura e composição 

florística peculiares, distintas dos demais. Com base em amostragem da vegetação e 

seguindo os parâmetros e critérios de Durigan et al. (2012) para classificação da 

fisionomia florestal em FES, Ecótono e Cerradão (Savana Florestada), Gios (2017) 

verificou que as comunidades estudadas apresentaram características típicas de FES ou 

Ecótono (Tabela 1). 

A área dos fragmentos foi obtida com base nas imagens do ano de 2001 

(anteriormente ao início do “Programa de Adequação Agrícola e Ambiental”) 

considerando somente a vegetação com pelo menos um estrato arbóreo distinguível 

nas imagens (Tabela 1). Áreas em processo de restauração ecológica não foram 

considerados no cálculo da área dos fragmentos.  

Utilizamos o modelo digital de elevação do Estado de São Paulo gerado a partir 

das curvas de nível do IBGE, Instituto Geográfico Geológico (IGG) e Departamento de 

Serviços Geográficos do Exército, na escala 1:50.000 (projeto GISAT), com resolução 

espacial de 30 m, para obter a elevação média para cada fragmento amostrado (média 

da elevação das 10 parcelas da amostragem da vegetação) (Tabela 1).  

Os fragmentos florestais estão inseridos em propriedades agrícolas particulares 

com cultivo predominante de cana-de-açúcar no seu entorno, constituindo RL ou APP, 

estando localizados entre as coordenadas 20o 50’ S e 47o 40’, e mantém distância mínima 

de 1 km entre eles (Figura 2).  
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Figura 2. Localização dos fragmentos amostrados nos municípios da região de estudo, interior do estado 
de São Paulo, Brasil. Em verde está representada a vegetação remanescente da região de acordo com o 
Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo (Kronka et al., 2005).  

 

As propriedades agrícolas pertencem a usinas canavieiras ou cujos proprietários 

são parceiros das usinas, tendo aderido ao “Programa de Adequação Agrícola e 

Ambiental” conduzido pelo Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF), da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP).   

 

3.3. Amostragem da vegetação 

 

Em cada fragmento alocamos aleatoriamente 10 parcelas retangulares (4 m x 25 

m) posicionadas de maneira padronizada (sentido norte-sul), conforme metodologia 

adotada pelo Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF/ESALQ/USP), 

excluindo no mínimo 10 m a partir da borda dos fragmentos e mantendo uma distância 

mínima de 20 m entre elas. 

Nessas parcelas registramos todos os indivíduos arbustivos, arbóreos e palmeiras 

com circunferência à altura do peito (CAP) ≥ 10 cm (i.e., diâmetro a altura do peito (DAP) 

≥ 3,18 cm), e estes tiveram a sua altura estimada. A área amostrada para este estrato 

foi de 1000 m2 por fragmento, totalizando 1,6 ha. Nos referimos a esta amostragem nas 

parcelas a partir daqui como “estrato superior” ou “componente arbóreo”, por ser 

composto predominantemente por espécies arbóreas.  
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Em cada parcela foi alocada uma subparcela (1 m x 25 m) imediatamente à 

direita do eixo central, no sentido norte-sul (Figura 2), totalizando 10 subparcelas por 

fragmento.  

 

Figura 2. Representação esquemática da alocação da subparcela de 1 m x 25 m (pontilhado) em cada 

parcela, para amostragem das espécies do estrato inferior (componente regenerante arbustivo/arbóreo 

e componente não arbóreo).  

A área amostrada nas subparcelas foi de 250 m2 por fragmento, totalizando 0,4 

ha. Este estrato da amostragem, denominado a partir daqui de “estrato inferior”, foi 

dividido em dois componentes: (1) componente regenerante arbustivo/arbóreo: 

amostramos todos os indivíduos de espécies arbustivas, arbóreas e palmeiras ≥ 50 cm e 

com CAP < 10 cm; (2) componente regenerante não arbóreo: amostramos as ervas, 

subarbustos e arbustos residentes do sub-bosque, além das epífitas e trepadeiras. Para 

ervas, arbustos e subarbustos amostramos o número de indivíduos por 

espécie/morfoespécie, com exceção do hábito de crescimento erva graminóide 

(gramíneas), para o qual utilizamos dados de incidência (presença/ausência). Quanto às 

epífitas, amostramos todos os indivíduos vasculares que ocorreram sobre as árvores das 

subparcelas ou indivíduos enraizados no chão. Para as trepadeiras, amostramos 

indivíduos lenhosos e não lenhosos ≥ 50 cm e CAP < 10 cm.  As pteridófitas não foram 

incluídas neste estudo. 

Quando nos referimos ao “estrato inferior”, estamos considerando os seus dois 

componentes conjuntamente (componente regenerante arbustivo/arbóreo e 

componente regenerante não arbóreo).  

A identificação das espécies foi feita em campo sempre que possível, coletando-

se o material botânico quando necessário para confirmação posterior em herbário, com 
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base em literatura específica ou com auxílio de especialistas. A determinação das 

famílias botânicas das fanerógamas feita de acordo com o APG IV (2016). As amostras 

botânicas coletadas foram prensadas e secas em estufa e estão em processo de serem 

incorporadas à coleção botânica do herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz/USP (Herbário ESA).  

A nomenclatura botânica foi corrigida com o auxílio da ferramenta online 

Plantminer (www.plantminer.com) (Carvalho et al., 2010), ligada ao projeto Flora do 

Brasil 2020 (disponível em http://reflora.jbrj.gov.br/).  

Os indivíduos com identificação somente até o nível de família e os indivíduos 

indeterminados representaram 3,59% da abundância total amostrada nos fragmentos, 

e esses não foram contabilizados neste estudo.  

 

3.4. Questões norteadoras e objetivos por capítulo 

 
Capítulo 1: MUDANÇAS NA COBERTURA FLORESTAL E NA ESTRUTURA DE PAISAGENS 
AGRÍCOLAS NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO EM UM INTERVALO DE 53 ANOS 
 
 
Questões:  

• Quais mudanças ocorreram na cobertura florestal e estrutura de 16 paisagens 

agrícolas no intervalo de 53 anos (1962 - 2015)?  

• Como as alterações nas atividades de uso do solo e na legislação ambiental ao 

longo do período influenciaram as mudanças na cobertura florestal e estrutura 

de paisagens agrícolas?  

 

Objetivo: Caracterizar o uso do solo em 16 paisagens agrícolas no interior do estado de 

São Paulo em um intervalo de 53 anos (1962 - 2015), a fim de identificar as mudanças 

na quantidade da cobertura florestal e na estrutura das paisagens.  
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Capítulo 2: O PAPEL DE FLORESTAS SECUNDÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA 

DIVERSIDADE VEGETAL REGIONAL EM PAISAGENS AGRÍCOLAS COM MATRIZ DE CANA-

DE-AÇÚCAR 

 

 

Questões:  

• Como estão estruturadas as comunidades vegetais em florestas secundárias 

inseridas em paisagens dominadas por cultivo de cana-de-açúcar?  

• Quais são as espécies e grupos funcionais predominantes nos componentes (1) 

arbóreo, (2) regenerante arbóreo e (3) regenerante não arbóreo de florestas 

secundárias em paisagens agrícolas fragmentadas?  

• Está ocorrendo o processo de homogeneização ou diferenciação florística na 

região de estudo? 

• Qual é a contribuição de florestas secundárias para a conservação da diversidade 

vegetal remanescente na região?  

 

Objetivo 1: Avaliar a estrutura e diversidade das comunidades vegetais de 16 

fragmentos florestais conjuntamente, enfatizando a riqueza de espécies, distribuição 

das abundâncias entre as espécies, frequência de ocorrência e composição de espécies 

nos componentes (1) arbóreo, (2) regenerante arbóreo e (3) regenerante não arbóreo; 

classificar as espécies quanto a grupos funcionais com base no papel das espécies para 

a estrutura florestal, armazenamento de carbono, para o fornecimento de recursos e 

manutenção de fluxos biológicos nas paisagens, para verificar quais espécies e grupos 

funcionais são favorecidas em paisagens agrícolas fragmentadas com cobertura vegetal 

reduzida. 

 

Objetivo 2: Utilizar a decomposição multiplicativa da diversidade em duas escalas 

espaciais (entre e intra fragmentos) para os componentes (1) arbóreo, (2) regenerante 

arbóreo e (3) regenerante das trepadeiras; calcular a partição da diversidade β nos 

componentes turnover (substituição de espécies) e aninhamento (perda/ganho local de 

espécies), para identificar o processo subjacente responsável pela dissimilaridade 

florística nas duas escalas espaciais, visando inferir sobre o processo de 
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homogeneização/diferenciação biótica e sobre a contribuição dessas florestas para a 

conservação da diversidade vegetal em paisagens agrícolas altamente fragmentadas. 

 

Capítulo 3: RELAÇÃO DA DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DE PAISAGENS AGRÍCOLAS 

COM A RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE DIFERENTES GRUPOS VEGETAIS EM FLORESTAS 

SECUNDÁRIAS 

  

Questão gerais:  

• Como a riqueza e abundância de diferentes grupos vegetais se relaciona com a 

estrutura e dinâmica espaço-temporal de paisagens agrícolas?  

• Quais são os atributos das paisagens que melhor explicam a diversidade de 

árvores, regenerantes arbóreos e regenerantes de trepadeiras em regiões 

fragmentadas com matriz cana-de-açúcar? 

 

Objetivo 1: Utilizar seleção de modelos para avaliar a relação da riqueza e abundância 

de diferentes grupos vegetais com métricas espaciais indicadoras da estrutura de 

paisagens agrícolas e sua dinâmica no espaço e no tempo. 
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CAPÍTULO 1 

MUDANÇAS NA COBERTURA FLORESTAL E NA ESTRUTURA DE PAISAGENS AGRÍCOLAS 
NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO EM UM INTERVALO DE 53 ANOS 

 

RESUMO  

As espécies que as florestas de paisagens agrícolas abrigam, assim como os regimes de 

perturbação que experimentam, são um legado da ocupação do território e das 

atividades de uso do solo ao longo do tempo. Uma vez que a alteração dos parâmetros 

estruturais em paisagens agrícolas sofre forte influência histórica, o objetivo deste 

estudo foi caracterizar o uso do solo em 16 paisagens no interior do estado de São Paulo, 

Brasil, nos anos de 1962 e 2015, a fim de identificar as mudanças na quantidade de 

cobertura florestal no período de 53 anos. Definimos paisagens circulares com 1000m 

de raio, tendo um fragmento florestal no centro, e geramos métricas espaciais com base 

no mapeamento das paisagens nos dois anos de análise. As categorias de uso do solo 

estabelecidas foram: hábitat florestal, hábitat não florestal e matriz antrópica. O hábitat 

florestal predominou nas paisagens nos dois anos analisados, variando de 0 a 27,42% 

em 1962 (x ̅=8,76), e de 5,81 a 40,88% nas paisagens atuais (x ̅=20,02). Observamos 

incremento de hábitat florestal (t= 4.80; p<0,05) e aumento no número de manchas de 

hábitat nas paisagens (t=3,99, p<0,05), porém não houve diferença no isolamento do 

hábitat (t=-2,37; p>0,05) entre os anos 1962 e 2015. O incremento na área de vegetação 

nativa ocorreu devido à substituição das pastagens pelo cultivo de cana-de-açúcar, que 

permitiu a expressão da regeneração natural em trechos de menor aptidão agrícola 

anteriormente utilizados na pecuária, e às transformações na legislação ambiental ao 

longo do tempo. A presença de cursos d’água nas paisagens foi importante para o 

incremento de hábitat, já que as APPs foram o maior foco das ações decorrentes da 

regularização ambiental das propriedades rurais. Os resultados ressaltam a importância 

do cumprimento da legislação ambiental pelos proprietários rurais, com ênfase no 

planejamento agrícola e ambiental aliado a ações de restauração ecológica, para o 

incremento de vegetação nativa em regiões de agricultura intensiva com cobertura 

florestal reduzida. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conversão de paisagens naturais para uso antrópico tem transformado parte 

significativa da superfície terrestre do planeta (Foley et al., 2005). Ações antrópicas 

como a supressão da vegetação florestal, as diferentes práticas agrícolas, a 

intensificação da produção agropecuária e a expansão dos centros urbanos estão 

modificando as paisagens de forma pervasiva (Steffen et al., 2015). Nesta dinâmica, 

ocorrem essencialmente três processos que estão inter-relacionados e são 

particularmente importantes: redução na quantidade total da vegetação original (i.e., 

perda de hábitat), subdivisão da vegetação remanescente em fragmentos (i.e., 

fragmentação do hábitat) e substituição da vegetação perdida por novas atividades de 

uso do solo (Bennett & Saunders, 2010).  

A alteração das paisagens em decorrência das atividades humanas configura, 

portanto, um processo contínuo e muito dinâmico, uma vez que hábitats são destruídos 

e novas manchas são criadas ao longo do tempo e espaço, trazendo consequências 

severas para a biodiversidade em diferentes escalas (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; 

Barlow et al., 2016; Farah et al., 2017; Fahrig, 2013; Lyra-Jorge et al., 2009; Martensen 

et al., 2012, 2008; Muylaert et al., 2016; Newbold et al., 2015; Saura et al., 2014; Solar 

et al., 2015). Em outras palavras, além das condições ambientais e heterogeneidade dos 

fragmentos florestais, a dinâmica da paisagem no tempo e no espaço também influencia 

o estabelecimento e a composição de espécies, e, portanto, a manutenção das florestas 

secundárias (Chazdon et al., 2009; Ewers et al., 2013).  

As alterações que ocorrem nas paisagens geralmente não são aleatórias, ao 

contrário, mudanças desproporcionais ocorrem em determinadas áreas. Em paisagens 

agrícolas, a supressão da vegetação florestal ocorre principalmente em áreas planas, em 

altitudes mais baixas e em regiões de solos férteis, que são áreas de maior aptidão para 

as práticas agrícolas. Essas áreas são propensas a manter menor número de fragmentos 

de vegetação natural, geralmente de tamanhos reduzidos, ao passo que os maiores 

remanescentes persistem em áreas de menor aptidão agrícola, ou mesmo áreas 

inadequadas para o desenvolvimento de centros urbanos, com solos mais pobres, 

terrenos declivosos ou planícies alagáveis (Bennett & Saunders, 2010). Este padrão de 
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ocupação e ordenamento do território tem sérias consequências para a conservação da 

biodiversidade, uma vez que áreas com diferentes tipos de solo e declividade tendem a 

abrigar conjuntos distintos de espécies (Barberis et al., 2002; Decocq, 2002). Por 

consequência, os fragmentos que restam na paisagem geralmente representam uma 

amostra parcial e enviesada da biota original (Bennett & Saunders, 2010). 

Existe, portanto, uma forte influência histórica sobre a mudança das paisagens, 

de forma que os fragmentos remanescentes e as espécies que eles abrigam, assim como 

os regimes de perturbação que experimentam, são um legado da ocupação do território 

e das atividades de uso do solo ao longo do tempo (Ewers et al., 2013; Lunt & Spooner, 

2005; Metzger et al., 2009).  

No Brasil, a agricultura inicialmente se desenvolveu de forma intensiva nas 

regiões do sul e sudeste do país, que abrangem principalmente o bioma Mata Atlântica 

(Dean, 1996). A partir da década de 1930, com o desenvolvimento do setor industrial 

aliado ao processo de urbanização, a fronteira agrícola passou a avançar em direção à 

região central do país, diante da disponibilidade de terras agricultáveis (Lacerda et al., 

2010; Silva, 2000). A transformação da agricultura aconteceu a partir de meados da 

década de 1960, quando o país se inseriu no contexto da modernização e 

desenvolvimento. Devido ao esgotamento de terras disponíveis para a ocupação 

agropecuária e à necessidade de aumento da produtividade agrícola, houve o 

direcionamento da produção para novas áreas, e a consequente expansão da fronteira 

agrícola. A região do bioma Cerrado tornou-se estratégica na incorporação de novas 

áreas, tanto pela sua posição geográfica, quanto por suas características físico-

ambientais, que propiciavam a expansão da produção agropecuária nos padrões da 

agricultura moderna (Silva, 2000).  

No contexto da legislação ambiental, o primeiro Código Florestal brasileiro foi 

instituído em 1934 (Decreto Federal 23.973/1934), e buscava poupar trechos de 

vegetação nativa, localizados em áreas que desempenhassem um papel ambiental 

importante como as margens de rios e nascentes, da expansão agrícola desenfreada e 

sem planejamento (Brancalion et al., 2016). Entretanto, esta lei não estabelecia 

claramente a quantidade de vegetação e a delimitação dessas áreas nas propriedades 

rurais (Pinto et al., 2014), portanto esta falta de precisão nas definições do Decreto 
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motivou a sua revisão. Mais de 30 anos depois, a Lei n◦ 4.471 de 1965 criou uma versão 

do Código Florestal, que era mais efetiva e objetiva, com critérios mais claros para a 

conservação, restauração e o uso racional da vegetação nativa em propriedades rurais 

(Brancalion et al., 2016).  

Atualmente, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (LPVN) (Lei n◦ 12.651 de 25 

de maio de 2012, alterada pela Lei n◦ 12.727 de 17 de outubro de 2012) substituiu o 

Código Florestal de 1965, sendo conhecida popularmente como o “Novo Código 

Florestal”. Considerando o fato de que mais de 80% do território nacional é ocupado por 

propriedades rurais (Sparovek et al., 2010) e que estas abrigam mais de 53% da 

vegetação nativa remanescente no Brasil (Soares-Filho et al., 2014), o Código Florestal 

se torna o principal instrumento legal para reger o uso, a conservação e a recuperação 

de ecossistemas nativos nas propriedades rurais, garantindo serviços ecossistêmicos 

como o suprimento de água para a agropecuária e para o consumo humano, polinização 

para espécies nativas e cultivadas, além de moderar os efeitos das variações climáticas 

em cada ecossistema (Brancalion et al., 2016).  

Uma vez que compreender como o uso do solo varia no espaço e no tempo é 

importante para a previsão de mudanças na cobertura vegetal e, portanto, na 

conservação da biodiversidade (Lira et al., 2012), o objetivo deste estudo foi caracterizar 

o uso do solo em 16 paisagens agrícolas no interior do estado de São Paulo em um 

intervalo de 53 anos (1962 - 2015). Geramos métricas espaciais a partir do mapeamento 

do uso do solo das paisagens nos dois anos de análise (1962 e 2015) a fim de identificar 

as mudanças na quantidade de cobertura florestal e na estrutura das paisagens em 53 

anos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Uso do solo  

Para descrever as mudanças no uso do solo no período de 53 anos, obtivemos 

para a região de estudo fotografias aéreas verticais pancromáticas do Levantamento 

Aerofotográfico do Estado de São Paulo, na escala aproximada de 1:25.000, referente 

ao ano de 1962, sendo o registro mais antigo disponível para a região. As imagens atuais 
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(outubro de 2015) foram obtidas do mosaico Google Earth Pro, com resolução espacial 

de 15 m. As fotografias aéreas foram escaneadas com resolução de 1,5 m e 

georreferenciadas antes de serem combinados em mosaico (um para cada ano) usando 

o software ArcGIS. 

Estabelecemos um buffer com 1000 m de raio a partir do ponto central dos 16 

fragmentos florestais (ver tópico 3.2. Seleção dos fragmentos florestais) o que 

consideramos como as paisagens locais (16 paisagens). Definimos os fragmentos 

florestais como centro das paisagens, em uma abordagem fragmento-paisagem 

(Benchimol et al., 2017; Tischendorf & Fahrig, 2000), assumindo que a composição e 

configuração espacial da paisagem de entorno influenciam processos ecológicos 

diretamente relacionados à diversidade de comunidades vegetais em florestas 

secundárias, como polinização, dispersão de sementes, recrutamento e mortalidade de 

indivíduos (Fahrig, 2013; Metzger et al., 2009; Tscharntke et al., 2012).   

Categorizamos as imagens georreferenciadas do passado (1962) e atuais (2015) 

em três classes de uso do solo, utilizando a escala 1:5.000. São elas: (1) hábitat florestal 

(HF): remanescentes florestais, áreas em processo de regeneração natural ou plantios 

de restauração que apresentaram pelo menos um estrato arbóreo distinguível na 

imagem; (2) hábitat não florestal (HNF): vegetação pioneira, sem estrato arbóreo 

distinguível na imagem, e que também difere das atividades de uso do solo da matriz 

antrópica; inclui a borda imediata de fragmentos florestais, áreas alagáveis 

periodicamente onde a vegetação arbórea ainda não se desenvolveu, plantios de 

restauração florestal sem dossel definido, entre outras; (3) matriz antrópica: plantações 

de cana-de-açúcar, pastagens, plantios comerciais de espécies arbóreas madeireiras 

(Eucalyptus spp. e Pinus spp.), plantios perenes de espécies frutíferas (Citrus spp.), 

construções, estradas e leito de rios. 

O critério para escolha da escala das paisagens se baseou em dados de outros 

estudos, que registraram escalas ótimas de 600-1000 m para avaliar a riqueza e 

abundância de grupos importantes de dispersores, como aves e mamíferos (Jackson & 

Fahrig, 2015; Morante-Filho et al., 2016). Outros estudos, que testaram o efeito da 

cobertura florestal sobre a diversidade de árvores em diferentes escalas espaciais, 

mostraram que as árvores responderam melhor aos efeitos do hábitat a 1000 m (i.e., 



70 
 

 
 
 

exibiram maior quantidade de variação explicada para esta distância) (Benchimol et al., 

2017; Rocha-Santos et al, 2017). Da mesma forma, 1000 m de raio foi a melhor escala 

para prever a estrutura de comunidades de plantas no estudo de Rocha-Santos et al. 

(2016).  

 

Estrutura da paisagem 

Calculamos a porcentagem referente à área ocupada por cada categoria de uso 

do solo nas 16 paisagens de 1000 m de raio para os anos de 1962 e 2015, e verificamos 

o decréscimo ou incremento no período de 53 anos.  

A área (em hectares) dos fragmentos focais das paisagens agrícolas foi obtida 

com base nas imagens de 1962 e 2015, somente considerando a categoria HF. 

Considerando o HF, calculamos a média da Distância do Vizinho Mais Próximo 

(DVMP) para cada paisagem, além do número de manchas e o tamanho médio das 

manchas. Utilizamos o teste de Wilcoxon pareado para verificar se houve diferença 

significativa na quantidade de hábitat, DVMP, número e tamanho médio das manchas 

de floresta entre os dois anos de análise. O teste de Wilcoxon é utilizado quando se 

deseja comparar duas amostras correlacionadas, para avaliar se os postos médios 

populacionais diferem (i.e., é um teste de diferenças pareadas). A hipótese nula é de 

que a diferença entre os pares segue uma distribuição simétrica em torno de zero. A 

hipótese alternativa é de que a diferença entre os pares não segue uma distribuição 

simétrica em torno de zero (Lowry 2008).  

O cálculo das métricas espaciais foi realizado no programa ArcMap 10.5 (ESRI 

2016), com auxílio da extensão V-LATE 2.0 e as análises estatísticas no programa R 

version 3.3.0 (R Core Team, 2016). 

 

RESULTADOS  

 

Uso do solo  

Analisando separadamente as classes de uso do solo, observamos que o HF 

variou de 0 a 27,42% em 1962 (�̅=8,76), e de 5,81 a 40,88% nas paisagens atuais 
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(�̅=20,02) (Tabela 1). O HNF foi superior em relação ao HF em sete paisagens no ano de 

1962, e em quatro paisagens no ano de 2015 (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Porcentagem por classe de vegetação em 16 paisagens agrícolas no interior do estado de São 
Paulo, Brasil, nos anos de 1962 e 2015. HF: Hábitat Florestal; HNF: Hábitat Não Florestal. Valores 
destacados com asterisco (*) indicam paisagens nas quais a porcentagem de Hábitat Não Florestal foi 
superior à de Hábitat Florestal. 

 1962 (%)  2015 (%) 
 HF HNF Matriz  HF HNF Matriz 
P1 0 3,04* 96,96  5,91 0,07 94,01 
P2 3,43 1,61 94,96  7,44 8,30* 84,25 
P3 5,85 10,43* 83,72  11,58 16,51* 71,91 
P4 5,75 6,49* 87,77  12,81 3,84 83,35 
P5 1,10 6,78* 92,12  8,37 9,42* 82,21 
P6 1,64 1,78* 96,58  11,85 3,92 84,23 
P7 1,52 7,63* 90,85  21,94 2,69 75,37 
P8 12,71 5,64 81,65  21,00 1,47 77,53 
P9 23,29 17,12 59,58  40,88 8,35 50,77 
P10 4,33 3,58 92,09  29,02 1,43 69,55 
P11 27,42 0,73 71,85  29,21 2,75 68,03 
P12 25,77 2,55 71,67  26,22 7,69 66,09 
P13 4,96 2,33 92,70  39,40 0,98 59,63 
P14 17,30 4,62 78,09  27,47 4,41 68,13 
P15 2,08 4,27* 93,65  8,90 10,41* 80,69 
P16 3,06 17,72 79,22  18,27 17,65 64,08 

 

Houve incremento de HF para todas as paisagens, com variação de 0,45 a 34,43% 

da área total da paisagem (�̅=11,25). Para o HNF, em nove paisagens houve decréscimo 

e em sete paisagens houve incremento nesta categoria de uso do solo (Tabela 2).   

Tabela 2. Alterações no intervalo de 53 anos (1962-2015) por classe de hábitat (%), e incremento total (%) 
na cobertura vegetal em 16 paisagens agrícolas no interior do estado de São Paulo, Brasil. HF: Hábitat 
Florestal; HNF: Hábitat Não Florestal. Valores destacados com asterisco (*) indicam paisagens nas quais o 
incremento de HNF foi superior ao de HF. 

 HF HNF Total  HF HNF Total 

P1 5,91 -2,96 2,95 P9 17,58 -8,77 8,81 
P2 4,01 6,70 10,71* P10 24,69 -2,15 22,54 
P3 5,74 6,07 11,81* P11 1,79 2,02 3,81* 
P4 7,06 -2,64 4,42 P12 0,45 5,14 5,59* 
P5 7,27 2,64 9,91 P13 34,43 -1,35 33,08 
P6 10,21 2,13 12,34 P14 10,17 -0,21 9,96 
P7 20,41 -4,94 15,47 P15 6,81 6,14 12,96 
P8 8,30 -4,17 4,12 P16 15,21 -0,07 15,14 
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O incremento total de HF observado para as 16 paisagens de 1000m de raio no 

período estudado foi de 533,7 hectares (�̅=33,36/ha/paisagem), que correspondem a 

11,3% da área total analisada, e engloba áreas em processo de regeneração natural e 

plantios de restauração florestal (não discriminados neste estudo).   

 Cinco fragmentos focais não possuíam HF em 1962, configurando HNF ou a 

matriz antrópica no passado (Tabela 3). Dez fragmentos apesentaram aumento na área 

de HF entre 1962 e 2001, e um fragmento apresentou redução (P12) (Tabela 3).  

Em 1962 a matriz antrópica era mais heterogênea, composta por pastagens 

(pasto com árvores esparsas) além de algumas áreas já apesentarem cultivo de cana-de-

açúcar. Havia quantidade muito reduzida de vegetação ao longo dos cursos d’água, e 

em alguns casos observa-se ausência de vegetação na borda dos rios, provavelmente 

relacionada à necessidade de acesso à água nas propriedades com atividade pecuária 

(Figura 1).  Em 2015 a matriz se tornou mais homogênea, sendo composta basicamente 

por cana-de-açúcar, e há uma delimitação mais clara das áreas de hábitat (Figura 2).  

 

Tabela 3. Área no ano de 1962 e no ano de 2015 (em hectares) considerando somente a classe de 
vegetação florestal natural (VF), em paisagens agrícolas no interior do estado de São Paulo, Brasil.  

Paisagem 
Área (ha) 

1962 
Área (ha) 

2015 
Paisagem 

Área (ha) 
1962 

Área (ha) 
2015 

P1 0 9,48 P9 60,24 83,88 

P2 0 6,19 P10 0 55,02 

P3 10,85 28,09 P11 75,53 79,78 

P4 7,97 9,75 P12 67,08 33,03 

P5 2,81 11,35 P13 15,65 114,90 

P6 0 3,20 P14 39,00 56,19 

P7 0 4,86 P15 3,74 26,78 

P8 30,70 44,70 P16 9,61 46,99 
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Figura 1. Fotografias aéreas das 16 paisagens agrícolas estudadas no estado de São Paulo, Brasil, para o 
ano de 1962. 
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Figura 2. Imagens de satélite das 16 paisagens agrícolas estudadas no estado de São Paulo, Brasil, para o 
ano de 2015. 
 

Estrutura da paisagem 

Houve aumento significativo na quantidade de HF nas paisagens entre os dois 

anos analisados (t= 4,95; p<0,05) (Figura 3A). Ao contrário, não houve diferença para a 

quantidade de HNF entre os dois anos estudados (t= 0,20; p>0,05) (Figura 3B). 

Considerando somente o HF, não houve diferença significativa na distância 

média em relação ao vizinho mais próximo (DVMP) (t=-2,37; p>0,05) (Figura 3C) e nem 

no tamanho médio das manchas de hábitat nas paisagens (t=0,05; p>0,05) (Figura 3D) 

entre os anos de 1962 e 2015. O número de manchas de hábitat florestal nas paisagens 

de 2015 foi maior do que em 1962 (t=3,99, p<0,05) (Figura 3E). 
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DISCUSSÃO  

 

Apesar da tendência histórica de supressão das florestas e fragmentação do 

hábitat em função das atividades agrícolas no estado de São Paulo, a avaliação do uso 

do solo nos anos de 1962 e 2015 indicou que alterações importantes na composição e 

configuração dos elementos das paisagens de entorno de florestas secundárias 

resultaram no aumento da cobertura florestal no intervalo de 53 anos.  

A primeira alteração notável nas paisagens de estudo no ano de 2015 em relação 

ao ano de 1962 foi a mudança na natureza da matriz antrópica, devido à substituição da 

atividade predominante de uso do solo na região. As paisagens se tornaram mais 

homogêneas quanto à matriz no intervalo de 53 anos em função da substituição das 

pastagens pelo cultivo de cana-de-açúcar. A expansão do cultivo de cana-de-açúcar vem 

ocorrendo de forma concentrada no Brasil, principalmente na região sudeste do país e 

ao longo da costa na região nordeste (Martinelli & Filoso, 2008). Entretanto, a expansão 

é mais expressiva no estado de São Paulo, onde se localiza a maioria das usinas de açúcar 

e álcool (Verdade et al., 2012).  

As pastagens no Brasil ainda ocupam em torno de 50% da área dos 

estabelecimentos rurais, inclusive áreas mais declivosas que detém menor potencial 

produtivo, e em muitos casos a pecuária é exercida com baixo emprego de tecnologia 

(IBGE, 2006; Silva et al., 2011). A substituição das pastagens pelo cultivo de cana-de-

açúcar na região de estudo, e a consequente intensificação na mecanização, possibilitou 

a expressão da regeneração natural em áreas de baixa aptidão agrícola e de maior 

resiliência, que provavelmente ocorreu pela liberação de trechos que anteriormente 

eram utilizados na pecuária (portanto configurando a matriz antrópica em 1962) e que 

não são passíveis de mecanização após esta mudança na atividade de uso do solo.  

Conforme observado por Rodrigues et al. (2011) em propriedades canavieiras no 

interior do estado de São Paulo, o cumprimento das leis ambientais pelos proprietários 

rurais, via planejamento agrícola e ambiental das propriedades, favorece a expressão da 

regeneração natural em áreas de baixa aptidão agrícola e possibilita a implantação de 

ações de restauração ecológica em áreas desmatadas irregularmente, especialmente 

nas APPs. Os autores sugeriram que este aumento provavelmente ocorreu devido à 
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maior pressão aplicada sobre este setor agrícola para o cumprimento da legislação 

ambiental, que levou à regularização das propriedades rurais. 

Desta maneira, além da mudança na atividade de uso do solo na região, 

impulsionada pelos contextos político e econômico, o incremento na área de vegetação 

nativa observado nas paisagens do presente estudo provavelmente também foi 

influenciado pelas transformações na legislação ambiental ao longo do tempo, 

conforme destacaram Lira et al. (2012) e Rodrigues et al. (2011) em diferentes regiões 

da Mata Atlântica. Os avanços trazidos principalmente pelo Código Florestal de 1965 e 

pela Lei de Crimes Ambientais reforçaram as diretrizes para o zoneamento e 

preservação de recursos naturais nas propriedades agrícolas, possibilitando a regulação 

mais efetiva acerca da proteção e recuperação da vegetação nativa e implicando em 

sanções para os proprietários que não cumprem a lei (Brancalion et al. 2016). Após a Lei 

de Crimes Ambientais, iniciativas de regularização ambiental de propriedades rurais 

foram alavancadas pelo mercado de commodities agrícolas com o objetivo de evitar 

sanções legais e possibilitar a certificação ambiental para atender a demandas de 

mercado (Brancalion et al., 2016). Ademais, iniciativas de responsabilidade 

socioambiental na cadeia do agronegócio levaram os produtores rurais a se engajar em 

atividades que adequavam o uso e a ocupação do solo às demandas legais e ambientais 

(Nepstad et al., 2014; Rodrigues et al., 2011). 

A variação observada no incremento de hábitat florestal entre as paisagens (0,45 

a 34,43% da área total da paisagem) reflete particularmente características do relevo e 

a presença de cursos d’água. Por exemplo, na paisagem onde o incremento de hábitat 

florestal foi menor (P12; Tabela 2) houve um decréscimo acentuado de cerca de metade 

da área de hábitat do fragmento amostrado no intervalo estudado (Figura 2). Em 

contrapartida, observamos aumento na quantidade de hábitat florestal em APPs por 

ações de restauração florestal na paisagem de entorno, o que resultou em um 

incremento final de 0,45% na área de hábitat florestal no intervalo de 53 anos. Por outro 

lado, a paisagem com incremento de 34,43% no hábitat florestal (P13; Tabela 2) 

apresentou regeneração praticamente da área total do fragmento amostrado em área 

adjacente ao curso d´água no intervalo de 53 anos (Figura 2).  

Lira et al. (2012) observaram uma redução na cobertura florestal de paisagens 

com matriz agrícola no sul do estado de São Paulo entre os anos de 1960 e 1980, 
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especialmente naquelas com 10% e 50% de cobertura vegetal remanescente. Ao 

contrário, entre os anos 1980 e 2000 houve incremento na cobertura florestal nessas 

paisagens, resultando no aumento de florestas secundárias mais jovens (~25 anos) e 

caracterizando o início do processo de “transição florestal” na região (i.e., quando o 

incremento de área florestal é superior à perda). Silva et al. (2017) verificaram um 

aumento de 102% na cobertura florestal do Vale do Paraíba no período de 1962 a 2011, 

para a porção pertencente ao estado de São Paulo. Os autores atribuíram a transição 

florestal a fatores locais, como a topografia e histórico de uso do solo, aliados a políticas 

ambientais que contribuíram para o controle do desmatamento e que estimularam 

iniciativas de adequação da produção agrícola e silvicultural nas propriedades da região, 

aumentando as áreas de menor aptidão agrícola que foram abandonadas para 

regeneração natural.     

Embora tenha ocorrido aumento na quantidade de hábitat florestal no período 

estudado, o número de manchas aumentou e não houve diminuição significativa no 

isolamento do hábitat (média da DVMP). A regeneração natural da vegetação ciliar e a 

restauração florestal em APPs geralmente tem o efeito de conectar fragmentos isolados. 

Em alguns casos, isso pode levar a um aumento do isolamento entre as manchas de 

hábitat que foram conectadas e os fragmentos que permaneceram isolados, dando a 

falsa impressão de um efeito negativo. No entanto, aumentar a permeabilidade da 

matriz ou inserir elementos que facilitem o movimento entre as manchas de hábitat 

(corredores), aumentando a conectividade funcional, são estratégias que podem 

favorecer a conservação da biodiversidade em paisagens agrícolas fragmentadas (Villard 

& Metzger, 2013; Tscharntke et al., 2012). 

Os resultados obtidos sugerem que, apesar do antigo histórico de degradação e 

da porcentagem de cobertura florestal na maioria das paisagens estar abaixo do limiar 

de resiliência sugerido por alguns estudos (30%) (Tambosi et al., 2014; Villard & Metzger, 

2014), paisagens com agricultura altamente tecnificada podem apresentar resiliência 

ecológica e potencial para regeneração de florestas, especialmente nos trechos de 

menor aptidão agrícola. Este potencial pode ser reforçado com o planejamento agrícola 

e ambiental das propriedades rurais, e ações de restauração ecológica nas áreas 

protegidas pela legislação ambiental e que foram ilegalmente desflorestadas (Garcia et 

al., 2013; Rodrigues et al., 2011).  
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É necessário mencionar que a quantidade de hábitat no ano de 2015 nas 

paisagens estudadas foi muito superior às porcentagens encontradas nos municípios da 

região de estudo (SIFESP, 2010), possivelmente devido ao critério utilizado para o 

estabelecimento das paisagens, tendo a floresta secundária como ponto central.  

Por fim, cabe destacar que apesar do resultado positivo de incremento de hábitat 

florestal em todas as paisagens estudadas, se torna necessário considerar a localização 

e a qualidade das florestas em futuras abordagens, para melhor compreender de que 

forma o incremento de vegetação pode estar mascarando a substituição de florestas 

primárias por florestas mais jovens e menos diversas. Também é pertinente questionar 

se as florestas mais jovens estariam favorecendo a conectividade da paisagem, 

contribuindo para a manutenção dos processos ecológicos e para a conservação da 

biodiversidade em regiões de agricultura intensiva. 

 

CONCLUSÕES 

 

A análise da dinâmica da cobertura florestal em 16 paisagens agrícolas entre os 

anos de 1962 e 2015 indica que diversos aspectos contribuíram de forma sinérgica para 

o aumento da cobertura florestal observada no intervalo de 53 anos.  

Os contextos político e econômico exerceram influência relevante sobre a 

atividade predominante de uso do solo ao longo do tempo, alterando a natureza da 

matriz e a estrutura das paisagens. Instrumentos legais desenvolvidos na tentativa de 

frear o processo de desmatamento e a exploração desordenada de recursos naturais, 

foram capazes de mitigar alguns impactos negativos da expansão agrícola e urbana. 

Especialmente para o setor canavieiro, com a Lei de Crimes Ambientais e a consequente 

necessidade de certificação ambiental para atender demandas de mercado, houve um 

aumento da regularização das propriedades rurais quanto à legislação ambiental, 

através de iniciativas de adequação agrícola e ambiental das propriedades canavieiras 

da região. O planejamento agrícola e ambiental das propriedades rurais e a 

regularização em concordância com a legislação ambiental favoreceram a expressão da 

regeneração natural em áreas de menor aptidão agrícola, e, juntamente com ações de 

restauração florestal nas APPs, resultaram no aumento da cobertura florestal 

observada.  
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As mudanças nas atividades de uso do solo e, concomitantemente, na legislação 

ambiental, podem influenciar de forma significativa a quantidade de hábitat florestal 

em paisagens agrícolas de regiões com antigo histórico de ocupação. 

Ressaltamos a importância do cumprimento da legislação ambiental pelos 

proprietários rurais, com ênfase no planejamento agrícola e ambiental aliado a ações de 

restauração ecológica, para o incremento de vegetação nativa em regiões onde a 

cobertura florestal já foi muito reduzida (~10%). O zoneamento efetivo dos recursos 

naturais e das atividades de produção nas propriedades agrícolas é fundamental para a 

restabelecimento da cobertura florestal e, consequentemente, para a manutenção da 

biodiversidade em paisagens fragmentadas.   
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CAPÍTULO 2 

 

O PAPEL DE FLORESTAS SECUNDÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE 

VEGETAL REGIONAL EM PAISAGENS AGRÍCOLAS COM MATRIZ DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

RESUMO  

 

Em regiões agrícolas com histórico de degradação muito antigo, as florestas secundárias 

de propriedades agrícolas particulares constituem os únicos hábitats florestais, atuando 

na manutenção da biodiversidade remanescente. Isso ressalta a necessidade de estudos 

que avaliem a contribuição dessas florestas para a conservação da diversidade vegetal 

regional em paisagens fragmentadas. Neste estudo, avaliamos a estrutura e diversidade 

das comunidades vegetais em 16 florestas secundárias inseridas em paisagens agrícolas 

dominadas por cultivo de cana-de-açúcar. Considerando o conjunto das 16 florestas, 

demos ênfase para a riqueza de espécies, distribuição de abundâncias entre as espécies, 

frequência de ocorrência e composição de espécies nos componentes (1) arbóreo, (2) 

regenerante arbóreo e (3) regenerante não arbóreo. Comparamos a riqueza de espécies 

arbustivas e arbóreas amostradas nesses fragmentos florestais com listas de espécies 

registradas em três Unidades de Conservação (UCs) para verificar a contribuição dessas 

florestas para a conservação da diversidade vegetal regional. Utilizamos a decomposição 

multiplicativa da diversidade em duas escalas espaciais (entre e intra fragmentos), 

visando inferir sobre o processo de homogeneização/diferenciação biótica em paisagens 

agrícolas. Também calculamos a partição da diversidade β nos componentes turnover e 

aninhamento para identificar o processo subjacente responsável pela dissimilaridade 

florística nas duas escalas espaciais analisadas. A maioria das espécies amostradas nos 

componentes arbóreo e regenerante arbóreo são não pioneiras e típicas de floresta, 

com dispersão zoocórica e tamanho médio de semente. No componente regenerante 

não arbóreo, as trepadeiras foram o hábito de crescimento mais representativo (57,1% 

das espécies) e a síndrome de dispersão predominante foi não zoocórica. As florestas 

secundárias apresentaram um total de 320 espécies arbustivas e arbóreas, sendo 221 

espécies compartilhadas com pelo menos uma das UCs da região e 99 espécies foram 

exclusivas dos fragmentos. Observamos valores elevados de diversidade β, com 

contribuição predominante do turnover, nas duas escalas espaciais analisadas e em 

todos os componentes vegetais, apontando para o processo de diferenciação florística 

na região, o que ressalta o valor conjunto dessas áreas para a conservação da 

biodiversidade. Os resultados obtidos apontam para a resiliência e potencial de 

regeneração das florestas secundárias em paisagens agrícolas, e evidenciam o seu papel 

complementar ao das UCs para a conservação da diversidade vegetal em regiões 

intensamente fragmentadas, tornando iminente a necessidade de incluí-las em políticas 

públicas na esfera da conservação.  
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INTRODUÇÃO 

 

As atividades antrópicas, em especial a supressão de florestas para uso agrícola 

do solo, têm alterado profundamente a maioria dos ecossistemas naturais ao redor do 

planeta (Steffen et al., 2015). As consequências do processo de perda e fragmentação 

do hábitat incluem mudanças na estrutura das comunidades (Dornelas et al., 2013) e 

perda de biodiversidade em diferentes escalas (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Barlow et 

al., 2016; Newbold et al., 2015; Solar et al., 2015).  

A perda de hábitat florestal tem transformado a maioria das florestas tropicais 

em mosaicos de fragmentos imersos em matriz agrícola (Hansen et al., 2013; Lewis et 

al., 2015; Wright & Muller-Landau, 2006), onde a biodiversidade é constantemente 

ameaçada pela recorrência de perturbações. Muitas paisagens na região tropical são 

dominadas por agricultura intensiva, frequentemente monoculturas, onde as florestas 

geralmente se encontram isoladas ou restritas às áreas de baixa aptidão agrícola 

(Chazdon et al., 2009a; Farah et al., 2017; Ribeiro et al., 2009; Rodrigues et al., 2011; 

Tabarelli, 2010; Tabarelli et al., 2008). Essas florestas compreendem remanescentes 

florestais degradados por atividades antrópicas, como a extração seletiva de madeira, 

que ainda mantém elementos da sua estrutura original (Aronson et al., 2011; Farah et 

al., 2014; Metzger et al., 2009) e áreas onde a vegetação foi totalmente suprimida e se 

encontram em processo de regeneração natural (Aronson et al., 2011; Barlow et al., 

2007; van Breugel et al., 2013). Este cenário complexo, que une degradação e 

regeneração da vegetação, demanda estudos que possibilitem compreender a dinâmica 

de perda de espécies e de estruturação das comunidades ao longo da sucessão florestal, 

elucidando a contribuição das florestas secundárias para a conservação da 

biodiversidade em paisagens agrícolas (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Barlow et al., 

2007; Chazdon et al., 2009b; Gardner et al., 2009; Saura et al., 2014; Solar et al., 2015).  

Historicamente, pesquisas sobre biodiversidade e estudos ecológicos na região 

tropical têm como principal foco áreas com alta diversidade de plantas e animais – 

reservas naturais ou outras áreas protegidas com baixos níveis de intervenção humana 

(Fazey et al., 2005; Gibson et al., 2011) – ou são realizados em regiões que ainda detém 

elevada cobertura florestal, em paisagens com áreas extensas de hábitat, onde as 

condições são mais favoráveis para a manutenção dos fluxos biológicos e processos 
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ecológicos (Barlow et al., 2007; Cabacinha & de Castro, 2009; Laurance et al., 2006; 

Santos et al., 2007). No entanto, esta não é a realidade da maioria das florestas tropicais, 

localizadas além dos limites das áreas protegidas, em paisagens afetadas por diferentes 

atividades antrópicas (DeFries et al., 2005; Chazdon et al., 2009a; Foley et al., 2011; 

Hansen & De Fries, 2007), frequentemente agricultura intensiva (Beca et al. 2017; Farah 

et al. 2017). 

Em regiões com histórico de degradação mais antigo, onde o uso do solo foi 

alterado constantemente, e a cobertura florestal e a resiliência ecológica foram muito 

reduzidas (Tambosi et al., 2014; Tscharntke et al., 2012; Villard & Metzger, 2014), as 

paisagens são compostas por fragmentos florestais, geralmente pequenos e isolados 

(Farah et al., 2017), onde o estabelecimento de extensas áreas protegidas já não se faz 

possível (Schwartz, 1999). Nesses casos, as pequenas florestas secundárias constituem 

os únicos hábitats florestais, atuando na manutenção da biodiversidade remanescente 

(Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Chazdon et al, 2009b; Ferraz et al., 2014; Poorter et al., 

2016; Solar et al., 2015; Rey Benayas & Bullock, 2012). Alguns estudos ressaltaram que 

florestas tropicais de paisagens antrópicas fragmentadas têm se tornando taxonômica 

e funcionalmente empobrecidas, dominadas por espécies e grupos funcionais típicos de 

estágios iniciais da sucessão florestal, caracterizando o processo de homogeneização 

biótica (Costa et al., 2012; Dirzo et al., 2014; Girão et al., 2007; Lima et al., 2015; Lôbo 

et al., 2011; Oliveira et al., 2008; Pütz et al., 2011; Santos et al., 2008; Tabarelli et al., 

2012, 2004, 1999), sugerindo baixo valor dessas áreas para a conservação da 

biodiversidade remanescente.  

É inegável o papel das florestas primárias para a conservação da biodiversidade 

(Barlow et al., 2007; Gibson et al., 2011), entretanto, florestas secundárias de paisagens 

antrópicas podem manter elevado número de espécies e grupos funcionais essenciais, 

preservando parcela significativa da flora e fauna regionais (Arroyo-Rodríguez et al., 

2013, 2009; Beca et al., 2017; Dahal et al., 2014; Farah et al., 2017; Tabarelli et al., 2012; 

Santos et al., 2007; Solar et al., 2015), muitas vezes negligenciada pelas políticas de 

conservação devido à comprometida integridade biológica que essas florestas 

apresentam (Newbold et al., 2016). Além disso, essas florestas atuam como fontes de 

propágulos para áreas do entorno e também facilitam o movimento da fauna pelas 
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paisagens, reduzindo desta forma o isolamento do hábitat (Boscolo et al., 2008; 

Martensen et al., 2012; Mueller et al., 2014; Ribeiro et al., 2009; Rodrigues et al., 2011). 

O valor das florestas secundárias para a conservação está ligado às espécies que 

estas abrigam e às suas exigências ecológicas (Lôbo et al., 2011; Magnago et al., 2014; 

Santos et al., 2008), uma vez que algumas espécies demandam condições ambientais 

específicas, ficando restritas aos fragmentos mais conservados (Laurance et al., 2012; 

Oliveira et al., 2008; Wright, 2005). A análise da diversidade beta (β), que revela a 

dissimilaridade na composição de espécies entre localidades, é uma ferramenta 

importante na avaliação de como a distribuição das espécies é afetada pelas mudanças 

das paisagens antrópicas, e fornece informações cruciais para guiar ações voltadas à 

conservação da biodiversidade em regiões muito alteradas (Socolar et al., 2015). A 

decomposição da diversidade β nos componentes turnover e aninhamento permite 

identificar o processo subjacente responsável pela dissimilaridade florística entre áreas. 

O aninhamento ocorre quando as biotas de locais com menor número de espécies são 

subconjuntos das biotas em sites mais ricos (Baselga, 2010), refletindo um processo não 

aleatório de perda (ou ganho) local de espécies (portanto é uma variação decorrente da 

riqueza de espécies) como consequência de qualquer fator que promova a 

desagregação ordenada das assembleias. Se a diversidade β é determinada pelo 

aninhamento, então as espécies generalistas, com maior capacidade de dispersão, 

devem ser favorecidas em regiões de uso intensivo da terra, resultando em 

homogeneização biótica (Solar et al., 2015). Ao contrário, o turnover implica na 

substituição de algumas espécies por outras, como consequência do processo de 

estruturação das comunidades, restrições ambientais espaciais e/ou temporais 

(Baselga, 2010), indicando diferenciação biótica.  

Em virtude do intenso e antigo histórico de degradação na Mata Atlântica 

brasileira, hoje restam somente 12,4% da cobertura original (Fundação SOS Mata 

Atlântica, 2017), a maioria distribuída em pequenos fragmentos (< 50 hectares) (Ribeiro 

et al., 2009). Menos de 3% da vegetação remanescente na Mata Atlântica de interior 

estão protegidos em Unidades de Conservação (UCs), o restante está localizado 

principalmente em propriedades agrícolas privadas (Soares-Filho et al., 2014). O cenário 

nessas paisagens agrícolas – considerando as diferentes idades das florestas somadas 

ao isolamento do hábitat e aos regimes locais de perturbação – revela um mosaico de 
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manchas florestais sob condições ambientais muito distintas, implicando em diferentes 

capacidades de abrigar espécies (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Farah et al., 2017; 

Machado et al., 2016; Solar et al., 2015). Neste sentido, o conhecimento sobre a 

estrutura e diversidade das comunidades vegetais em florestas secundárias ainda é 

incipiente para regiões agrícolas intensamente fragmentadas (Farah et al., 2017), 

destacando a importância de incluí-las nos estudos ecológicos.  

O objetivo deste estudo foi avaliar a contribuição de florestas secundárias para 

a conservação da diversidade vegetal em paisagens agrícolas fragmentadas. 

Considerando o conjunto das florestas amostradas, avaliamos a estrutura das 

comunidades vegetais, dando ênfase para a riqueza de espécies, distribuição de 

abundâncias entre as espécies, frequência de ocorrência e composição de espécies nos 

componentes (1) arbóreo, (2) regenerante arbóreo e (3) regenerante não arbóreo. 

Fizemos uma análise descritiva utilizando grupos funcionais, a fim de verificar quais 

grupos são predominantes em florestas de paisagens agrícolas fragmentadas.  

Calculamos a decomposição multiplicativa da diversidade e a partição da 

diversidade beta (β) nos componentes turnover e aninhamento entre as florestas e 

também entre as parcelas (intra fragmento), a fim de inferir sobre o processo de 

homogeneização/diferenciação florística. Esperamos encontrar valores baixos e muito 

distintos de diversidade local (α) para os diferentes componentes vegetais nas duas 

escalas (Krauss et al., 2003; Kuussaari et al., 2009; Tscharntke et al., 2012), refletindo o 

antigo histórico de uso do solo e a perda de cobertura florestal na região. Por outro lado, 

analisando a diversidade das florestas conjuntamente (gamma - ɣ) e a dissimilaridade 

entre elas (β), esperamos observar valores elevados. Ainda, esperamos que a 

substituição de espécies (turnover) tenha maior contribuição para o valor da diversidade 

β, indicando que distintos regimes locais de perturbação podem levar à perda 

diferencial de espécies e à estruturação diferencial das comunidades ao longo da 

sucessão secundária, aumentando as diferenças na composição florística entre as 

florestas em paisagens agrícolas fragmentadas (Arroyo-Rodríguez et al., 2015, 2013; 

Laurance et al., 2007; Tscharntke et al., 2012). No entanto, a perda diferencial de 

espécies localmente, poderia levar à dominância de algumas espécies generalistas na 

escala do fragmento (intra fragmentos), resultando em comunidades aninhadas. Tais 

resultados apontariam para o processo de diferenciação florística entre as florestas 
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secundárias na região de estudo, e à homogeneização florística na escala intra 

fragmentos (Arroyo-Rodríguez et al., 2013), ressaltando que o valor conjunto das 

florestas secundárias ultrapassa a contribuição individual para a conservação da 

diversidade vegetal regional.   

 

MATERIAL E MÉTODOS  

Descritores estruturais e riqueza 

 

Para avaliar a estrutura e diversidade da comunidade vegetal nos fragmentos 

amostrados, obtivemos a riqueza e o número de indivíduos amostrados por floresta, e 

para os três componentes de análise, considerando o conjunto das 16 florestas. Os três 

componentes são: (1) componente arbóreo, que compreende os indivíduos arbustivos, 

arbóreos e palmeiras com CAP ≥ 10 cm; (2) componente regenerante 

arbustivo/arbóreo (neste capítulo também chamado de “componente regenerante”), 

que compreende os indivíduos de espécies arbustivas, arbóreas e palmeiras ≥ 50 cm e 

com CAP < 10 cm; e (3) componente regenerante não arbóreo (neste capítulo também 

chamado de “componente não arbóreo”), que compreende as ervas, subarbustos e 

arbustos residentes do sub-bosque, além das epífitas e trepadeiras. Para ervas, arbustos 

e subarbustos amostramos o número de indivíduos por espécie/morfoespécie, com 

exceção do hábito de crescimento erva graminóide (gramíneas), para o qual utilizamos 

dados de incidência (presença/ausência). Quanto às epífitas, amostramos todos os 

indivíduos vasculares que ocorreram sobre as árvores das subparcelas ou indivíduos 

enraizados no chão. Para as trepadeiras, amostramos indivíduos lenhosos e não 

lenhosos ≥ 50 cm e CAP < 10 cm.  

Utilizamos os diagramas de Whittaker ou curvas de dominância-diversidade para 

explorar a variação na abundância e os padrões de dominância de espécies nos três 

componentes (Whittaker, 1967). Utilizamos o estimador de riqueza não paramétrico 

Chao 1 para estimar a riqueza por floresta e por componente de análise. Este método 

utiliza o número de espécies raras na amostra, representadas por apenas um indivíduo 

(singletons) e por apenas dois indivíduos (doubletons). A estimativa de riqueza é 

calculada pela equação SChao1 = S + F1
2/2F2

2, onde SChao1 é a riqueza estimada, S é a 

riqueza observada, F1 é o número de espécies que apresentaram somente um indivíduo 
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amostrado e F2 é o número de espécies com apenas 2 indivíduos amostrados (Chao, 

1984). Os valores observados de riqueza foram transformados em percentual frente ao 

estimado para auxiliar na discussão sobre a suficiência amostral.  

 Obtivemos descritores fitossociológicos a fim de verificar a contribuição das 

espécies para a estrutura da comunidade de plantas nos fragmentos florestais inseridos 

em paisagens agrícolas. Para o total de espécies amostradas e para os componentes 

regenerante e não arbóreo obtivemos a frequência absoluta (FA), a frequência relativa 

(FR) e densidade absoluta (DA). Para o componente arbóreo obtivemos densidade 

absoluta (DA), densidade relativa (DR), dominância absoluta (DoA), dominância relativa 

(DoR), frequência absoluta (FA), frequência relativa (FR) e índice de valor de importância 

(VI).  

As análises foram realizadas no programa R version 3.3.0 (R Core Team, 2016), 

pacote vegan (Oksanen et al., 2011). Para os descritores fitossociológicos utilizamos a 

função “fitoR” (Silva et al., 2013) (http://labdendro.com/blog/2013/06/08/nova-versao-

do-script-fitor/).  

 

Grupos funcionais em paisagens agrícolas fragmentadas   

 

As espécies foram separadas em cinco grupos funcionais com base em 

características morfológicas e que refletem o papel das espécies para a estrutura 

florestal, armazenamento de carbono, para o fornecimento de recursos e manutenção 

de fluxos biológicos nas paisagens (Bongers et al., 2009; Magnago et al., 2014; Tabarelli 

et al., 2010; Tabarelli & Peres, 2002). Os grupos funcionais foram estabelecidos com 

base em: (1) estratégia ecológica, (2) fisionomia de ocorrência, (3) síndrome de 

dispersão, (4) tamanho da semente e (5) densidade da madeira.  

As categorias de estratégia ecológica para o componente arbóreo e para o 

componente regenerante foram estabelecidas com base no requerimento de luz para o 

estabelecimento/desenvolvimento das espécies, aliada à informação sobre a posição 

ocupada na estratificação vertical da floresta (dossel ou sub-dossel), definindo a 

ocorrência das espécies na sucessão florestal (adaptado de Poorter et al., 2006). Foram 

estabelecidas três categorias: (1.1) espécies pioneiras; (1.2) espécies não pioneiras 

típicas de dossel; (1.3) espécies não pioneiras típicas de sub-dossel. Utilizamos a 

classificação sucessional de Barbosa et al. (2015) com algumas adaptações, e a posição 
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das espécies na estrutura vertical da floresta foi determinada por especialistas (Natália 

Macedo Ivanauskas e Ricardo Ribeiro Rodrigues).  

Consideramos como pioneiras as espécies que germinam e se desenvolvem em 

condições com elevada luminosidade e que não ocorrem em ambientes sombreados. 

Espécies não pioneiras típicas de dossel podem se desenvolver em condições de 

sombreamento parcial, porém não permanecem indefinidamente no sub-bosque, 

completando seu ciclo de vida no dossel (espécies secundárias e emergentes). Espécies 

não pioneiras típicas de sub-dossel germinam, se desenvolvem e se reproduzem sob 

condições de baixa luminosidade, completando todo o ciclo de vida no sub-dossel das 

florestas (adaptado de Poorter et al. 2006). 

A estratégia ecológica para as espécies não arbóreas do estrato inferior foi 

estabelecida com base no hábito de crescimento e quanto ao hábitat de ocorrência 

(ambientes degradados ou não degradados). Foram estabelecidas quatro categorias: 

(1.1) epífitas; (1.2) gramíneas; (1.3) trepadeiras (lenhosas e não lenhosas); (1.4) espécies 

ruderais: arbustos, subarbustos ou ervas ruderais; (1.5) espécies não ruderais: arbustos, 

subarbustos ou ervas não ruderais. Adotamos a definição de Durigan et al. (2013) para 

“espécies ruderais”. Esta definição estabelece que espécies ruderais ocorrem 

principalmente em áreas degradadas por fatores antrópicos, por isso raramente são 

encontradas em ecossistemas naturais conservados (Durigan et al., 2013). A 

classificação de arbustos, subarbustos ou ervas em “ruderais” ou “não ruderais” foi feita 

com o auxílio de especialistas (Vinícius Castro Souza e Natália Macedo Ivanauskas). 

A fisionomia de ocorrência para as espécies do componente arbóreo e para o 

componente regenerante foi definida de acordo com a presença das espécies nas 

fisionomias FES, Savana Florestada (Cerradão) e Savana (Cerrado sensu stricto) do 

estado de São Paulo, referente à base de dados NeoTropTree 

(http://prof.icb.ufmg.br/treeatlan). Separamos as espécies em quatro categorias: (2.1) 

espécies típicas de floresta: que ocorrem somente na FES; (2.2) espécies generalistas: 

que ocorrem tanto na FES quanto na Savana; (2.3) espécies típicas de cerrado: que 

ocorrem exclusivamente no Cerrado sensu stricto; (2.4) espécies exóticas: espécies 

amostradas fora da sua fisionomia natural de ocorrência ou classificadas como 

cultivadas ou naturalizadas segundo o projeto Flora do Brasil 2020. 
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A dispersão de sementes foi separada em duas categorias: (3.1) espécies 

zoocóricas, (3.2) espécies não zoocóricas, com base em Barbosa et al. (2015). Para as 

espécies sem informação disponível, esta classificação foi realizada com base na 

morfologia do fruto. Espécies zoocóricas produzem diásporos envoltos em polpa 

carnuda, arilo ou outras características que são tipicamente associadas à dispersão por 

animais. Espécies não zoocóricas apresentam características que indicam dispersão por 

meios abióticos, como sementes aladas que são dispersas pelo vento, ou indicativos de 

que a dispersão ocorre somente pela deiscência ou queda dos propágulos (Magnago et 

al. 2014).  

O tamanho da semente (comprimento, em centímetros) foi obtido de Bello et al. 

(2017) e dividido em quatro categorias: (4.1) pequeno (< 0,6 cm); (4.2) médio (0,6-1,5 

cm); (4.3) grande (1,6-3,0 cm); (4.4) muito grande (> 3,0 cm) de acordo com Tabarelli & 

Peres (2002). Esta classificação foi aplicada somente para os componentes arbóreo e 

regenerante.   

Por fim, a densidade da madeira em massa seca (g/cm3) foi obtida para as 

espécies do componente arbóreo e componente regenerante na base de dados Global 

Wood Density (GWD), subseção Tropical South America (Chave et al., 2009) 

(http://hdl.handle.net/10255/dryad.235). Para as espécies identificadas apenas até o 

nível de gênero e para as espécies ausentes na base de dados GWD, utilizamos a 

densidade média da madeira para o gênero (seguindo Flores & Coomes, 2011; Hawes et 

al., 2012; Magnago et al., 2014). As categorias de densidade da madeira estabelecidas 

foram: (5.1) < 0,5 g/cm3; (5.2) 0,5-0,8 g/cm3; (5.3) > 0,8 g/cm3. 

Optamos por não excluir as espécies sem classificação dentro dos grupos 

funcionais, portanto essas foram agrupadas em uma categoria denominada “não 

classificadas” em cada grupo. Calculamos a porcentagem de espécies e de indivíduos 

para cada categoria nos três componentes de análise.  

A lista geral de espécies amostradas com a classificação nos grupos funcionais 

está disponível no Apêndice A.  
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Contribuição para a conservação da diversidade vegetal regional 

  

Para analisar os padrões de diversidade florística de cada componente vegetal 

em duas escalas espaciais (entre fragmentos e intra fragmentos), utilizamos a 

decomposição multiplicativa da diversidade (os chamados números Hill) (Jost, 2007). Os 

números Hill (qD) representam diversidades verdadeiras, pois obedecem ao princípio de 

replicação (Jost, 2007; Tuomisto, 2010).  

As fórmulas para as diversidades gamma (qDγ) e alpha (qDα) são detalhadas em 

Jost (2007). A diversidade β é calculada como: qDβ =qDγ/ qDα e pode ser interpretada 

como o "número efetivo de comunidades completamente distintas" (Jost, 2007), pois 

varia entre 1 (quando todas as comunidades são idênticas) e o número de comunidades 

(quando todas as comunidades são completamente diferentes entre si). As diversidades 

alpha e gamma dependem do parâmetro q (ordem q), que determina a sensibilidade da 

medida às abundâncias relativas (Jost, 2007; Tuomisto, 2010). Quando q = 0, a 

diversidade representa a riqueza de espécies, portanto não é sensível às abundâncias e 

dá um peso desproporcional às espécies raras (Tuomisto, 2010). Quando q = 1, a 

diversidade é equivalente ao exponencial do índice de Shannon e pesa cada espécie de 

acordo com sua abundância na comunidade, sem favorecer espécies raras ou 

abundantes (Jost, 2007). O número Hill da ordem 1 pode ser interpretado como o 

número de "espécies típicas" na comunidade (Chao et al., 2012). Quando q = 2, a 

diversidade é equivalente ao inverso da concentração de Simpson, portanto, as espécies 

abundantes são favorecidas e as espécies raras são descontadas, o que pode ser 

interpretado como o número de espécies "muito abundantes" ou "dominantes" na 

comunidade (Chao et al., 2012; Jost, 2010). 

Para avaliar as mudanças na diversidade β em duas escalas espaciais, 

consideramos as seguintes decomposições, da maior para a menor: (i) beta entre 

fragmentos: βfrag = γregião/αfrag; e (ii) beta intra fragmentos (entre parcelas): βparc = 

γfrag/αparc. 

A partição multiplicativa da diversidade foi realizada no pacote estatístico 

‘vegan’ pela função 'multipart ()', usando a família de diversidade paramétrica R'enyi, 

conforme proposto por Jost (2006, 2007). Os componentes esperados da diversidade 

(α, β e ɣ) foram calculados 1000 vezes por aleatorizações (individual based) na matriz de 
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dados da comunidade pelo método r2dtable em 'oecosimu', no qual os modelos nulos 

são usados para avaliar a estatística. 

Utilizando dados de presença e ausência para os três componentes vegetais, 

fizemos a partição da diversidade β nos componentes aninhamento (ganho/perda de 

espécies) e turnover (substituição de espécies) utilizando os índices de Sørensen (βSOR) 

e Simpson (βSIM) (Baselga, 2010). βSOR mede a diversidade β total e inclui variação na 

composição de espécies tanto pelo processo de turnover quanto pelo de aninhamento. 

βSIM é independente da variação na riqueza de espécies, portanto mede apenas o 

turnover. A diferença entre os valores representa o componente aninhamento da 

diversidade β, conforme a fórmula βNES = βSOR - βSIM (Baselga 2010, 2012). A partição 

de diversidade β foi feita no pacote estatístico betapart pela função 'beta.multi ()' 

(Baselga & Orme, 2012) no programa R (R Core Team, 2016).  

A decomposição multiplicativa da diversidade e a partição da diversidade β em 

turnover e aninhamento foi calculada para (1) componente arbóreo, (2) componente 

regenerante arbóreo e (3) componente regenerante de trepadeiras (excluímos as outras 

formas de crescimento para esta análise).  

Posteriormente, comparamos a riqueza de espécies arbustivas e arbóreas dos 16 

fragmentos com listas de espécies das Unidades de Conservação (UCs) presentes em um 

buffer de 150 km estabelecido a partir de um centroide gerado com base na posição dos 

16 fragmentos florestais amostrados (Figura 3). Utilizamos este critério de seleção para 

as áreas de referência (UCs) pelos seguintes motivos: (1) escolhemos UCs como 

referências para a flora regional por serem áreas protegidas, com legislação própria 

(SNUC - Lei 9.985/2000) ligadas a políticas públicas na esfera da conservação da 

biodiversidade e, embora nem todas as UCs sejam de fato florestas primárias 

conservadas, em geral são áreas mais extensas de florestas a fim de assegurar que 

amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas estejam adequadamente representadas no território nacional, podendo 

ser consideradas redutos da fauna e flora e, portanto, áreas de referência no caso deste 

estudo; (2) escolhemos um buffer de 150 km ao redor da área de estudo a fim de 

abranger as UCs mais próximas aos fragmentos florestais amostrados, considerando que 

haja maior semelhança entre condições ambientais e abióticas (clima, solo, relevo) 

sendo, desta forma, mais coerente comparar a composição florística dos fragmentos 
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florestais com essas áreas do que com UCs geograficamente mais distantes (por 

exemplo Estação Ecológica Caetetus, em Galha-SP).  

As UCs para as quais obtivemos a lista de espécies foram: Parque Estadual de 

Porto Ferreira, Parque Estadual de Vassununga e Estação Ecológica de Ribeirão Preto. O 

Parque Estadual de Porto Ferreira possui 611,55 hectares e compreende as 

fitofisionomias Floresta Estacional Semidecidual (FES), Savana Florestada (Cerradão) e 

Cerrado sensu stricto, além de áreas de plantio de Pinus spp (1,40 ha). O Parque Estadual 

de Vassununga possui 2.069,24 hectares, divididos em seis glebas: Capão da Várzea 

(12,10 ha); Praxedes (152,75 ha); Maravilha (127,08 ha); Capetinga Leste (236,56 ha); 

Capetinga Oeste (327,83 ha) e Pé-de-Gigante (1.212,92 ha). As cinco primeiras glebas 

citadas apresentam vegetação de FES, e a gleba Pé-de-Gigante compreende Cerradão, 

Cerrado sensu stricto, Campo cerrado, Campo úmido e FES. A Estação Ecológica de 

Ribeirão Preto possui 154,16 hectares, e é constituída principalmente por vegetação da 

FES (Jordão, 2011).  

As listas de espécies foram obtidas no site da WWF, que traz dados oficiais sobre 

as UCs do Brasil (disponível em http://observatorio.wwf.org.br/), e nos planos de 

manejo das áreas, quando necessário. Existem outras UCs que estão incluídas no buffer 

de 150 km, mas não tivemos acesso à lista de espécies.  

Para esta análise, o filtro utilizado para hábito de crescimento a partir do 

resultado do Plantminer abrangeu os termos “arbusto”, “arbusto/árvore”, 

“arbusto/árvore/liana”, “arbusto/árvore/subarbusto” e “árvore” para esta comparação. 

Tanto para as listas de espécies das UCs quanto para os fragmentos florestais 

desconsideramos as espécies identificadas somente até o nível de gênero. Para os 16 

fragmentos do presente estudo também desconsideramos as espécies exóticas 

registradas (10 espécies).  

Utilizamos somente as espécies arbustivas e arbóreas para esta análise devido 

ao viés na amostragem de espécies para as listas oficiais das UCs, que claramente 

prioriza espécies arbustivas e arbóreas no estado de São Paulo (Durigan et al., 2008). 

Portanto não seria coerente incluir as espécies não arbóreas nesta comparação, uma 

vez que no presente estudo realizamos amostragem sistematizada para essas formas de 

crescimento vegetal.  
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Figura 3. Localização das UCs da região de estudo utilizadas para a comparação da riqueza amostrada nos 

16 fragmentos florestais. O ponto verde claro representa o centroide gerado com base na posição dos 

fragmentos florestais amostrados. 

 

Verificamos o número de espécies exclusivas de cada UC, as espécies 

compartilhadas entre os fragmentos e UCs, e espécies que ocorreram exclusivamente 

nos 16 fragmentos florestais. Utilizamos diagramas de Venn para identificar a 

intersecção do número de espécies entre as áreas.  

 Por fim, para as espécies arbustivas e arbóreas calculamos a diversidade β e sua 

partição em turnover e aninhamento somente para as UCs, somente para os fragmentos 

e conjuntamente para todas as áreas (fragmentos e UCs), a fim de verificar se os 

fragmentos florestais contribuem para o aumento da diversidade β na região de estudo. 

 
 

RESULTADOS 

 

Amostramos o total de 16.209 indivíduos nos 16 fragmentos florestais (área 

amostral total de 2 ha; 1,6 ha no estrato superior e 0,4 ha no estrato inferior), 

totalizando 556 espécies vegetais arbóreas e não arbóreas identificadas no mínimo até 

o nível de gênero, distribuídas em 87 famílias e 308 gêneros. No estrato superior 

registramos 3.312 indivíduos, pertencentes a 264 espécies e 56 famílias (área total 

amostrada: 1,6 hectares). Dessas espécies, somente 51 espécies (19%) não foram 
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registradas no componente regenerante das 16 florestas. No estrato inferior 

registramos 12.897 indivíduos, pertencentes a 505 espécies e 84 famílias (área total 

amostrada: 0,4 hectares).  

A separação do estrato inferior em dois componentes revelou 55 famílias e 288 

espécies amostradas no componente regenerante arbóreo, e 46 famílias e 217 espécies 

amostradas no componente regenerante não arbóreo. Das 288 espécies regenerantes 

arbóreas, 75 (26%) ocorreram exclusivamente neste estrato, enquanto 213 espécies 

(74%) foram registradas tanto como indivíduos estabelecidos no estrato superior 

quanto na regeneração natural (estrato inferior). Portanto, amostramos 339 espécies 

arbustivas, arbóreas ou palmeiras (nos componentes arbóreo e regenerante) e 217 

espécies no componente não arbóreo em 16 fragmentos florestais. O estrato inferior 

acrescentou, desta forma, 292 espécies à amostragem da vegetação.  

As famílias que tiveram maior número de espécies registradas foram Fabaceae 

(59), Rubiaceae (36), Bignoniaceae (31), Sapindaceae (29), Apocynaceae (24) e 

Myrtaceae (23). Considerando os diferentes hábitos de crescimento vegetal, 

observamos maior número de espécies de árvores (173 espécies), seguido de 

arbustos/árvores (138), trepadeiras (124), arbustos (47), subarbustos (28), ervas (17), 

gramíneas (13), epífitas (10), palmeiras (5) e uma (1) espécie hemiparasita.  

Para os componentes arbóreo e regenerante arbóreo, as famílias mais 

representativas quanto ao número de espécies amostradas foram Fabaceae (52), 

Rubiaceae (23), Myrtaceae (21), Lauraceae (19) e Meliaceae (13), e compreenderam 

44,5% dos indivíduos amostrados nesses dois componentes. Para o componente não 

arbóreo, as famílias mais representativas foram Bignoniaceae (22), Sapindaceae (21), 

Apocynaceae (15) e Malpighiaceae (15), todas compostas quase exclusivamente por 

espécies de trepadeiras. Essas famílias compreenderam juntas 52,9% dos indivíduos 

amostrados no componente não arbóreo.  

Registramos 10 espécies exóticas arbustivas/arbóreas (cinco no componente 

arbóreo e sete no componente regenerante), e a mais abundante foi o café (Coffea 

arabica) com 27 indivíduos distribuídos em quatro florestas. Também registramos três 

espécies exóticas não arbóreas (lírio-do-brejo Hedychium coronarium e as gramíneas 

capim-colonião Megathyrsus maximus e capim-gordura Melinis minutiflora), ocorrendo 

em densidades localmente reduzidas (observação pessoal). 
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Cinco espécies amostradas estão ameaçadas de extinção segundo a Lista 

Vermelha da IUCN, três na categoria “vulnerável” (Cedrela fissilis, Dalbergia nigra e 

Zeyheria tuberculosa) e duas na categoria “em perigo de extinção” (Cariniana legalis e 

Ocotea odorifera).   

 

Descritores estruturais e riqueza 

 

A riqueza total variou de 90 a 187 espécies por fragmento (�̅=131,81; s=26,88). 

A riqueza de espécies do componente arbóreo variou de 40 a 67 espécies por fragmento 

(�̅=53,86; s=8,75), enquanto para o estrato inferior, a riqueza de espécies regenerantes 

arbustivas/arbóreas variou de 33 a 109 (�̅=71,06; s=20,66) e a riqueza de espécies não 

arbóreas variou de 27 a 56 por fragmento (�̅=42,19; s=9,40). A separação entre os 

hábitos de crescimento para o componente não arbóreo revelou uma variação de 2 a 12 

espécies de arbustos/subarbustos (�̅=7,43; s=2,94), 1 a 7 espécies de ervas (�̅=4,5; 

s=1,75) e 18 a 39 espécies de trepadeiras (�̅=28,63; s=6,91) entre as áreas amostradas. 

Amostramos de 61 a 81% da riqueza esperada (Chao 1) para os fragmentos florestais, e 

de 82 a 92% da riqueza esperada para os três componentes analisados (Tabela 1).     

 A densidade média de indivíduos por espécie em cada componente de análise 

foi de 8 ± 14ind/espécie.ha-1 no componente arbóreo, 75 ± 129ind/espécie.ha-1 no 

componente regenerante e 52 ± 106,3ind/espécie.ha-1 no componente não arbóreo.  

Observamos diferenças nas curvas de dominância-diversidade dos três 

componentes analisados (Figura 4A-C). O padrão geral observado indica a ocorrência de 

poucas espécies abundantes e a maioria das espécies com abundâncias intermediárias 

a reduzidas. O componente regenerante apresentou maior riqueza de espécies e 

distribuição de abundâncias mais homogênea (Figura 4B). Ao contrário, o componente 

não arbóreo apresentou distribuição de abundâncias mais heterogênea entre as 

espécies (Figura 4C). Espécies registradas apenas com um indivíduo foram consideradas 

raras, e essas abrangeram 25,4% das espécies no componente arbóreo, 12,5% das 

espécies no componente regenerante e 19,1% das espécies no componente não 

arbóreo.  

A relação entre a abundância total e frequência por componente (conjunto das 

16 florestas) revelou que as espécies mais abundantes ocorreram em pelo menos 60% 
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dos fragmentos estudados, ou seja, as espécies mais abundantes tenderam a apresentar 

maiores valores de frequência, padrão observado para os três componentes analisados 

(Figura 5A-C). 

No componente não arbóreo, as espécies mais abundantes ocorreram em pelo 

menos 75% dos fragmentos. Trichilia pallida foi registrada em todos os fragmentos no 

componente regenerante (Figura 5B). 

 
Tabela 1. Número de indivíduos (N), riqueza total amostrada (S), riqueza estimada (Chao 1) e 
porcentagem da riqueza estimada que foi amostrada (%) por fragmento e por componente. CA: 
componente arbóreo; CR: componente regenerante; CNA: componente não arbóreo. As gramíneas (13 
espécies) foram excluídas desta análise porque não tiveram a abundância registrada. 

Área N S Chao 1   
S amostrada 

(%) 
  Área N S Chao 1   

S amostrada 
(%)  

F1 394   89 130 68,5  F11 502 150 223 67,2 

F2 588 132 163 81,0  F12 342 107 173 61,8 

F3 529 112 172 65,1  F13 515 154 228 67,5 

F4 508 138 181 76,2  F14 557 142 211 67,3 

F5 557 129 216 59,7  F15 429 94 127 74,0 

F6 426 97 121 80,1  F16 420 118 189 62,4 

F7 596 123 151 81,4  CA 3312 264 321 82,2 

F8 601 159 241 66,0  CR 8635 288 313 92 

F9 562 186 291 63,9  CNA 4262 204 236 86,4 

F10 618 149 232 64,2       

 

A análise separada por hábito de crescimento indicou que as espécies mais 

abundantes para as trepadeiras também ocorreram na maior parte das florestas, com 

destaque para Serjania caracasana, Smilax fluminensis e Styzophyllum perforatum que 

ocorreram em 94% das áreas (Figura 6B). O gênero Serjania apresentou 16 espécies, 

sendo o segundo mais representativo neste estudo, assim como em outros estudos 

realizados em fragmentos florestais de FES ou Savana Florestada (Cerradão) (César, 

2014; Jordão, 2009; Udulutsch et al. 2004). 

Para os arbustos/subarbustos residentes do sub-bosque, as espécies mais 

abundantes pertencem aos gêneros Psychotria (P. racemosa, P. deflexa e P. suterella) e 

Piper (P. glabratum e P. corcovadensis), entretanto ocorreram em até 50% dos 

fragmentos florestais (Figura 6A). 
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Figura 4. Diagramas de Whittaker com as distribuições de abundâncias relativas para o componente 

arbóreo (A), componente regenerante (B) e componente não arbóreo (C) de 16 fragmentos florestais do 

interior do estado de São Paulo. 
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Figura 5. Relação entre abundância absoluta (número de indivíduos por espécie) e frequência absoluta 

por componente. A: Componente arbóreo; B: Componente regenerante e C: Componente não arbóreo. 

As seis espécies mais abundantes e mais frequentes de cada componente estão indicadas nos gráficos.  

 

 

Quanto às espécies de ervas, Dorstenia vitifolia foi a mais abundante, com 

ocorrência restrita a 25% das áreas. Dichorisandra villosula foi a espécies mais frequente 

ocorrendo em cerca de 40% das áreas. A riqueza e abundância de epífitas foi baixa nas 

florestas amostradas (Figura 6D). A espécie mais abundante (28 indivíduos) Tillandsia 

pohliana, ocorreu somente em duas áreas e a mais frequente, Oeceoclades maculata 

ocorreu somente em cerca de 40% das áreas.    

Do total de espécies registradas com abundância de indivíduos (exceto as 

gramíneas), 191 (35,2%) ocorreram em somente um fragmento florestal (Figura 7). A 

espécie mais abundante foi Guarea guidonia com 445 indivíduos registrados, seguida de 
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Figura 6. Relação entre abundância absoluta (número de indivíduos por espécie) e frequência absoluta 
por hábito de crescimento não arbórea do estrato inferior nos 16 fragmentos florestais. A: 
Arbustos/subarbustos; B: Trepadeiras; C: Ervas e D: Epífitas.  
 
 

Cordiera myrciifolia (358), Tapirira guianensis e Piper arboreum, ambas com 331 

indivíduos. Copaifera langsdorffii foi a única espécie que ocorreu em todas as áreas 

quando foram considerados os estratos superior e inferior juntos (Figura 7).  

Algumas espécies foram amostradas com mais de 30 indivíduos em somente um 

fragmento, como Geonoma schottiana (33), Magnolia ovata (35), Hedyosmum 

brasiliense (54) e Metrodorea nigra (123) (Figura 7).   

As 10 espécies do componente arbóreo com maior VI foram Tapirira guianensis, 

Guarea guidonia, Platypodium elegans, Anadenanthera peregrina, Croton piptocalyx, 

Dilodendron bipinnatum, Protium heptaphyllum, Copaifera langsdorffii, Cordiera 

myrciifolia e Ceiba speciosa (Tabela 2).  
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Figura 7. Relação entre abundância absoluta (número de indivíduos por espécie) e frequência absoluta 
para o total de espécies amostradas em 16 fragmentos florestais do interior do estado de São Paulo. 
 
 
 
Tabela 2. Descritores estruturais para as 10 espécies que obtiveram maior Índice de Valor de Importância 
(VI) em 16 fragmentos florestais do interior do estado de São Paulo. N = número de indivíduos amostrados; DA = 

densidade absoluta (no de indivíduos nos 16 fragmentos); DR = densidade relativa; DoA = dominância absoluta (área basal por 
hectare); DoR = dominância relativa; FA = frequência absoluta (% nos 16 fragmentos); FR = frequência relativa.  

Espécie N DA DR DoA DoR FA FR VI 

T. guianensis 128 80,0 4,3 1,6 5,8 81,3 1,6 3,9 

G. guidonia 126 78,8 4,2 1,5 5,5 81,3 1,6 3,7 

P. elegans 121 75,6 4,0 1,5 5,5 62,5 1,2 3,6 

A. peregrina 36 22,5 1,2 2,2 8,0 56,3 1,1 3,4 

C. piptocalyx 54 33,8 1,8 1,7 6,3 37,5 0,7 2,9 

D. bipinnatum 65 40,6 2,2 1,4 5,1 43,8 0,9 2,7 

P. heptaphyllum 91 56,9 3,0 0,6 2,3 75,0 1,5 2,3 

C. langsdorffii 60 37,5 2,0 0,6 2,1 75,0 1,5 1,9 

C. myrciifolia 105 65,6 3,5 0,2 0,7 62,5 1,2 1,8 

C. speciosa 5 3,1 0,2 1,2 4,2 18,8 0,4 1,6 

 

Grupos funcionais em paisagens agrícolas fragmentadas 

 

Espécies não pioneiras de dossel e típicas de floresta ocorreram em maior 

proporção no componente arbóreo e no componente regenerante (Tabela 3). 

Entretanto, no componente regenerante ocorreu maior proporção de indivíduos de 

espécies de sub-dossel (NPs 46,7%). Cerca de 30% das espécies amostradas nesses dois 

componentes são generalistas, ocorrendo nas fisionomias FES e também no Cerradão 
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ou em áreas de transição FES-Savana Florestada. Para o componente arbóreo a 

porcentagem de indivíduos típicos de florestas e de generalistas foi semelhante (cerca 

de 50%). Somente 5% das espécies dos componentes arbóreo e regenerante são típicas 

de Cerrado sensu stricto (Tabela 3).   

No componente não arbóreo, as trepadeiras foram o hábito de crescimento mais 

representativo abrangendo 57,1% das espécies e mais de 70% dos indivíduos 

amostrados. Em seguida estão as espécies de ervas, arbustos e subarbustos não 

ruderais, que abrangeram 19,4% das espécies e 22,8% dos indivíduos deste 

componente. Quanto à dispersão de sementes, mais de 60% das espécies e dos 

indivíduos dos componentes arbóreo e regenerante são zoocóricos. Ao contrário, no 

componente não arbóreo somente cerca de 30% das espécies e indivíduos 

apresentaram dispersão zoocórica (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Porcentagem de espécies (%S) e de indivíduos (%N) em cada grupo funcional nos componentes 
arbóreo, regenerante e não arbóreo de 16 fragmentos florestais do interior do estado de São Paulo. P = 

pioneiras; NPd = não pioneiras de dossel; NPs = não pioneiras de sub-dossel; NC = espécies não classificadas; E = epífitas; Hemi = 
hemiparasitas; Gra = gramíneas; NRud = não ruderais residentes do sub-bosque; Rud = ruderais; Trep = trepadeiras; FL = típicas de 
florestas; Gen = generalistas; Ce = típicas do Cerrado; EX = exóticas; Zoo = dispersão zoocórica; NZoo = dispersão não zoocórica; Peq 
= pequeno; Med = médio; Gd = grande; MGd = muito grande. 

                           Estrato Superior Estrato Inferior 
                   Arbóreo Regenerante Não Arbóreo 

                    %S        %N                  %S         %N                     %S          %N 

Estratégia 
ecológica 

P 14,8       23,4 P 17,4      15,9 E   4,6            1,5 
NPd 48,5       45,0 NPd 42,0      34,7 Hemi   0,5          0,02 
NPs 24,6       29,1 NPs 27,1      46,7 Gra   6,0              - 
NC 12,1        2,5 NC 13,5        2,7 NRud 19,4          22,8 
    Rud   1,1            4,8 
    Trep 57,1          70,4 
    NC   2,3            0,5 

Fisionomia 
ocorrência 

Fl 57,6      49,8 Fl 55,9     58,5 

- 

Gen 30,3      47,6 Gen 30,2     38,8 

Ce   4,9         1,6 Ce   4,9        1,2 

Ex   1,1        0,09 Ex   2,4        0,4 

NC   6,1         0,8 NC   6,6        1,1 

Dispersão 
sementes 

Zoo  67,0        74,4 Zoo 67,4      80,9 Zoo 28,6          28,2 
NZoo  33,0         25,6 NZoo 32,3      18,5 NZoo 69,1          69,5 
NC   0            0 NC   0,3        0,6 NC    2,3            2,3 

Tamanho 
semente 

Peq 27,3      26,0     Peq 28,5      26,0 

- 

Med 52,6      63,0 Med 50,7      61,6 

Gd 13,3        8,5 Gd 11,1        9,9 

MGd   5,7         0,1 MGd   3,8        0,8 

NC   1,1        0,4 NC   5,9        1,7 

Densidade 
madeira 

< 0,5 17,4       23,7 < 0,5 14,9     19,3 

- 
0,5-0,8 57,2      50,7 0,5-0,8 56,3     57,1 

> 0,8 18,2      15,7 > 0,8 18,7     14,9 

NC   7,2        9,9 NC 10,1       8,7 
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O tamanho médio de semente foi predominante nos componentes arbóreo e 

regenerante (>50% das espécies em ambos), seguido pelo tamanho pequeno, que 

abrangeu cerca de 30% das espécies em ambos os componentes. Mais de 50% das 

espécies registradas nos componentes arbóreo e regenerante apresentou densidade da 

madeira entre 0,5 e 0,8 g/cm3 (Tabela 3), padrão comum em regiões tropicais (Reyes et 

al. 1992).  

As espécies mais abundantes e frequentes nos componentes arbóreo e 

regenerante são típicas de floresta ou generalistas, a maioria é não pioneira de dossel e 

possui dispersão zoocórica e sementes médias (Tabela 4). No componente não arbóreo, 

as seis espécies mais abundantes e frequentes são trepadeiras e a maioria tem dispersão 

não zoocórica (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Atributos funcionais das seis espécies com maiores valores de abundância absoluta (N) e 
frequência absoluta (FA) nos três componentes analisados. N = número de indivíduos e FA = frequência absoluta (% 

nos 16 fragmentos). P = pioneiras; NPd = não pioneiras de dossel; NPs = não pioneiras de sobdossel; FL = típicas de florestas; Gen = 
generalistas; Ce = típicas do Cerrado; EX = exóticas; Zoo = dispersão zoocórica; NZoo = dispersão não zoocórica; Peq = pequeno; Med 
= médio; Gd = grande; MGd = muito grande. 

Espécie       N         FA 
Estratégia 
ecológica 

Fisionomia 
ocorrência 

Dispersão 
sementes 

Tamanho 
semente 

Arbóreo 

T. guianensis     128      81,3 P Gen Zoo Med 

G. guidonia     126      81,3 NPd Fl Zoo Med 

P. heptaphyllum      91         75 NPd Gen Zoo Med 

T. elegans      67       68,8 NPs Fl Zoo Med 

C. myrciifolia     105      62,5 NPs Fl Zoo Med 

P. elegans     121      62,5 NPd Gen NZoo Med 

Tabela 4. Continuação. 

Regenerante 

T. pallida                        206      100 NPs Fl Zoo Med 

C. myrciifolia                   242      87,5 NPs Fl Zoo Med 

E. pelleterianum             239      87,5 NPs Gen Zoo Med 

P. amalago                     220      87,5 NPs Fl Zoo Peq 

G. guidonia                      307      81,3 NPd Fl Zoo Med 

C. langsdorffii                 214      81,3 NPd Gen Zoo Gd 

Não arbóreo 

S. caracasana               297  93,7 Trep  NZoo  

S. fluminensis  216  93,7 Trep  Zoo  

S. perforatum  164  93,7 Trep - NZoo - 

U. ulmacea  178  87,5 Trep  NZoo  

Heteropterys sp.1  164  87,5 Trep  NZoo  

H. intermedia     256     81,3 Trep  NZoo  
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Contribuição para a conservação da biodiversidade vegetal regional  

 

Diversidade β entre fragmentos  

A diversidade β observada para todas as ordens (q = 0, q = 1 e q = 2) entre os 

fragmentos florestais (βfrag) foi maior do que os valores esperados ao acaso (modelo 

nulo) para os três componentes vegetais analisados, com os maiores valores observados 

para as árvores (Tabela 5). A diversidade β entre os fragmentos foi relativamente maior 

quando as espécies raras foram consideradas (q = 0) para todos os componentes 

analisados (Tabela 5). Em contraste, a diversidade α observada para todos os 

componentes foi significativamente menor do que os valores esperados pelo modelo 

nulo, e os valores mais baixos foram observados para o componente das trepadeiras 

(Tabela 5). 

 

Tabela 3. Decomposição multiplicativa da diversidade (números Hill) para Árvores, Regenerantes 
Arbóreos e Regenerantes Trepadeiras de 16 florestas de paisagens agrícolas em uma região de ecótono 
Cerrado-Mata Atlântica (São Paulo, Brasil). q = 0: riqueza de espécies, número de "espécies raras" na 
comunidade; q = 1: número de "espécies típicas" na comunidade; q = 2: número de espécies "muito 
abundantes" ou "dominantes" na comunidade. Stat: valores médios observados; Null: valores médios 
simulados pelo modelo nulo, usando o método 'r2dtable' e nsimul = 1000. A hipótese alternativa: a 
estatística é menor ou maior do que os valores simulados. Significância: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 
0.1 '' 1. 

 Árvores Reg. Arbóreos Reg. Trepadeiras 

q = 0 Stat Null p  Stat Null p  Stat Null p  

alpha 53.9 92.1 0*** 71.1 139.4 0*** 28.6 49.8 0*** 
beta 4.9 2.9 0*** 4.1 2.1 0*** 4.3 2.5 0*** 
gamma 264 264 1 288 288 1 124 124 1 

q = 1 Stat Null p  Stat Null p  Stat Null p  

alpha 30.9 68.4 0*** 36.5 89.2 0*** 16 30.5 0*** 
beta 3.5 1.6 0*** 3.1 1.3 0*** 2.5 1.3 0*** 
gamma 109.2 109.2 1 113.2 113.2 1 40 40 1 

q = 2 Stat Null p  Stat Null p  Stat Null p  

alpha 19.5 50.7 0*** 24.2 64.4 0*** 10.9 21.3 0*** 
beta 3.3 1.3 0*** 3 1.1 0*** 2.2 1.1 0*** 
gamma 65.2 65.2 1 73.1 73.1 1 23.8 23.8 1 

 

O componente turnover (βSIM) foi preponderante para o valor da dissimilaridade 

entre os fragmentos (βfrag) em todos os componentes de plantas, abrangendo pelo 

menos 80% da diversidade β e com maior valor observado para as árvores (Figura 8). A 

contribuição do aninhamento (βSNE) foi muito baixa e similar entre os componentes 

(Figura 8). 
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Figura 8. Contribuição dos componentes aninhamento (βNES – cor preta) e do turnover (βSIM – cor cinza) 
para a dissimilaridade (diversidade β total – βSOR) de Regenerantes Trepadeiras, Regenerantes Arbóreos 
e Árvores entre 16 florestas de paisagens agrícolas em uma região de ecótono Cerrado-Mata Atlântica 
(São Paulo, Brasil). 

 

Diversidade β entre parcelas (intra fragmentos)  

 Considerando a dissimilaridade entre as parcelas de cada floresta (βparc), o 

padrão geral da partição da diversidade é amplamente semelhante ao da diversidade 

entre as florestas (βfrag): a diversidade β observada entre parcelas foi significativamente 

maior e a diversidade α observada foi significativamente menor do que os valores 

esperados ao acaso (modelo nulo), para todos os componentes vegetais (p<0,001) 

(Apêndice B).  

A decomposição da diversidade βparc nos componentes turnover e aninhamento 

revelou que a substituição das espécies é preponderante para o valor da diversidade β 

total nos três componentes analisados, porém com maior variação (0,60 a 0,88) (Figura 

9). As árvores apresentaram maiores valores de βSIM; os regenerantes arbóreos e 

regenerantes de trepadeiras tiveram valores semelhantes de βSIM, porém algumas 

áreas apresentaram valores muito elevados ou muito baixos de βSIM para as trepadeiras 

(outliers) (Figura 9). A contribuição do aninhamento (βSNE) foi baixa para a 

dissimilaridade na composição de espécies nos três componentes, porém apresentou 

maior variação nos componentes regenerantes arbóreos e de trepadeiras (Figura 9).  
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Figura 9.  Variação na partição da diversidade β entre as parcelas (escala intra fragmentos) em turnover 

(βSIM, painel superior) e aninhamento (βSNE, painel inferior) para os componentes Arbóreo, Regenerante 
Arbóreo e Regenerante Trepadeiras em 16 florestas de paisagens agrícolas em uma região de ecótono 
Cerrado-Mata Atlântica (São Paulo, Brasil). A linha horizontal principal mostra a mediana, as caixas 
representam quartis e linhas tracejadas representam a faixa máxima ou 1,5 vezes o intervalo interquartil 
dos dados (o que for menor). Os pontos são outliers.  

 

Considerando somente as espécies arbustivas e arbóreas, foi registrado um total 

de 539 espécies para a região de estudo, nas três UCs e nos 16 fragmentos estudados. 

O PE Vassununga apresentou 304 espécies, a EE Ribeirão Preto apresentou 369 espécies 

e o PE Porto Ferreira apresentou 215 espécies registradas. Os 16 fragmentos 

apresentaram conjuntamente um total de 320 espécies de árvores e arbustos. 

Das 539 espécies do pool regional, 221 espécies (41%) estão compartilhadas 

entre os fragmentos florestais e pelo menos uma UC, 219 (40,6%) ocorreram 

exclusivamente nas UCs e 99 espécies (18,4%) foram exclusivas dos 16 fragmentos 

florestais estudados (Figura 10). O fragmento florestal de maior riqueza apresentou 135 

espécies de arbustos e árvores, compreendendo 42% da riqueza total amostrada nos 16 

fragmentos (135/320). Dessas espécies, 105 (77,8%) também foram registradas nas UCs 

da região e 30 espécies (22,2%) amostradas neste fragmento ocorreram exclusivamente 

fora das UCs. Este dado indica que o fragmento de maior riqueza abrangeu somente 
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30,3% das espécies amostradas fora das UCs (30/99), e que, portanto, 69,7% estão 

distribuídos entre os demais fragmentos florestais. 

 

 
Figura 10. Intersecção das espécies arbustivas e arbóreas registradas nos 16 fragmentos florestais com as 
espécies registradas em três Unidades de Conservação (UCs) da região de estudo (PE Vassununga, PE 
Porto Ferreira e EE Ribeirão Preto).  

 

Observamos um valor de diversidade β total (βSOR) cerca de 30% maior quando 

consideramos todas as áreas juntas (UCs + Frags) (Figura 11).  

 
Figura 11. Contribuição dos componentes aninhamento (βNES – cor preta) do turnover (βSIM – cor cinza) 
para a dissimilaridade (diversidade β total – βSOR) de espécies arbustivas e arbóreas considerando 
somente as Unidades de Conservação (UCs) Parque Estadual de Porto Ferreira, Parque Estadual de 
Vassununga e Estação Ecológica de Ribeirão Preto; somente as 16 florestas secundárias de paisagens 
agrícolas (Frags) e todas as áreas (UCs + Frags) em uma região de ecótono Cerrado-Mata Atlântica (São 
Paulo, Brasil). 
 

As três UCs da região de estudo (UCs) apresentaram menor dissimilaridade na 

composição de espécies arbóreas em comparação com as 16 florestas secundárias 

(Frags). A contribuição do componente turnover para a dissimilaridade entre as áreas foi 

predominante nos três grupos, com maior valor para as 16 florestas secundárias (86%). 
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O componente aninhamento, ao contrário, apresentou valores baixos, com maior 

contribuição para as UCs (Figura 11).  

 
 

DISCUSSÃO 

 

Descritores estruturais e riqueza  

 

O número total de espécies amostrado foi muito variável entre as florestas, o 

que possivelmente reflete a diferença nas condições ambientais e nos regimes de 

perturbação locais (Figueiredo, 2016; Gios, 2017; Santos et al., 2007). Fragmentos 

florestais perturbados em geral apresentam baixa riqueza de espécies e elevada 

dominância (Kotchetkoff-Henriques, 2003; Nascimento et al., 1999), padrão observado 

nos componentes arbóreo, regenerante e não arbóreo para o conjunto de florestas 

estudadas.  

Era esperado que o componente não arbóreo apresentasse maior variação na 

distribuição das abundâncias entre as espécies, conforme observado nos resultados, por 

englobar diversos hábitos de crescimento vegetal e grupos ecológicos distintos, que 

possuem diferentes requerimentos quanto às condições do hábitat. A maioria das 

espécies amostradas do componente não arbóreo é tolerante à sombra, ou requer 

condições mais específicas para seu estabelecimento e desenvolvimento, sendo mais 

comuns em florestas com estágios mais avançados da sucessão ecológica (Chazdon, 

2014; Guariguata et al., 1997), como os arbustos do gênero Psychotria e Piper.  

Ervas tolerantes à sombra são apontadas como espécies sensíveis a perturbações 

e características de estágios avançados da sucessão em florestas tropicais (Fontoura et 

al., 2006; Tuomisto et al. 2003, 2002). Lima et al. (2015) observaram menor riqueza e 

maior densidade de ervas em fragmentos florestais da Mata Atlântica no nordeste do 

Brasil em comparação com áreas no interior de uma floresta conservada. Os autores 

sugerem que a perda de habitat e fragmentação em paisagens agrícolas aumentam a 

ocorrência de bordas florestais, mais iluminadas e com menor umidade, resultando na 

perda de grupos ecológicos particulares de ervas, como espécies tolerantes à sombra, e 

na proliferação de algumas espécies heliófitas, que seriam favorecidas pelas alterações 

causadas pelas perturbações recorrentes nessas paisagens.  
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A diversidade de epífitas se mostra muito variável na Mata Atlântica, ora sendo 

mais elevada em áreas perturbadas (Bataghin et al., 2010), ora em florestas mais 

conservadas (Bonnet et al., 2010). Entretanto, há tendência de se encontrar maior 

riqueza de epífitas em formações vegetais mais úmidas (Bataghin et al., 2010; Bonnet et 

al., 2010; Kersten & Kuniyoshi, 2009) portanto, de maneira geral, há menor riqueza de 

epífitas na Floresta Estacional Decidual ou Semidecidual (Aguiar et al. 1981; Borgo et al. 

2002; Borgo & Silva, 2003; Dislich & Mantovani, 1998) em comparação com Floresta 

Ombrófila Mista ou Densa (Bonnet et al. 2010; Fontoura et al., 1997, Kersten & Silva, 

2001).  

Por outro lado, maiores riqueza, abundância e frequência observadas para as 

trepadeiras provavelmente estão associadas às alterações estruturais e microclimáticas 

em florestas secundárias que, de forma geral, favorecem o aumento na densidade e 

biomassa de trepadeiras heliófitas, em especial as lianas (trepadeiras lenhosas) (Barry 

et al., 2015; Laurance, 1997; Schnitzer & Bongers, 2002; Tabarelli & Mantovani, 1999). 

A sua ocorrência e abundância estão relacionadas à dinâmica de distúrbios das florestas: 

as trepadeiras são geralmente mais abundantes nas bordas dos fragmentos, 

provavelmente devido a maior penetração de luz lateral e a maior densidade de suporte 

(forófitos) (Arroyo-Rodríguez & Toledo-Aceves, 2009; Laurance et al., 2001), o que 

possivelmente explica a maior abundância (Madeira et al., 2009) e biomassa (Letcher & 

Chazdon, 2009) de lianas em florestas com estágio sucessional intermediário. No 

estoque de regeneração em paisagens tropicais, as lianas podem representar até 24% 

dos indivíduos (34.300 indivíduos/hectare) e cerca de 40% das espécies, considerando 

as plantas com até 1,5 m de altura (Gentry, 1991).  

 A porcentagem de espécies amostradas somente com um indivíduo no conjunto 

das 16 florestas variou de 12 a 25% nos três componentes analisados (menor valor 

observado para o componente regenerante e maior valor observado para o 

componente arbóreo), ressaltando a importância das espécies raras para a riqueza total 

de espécies e para a estrutura das comunidades de plantas em paisagens agrícolas e 

corroborando resultados de outros estudos. Santos et al. (2007) também encontraram 

espécies arbustivas e arbóreas raras e muito infrequentes em pequenos fragmentos 

florestais da Mata Atlântica de interior. Um estudo recente realizado com espécies 

arbóreas de fragmentos florestais em paisagens agrícolas verificou que a distribuição de 
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espécies raras (registradas somente em um único fragmento) não se relacionou com as 

variáveis espaciais, sugerindo que qualquer fragmento pode potencialmente abrigá-las, 

até mesmo os menores e mais degradados (Farah et al., 2017).  

Salis et al. (1995) e Torres et al. (1997) ressaltaram a baixa similaridade florística 

entre florestas na Mata Atlântica de interior, concluindo que estas formam um mosaico 

com características variáveis. Figueiredo (2016) observou maior valor de dissimilaridade 

florística (maior diversidade beta) entre o componente regenerante em comparação 

com o componente arbóreo de 18 fragmentos florestais em área de ecótono Cerrado-

Mata Atlântica, sugerindo que a regeneração natural representa um subconjunto de 

espécies do componente arbóreo, com menor riqueza e menor número de espécies 

compartilhadas entre os fragmentos. Farah et al. (2017), Mangueira (2017) e Carneiro 

et al. (2016) observaram elevada diversidade beta para as comunidades arbóreas 

estudadas em florestas da Mata Atlântica de interior, enfatizando a importância da 

composição florística singular de cada fragmento para a conservação da biodiversidade 

regional em paisagens agrícolas.  

 

Grupos funcionais em paisagens agrícolas fragmentadas  

 

Apesar do antigo histórico de perturbações da região e dos fragmentos 

possuírem estrutura e riqueza de espécies distintas (Gios, 2017), os resultados sugerem 

que essas florestas ainda possuem potencial de regeneração. Isto é evidenciado pelo 

número de espécies do componente arbóreo que também foram registradas no 

componente regenerante (213 espécies ou 81%), sendo que 164 (77%) são espécies não 

pioneiras de dossel ou sub-dossel. 

Nos componentes arbóreo e regenerante as maiores proporções de espécies e 

indivíduos foram de não pioneiras (de dossel ou de sub-dossel) e com sementes 

zoocóricas médias e pequenas, principalmente pertencente às famílias Fabaceae, 

Rubiaceae, Myrtaceae, Lauraceae e Meliaceae (Apêndice A).  Estes resultados são 

indicativos de que as florestas secundárias estudadas estão avançando no processo de 

sucessão florestal, através do qual a progressão de estágios leva a um enriquecimento 

gradual de espécies e aumento em complexidade estrutural e funcional (Chazdon, 2014; 

Dent et al., 2013; Guariguata & Ostertag, 2001; Zanini et al. 2014). Além disso, 
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contrariam afirmações de que fragmentos pequenos ou degradados inseridos em 

paisagens antrópicas apresentariam predominância de espécies de estágios iniciais da 

sucessão, espécies que possuem dispersão por fatores abióticos, e menor proporção de 

espécies não pioneiras de dossel (Tabarelli & Peres, 2002; Tabarelli et al. 2012b, 2008, 

1999, 1998).   

O mesmo padrão com predominância de espécies tolerantes à sombra foi 

observado por Pinheiro & Durigan (2012) para o componente regenerante em 

remanescente de Savana Florestada (Cerradão), e por Leyzer et al. (2012) no 

componente regenerante de FES. Figueiredo (2016) também encontrou maior 

representatividade de espécies tolerantes à sombra nos componentes arbóreo e 

regenerante em florestas localizadas em região de ecótono Cerrado-Mata Atlântica, 

porém com maior proporção de espécies zoocóricas no componente regenerante. 

Leyzer et al. (2012) também observaram maior representatividade de espécies 

zoocóricas no componente regenerante em comparação com o componente arbóreo, 

assim como Guerin e Durigan (2015), em Savana Florestada. Kotchetkoff-Henriques 

(2003), Farah et al. (2017) e Mangueira (2017) também encontraram resultado 

semelhante quanto à predominância de espécies tolerantes à sombra e com dispersão 

zoocórica para o componente arbóreo de FES localizadas em paisagens agrícolas. 

Maiores proporções de espécies e indivíduos generalistas combinada à baixa 

proporção de espécies típicas de Cerrado sensu stricto observadas nos componentes 

arbóreo e regenerante dos 16 fragmentos possivelmente estão associadas às mudanças 

históricas na estrutura e composição florística das áreas de vegetação nativa em regiões 

de ecótono Cerrado-Mata Atlântica, conforme exposto por Durigan et al (2012). Com a 

diminuição da ocorrência de fogo e do pastoreio em determinadas comunidades, áreas 

mapeadas há cerca 50 anos como Cerrado sensu stricto, passaram a apresentar 

atualmente vegetação característica de Cerradão, Ecótono ou até mesmo FES. Com a 

tendência de maior adensamento da vegetação, não só a estrutura se altera, como 

também a composição de espécies, na qual as espécies típicas de Cerrado, que 

necessitam de luz solar direta para prosperar, tendem a desaparecer, ao passo que as 

generalistas ou florestais típicas proliferam, pois são capazes de se desenvolver na 

sombra. Desta forma, em áreas transicionais as espécies típicas de Cerrado tendem a 
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persistir apenas nas bordas dos fragmentos, onde há luz em abundância (Durigan et al., 

2012), o que justificaria a baixa ocorrência dessas espécies nas florestas estudadas.   

Observamos maiores proporções de espécies e indivíduos com tamanho médio 

e pequeno de sementes para os componentes arbóreo e regenerante no presente 

estudo, padrão esperado para florestas secundárias de idade intermediária (entre 30 e 

60 anos) (Tabarelli & Peres, 2002). Resultado semelhante também foi encontrado em 

fragmentos florestais por Machado et al. (2016) e Figueiredo (2016) em região de 

ecótono Cerrado-Mata Atlântica. 

Tabarelli & Peres (2002) encontraram uma relação positiva entre a proporção de 

espécies zoocóricas e a idade das florestas, o que suporta a ideia de aumento na 

proporção de indivíduos arbustivos e arbóreos que dependem da fauna para a dispersão 

de sementes ao passo que ocorre avanço na sucessão secundária. Os autores também 

observaram predomínio de espécies zoocóricas de frutos e sementes pequenos/médios 

em florestas secundárias de diferentes idades, padrão também observado em florestas 

maduras (> 120 anos). Além disso, encontraram uma relação positiva forte entre a idade 

das florestas e a proporção de plantas zoocóricas de sementes médias, enquanto a 

proporção de espécies de sementes zoocóricas grandes ou muito grandes foi reduzida 

(< 25%) em todas as florestas, inclusive nas maduras (Tabarelli & Peres, 2002).  

Para as espécies dispersas pela fauna de médio e grande porte, a matriz de cana-

de-açúcar pode constituir, em alguns casos, um obstáculo intransponível. Em geral essas 

espécies são mais prejudicadas em regiões muito fragmentadas e com cobertura vegetal 

reduzida, pela ausência dos dispersores ou limitação de deslocamento desses indivíduos 

nessas paisagens (Beca et al., 2017; Benchimol et al., 2017; Dirzo et al., 2014; Lyra-Jorge 

et al., 2009; Melo et al., 2009; Verdade et al., 2012). Benchimol et al. (2017) observaram 

que a porcentagem de indivíduos juvenis de espécies arbóreas com sementes grandes 

aumentou significativamente com o aumento da cobertura florestal na paisagem de 

entorno de fragmentos florestais em região agrícola da Mata Atlântica.  

É esperado que o componente regenerante de florestas que estão caminhando 

para o status de “florestas maduras” (i.e., se encontram em estágios mais avançados da 

sucessão secundária) apresente elevada riqueza total de espécies e, principalmente, alta 

densidade e riqueza de espécies tolerantes à sombra de crescimento lento, além de 

baixo recrutamento de espécies heliófitas (Chazdon, 2014, 2008). Esta tendência ocorre 
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devido ao fechamento do dossel ao longo da sucessão florestal, processo no qual a 

diminuição da luminosidade se torna um fator limitante à sobrevivência de algumas 

espécies em florestas tropicais e que possibilita o estabelecimento de espécies 

adaptadas ao microclima do sub-bosque (Denslow & Guzman, 2000; Guariguata & 

Ostertag, 2001; Montgomery & Chazdon, 2001). Espécies de árvores, arbustos e lianas 

intolerantes à sombra são suprimidas e morrem, enquanto espécies umbrófilas 

recrutam no sub-bosque e no dossel, e continuam a se estabelecer como plântulas 

(Chazdon, 2014). Desta forma, a composição de espécies em todos os estágios do ciclo 

de vida (desde os adultos até os juvenis e plântulas) deve mudar de um conjunto de 

espécies intolerantes à sombra para um conjunto de espécies mais tolerantes à sombra 

ao longo da sucessão secundária (Dent et al., 2013), o que parece estar ocorrendo nas 

florestas estudadas.   

Já no componente regenerante não arbóreo, as espécies mais abundantes e 

frequentes foram trepadeiras, e a maioria possui dispersão não zoocórica. Ao contrário 

das árvores, para as quais há predominância da zoocoria, entre as lianas predominam 

espécies com frutos secos e anemocóricos (Kim, 1996; Morellato, 1991; Putz & Winsdor, 

1987). A zoocoria é mais comum nas trepadeiras herbáceas ou semi-lenhosas, que são 

características de florestas em estágios sucessionais mais precoces, bordas e clareiras 

(Engel et al., 1998).  

 

Contribuição para a conservação da biodiversidade vegetal regional 

 

A tendência à homogeneização florística e funcional das florestas de paisagens 

agrícolas ocorreria porque algumas espécies se beneficiariam das condições do 

ambiente fragmentado: espécies tolerantes às atividades antrópicas e características de 

ambientes perturbados, como trepadeiras heliófitas e espécies dos estágios 

sucessionais iniciais, teriam suas capacidades de colonização e expansão aumentadas, 

assim como espécies dispersas por fatores abióticos (Arroyo-Rodríguez et al., 2009; 

Laurance et al., 2001; Tabarelli et al. 2012a, 2012b, 1999). No entanto, as florestas 

secundárias apresentaram valores baixos de diversidade α e elevados valores de 

diversidade β para as duas escalas espaciais (entre e intra fragmentos) nos três 

componentes vegetais, sugerindo um processo de diferenciação florística em paisagens 
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agrícolas fragmentadas (Arroyo-Rodriguez et al., 2013; Benchimol et al., 2017; Carneiro 

et al., 2016; Solar et al., 2015). Além disso, o processo subjacente que mais contribuiu 

para a dissimilaridade na composição de espécies foi o turnover, evitando a 

homogeneização florística nas duas escalas de observação (Solar et al., 2015).  

Esses resultados suportam a “hipótese de divergência das paisagens” (Laurance 

et al., 2007), segundo a qual florestas secundárias localizadas em paisagens com 

cobertura florestal e conectividade diferentes podem apresentar trajetórias 

sucessionais distintas, aumentando a diferenciação taxonômica e funcional das 

comunidades em regiões fragmentadas (Arroyo-Rodríguez et al., 2017; 2015, 2013; Sfair 

et al., 2015). A matriz antrópica é relativamente homogênea na região de estudo, 

dominada por cultivo de cana-de-açúcar, o que teoricamente diminui o potencial para 

o restabelecimento da vegetação e aumenta a previsibilidade das trajetórias 

sucessionais (Arroyo-Rodríguez et al., 2017). No entanto, provavelmente o isolamento 

entre as manchas de hábitat, que restringe o fluxo de espécies entre as áreas, e 

distúrbios locais distintos tenham contribuído para maiores níveis de diversidade β entre 

e dentro das florestas (Laurance et al., 2007), ressaltando a importância do histórico das 

paisagens para a manutenção da diversidade e estrutura das florestas (Metzger et al., 

2009, Lira et al., 2012; Rocha-Santos et al., 2016). Considerando que as espécies 

possuem hábitats preferenciais e que as florestas estudadas têm idades e trajetórias 

sucessionais variadas, é possível que extinções e colonizações diferenciais tenham 

ocorrido em função das diferenças ambientais nas áreas, bem como nos regimes de 

perturbação, influenciando a composição de espécies nessas florestas (Arroyo-

Rodríguez et al., 2013; Solar et al., 2015).  

Valores de β elevados (maiores do que o esperado ao acaso) na escala intra 

fragmentos sugerem que nem mesmo as perdas locais de espécies devido à redução da 

cobertura vegetal e às perturbações implicaram em homogeneização na escala local, 

contrariando as expectativas. Observamos diversidade β mais baixa quando as espécies 

dominantes foram consideradas (q = 2) (Apêndice B), no entanto os valores ainda foram 

elevados em relação à média estimada pelo modelo nulo. Conforme apontou Carneiro 

et al. (2016), mesmo fragmentos pequenos podem apresentar elevada heterogeneidade 

de condições ambientais, como a presença e quantidade de corpos d’água, clareiras ou 

encostas, o que cria microambientes distintos e favorece o aumento da diversidade 



118 
 

 

local. Este resultado indica que a recorrência de perturbações nessas paisagens 

dominadas por agricultura intensiva provoca desmatamento e regeneração de manchas 

de vegetação nas florestas, em um processo muito dinâmico no espaço e no tempo, 

possivelmente ampliando a heterogeneidade já existente nessas áreas. 

 A diversidade β foi maior quando as espécies raras foram favorecidas (q = 0) para 

todos os componentes vegetais e nas duas escalas de observação. A elevada proporção 

de espécies raras geralmente tem o efeito de diminuir a similaridade entre os 

fragmentos florestais, ressaltando o valor dessas espécies para o aumento da 

diversidade β em regiões muito alteradas ou com cobertura vegetal reduzida, conforme 

observado em outros estudos (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Carneiro et al., 2016; Farah 

et al., 2017; Santos et al., 2007; Sfair et al., 2015; Solar et al., 2015). 

Aproximadamente um terço (31%) das espécies arbustivas e arbóreas 

amostradas nas florestas secundárias (99/320) não ocorreram nas UCs da região, ou 

seja, estão restritas a fragmentos florestais inseridos em propriedades agrícolas, e sua 

conservação depende da manutenção de APPs e RLs, endossada pela Lei de Proteção da 

Vegetação Nativa, popularmente conhecida como “Novo Código Florestal”. Este 

resultado indica que a conservação da biodiversidade em paisagens fragmentadas não 

deve ficar restrita somente às áreas protegidas públicas, pois fragmentos pequenos e 

degradados de paisagens agrícolas podem manter elevado número de espécies, 

algumas vezes muito superior ao encontrado nas UCs (Farah et al., 2017).  

Além disso, cerca de 70% das espécies exclusivas dos fragmentos florestais estão 

distribuídas em várias florestas, uma vez que o fragmento mais rico abrangeu somente 

30,3% dessas espécies. Isso demonstra a importância do conjunto de fragmentos para a 

manutenção da biodiversidade regional: muitas espécies possuem baixa abundância 

ficando restritas a poucos fragmentos, o que aumenta o valor de cada área para a 

conservação da biodiversidade, já que cada fragmento pode reter espécies raras 

distintas, apresentando composição de espécies única (Carneiro et al., 2016; Farah et 

al., 2017; Machado et al., 2016).  

Por fim, salientamos que as políticas atuais para a conservação da biodiversidade 

ainda se concentram em preservar elevada diversidade local (α) em extensas áreas de 

floresta, desconsiderando ou não dando a devida importância ao componente β da 

diversidade (Condit et al., 2002; Farah et al., 2017; Tscharntke et al., 2012). Destacamos 
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a necessidade urgente desses fragmentos pequenos e isolados serem incluídos nas 

políticas públicas para a conservação da biodiversidade em paisagens agrícolas 

fragmentadas, devido ao seu papel complementar ao das áreas protegidas para o 

aumento da diversidade β regional (Barlow et al., 2007; Chazdon et al., 2009; Farah et 

al., 2017; Solar et al., 2015).   

Isto se justifica pelo fato de que as áreas protegidas conservam uma pequena 

parcela da biodiversidade remanescente, espacialmente enviesada, pois geralmente se 

concentram em áreas que naturalmente não seriam convertidas para uso agrícola, 

devido à baixa aptidão agrícola. Somente as áreas protegidas existentes até o momento 

provavelmente não serão suficientes para mitigar os efeitos da antropização das 

paisagens e do aquecimento global sobre a biodiversidade remanescente em longo 

prazo (Bergamin et al., 2017; Ferro et al., 2014; Lemes et al., 2014; Loyola et al., 2012). 

Especialmente em regiões com cobertura florestal reduzida onde não restaram grandes 

áreas de vegetação nativa, como é o caso da região de estudo, considerar um mosaico 

de pequenos fragmentos se constitui a única alternativa para a conservação da 

biodiversidade remanescente (Fahrig, 2017; Martensen et al., 2008; Ribeiro et al., 2009).  

 

CONCLUSÕES 

 

As florestas secundárias estudadas, imersas em paisagens severamente 

modificadas pela agricultura intensiva, apresentaram variação na riqueza e abundância 

de espécies para os componentes arbóreo, regenerante e não arbóreo, refletindo 

diferentes potenciais para conservação de espécies vegetais. Entretanto, 

conjuntamente, essas florestas apresentaram espécies que não foram registradas em 

UCs da região, bem como predominância de espécies não pioneiras e espécies 

zoocóricas no componente arbóreo e regenerante, indicando avanço na sucessão 

secundária apesar das perturbações antrópicas as quais são submetidas. Esses aspectos 

são indicativos da resiliência e do potencial de regeneração dessas florestas, além do 

seu papel crucial para a conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas. 

Os elevados valores de diversidade β, com contribuição predominante do 

turnover para a dissimilaridade na composição de espécies nas escalas espaciais 

analisadas, apontam para o processo de diferenciação florística na região, ressaltando o 
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valor conjunto dessas áreas para a conservação da diversidade vegetal em paisagens 

muito alteradas por atividades antrópicas, e o seu papel complementar às áreas 

protegidas (UCs). 

Fica evidente que os proprietários rurais possuem um papel fundamental para a 

conservação da biodiversidade fora das UCs, que ocorre via adequação agrícola e 

ambiental das propriedades em concordância com as leis ambientais. De maneira 

complementar ao cumprimento da lei, o manejo de florestas em propriedades privadas 

visando à conservação da biodiversidade pode ser uma estratégia viável em paisagens 

com porcentagem muito reduzida de cobertura vegetal, e não deve ser descartado 

(Farah et al., 2017; Figueiredo, 2016; Mangueira, 2017). Tais ações podem contribuir 

para reverter situações nas quais a sucessão florestal se encontra estagnada ou em 

retrocesso (César et al., 2016; Farah et al., 2014), aumentando a diversidade local, que 

contribui para a manutenção de espécies e processos ecológicos em escalas espaciais 

mais amplas. 

Todos esses aspectos ressaltam a necessidade de políticas públicas que 

considerem o valor dessas florestas para a conservação da biodiversidade e para a 

manutenção da estrutura de paisagens antrópicas (Boscolo et al., 2008; Farah et al., 

2017; Fahrig, 2017; Martensen et al., 2012; Mueller et al., 2014). A conservação da 

biodiversidade em paisagens agrícolas fragmentadas depende de políticas de 

conservação adequadas e aliadas a práticas de restauração ecológica na escala da 

paisagem (Chazdon et al., 2009a; Joly et al. 2014; Rodrigues et al., 2011, 2009), 

principalmente para o restabelecimento da conectividade e, consequentemente, do 

fluxo biológico entre os fragmentos (Garcia et al., 2013; Tambosi et al., 2014). A união 

dessas abordagens poderia favorecer a perpetuação da flora e da fauna em paisagens 

agrícolas muito fragmentadas, já que essas florestas secundárias demonstraram ter 

resiliência e potencial para a manutenção e conservação de comunidades vegetais.  
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  CAPÍTULO 3 

RELAÇÃO DA DINÂMICA ESPAÇO-TEMPORAL DE PAISAGENS AGRÍCOLAS COM A 

RIQUEZA E ABUNDÂNCIA DE DIFERENTES GRUPOS VEGETAIS EM FLORESTAS 

SECUNDÁRIAS 

 

RESUMO  

A avaliação de como a diversidade vegetal responde às alterações decorrentes das 
atividades de uso do solo se faz necessária frente ao atual cenário que une degradação 
e regeneração de florestas em paisagens agrícolas. Os resultados desses estudos 
poderão auxiliar no diagnóstico dos impactos atuais e futuros das atividades antrópicas 
sobre a biodiversidade, além de contribuir para o direcionamento de ações de 
restauração e conservação na escala da paisagem. O objetivo deste estudo foi avaliar de 
que maneira a estrutura de paisagens agrícolas e sua modificação no espaço e no tempo 
(53 anos) se relacionam com a riqueza e abundância do componente arbóreo, 
componente regenerante arbóreo e do componente regenerante de trepadeiras em 
florestas secundárias. A partir do mapeamento da cobertura vegetal das paisagens nos 
anos de 1962 e 2015 obtivemos métricas espaciais relacionadas à quantidade de hábitat 
florestal e distância das comunidades vegetais em relação à matriz antrópica, sendo 
indicadoras da estrutura e da dinâmica das paisagens no período de 53 anos. Esperamos 
que a riqueza dos três componentes vegetais apresente uma relação positiva com a 
quantidade de cobertura florestal e com a distância em relação à matriz antrópica. O 
mesmo padrão é esperado para a abundância de árvores e regenerantes arbóreos. Ao 
contrário, a abundância da comunidade de trepadeiras deverá ser maior em paisagens 
com cobertura florestal reduzida e onde a distância em relação à matriz antrópica é 
menor, refletindo a sua elevada capacidade de recrutamento e dispersão em florestas 
secundárias. Utilizamos modelos generalizados aditivos (MAG) e fizemos a seleção dos 
modelos plausíveis a partir do Critério de Informação de Akaike (AICc) e do wAICc. A 
riqueza de espécies dos componentes arbóreo e regenerante arbóreo apresentou 
relação positiva com a distância atual em relação à matriz antrópica. A quantidade de 
cobertura florestal atual explicou a riqueza de espécies arbóreas. A variação na distância 
em relação à matriz antrópica no intervalo de 53 anos foi importante para explicar a 
abundância de árvores. Diferente do esperado, a abundância de indivíduos arbóreos 
apresentou relação negativa com a quantidade de cobertura florestal na paisagem de 
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entorno. A diversidade de trepadeiras não apresentou relação com as métricas da 
paisagem. Ações de restauração ecológica visando à conservação da biodiversidade em 
paisagens com matriz de cana-de-açúcar severamente fragmentadas deveriam 
concentrar esforços em restabelecer a conectividade entre os fragmentos isolados e 
submetidos à intenso efeito de borda, contribuindo, desta forma, para a manutenção 
de comunidades vegetais. 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

O processo de fragmentação do hábitat pode alterar drasticamente as 

comunidades de plantas em florestas tropicais, por mudanças na estrutura e na 

composição de espécies (Laurance et al., 2006; Metzger, 2000; Newbold et al., 2015; 

Tabarelli et al., 2004). Estas alterações nas comunidades vegetais estão relacionadas a 

fatores bióticos e abióticos que podem restringir ou favorecer processos ecológicos 

importantes, como dispersão de sementes, recrutamento de plântulas, crescimento e 

sobrevivência dos indivíduos nos fragmentos florestais menores e ao longo das bordas 

dos fragmentos (Laurance et al., 2006; Santos et al., 2008). Portanto, as mudanças na 

composição e na configuração das paisagens em função das diferentes atividades de uso 

solo implicam em novas relações entre os ecossistemas em termos de fluxos biológicos 

e processos ecológicos, podendo levar à redução local de espécies (Newbold et al., 

2015). A avaliação de como a diversidade responde às alterações nas atividades de uso 

do solo se faz necessária, para que os resultados obtidos localmente (diversidade α) 

possam ser utilizados para resolver questões em escalas mais amplas na esfera da 

conservação, como o planejamento de ações de manejo e restauração ecológica 

(Socolar et al., 2015).  

As plantas são um grupo muito diverso, com durações do ciclo de vida variáveis, 

portanto diferentes grupos vegetais e diferentes estágios do ciclo de vida apresentam 

tempos distintos de resposta às alterações em paisagens agrícolas (Barry et al., 2015; 

Benchimol et al., 2017; Jones et al., 2017; Metzger et al., 2009). Isso indica a necessidade 

de incluir a dinâmica temporal de paisagens em estudos ecológicos, para o melhor 

entendimento dos efeitos atuais e futuros das atividades humanas sobre diferentes 

grupos de espécies (Metzger et al., 2009). 

A fragmentação do hábitat expõe áreas do interior das florestas às condições dos 

diferentes ecossistemas de entorno, criando bordas que anteriormente não existiam, e, 
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desta forma, afeta a diversidade, composição e funcionamento de comunidades 

vegetais em paisagens tropicais (Benchimol & Peres, 2015; Magnago et al., 2015; 

Michalski et al., 2007; Rocha-Santos et al., 2017; Santos et al., 2017). Alguns estudos 

indicaram que, em escala local, a distância em relação à borda constitui um importante 

preditor da riqueza e abundância de árvores (Benchimol & Peres, 2015; Lôbo et al., 2011; 

Oliveira et al., 2004. No entanto, as respostas das comunidades de plantas podem 

divergir substancialmente entre paisagens fragmentadas devido a variados históricos 

dos remanescentes florestais pré e pós-isolamento, que incluem diferenças na estrutura 

da matriz e exposição diferencial a perturbações humanas, os quais geralmente atuam 

de forma sinérgica aos efeitos da fragmentação florestal per se (Benchimol & Peres, 

2015).  

A redução da cobertura florestal e do tamanho das manchas de hábitat afeta a 

quantidade e diversidade de recursos, bem como a heterogeneidade ambiental das 

paisagens, que, por sua vez, influenciam diretamente o número e o tamanho das 

populações que as paisagens suportam (Fahrig, 2013; Metzger et al., 2009; Santos et al., 

2007; Tscharntke et al., 2012).  

Paisagens antrópicas com cobertura florestal muito reduzida (< 20%) em geral 

apresentem fragmentos menores e, portanto, um efeito de borda mais pronunciado, 

com maior probabilidade de perda local de espécies (Fischer & Lindenmayer, 2007; 

Benchimol et al., 2017; Rocha-Santos et al., 2017). Desta forma, é esperado que a 

riqueza e abundância (diversidade α) de plantas seja afetada nas florestas dessas 

paisagens, devido à perda de espécies tolerantes a sombra especialmente na borda dos 

fragmentos (Arroyo-Rodríguez et al., 2017; Benchimol et al., 2017; Laurance et al., 1998; 

2002; Santos et al., 2008; Rocha-Santos et al., 2017) e à dominância de espécies 

heliófitas generalistas, que são tolerantes às perturbações (Laurance et al. 2006; Santos 

et al., 2012; Tabarelli et al. 2012, 2010).  

Em virtude do intenso e antigo histórico de degradação na Mata Atlântica 

brasileira, hoje restam 12,4% da cobertura original (Fundação SOS Mata Atlântica, 

2017), a maioria distribuída em pequenos fragmentos (< 50 hectares) (Ribeiro et al., 

2009) localizados principalmente em propriedades agrícolas privadas (Soares-Filho et 

al., 2014). O objetivo deste estudo foi avaliar de que maneira a estrutura de paisagens 

agrícolas e sua modificação no espaço e no tempo (53 anos) se relacionam com a riqueza 



134 
 

 

e abundância do componente arbóreo, componente regenerante arbóreo e do 

componente regenerante das trepadeiras em florestas secundárias. 

Elaboramos duas hipóteses a respeito das relações esperadas entre a riqueza e 

abundância de diferentes grupos vegetais e a dinâmica espaço-temporal de paisagens 

agrícolas fragmentadas (Tabela 1). De acordo com a hipótese H1 assumimos que a 

riqueza das comunidades de plantas apresenta relação com atributos como quantidade 

total de cobertura florestal na paisagem de entorno das florestas, distância em relação 

à matriz antrópica e com a variação desses atributos no tempo (Fahrig, 2013; Fischer & 

Lindenmayer, 2007; Laurance et al., 2006, 2000; Metzger et a. 2009). Espera-se que 

florestas de paisagens locais com maior quantidade de cobertura florestal e maior 

distância em relação à matriz antrópica apresentem maior riqueza de espécies de 

plantas (Tscharntke et al., 2012; Villard & Metzger, 2014). Ao contrário, florestas de 

paisagens locais com baixa cobertura florestal remanescente e menor distância em 

relação à matriz antrópica deverão apresentar menor riqueza de espécies vegetais. Da 

mesma forma, as paisagens locais com maior decréscimo na quantidade de hábitat 

florestal e redução da distância em relação à matriz antrópica ao longo do tempo 

deverão apresentar menor riqueza de espécies vegetais, e esta relação é esperada para 

os três grupos vegetais analisados. 

Na hipótese H2 assumimos que a abundância das comunidades nos diferentes 

grupos de plantas é influenciada de maneira distinta pelos atributos da paisagem e suas 

alterações no espaço e no tempo. Paisagens fragmentadas com porcentagem reduzida 

de cobertura florestal (< 30%) tendem a apresentar baixa resiliência ecológica e elevadas 

taxas de extinção de espécies (Pardini et al., 2010; Tambosi et al., 2014), podendo 

apresentar homogeneização taxonômica e funcional da biota (Lôbo et al., 2011). 

Assumimos que as espécies generalistas, heliófitas e mais tolerantes às perturbações 

antrópicas, são favorecidas com o processo de modificação das paisagens e 

fragmentação do hábitat, aumentando a sua abundância em paisagens agrícolas 

(Laurance et al., 1998; 2002; Santos et al., 2008, Tabarelli et al., 2012).  

Por exemplo, espécies arbóreas tolerantes à sombra, de sementes grandes, que 

dependem de vertebrados de médio/grande porte para a polinização e dispersão de 

sementes são desfavorecidas com a perda de hábitat e avanço do processo de 

fragmentação; essas podem ser gradualmente substituídas por espécies do início da 
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sucessão florestal, que toleram ambientes mais degradados, com maior disponibilidade 

de luz, e que geralmente possuem sementes pequenas, diversos polinizadores e 

dispersores (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Barlow et al., 2016; Benchimol et al., 2015; 

Costa et al., 2012; Girão et al., 2007; Lôbo et al., 2011; Lopes et al., 2009; Putz & Redford, 

2010; Santos et al., 2008; Tabarelli et al., 2012). Entre as espécies tolerantes à 

degradação ambiental, se destacam as trepadeiras heliófitas, que podem proliferar 

vigorosamente dominando a comunidade vegetal após distúrbios ou formação de 

clareiras em florestas tropicais (Barry et al., 2015; Jones et al., 2017; Rozza et al. 2007) 

e vir a estagnar ou até mesmo reverter a sucessão florestal (Farah et al., 2014; Schnitzer 

et al., 2000).  

Esperamos que a abundância da comunidade arbórea e da comunidade 

regenerante arbórea sejam influenciadas pela estrutura e dinâmica espaço-temporal 

das paisagens, apresentando maiores valores em paisagens com cobertura florestal 

mais elevadas (Benchimol et al., 2017; Metzger et al., 2009; Arroyo-Rodríguez et al., 

2013), nas quais o efeito de borda é menos pronunciado (Michalski et al., 2007). Para os 

regenerantes de trepadeiras, ao contrário, por se tratar de um componente tolerante 

às alterações nas paisagens antrópicas (Jones et al., 2017), esperamos que sua 

abundância apresente valores maiores em paisagens locais com cobertura florestal 

reduzida e onde a distância em relação à matriz antrópica é menor, refletindo a sua 

elevada capacidade de recrutamento e dispersão em florestas secundárias (Barry et al., 

2015). 

Por fim, a hipótese H0 representa a hipótese nula, na qual se assume que a 

riqueza e abundância das comunidades de plantas não apresentam relação com os 

atributos das paisagens e sua dinâmica no espaço e no tempo. 
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Tabela 1. Hipóteses e respectivas representações gráficas que relacionam a riqueza e a abundância de 
comunidades de plantas com atributos e com a dinâmica espaço-temporal de paisagens agrícolas 
fragmentadas.  

Hipóteses Respostas esperadas Representação gráfica 

 

Hipótese H0: 

hipótese nula 

 

A riqueza e a 

abundância das 

comunidades nos 

componentes 

vegetais não 

possuem relação com 

os atributos da 

paisagem e sua 

dinâmica espaço-

temporal 

  

Hipótese H1: 

Riqueza de 

comunidades de 

plantas e dinâmica 

espaço-temporal 

de paisagens 

agrícolas 

fragmentadas 

 

 

A riqueza das 

comunidades nos três 

componentes 

vegetais apresenta 

relação positiva com 

estrutura da 

paisagem e sua 

modificação no 

espaço e no tempo 
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Hipótese H2: 

Abundância de 

comunidades de 

plantas e dinâmica 

espaço-temporal 

de paisagens 

agrícolas 

fragmentadas 

 

 

A abundância das 

comunidades nos 

componentes 

vegetais responde 

diferentemente à 

estrutura da 

paisagem e à sua 

modificação no 

espaço e no tempo 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Mapeamento das paisagens e obtenção das métricas espaciais 

Para a análise do efeito da dinâmica espaço-temporal de paisagens agrícolas 

sobre a diversidade de diferentes grupos vegetais, obtivemos para a região de estudo 

fotografias aéreas verticais pancromáticas do Levantamento Aerofotográfico do Estado 

de São Paulo, na escala aproximada de 1:25.000, referente ao ano de 1962, sendo o 

registro mais antigo disponível para a região. As imagens atuais (outubro de 2015) foram 

obtidas do mosaico Google Earth Pro, com resolução espacial de 15 m, totalizando 53 

anos para a análise temporal. As fotografias aéreas foram escaneadas com resolução de 

1,5 m e georreferenciadas antes de serem combinados em mosaico (um para cada ano) 

usando o software ArcGIS. 

Estabelecemos um buffer com 1000 m de raio a partir do ponto central de cada 

fragmento florestal amostrado, com base nas imagens do ano de 2015, o que 

consideramos como as paisagens locais (16 paisagens). Categorizamos as imagens 

georreferenciadas do passado (1962) e atuais (2015) em três classes de uso do solo, 

utilizando a escala 1:5.000. São elas: (1) hábitat florestal: remanescentes florestais, 

áreas em processo de restauração ou regeneração natural que apresentaram pelo 

menos um estrato arbóreo distinguível na imagem; (2) hábitat não florestal: vegetação 
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pioneira, sem estrato arbustivo ou arbóreo distinguível na imagem, e que também difere 

das atividades de uso do solo da matriz antrópica, incluindo a borda imediata de 

fragmentos florestais sem vegetação arbustiva e arbórea, áreas alagáveis 

periodicamente onde a vegetação arbórea ainda não se desenvolveu, áreas de plantio 

de restauração florestal recentes que ainda não apresentaram estrato arbóreo 

distinguível, entre outras; (3) matriz antrópica: plantações de cana-de-açúcar, 

pastagens, plantios comerciais de espécies arbóreas madeireiras (Eucalyptus spp. e 

Pinus spp.), plantios perenes de espécies frutíferas (Citrus spp.), construções, estradas e 

leito de rios. 

Definimos as florestas secundárias como centro das paisagens, em uma 

abordagem fragmento-paisagem (Benchimol et al., 2017; Tischendorf & Fahrig, 2000), 

pois queremos avaliar como as alterações na estrutura da paisagem de entorno afetam 

a diversidade de diferentes grupos de plantas nos fragmentos focais. Desta forma, 

assumimos que a composição e configuração espacial da paisagem de entorno 

influenciam processos ecológicos diretamente relacionados à diversidade de 

comunidades vegetais em florestas secundárias, como polinização, dispersão de 

sementes, recrutamento e mortalidade de indivíduos.   

O critério para escolha da escala das paisagens se baseou em dados de outros 

estudos, que registraram escalas ótimas de 600-1000 m para avaliar a riqueza e 

abundância de grupos importantes de dispersores, como aves e mamíferos (Jackson & 

Fahrig, 2015; Morante-Filho et al., 2016). Outros estudos, que testaram o efeito da 

cobertura florestal sobre a diversidade de árvores em diferentes escalas espaciais, 

mostraram que as árvores responderam melhor aos efeitos do hábitat a 1000 m (i.e., 

exibiram maior quantidade de variação explicada para esta distância) (Benchimol et al., 

2017; Rocha-Santos et al, 2017). Da mesma forma, 1000 m de raio foi a melhor escala 

para prever a estrutura de comunidades de plantas no estudo de Rocha-Santos et al. 

(2016).  
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Tabela 2. Métricas utilizadas como indicadoras da estrutura e da dinâmica espaço-temporal de paisagens 
agrícolas.  

Atributo Métrica Descrição  

Cobertura 
florestal atual 

Cobertura florestal 
(CFLOR) 

 
Quantidade (%) de vegetação da classe “hábitat 
florestal” na paisagem de 1km de raio no ano de 
2015. 
 

Δ Cobertura 
florestal 

Δ Cobertura florestal no 
tempo 

(DELTA_CFLOR) 

 
Variação na quantidade (%) de vegetação da 
classe “hábitat florestal” na paisagem de 1km de 
raio no período de 1962 a 2015. Valores negativos 
indicam decréscimo e valores positivos indicam 
incremento de cobertura florestal na paisagem 
local no período de 53 anos.    
 

Distância atual à 
matriz 

Distância atual em 
relação à matriz 

(DIST_MAT)  

 
Distância linear média (em metros) em relação à 
matriz antrópica (borda mais próxima) nas 
paisagens de 2015, calculada a partir da posição 
das 10 parcelas onde foi realizado o levantamento 
da vegetação (ver tópico 3.3. Amostragem da 
vegetação). 
 

Δ Distância à 
matriz 

Δ Distância em relação à 
matriz no tempo 

(DELTA_DIST_MAT) 

 
Variação na distância linear média (em metros) 
em relação à matriz antrópica no período de 1962 
a 2015. A média foi obtida a partir da posição das 
10 parcelas de cada fragmento florestal nos dois 
anos de análise e depois fizemos a subtração 
(2015-1962). Valores positivos indicam 
deslocamento médio das parcelas no tempo em 
direção ao interior do hábitat. Valores negativos 
indicam deslocamento médio das parcelas no 
tempo em direção à matriz, ou seja, perda de 
hábitat na paisagem local no período de 53 anos.  
 

 

Utilizamos como medida de cobertura florestal a porcentagem de hábitat 

florestal (classe 1) em um raio de 1000 m ao redor de cada floresta secundária 

amostrada, que variou de 0 a 27,42% em 1962 (�̅=8,76) e de 5,81 a 40,88% em 2015 

(�̅=20,02). Como medida de perturbação antrópica nas comunidades vegetais 

estudadas, utilizamos a distância linear média em relação à matriz antrópica (borda mais 

próxima), calculada a partir da posição das 10 parcelas onde foi realizado o 

levantamento da vegetação nos anos de 1962 e 2015 e sua variação no período de 53 

anos. 

A Tabela 2 traz o detalhamento sobre a obtenção das métricas espaciais. 



140 
 

 

O mapeamento das paisagens de estudo e o cálculo das métricas espaciais foram 

realizados no programa ArcMap 10.5 (ESRI 2016), com auxílio da extensão V-LATE 2.0. 

 

Análise dos dados  
 
 A riqueza de espécies e a abundância absoluta (número total de indivíduos) por 

fragmento (n=16) foram utilizadas como variáveis resposta para as comunidades dos 

componentes arbóreo, regenerante arbóreo e regenerante de trepadeiras (excluímos as 

demais formas de crescimento vegetal do componente não arbóreo para esta análise – 

ver tópico 3.3. Amostragem da vegetação).   

Partindo do pressuposto de que a relação entre as variáveis resposta e as 

métricas espaciais (variáveis explicativas) pode ser não linear, utilizamos modelos 

generalizados aditivos (MAG) (Guisan et al., 2002). O MAG é uma extensão do modelo 

linear generalizado (MLG), no qual a relação Yi e Xi é resumida pelo parâmetro β. No 

entanto, nos MAGs, o termo β é substituído por uma função não paramétrica (i.e., cuja 

forma não é especificada), e então a relação entre Yi e Xi é estimada por uma função de 

“suavização” (smoothing) (Zuur et al., 2009). Não é necessário assumir uma relação 

linear entre a função de ligação e as variáveis explicativas como no MLG, já que os MAG 

ajustam uma curva de suavização aos dados, revelando não linearidades nas relações 

estudadas (Zuur et al., 2009).   

Para a seleção dos modelos, utilizamos o Critério de Informação de Akaike 

corrigido para amostras pequenas (AICc). O ΔAICc (delta Akaike Information Criterion) 

mede a diferença de cada modelo candidato em relação ao melhor modelo (Anderson 

& Burnhan, 2004). O wAICc (weight Akaike Information Criterion) foi utilizado para 

estimar a probabilidade de um modelo ser eleito como o melhor entre um conjunto de 

modelos candidatos. Somente os modelos com ΔAICc < 2.0 ou > wAICc 0.1 foram 

considerados plausíveis. Testamos somente os modelos univariados (com uma variável 

explicativa), além do modelo nulo. Os modelos MAG foram gerados utilizando o pacote 

‘gam’, e o AICc, ΔAICc e wAICc foram estimados no pacote ‘bbmle’, no ambiente de 

programação R (R Core Team, 2016).  

Apresentamos gráficos com o ajuste dos modelos e o intervalo de confiança 

somente para os modelos plausíveis. Quando o modelo nulo foi selecionado entre os 

modelos plausíveis, optamos por não apresentar os gráficos dos outros modelos 
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plausíveis, assumindo que nenhum outro modelo melhor explica o padrão específico do 

que o acaso. Os gráficos de todos os modelos estão apresentados no Apêndice C.   

 

RESULTADOS 

 

A riqueza de árvores apresentou relação positiva com a distância atual à matriz 

antrópica (Tabela 3; Figura 3A), sendo maior para as florestas em que as parcelas se 

localizaram mais distantes da matriz antrópica no ano de 2015 (maior DIST_MAT), ou 

seja, mais no interior dos fragmentos. A riqueza de regenerantes arbóreos foi 

influenciada pela distância à matriz e quantidade de cobertura vegetal nas paisagens do 

presente, ambos com relação positiva (Tabela 3; Figura 3B e 3C). Portanto, paisagens 

com maior porcentagem de cobertura florestal (CFLOR) e nas quais as comunidades 

estavam mais distantes da matriz antrópica (maior DIST_MAT) em 2015 apresentaram 

maior riqueza de regenerantes arbóreos.  

Tabela 3. Resultados da seleção de modelos aditivos generalizados (MAG) relacionando a riqueza e 
abundância dos componentes arbóreo, regenerante arbóreo e regenerante de trepadeiras de 16 florestas 
secundárias com a estrutura e dinâmica de paisagens agrícolas. AICc= Critério de Informação de Akaike 
corrigido para pequenas amostras; ΔAICc= diferença relativa entre o melhor modelo e o modelo 
candidato; wAICc = probabilidade relativa de seleção do modelo. Somente modelos com ΔAICc < 2 ou > 
wAICc 0.1 foram considerados plausíveis (*).  
 

RIQUEZA DE ÁRVORES 

MODELOS AICc ΔAICc wAICc 

S ÁRVORES ~ DIST_MAT 112.4 0.0 0.89* 

S ÁRVORES ~ CFLOR 117.9 5.5 0.06 

S ÁRVORES ~ (M. NULO) 118.7 6.2 0.04 

S ÁRVORES ~ DELTA_CFLOR 121.3 8.8 0.01 

S ÁRVORES ~ DELTA_DIST_MAT 123.4 11.0 0.004 

ABUNDÂNCIA DE ÁRVORES 

MODELOS AICc ΔAICc wAICc 

 N ÁRVORES ~ DELTA_DIST_MAT  163.2 0.0 0.40* 

N ÁRVORES ~ CFLOR 163.9 0.6 0.29* 

N ÁRVORES ~ 1 (M. NULO) 164.5 1.3 0.21 

N ÁRVORES ~ DIST_MAT 167.3 4.1 0.05 

N ÁRVORES ~ DELTA_CFLOR 168.0 4.8 0.04 

RIQUEZA DE REGENERANTES ARBÓREOS 
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MODELOS AICc ΔAICc wAICc 

S REGEN_A ~ CFLOR 142.4 0.0 0.42* 

S REGEN_A ~ DIST_MAT 142.4 0.0 0.41* 

S REGEN_A ~ DELTA_CFLOR 145.5 3.2 0.09 

S REGEN_A ~ (M. NULO) 146.2 3.8 0.06 

S REGEN_A ~ DELTA_DIST_MAT 147.6 5.2 0.03 

ABUNDÂNCIA DE REGENERANTES ARBÓREOS 

MODELOS AICc ΔAICc wAICc 

N REGEN_A ~ DELTA_DIST_MAT 214.1 0.0 0.26* 

N REGEN_A ~ DELTA_CFLOR 214.3 0.3 0.23* 

N REGEN_A ~ 1 (M. NULO) 214.5 0.4 0.21* 

N REGEN_A ~ DIST_MAT 215.0 0.9 0.17* 

N REGEN_A ~ CFLOR 215.7 1.6 0.12* 

RIQUEZA DE TREPADEIRAS 

MODELOS  AICc ΔAICc wAICc 

S REGEN_T ~ 1 (M. NULO) 111.1 0.0 0.43* 

S REGEN_T ~ DIST_MAT 112.1 1.0 0.27* 

S REGEN_T ~ CFLOR 113.7 2.6 0.12 

S REGEN_T ~ DELTA_DIST_MAT 114.0 2.9 0.10 

S REGEN_T ~ DELTA_CFLOR 114.6 3.5 0.07 

ABUNDÂNCIA DE TREPADEIRAS 

MODELOS  AICc ΔAICc wAICc 

N REGEN_T ~ 1 (M. NULO) 188.6 0.0 0.40* 

N REGEN_T ~ DELTA_CFLOR 190.0 1.4 0.20* 

N REGEN_T ~ DELTA_DIST_MAT 190.1 1.5 0.19* 

N REGEN_T ~ DIST_MAT 190.5 1.9 0.15* 

N REGEN_T ~ CFLOR 192.5 3.9 0.06 

 

A abundância de árvores apresentou relação positiva com a variação na distância 

em relação à matriz antrópica no intervalo de 53 anos, indicando uma tendência de 

aumento na abundância quando a distância em relação à matriz aumentou no intervalo 

de 53 anos (Tabela 3; Figura 3D). Em outras palavras, nas paisagens em que as parcelas 

do fragmento alteraram a sua localização da matriz antrópica (ou próximas à matriz) 
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para o interior de fragmentos, devido ao incremento de vegetação, observamos maior 

abundância de indivíduos arbóreos estabelecidos.  

Por outro lado, a abundância de árvores apresentou relação negativa com 

quantidade de cobertura florestal na paisagem atual (ano de 2015), diferente do 

esperado (Tabela3; Figura 3E). 

O modelo nulo também foi o mais plausível para explicar a abundância de 

regenerantes arbóreos, e a riqueza e abundância de trepadeiras nas florestas 

secundárias estudadas (Tabela 3).  

 

 

 B C 

A 

wAICc = 0.89 

wAICc = 0.42 wAICc = 0.41 
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Figura 3. Representação visual dos ajustes dos modelos aditivos generalizados (MAG) plausíveis para 
explicar a relação entre a riqueza e abundância de árvores, regenerantes arbóreos e regenerantes de 
trepadeiras e métricas representativas da estrutura e dinâmica espaço-temporal de paisagens agrícolas. 
A linha preta representa o ajuste do MAG e as linhas tracejadas vermelhas compreendem o intervalo de 
confiança de 95%. wAICc = probabilidade relativa de seleção do modelo. 
 

 

DISCUSSÃO 

 

Dadas as diferenças na dinâmica entre grupos vegetais distintos e entre os 

diferentes estágios do ciclo de vida (i.e., indivíduos adultos e indivíduos jovens), é 

esperado que as alterações ambientais decorrentes de atividades antrópicas afetem os 

grupos vegetais de maneiras diferentes (Benchimol et al., 2017; Rigueira et al., 2013). 

 A influência da quantidade de cobertura vegetal em paisagens antrópicas sobre 

diversidade de espécies vegetais foi observada em diversos estudos (Arroyo-Rodríguez 

et al., 2013, 2009; Benchimol et al., 2017; Farah et al., 2017; Jonas et al., 2017; Metzger 

et al., 2009; Rigueira et al., 2013; Sfair et al., 2015). No presente estudo, a riqueza da 

regeneração arbórea foi influenciada principalmente pela quantidade de cobertura 

florestal e pela distância à matriz antrópica nas paisagens do presente, refletindo a 

resposta deste grupo vegetal à estrutura atual de paisagens agrícolas, conforme era 

esperado.  

Benchimol et al. (2017) observaram redução significativa na riqueza de 

regenerantes arbóreos em paisagens com <34% de cobertura florestal na Mata 

Atlântica. Rigueira et al. (2013), também observaram menor riqueza de espécies da 

família Myrtaceae para diferentes estágios do ciclo de vida em paisagens com 25 – 45% 

D E 

wAICc = 0.40 wAICc = 0.29 
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de cobertura florestal. Santos-Silva et al. (2015) observaram redução de 50% na riqueza 

da comunidade regenerante arbórea em pequenos fragmentos florestais da Mata 

Atlântica, em comparação com áreas de interior de florestas conservadas e com 

florestas secundárias de diferentes idades. Farah et al. (2017) observaram relação 

positiva entre a cobertura florestal na paisagem de entorno com a riqueza total de 

espécies arbóreas em fragmentos florestais de uma região dominada por agricultura 

intensiva na Mata Atlântica.   

Por outro lado, a abundância de regenerantes arbóreos nas florestas estudadas 

esteve mais relacionada à dinâmica temporal das paisagens, apresentando maiores 

valores quando houve aumento na distância em relação à matriz antrópica no período 

de 53 anos, resultante do incremento de cobertura florestal. A perda de hábitat florestal 

e intensificação do efeito de borda podem afetar a composição de comunidades 

arbóreas (Laurance et al., 2006, 2000), por alterações na germinação e estabelecimento 

de espécies tolerantes à sombra nos pequenos fragmentos e ao longo das bordas das 

florestas, o que por sua vez altera a composição de espécies e a abundância da 

comunidade regenerante (Benítez-Malvido, 1998).  

A distância à matriz antrópica das florestas estudadas apresentou relação 

significativa e positiva com a riqueza de espécies dos componentes arbóreo e 

regenerante arbóreo. Este resultado corrobora estudos que observaram diversidade 

reduzida de espécies arbóreas em fragmentos florestais de paisagens antrópicas 

fragmentadas (Laurance et al. 2006, 2002; Lôbo et al. 2011; Michalski et al., 2007; Santos 

et al., 2008; Santos et al., 2007; Tabarelli et al., 2008, 2004) ou em bordas de fragmentos 

florestais em comparação com o interior (Magnago et al., 2015). Bordas florestais e até 

mesmo porções centrais de pequenos fragmentos podem sofrer redução acentuada no 

número total de espécies arbóreas (Oliveira et al., 2004; Santos et al., 2008) e diminuição 

na riqueza de espécies sensíveis às condições microclimáticas e às perturbações que 

ocorrem nesses ambientes, como espécies tolerantes à sombra (Laurance et al., 2018, 

2006, 2000; Tabarelli et al., 1999), espécies de crescimento lento e madeira densa 

(Michalski et al., 2007).  

Diferente do esperado, a abundância de indivíduos arbóreos apresentou relação 

negativa com a quantidade de cobertura florestal na paisagem de entorno. Este 

resultado pode ser decorrente do predomínio de espécies arbóreas tolerantes às 
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perturbações e que possuem maior capacidade de dispersão em paisagens muito 

fragmentadas e com cobertura florestal reduzida, tendo a sua abundância aumentada 

em áreas de borda e em fragmentos menores (Santos et al. 2008; Tabarelli et al. 2012, 

2010). Sfair et al. (2015) observaram baixa diversidade α e elevada dominância de 

algumas espécies arbóreas heliófitas em fragmentos florestais de paisagens antrópicas 

(por exemplo, Tapirira guianensis, que também foi abundante no presente estudo – ver 

Capítulo 2). Além disso, a redução da cobertura florestal e criação de bordas altera 

condições microclimáticas, causando danos às árvores e mortalidade de grandes 

indivíduos tolerantes à sombra, o que aumenta a dinâmica de substituição de espécies 

em florestas secundárias (Oliveira et al., 2004, 2008; Santos et al., 2008; Rocha-Santos 

et al., 2016). A morte de grandes indivíduos afeta a estrutura das florestas, por 

alterações no diâmetro médio das árvores, na altura e na área basal, redução da 

biomassa e aumento no número de clareiras (Laurance et al., 2011; Magnago et al., 

2015; Pinto et al., 2010). Esses aspectos explicariam a elevada abundância de árvores 

nas paisagens com menor cobertura florestal, em comparação com áreas de interior de 

florestas ou áreas mais conservadas, que apresentaram menor abundância de árvores.  

 O modelo nulo foi o mais plausível para explicar a riqueza e abundância de 

regenerantes de trepadeiras no presente estudo, indicando que outros fatores além das 

métricas espaciais estudadas devem influenciar a diversidade deste grupo vegetal em 

florestas secundárias.  Paisagens perturbadas e com maior efeito de borda geralmente 

apresentam redução da riqueza de trepadeiras (Arroyo-Rodríguez & Toledo-Aceves, 

2009; Addo-Fordjour et al., 2012) e aumento da abundância, especialmente nas bordas 

(Laurance et al., 2001; Jones et al., 2017). Algumas poucas espécies de trepadeiras 

heliófitas com elevada capacidade de recrutamento podem dominar a comunidade 

(Yuan et al., 2009) e até estagnar a sucessão florestal em alguns casos (Schnitzer et al., 

2000).  

Poucos estudos investigaram os efeitos da fragmentação sobre a comunidade de 

trepadeiras (Laurance et al., 2001; Jones et al., 2017). Jones et al., (2017) investigaram 

os efeitos de métricas da paisagem e de perturbações como ocorrência de fogo e danos 

causados pelo vento em comunidade de lianas (i.e., trepadeiras lenhosas) em ilhas 

isoladas pela construção de usinas hidrelétricas na Amazônia. Os autores observaram 

que a abundância de lianas na regeneração foi significativamente maior que a 
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abundância de regenerantes arbóreos em ilhas de vegetação onde houve a ocorrência 

de fogo. Ao contrário, a abundância de lianas na regeneração foi inferior à de espécies 

arbóreas quando a paisagem de entorno apresentou maior cobertura florestal.  

 

CONCLUSÕES  

 

A quantidade de cobertura vegetal na paisagem de entorno dos fragmentos 

focais e a distância em relação à matriz antrópica foram parâmetros relevantes para 

explicar a diversidade de espécies arbóreas, mas não de trepadeiras nas florestas 

secundárias. A estrutura atual das paisagens apresentou maior relação com a riqueza 

dos grupos vegetais estudados, enquanto a sua variação no tempo foi mais importante 

na determinação da abundância de regenerantes arbóreos em florestas secundárias de 

paisagens com matriz de cana-de-açúcar.  

A recorrência de perturbações em paisagens agrícolas leva à destruição de 

hábitats e à criação de novas manchas em um processo muito dinâmico em espaços 

curtos de tempo, portanto a avaliação da dinâmica espaço-temporal das paisagens se 

torna uma ferramenta importante para o delineamento de ações visando à conservação 

da biodiversidade em regiões com antigo histórico de perturbações. Compreender o 

tempo de resposta de diferentes grupos de plantas às mudanças decorrentes do 

processo de perda e regeneração do hábitat florestal é fundamental para o diagnóstico 

dos impactos atuais e futuros das atividades antrópicas sobre a biodiversidade 

remanescente, além de contribuir para o direcionamento de ações de restauração e 

conservação na escala da paisagem.   

Ressaltamos a necessidade de futuros estudos abordarem a influência do 

histórico de perturbações dos fragmentos agrícolas sobre a diversidade de comunidades 

vegetais, uma vez que diferentes tipos e intensidades de perturbações acumulados ao 

longo do processo de sucessão secundária podem resultar em trajetórias distintas, 

afetando a diversidade e composição de plantas sinergicamente às alterações 

decorrentes da fragmentação do hábitat per se.  

Uma vez que a distância em relação à matriz antrópica foi um atributo 

importante para explicar a diversidade de plantas em florestas secundárias, ações de 

restauração ecológica visando à conservação da biodiversidade em paisagens com 
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matriz de cana-de-açúcar severamente fragmentadas deveriam concentrar esforços em 

restabelecer a conectividade entre os fragmentos isolados e submetidos à intenso efeito 

de borda, contribuindo, desta forma, para a manutenção de comunidades vegetais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As florestas secundárias inseridas em paisagens com matriz de cana-de-açúcar 

apresentaram variação na riqueza e abundância de espécies para os componentes 

arbóreo, regenerante e não arbóreo, refletindo diferentes potenciais para conservação 

de espécies vegetais. O predomínio de espécies não pioneiras e espécies zoocóricas nos 

componentes arbóreo e regenerante arbóreo, sugerem avanço na sucessão secundária 

das florestas secundárias, apesar das perturbações decorrentes da prática de agricultura 

intensiva às quais são submetidas.  

Elevados valores de diversidade β nas duas escalas espaciais analisadas (entre e 

intra fragmentos), com contribuição predominante do turnover, apontam para a 
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diferenciação florística na região, o que destaca o valor conjunto das florestas 

localizadas em propriedades agrícolas particulares para a conservação da diversidade 

vegetal em paisagens fragmentadas, ultrapassando a sua contribuição individual. Essas 

florestas apresentaram espécies exclusivas, que não foram registradas em UCs da 

região, contribuindo para o aumento da diversidade β regional devido à composição de 

espécies singular, portanto, demonstraram ter papel complementar ao das áreas 

protegidas públicas para a conservação da diversidade vegetal em paisagens agrícolas.  

 Por fim, a riqueza e abundância das comunidades nos três componentes vegetais 

apresentaram diferentes respostas à dinâmica espaço-temporal das paisagens agrícolas, 

e a distância em relação à matriz e quantidade de cobertura florestal se mostraram 

relevantes na determinação da diversidade de espécies arbóreas. A diversidade de 

trepadeiras não respondeu às métricas da paisagem, indicando que outros aspectos 

podem ser preponderantes na determinação da diversidade deste grupo vegetal em 

florestas secundárias, como, por exemplo, o histórico local de perturbação das florestas.  

 Compreender como as espécies respondem às alterações espaço-temporais em 

paisagens agrícolas é fundamental para auxiliar a tomada de decisões na esfera da 

conservação, possibilitado prever futuros impactos e planejar de maneira mais 

consistente as ações para mitigar os impactos atuais e reverter cenários desfavoráveis.  

Destacamos a necessidade urgente de as florestas secundárias de propriedades 

agrícolas particulares serem incluídas em políticas públicas para a conservação da 

biodiversidade que considerem também a importância do componente β da 

diversidade, além da diversidade α. Em regiões onde a cobertura florestal foi 

drasticamente reduzida, considerar uma rede de pequenas florestas pode ser a única 

alternativa para a manutenção das comunidades vegetais remanescentes, uma vez que 

já não existem extensas áreas preservadas.  

Além disso, os resultados obtidos também fornecem subsídios para o manejo 

adaptativo de fragmentos florestais degradados, com foco em restabelecer a estrutura 

das florestas e processos ecológicos, potencializando o papel que estas áreas já 

desempenham para a conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas. Uma vez 

que as florestas secundárias demostraram ter potencial para regeneração, tais ações 

poderiam contribuir para reverter cenários nos quais a sucessão florestal se encontra 
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estagnada ou em retrocesso, aumentando a diversidade local (α) e garantindo a 

manutenção de espécies e processos ecológicos em escalas espaciais mais amplas. 

 Frente ao atual cenário de degradação, a reversão do quadro de isolamento do 

hábitat e perda de espécies na Mata Atlântica de interior requer abordagens integradas, 

que envolvam a comunidade científica, os proprietários rurais, legisladores e outras 

partes relevantes, a fim de garantir a restauração e conservação da biodiversidade em 

regiões agrícolas.
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APÊNDICES  

Apêndice A. Lista geral de espécies amostradas nos componentes arbóreo (A), regenerante arbóreo (RA) e regenerante não arbóreo (RNA) de 16 florestas secundárias 
inseridas em paisagens agrícolas em região de ecótono Cerrado-Mata Atlântica, São Paulo, Brasil. P = pioneiras; NP_D = não pioneiras de dossel; NP_S = não pioneiras de sub-
dossel; NC = espécies não classificadas; FL = típicas de floresta; GEN = generalistas; CE = típicas do Cerrado; ZOO = dispersão zoocórica; NZOO = dispersão não zoocórica; Peq 
= pequeno; Med = médio; Gd = grande; MGd = muito grande; Arb|Árv: Arbusto|Árvore; Densidade da madeira: massa seca (g/cm3). 

FAMÍLIA 

Espécie 

Fisionomia de 
ocorrência 

Classificação 
ecológica 

Síndrome 
dispersão 

Tamanho 
Semente 

Densidade 
Madeira 

Forma de 
crescimento 

Componente 

A RA RNA 

ACANTHACEAE 
 

       
 

Hygrophila costata Nees / subosque NZOO / / Erva 
  

x 

Justicia sp. / NC NZOO / / Erva 
  

x 

Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Ruellia jussieuoides Schltdl. & Cham. / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

ALSTROEMERICACEAE  
        

Bomarea edulis (Tussac) Herb. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

AMARANTHACEAE  
        

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Amaranthus hybridus L. / ruderal NZOO / / Erva 
  

x 

Chamissoa acuminata Mart. / subosque ZOO / / Subarbusto 
  

x 

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 
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Hebanthe pulverulenta Mart. / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Hebanthe sp. / NC NZOO / / Subarbusto 
  

x 

ANACARDIACEAE  
        

Astronium fraxinifolium Schott GEN  NP_D NZOO Md 0,85 Árvore x x 
 

Astronium graveolens Jacq. FL NP_D NZOO Md 0,82 Árvore x x 
 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. GEN  P ZOO Peq NC Arb|Árv x x 
 

Mangifera indica L. EX NC ZOO MGd 0,48 Árvore x 
  

Myracrodruon urundeuva Allemão GEN  NP_D NZOO Peq 0,62 Árvore x x 
 

Tapirira guianensis Aubl. GEN  P ZOO Md 0,47 Árvore x x 
 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. FL P ZOO Md 0,29 Árvore x 
  

ANNONACEAE  
        

Annona cacans Warm. FL NP_D ZOO Md 0,41 Árvore x 
  

Annona crassiflora Mart. CE NC ZOO Md 0,56 Árvore 
 

x 
 

Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer FL NP_D ZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 
 

Annona sp.  NC NC ZOO Md 0,48 Arb|Árv 
 

x 
 

Annona sylvatica A.St.-Hil. FL NP_D ZOO Gd 0,47 Árvore x x 
 

Cardiopetalum sp. NC NC ZOO Peq NC Arb|Árv 
 

x 
 

Duguetia lanceolata A.St.-Hil. FL NP_D ZOO Gd 0,92 Árvore x x 
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Xylopia aromatica (Lam.) Mart. GEN  NP_D ZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 
 

Xylopia brasiliensis Spreng. FL NP_D ZOO Peq 0,70 Árvore x x 
 

Xylopia sericea A.St.-Hil. GEN  NP_D ZOO Md 0,57 Arb|Árv x x 
 

APOCYNACEAE  
        

Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. GEN  NP_D NZOO MGd 0,75 Árvore x x 
 

Aspidosperma discolor A.DC. FL NP_D NZOO MGd 0,76 Arb|Árv 
 

x 
 

Aspidosperma parvifolium A.DC. FL NP_D NZOO MGd 0,74 Árvore x x 
 

Aspidosperma polyneuron Müll.Arg. FL NP_D NZOO MGd 0,77 Árvore x x 
 

Aspidosperma ramiflorum Müll.Arg. FL NP_D NZOO MGd 0,71 Árvore x 
  

Aspidosperma sp. NC NC NZOO MGd 0,75 Árvore x 
  

Aspidosperma subincanum Mart. GEN  NP_D NZOO MGd 0,82 Árvore x x 
 

Aspidosperma tomentosum Mart. FL NP_D NZOO MGd 0,82 Árvore x 
  

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC. / trepadeira NC / / Trepadeira 
  

x 

Forsteronia australis Müll.Arg. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Forsteronia sp. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Forsteronia glabrescens Müll.Arg. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Forsteronia pilosa (Vell.) Müll.Arg. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Forsteronia pubescens A.DC. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Forsteronia refracta Müll.Arg. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Mandevilla sp. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Odontadenia macrantha (Roem. & 
Schult.) Markgr. / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Orthosia urceolata E.Fourn. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Oxypetalum regnellii (Malme) Malme / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Peltastes peltatus (Vell.) Woodson / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Prestonia coalita (Vell.) Woodson / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Prestonia tomentosa R.Br. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Temnadenia violacea (Vell.) Miers / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

ARACEAE  
        

Asterostigma sp. / subosque ZOO / / Erva 
  

x 

Philodendron oblongum (Vell.) Kunth / epífita ZOO / / Epífita 
  

x 

ARALIACEAE  
        

 Aralia warmingiana (Marchal) J.Wen FL NP_D ZOO Md 0,53 Árvore x 
  

Aralia excelsa (Griseb.) J.Wen GEN  NP_D ZOO Md 0,53 Árvore x x 
 

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & 
Planch. FL 

NP_D ZOO Peq 0,42 Árvore x x 
 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. FL 

P ZOO Peq 0,72 Árvore x x 
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ARECACEAE  
        

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex 
Mart. GEN  

NP_D ZOO MGd NC Palmeira x x 
 

Attalea sp. NC NC ZOO Md NC Palmeira 
 

x 
 

Caryota mitis Lour. EX NC ZOO NC NC Palmeira 
 

x 
 

Geonoma schottiana Mart. FL NP_S ZOO Md NC Palmeira 
 

x 
 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman FL 

NP_D ZOO MGd 0,35 Palmeira x 
  

ARISTOLOCHIACEAE  
        

Aristolochia arcuata Mast. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Aristolochia labiata Willd. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Aristolochia melastoma Silva Manso ex 
Duch. / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Aristolochia sp. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

ASPARAGACEAE  
        

Herreria salsaparilha Mart. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

ASTERACEAE  
        

Baccharis trinervis Pers. / ruderal NZOO / / Arbusto 
  

x 

Bidens segetum Mart. ex Colla / ruderal NZOO / / Erva 
  

x 

Bidens sp. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Chromolaena maximilianii (Schrad. ex 
DC.) R.M.King & H.Rob. / 

ruderal NZOO / / Arbusto 
  

x 

Chromolaena squalida (DC.) R.M.King 
& H.Rob. / 

ruderal NZOO / / Arbusto 
  

x 

Critonia megaphylla (Baker) R.M. King 
& H. Rob. / 

ruderal NZOO / / Arbusto 
  

x 

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob. / ruderal NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) 
Cabrera 

FL 
P NZOO Peq NC Arb|Árv x x 

 

Elephantopus mollis Kunth / ruderal NZOO / / Erva 
  

x 

Mikania erioclada DC. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Mikania glomerata Spreng. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Mikania laevigata Sch.Bip. ex Baker / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Mikania micrantha Kunth / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Moquiniastrum polymorphum (Less.) 
G. Sancho 

GEN  
NP_D NZOO Peq 0,69 Árvore 

 
x 

 

Praxelis pauciflora (Kunth) R.M.King & 
H.Rob. / 

ruderal NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Tilesia baccata (L.f.) Pruski / subosque ZOO / / Subarbusto 
  

x 

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze / ruderal NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Verbesina floribunda Gardner / ruderal NZOO / / Arbusto 
  

x 
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Vernonanthura sp. NC NC NZOO Peq NC Arb|Árv x 
  

BIGNONIACEAE  
        

Adenocalymma bracteatum (Cham.) 
DC. / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Amphilophium crucigerum (L.) 
L.G.Lohmann / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Bignonia sciuripabula L.G.Lohmann / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H.Gentry / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cuspidaria floribunda (DC.) A.H.Gentry / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cuspidaria pulchella (Cham.) K.Schum. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cuspidaria sp. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. GEN  NP_D NZOO Md 0,59 Árvore 
 

x 
 

Dolichandra unguis-cati (L.) 
L.G.Lohmann / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Fridericia florida (DC.) L.G.Lohmann / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Fridericia formosa (Bureau) 
L.G.Lohmann / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Fridericia pubescens (L.) L.G.Lohmann / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Fridericia samydoides (Cham.) 
L.G.Lohmann / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Fridericia sp.1 / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Fridericia sp.2 / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Fridericia speciosa Mart. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 
Mattos 

FL 
NP_D NZOO Gd 0,97 Árvore x x 

 

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex 
DC.) Mattos 

FL 
NP_D NZOO Gd 0,96 Árvore x x 

 

Handroanthus ochraceus (Cham.) 
Mattos 

GEN  
NP_D NZOO Md 0,94 Árvore x x 

 

Jacaranda cuspidifolia Mart. GEN  NP_D NZOO Gd 0,50 Árvore x x 
 

Lundia obliqua Sond. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & 
K.Schum. / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith FL NP_D NZOO Md 0,55 Árvore x 
  

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith FL NP_D NZOO Md 0,37 Árvore x x 
 

Tanaecium selloi (Spreng.) 
L.G.Lohmann / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Tynanthus sp. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Xylophragma platyphyllum (DC.) 
L.G.Lohmann / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Zeyheria montana Mart. GEN  NP_D NZOO Md 0,75 Arb|Árv 
 

x 
 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex 
Verl. GEN  

NP_D NZOO Gd 0,77 Árvore 
 

x 
 

BORAGINACEAE  
        

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex 
Steud. GEN  

NP_D NZOO Md 0,56 Árvore x x 
 

Varronia polycephala Lam. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

BROMELIACEAE  
        

Aechmea sp.  / epífita NZOO / / Epífita 
  

x 

Bromelia balansae Mez / epífita ZOO / / Epífita 
  

x 

Tillandsia pohliana Mez / epífita NZOO / / Epífita 
  

x 

Tillandsia sp. / epífita NZOO / / Epífita 
  

x 

Tillandsia sp.2 / epífita NZOO / / Epífita 
  

x 

BURSERACEAE  
        

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand GEN  

NP_D ZOO Md 0,47 Arb|Árv x x 
 

CALOPHYLLACEAE  
        

Calophyllum brasiliense Cambess. FL NP_D ZOO Gd 0,54 Árvore x x 
 

CANNABACEAE  
        

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch. FL P ZOO Md 0,68 Arb|Árv x x 
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Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. GEN  P ZOO Md 0,75 Arb|Árv x x 
 

Trema micrantha (L.) Blume FL P ZOO Peq 0,25 Arb|Árv x x 
 

CARDIOPTERIDACEAE  
        

Citronella paniculata (Mart.) 
R.A.Howard FL 

NP_D ZOO Md 0,47 Árvore x x 
 

CARICACEAE  
        

Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. FL P ZOO Md 0,17 Árvore x 
  

CELASTRACEAE  
        

Anthodon decussatus Ruiz & Pav. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Hippocratea volubilis L. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Maytenus aquifolia Mart. FL NP_S ZOO Peq 0,73 Arb|Árv x x 
 

Maytenus cestrifolia Reissek FL NP_S ZOO Md 0,74 Arb|Árv x x 
 

Maytenus gonoclada Mart. GEN  NP_S ZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 
 

Maytenus sp. NC NC ZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 
 

Plenckia populnea Reissek GEN  NP_D NZOO Gd 0,70 Árvore x 
  

CHLORANTHACEAE  
        

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq. FL NP_D ZOO Peq 0,46 Arb|Árv x x 
 

COMBRETACEAE  
        

Terminalia argentea Mart. GEN  NP_D NZOO Md 0,73 Arb|Árv x x 
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Terminalia glabrescens Mart. GEN  NP_D NZOO Peq 0,68 Arb|Árv x x 
 

COMMELINACEAE  
        

Dichorisandra villosula Mart. ex Schult. 
& Schult. f. / 

subosque ZOO / / Erva 
  

x 

Tradescantia zanonia (L.) Sw. / subosque ZOO / / Erva 
  

x 

CONVOLVULACEAE  
        

Ipomoea saopaulista O'Donell / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Ipomoea sp. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Ipomoea syringifolia Meisn. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Ipomoea tubata Nees / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

CUCURBITACEAE  
        

Cayaponia sp. / NC ZOO / / Erva 
  

x 

Melothria pendula L. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Psiguria sp.1 / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Psiguria ternata (M.Roem.) C.Jeffrey / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Wilbrandia hibiscoides Silva Manso / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Wilbrandia sp. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Wilbrandia sp.1 / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

CUNONIACEAE  
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Lamanonia ternata Vell. FL NP_D NZOO MGd 0,62 Arb|Árv x 
  

CYPERACEAE  
        

Cyperus sp. / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

Scleria gaertneri Raddi / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

DILLENICEAE  
        

Curatella americana L. CE NC ZOO Peq 0,65 Arb|Árv x 
  

Davilla rugosa Poir. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

DIOSCOREACEAE  
        

Dioscorea dodecaneura Vell. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

EBENNACEAE  
        

Diospyros hispida A.DC. GEN  NP_D ZOO Gd 0,62 Arb|Árv x x 
 

Diospyros inconstans Jacq. FL NP_D ZOO Gd 0,83 Árvore x x 
 

ERYTHROXYLACEAE  
        

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) 
O.E.Schulz GEN  

NP_S ZOO Md 0,83 Arbusto 
 

x 
 

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil. GEN  NP_S ZOO Md 0,81 Arb|Árv x x 
 

Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil. GEN  NP_S ZOO Md 0,81 Arb|Árv x x 
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EUPHORBIACEAE  
        

Acalypha brasiliensis Müll.Arg. / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Acalypha gracilis Spreng. / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Actinostemon concepcionis (Chodat & 
Hassl.) Hochr. FL 

NP_S NZOO Peq 0,70 Arbusto x x 
 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. FL P ZOO Md 0,40 Árvore x x 
 

Bia alienata Didr. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Croton floribundus Spreng. FL P NZOO Peq 0,60 Árvore x x 
 

Croton piptocalyx Müll.Arg. FL P NZOO Md NC Árvore x x 
 

Croton rottlerifolius Baill. FL NP_S NZOO Peq NC Arb|Árv x x 
 

Croton urucurana Baill. FL P NZOO Peq 0,83 Árvore x 
  

Dalechampia pentaphylla Lam. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Dalechampia stipulacea Müll.Arg. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. FL NP_S NZOO Peq NC Arb|Árv x x 
 

Micrandra elata (Didr.) Müll.Arg. FL NP_D NZOO Md 0,84 Árvore x x 
 

Sapium glandulosum (L.) Morong FL NP_D ZOO Peq 0,45 Arb|Árv x 
  

Savia dictyocarpa Müll.Arg. FL NP_D NZOO Peq 0,90 Árvore 
 

x 
 

Sebastiania brasiliensis Spreng. FL NP_S NZOO Md 0,72 Arb|Árv x x 
 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. FL NP_D ZOO Md 0,46 Árvore x 
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FABACEAE  
        

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) 
Burkart 

FL 
NP_D NZOO Md 0,64 Árvore x x 

 

Albizia polycephala (Benth.) Killip ex 
Record 

FL 
NP_D NZOO Md 0,54 Árvore x x 

 

Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan 

GEN  
NP_D NZOO Md 0,93 Arb|Árv x x 

 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. GEN  NP_D NZOO Md 1,08 Arb|Árv x x 
 

Anadenanthera sp. NC NC NZOO Md 0,93 Arb|Árv x 
  

Andira fraxinifolia Benth. FL NP_D ZOO MGd 0,92 Árvore x x 
 

Bauhinia holophylla (Bong.) Steud. CE NC NZOO Md 0,53 Arbusto 
 

x 
 

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. FL P NZOO Md 0,67 Arb|Árv x x 
 

Centrolobium tomentosum Guillem. ex 
Benth. 

FL 
NP_D NZOO Gd 0,75 Árvore x x 

 

Centrosema macrocarpum Benth. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Centrosema sagittatum (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Brandegee / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Centrosema vexillatum Benth. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Centrosema virginianum (L.) Benth. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Copaifera langsdorffii Desf. GEN  NP_D ZOO Gd 0,70 Árvore x x 
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Dahlstedtia floribunda (Vogel) M.J. 
Silva & A.M.G. Azevedo 

FL 
NP_S NZOO NC 0,72 Árvore x x 

 

Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) 
M.J.Silva & A.M.G. Azevedo 

FL 
NP_S NZOO Gd 0,72 Árvore x x 

 

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton GEN  P NZOO Md 0,69 Arb|Árv x x 
 

Dalbergia miscolobium Benth. CE NC NZOO Gd 0,81 Árvore x 
  

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex 
Benth. 

FL 
NP_D NZOO Md 0,68 Árvore 

 
x 

 

Desmodium barbatum (L.) Benth. / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Dimorphandra exaltata Schott FL NP_D NZOO Md 0,80 Árvore x 
  

Dimorphandra mollis Benth. CE NC NZOO Md 0,93 Árvore x x 
 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong GEN  

P ZOO Md 0,42 Árvore x x 
 

Holocalyx balansae Micheli FL NP_D ZOO Peq 0,92 Árvore x x 
 

Hymenaea courbaril L. FL NP_D ZOO Gd 0,74 Árvore x x 
 

Inga lanceifolia Benth. FL NP_S ZOO Md 0,59 Arb|Árv x 
  

Inga marginata Willd. FL P ZOO Md 0,72 Árvore x x 
 

Inga sp. NC NC ZOO Md 0,62 Árvore x x 
 

Inga striata Benth. FL P ZOO Gd 0,58 Árvore x x 
 

Inga vera Willd. FL P ZOO Md 0,59 Árvore x x 
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Leptolobium elegans Vogel CE NC NZOO Peq 0,72 Árvore x x 
 

Lonchocarpus cultratus (Vell.) 
A.M.G.Azevedo & H.C.Lima FL 

NP_D NZOO Md 0,51 Árvore x 
  

Machaerium acutifolium Vogel GEN  NP_D NZOO Md 1,12 Árvore x x 
 

Machaerium brasiliense Vogel GEN  NP_D NZOO Md 0,66 Árvore x x 
 

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld GEN  NP_D NZOO Md 0,66 Árvore x x 
 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. FL NP_D NZOO Gd 0,95 Árvore 
 

x 
 

Machaerium paraguariense Hassl. FL NP_D NZOO Md 0,49 Árvore 
 

x 
 

Machaerium stipitatum Vogel FL NP_D NZOO Md 0,84 Árvore x x 
 

Machaerium villosum Vogel FL NP_D NZOO Md 0,85 Árvore x x 
 

Mimosa sp. NC NC NZOO NC 0,64 Arb|Árv 
 

x 
 

Myroxylon peruiferum L.f. FL NP_D NZOO Md 0,95 Árvore x x 
 

Ormosia arborea (Vell.) Harms FL NP_D NZOO Md 0,70 Árvore x x 
 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan FL P NZOO Md 1,07 Árvore x x 
 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. FL P NZOO Md 0,74 Árvore 
 

x 
 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) 
J.F.Macbr. 

FL 
NP_D NZOO Md 0,68 Árvore x x 

 

Plathymenia reticulata Benth. GEN  NP_D NZOO Gd 0,55 Árvore x x 
 

Platycyamus regnellii Benth. FL NP_D NZOO Gd 0,81 Árvore x x 
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Platypodium elegans Vogel GEN  NP_D NZOO Md 0,82 Árvore x x 
 

Pterocarpus rohrii Vahl FL NP_D NZOO Md 0,41 Árvore x 
  

Pterogyne nitens Tul. GEN  NP_D NZOO Md 0,66 Árvore x 
  

Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Schnella microstachya Raddi / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Senegalia lowei (L.Rico) Seigler & 
Ebinger 

FL 
P NZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 

 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & 
Rose 

GEN  
P NZOO Md 0,63 Arb|Árv x x 

 

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose GEN  P NZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 
 

Senna macranthera (DC. ex Collad.) 
H.S.Irwin & Barneby 

GEN  
P NZOO Peq 0,50 Arb|Árv 

 
x 

 

Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex 
Willd.) H.S.Irwin & Barneby 

GEN  
P NZOO Md 0,57 Arb|Árv 

 
x 

 

Sweetia fruticosa Spreng. GEN  NP_D NZOO Md 0,99 Árvore x x 
 

Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel FL NP_D NZOO Md 1,05 Arb|Árv 
 

x 
 

GESNERIACEAE  
        

Besleria sp. / subosque NC / / Erva 
  

x 

HELICONIACEAE  
        

Heliconia psittacorum L.f. / subosque NZOO / / Erva 
  

x 
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LACISTEMATACEAE  
        

Lacistema hasslerianum Chodat GEN  NP_S ZOO Md 0,52 Arb|Árv x x 
 

LAMIACEAE  
        

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke GEN  P ZOO Md 0,86 Arb|Árv x x 
 

Vitex megapotamica (Spreng.) 
Moldenke FL 

NP_D ZOO Md 0,81 Arb|Árv 
 

x 
 

Vitex polygama Cham. FL NP_D ZOO Md 0,43 Arb|Árv x 
  

LAURACEAE  
        

Cryptocarya aschersoniana Mez FL NP_D ZOO Gd 0,57 Árvore x 
  

Cryptocarya sp. NC NC ZOO Gd 0,57 Árvore x 
  

Endlicheria paniculata (Spreng.) 
J.F.Macbr. 

FL 
NP_S ZOO Gd 0,58 Arb|Árv x x 

 

Nectandra cuspidata Nees FL NP_D ZOO Md 0,48 Árvore x x 
 

Nectandra megapotamica (Spreng.) 
Mez 

FL 
NP_D ZOO Md 0,70 Árvore x x 

 

Nectandra nitidula Nees FL NP_D ZOO NC 0,77 Arb|Árv 
 

x 
 

Nectandra oppositifolia Nees FL NP_D ZOO Md 0,54 Árvore x 
  

Nectandra sp. NC NC ZOO Md 0,70 Arb|Árv x 
  

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez FL NP_D ZOO Md 0,55 Árvore x 
  

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez GEN  NP_D ZOO Md 0,57 Árvore x 
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Ocotea elegans Mez FL NP_D ZOO Gd 0,62 Árvore x 
  

Ocotea indecora (Schott) Mez FL NP_D ZOO Gd 0,47 Árvore x x 
 

Ocotea laxa (Nees) Mez FL NP_S ZOO Md 0,62 Arb|Árv x x 
 

Ocotea minarum (Nees & Mart.) Mez GEN  NP_D ZOO Md 0,76 Arb|Árv x x 
 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer FL NP_D ZOO Gd 0,76 Árvore x 
  

Ocotea puberula (Rich.) Nees FL NP_D ZOO Md 0,45 Árvore x x 
 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez GEN  NP_D ZOO Md 0,65 Árvore x x 
 

Ocotea sp. NC NC ZOO Md 0,62 Árvore x 
  

Ocotea velutina (Nees) Rohwer FL NP_D ZOO Md 0,62 Árvore x x 
 

LECYTHIDACEAE  
        

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze FL NP_D NZOO Gd 0,78 Árvore x x 
 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze FL NP_D NZOO Gd 0,55 Árvore 
 

x 
 

LOGANIACEAE  
        

Strychnos brasiliensis Mart. FL NP_S ZOO Md NC Arb|Árv 
 

x 
 

LYTHRACEAE  
        

Lafoensia pacari A.St.-Hil. GEN  NP_D NZOO Gd 0,80 Árvore x x 
 

MAGNOLIACEAE  
        

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. FL NP_D ZOO Md 0,56 Árvore x x 
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MALPIGHIACEAE  
        

Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) 
B.Gates / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) 
B.Gates / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Banisteriopsis oxyclada (A.Juss.) 
B.Gates / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Banisteriopsis sp.2 / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Bunchosia pallescens Skottsb. / subosque ZOO / / Arb|Árv 
  

x 

Byrsonima intermedia A.Juss. CE NC ZOO Md 0,72 Arbusto 
 

x 
 

Dicella bracteosa (A.Juss.) Griseb. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Heteropterys aenea Griseb. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Heteropterys intermedia (A.Juss.) 
Griseb. / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Heteropterys sp.1 / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Heteropterys sp.2 / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) 
W.R.Anderson / 

trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Stigmaphyllon lalandianum A.Juss. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

MALVACEAE  
        

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.) 
Hassl. 

FL 
P ZOO Peq 0,70 Arbusto x x 

 

Callianthe fluviatilis (Vell.) Donnel FL P NC NC NC Arbusto 
 

x 
 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna FL NP_D NZOO Md 0,56 Árvore x x 
 

Christiana macrodon Toledo FL P NZOO Peq NC Árvore x x 
 

Eriotheca candolleana (K.Schum.) 
A.Robyns 

FL 
NP_D NZOO Md 0,43 Árvore 

 
x 

 

Eriotheca gracilipes (K.Schum.) 
A.Robyns 

CE 
NC NZOO Md 0,58 Árvore x 

  

Guazuma ulmifolia Lam. GEN  P ZOO Peq 0,51 Árvore x x 
 

Helicteres brevispira A.St.-Hil. GEN  P NZOO Peq NC Arbusto x x 
 

Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) 
K.Schum. 

GEN  
P NZOO NC NC Arb|Árv 

 
x 

 

Heliocarpus popayanensis Kunth FL P NZOO Gd 0,24 Árvore 
 

x 
 

Luehea candicans Mart. & Zucc. FL NP_D NZOO Md 0,58 Árvore x x 
 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. FL NP_D NZOO Md 0,64 Árvore x x 
 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. GEN  NP_D NZOO Md 0,50 Árvore x x 
 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) 
A.Robyns 

FL 
NP_D NZOO Md 0,39 Árvore x x 
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Pseudobombax tomentosum (Mart.) 
A.Robyns 

CE 
NC ZOO Md 0,39 Árvore 

 
x 

 

Sida cordifolia L. / ruderal NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Triumfetta semitriloba Jacq. / ruderal NZOO / / Subarbusto 
  

x 

MARANTHACEAE  
        

Goeppertia sellowii (Körn.)  Borchs. & 
S. Suárez / 

subosque NC / / Erva 
  

x 

MELASTOMATACEAE  
        

Leandra regnellii (Triana) Cogn. FL NP_S ZOO Peq NC Arb|Árv x x 
 

Miconia affinis DC. FL NP_S ZOO Peq 0,64 Arb|Árv 
 

x 
 

Miconia albicans (Sw.) Triana GEN  P ZOO Peq 0,67 Arb|Árv 
 

x 
 

Miconia calvescens DC. FL P ZOO Peq 0,40 Arb|Árv x x 
 

Miconia prasina (Sw.) DC. FL NP_S ZOO Peq 0,70 Arb|Árv 
 

x 
 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin FL NP_S ZOO Peq 0,64 Arb|Árv 
 

x 
 

Miconia sp.3 NC NC ZOO NC 0,64 Arb|Árv 
 

x 
 

Miconia sp.1 NC NC ZOO NC 0,64 Arb|Árv 
 

x 
 

Miconia sp.2 NC NC ZOO NC 0,64 Arb|Árv 
 

x 
 

MELIACEAE  
        

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. FL NP_D ZOO Md 0,55 Árvore x x 
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Cedrela fissilis Vell. FL NP_D NZOO MGd 0,55 Árvore x x 
 

Guarea guidonia (L.) Sleumer FL NP_D ZOO Md 0,76 Árvore x x 
 

Guarea kunthiana A.Juss. FL NP_D ZOO Gd 0,82 Árvore x x 
 

Guarea macrophylla Vahl FL NP_D ZOO Md 0,52 Árvore x x 
 

Guarea sp. NC NC ZOO Md 0,76 Árvore x x 
 

Trichilia casaretti C.DC. FL NP_S ZOO Md 0,78 Árvore x x 
 

Trichilia catigua A.Juss. FL NP_S ZOO Md 0,69 Árvore x x 
 

Trichilia clausseni C.DC. FL NP_S ZOO Md 0,68 Árvore x x 
 

Trichilia elegans A.Juss. FL NP_S ZOO Md 0,57 Arb|Árv x x 
 

Trichilia pallida Sw. FL NP_S ZOO Md 0,74 Árvore x x 
 

Trichilia silvatica C.DC. FL NP_S ZOO Md 0,84 Arbusto 
 

x 
 

Trichilia sp. NC NC ZOO Md 0,68 Arb|Árv 
 

x 
 

MENISPERMACEAE  
        

Abuta selloana Eichler / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cissampelos glaberrima A.St.-Hil. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cissampelos pareira L. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Cissampelos sp. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

MONIMIACEAE  
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Mollinedia widgrenii A.DC. FL NP_S ZOO Md 0,43 Árvore x x 
 

MORACEAE  
        

Brosimum gaudichaudii Trécul CE NC ZOO Gd 0,72 Arb|Árv x x 
 

Dorstenia vitifolia Gardner / subosque NZOO / / Erva 
  

x 

Ficus guaranitica Chodat GEN  NP_D ZOO Peq 0,36 Árvore x x 
 

Ficus pertusa L.f. FL NP_D ZOO Peq 0,42 Árvore x 
  

Ficus sp. NC NC ZOO Peq 0,42 Árvore x x 
 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. GEN  NP_D ZOO Peq 0,76 Árvore x x 
 

Morus nigra L. EX NC ZOO Peq 0,52 Árvore 
 

x 
 

Pseudolmedia laevigata Trécul FL NP_D ZOO Md 0,64 Árvore x x 
 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger 
et al. FL 

NP_D ZOO Md 0,67 Arb|Árv 
 

x 
 

MYRISTICACEAE  
        

Virola sebifera Aubl. GEN  P ZOO Md 0,48 Arb|Árv x x 
 

MYRTACEAE  
        

Calyptranthes lucida Mart. ex DC. FL NP_S ZOO Peq 0,86 Árvore x x 
 

Campomanesia guazumifolia 
(Cambess.) O.Berg FL 

NP_D ZOO Md 0,61 Árvore x x 
 

Campomanesia pubescens (Mart. ex 
DC.) O.Berg GEN  

NP_D ZOO Gd 0,86 Arb|Árv x x 
 



177 
 

 

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) 
O.Berg FL 

NP_D ZOO Md 0,86 Árvore x 
  

Eugenia aurata O.Berg CE NC ZOO Md 0,70 Arb|Árv x 
  

Eugenia florida DC. GEN  NP_S ZOO Md 0,87 Árvore x x 
 

Eugenia hiemalis Cambess. FL NP_S ZOO Md 0,70 Arb|Árv x x 
 

Eugenia involucrata DC. FL NP_S ZOO Md 0,90 Árvore x x 
 

Eugenia ligustrina (Sw.) Willd. FL NP_S ZOO Md 0,98 Árvore x x 
 

Eugenia mansoi O.Berg FL NP_S ZOO NC 0,77 Arb|Árv 
 

x 
 

Eugenia pyriformis Cambess. FL NP_S ZOO Md 0,77 Arb|Árv 
 

x 
 

Eugenia sp. NC NC ZOO Md 0,70 Arb|Árv x 
  

Myrcia bella Cambess. GEN  NP_S ZOO Md 0,72 Arb|Árv x x 
 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. GEN  NP_S ZOO Peq 0,82 Árvore x x 
 

Myrcia uberavensis O.Berg CE NC ZOO NC 0,79 Arbusto 
 

x 
 

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) 
O.Berg 

GEN  
NP_S ZOO Md 0,73 Árvore x x 

 

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman FL NP_S ZOO Md 0,95 Árvore x x 
 

Psidium australe Cambess. CE NC ZOO Peq 0,80 Arbusto x x 
 

Psidium guajava L. EX NC ZOO Peq 0,80 Árvore 
 

x 
 

Psidium guineense Sw. GEN  NP_S ZOO Peq 0,92 Arb|Árv 
 

x 
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Syzygium jambos (L.) Alston EX NC ZOO Gd 0,70 Árvore x x 
 

NYCTAGINACEAE  
        

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) 
Lundell 

FL 
NP_S ZOO Md NC Arb|Árv 

 
x 

 

Guapira hirsuta (Choisy) Lundell FL NP_S ZOO Md 0,49 Arb|Árv x x 
 

Guapira noxia (Netto) Lundell CE NC ZOO Md 0,49 Arb|Árv x x 
 

Guapira opposita (Vell.) Reitz FL NP_S ZOO Md 0,83 Arb|Árv x x 
 

OCHNACEAE  
        

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. GEN  NP_D ZOO Peq 0,57 Árvore x x 
 

Ouratea nana (A.St.-Hil.) Engl. / subosque ZOO / / Subarbusto 
  

x 

ORCHIDACEAE  
        

Catasetum sp. / epífita NZOO / / Epífita 
  

x 

Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. / epífita NZOO / / Epífita 
  

x 

Vanilla sp. / epífita NC / / Epífita 
  

x 

Xylobium sp. / epífita NZOO / / Epífita 
  

x 

OXALIDACEAE  
        

Oxalis hirsutissima Mart. & Zucc. / subosque NZOO / / Subarbusto 
  

x 

PASSIFLORACEAE  
        

Passiflora pohlii Mast. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Passiflora sp. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Passiflora sp.1 / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

PERACEAE  
        

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. GEN  P ZOO Peq 0,69 Arb|Árv x x 
 

PHYLLANTHACEAE  
        

Phyllanthus acuminatus Vahl FL NP_S ZOO Peq 0,58 Arb|Árv x 
  

PHYTOLACCACEAE  
        

Seguieria americana L. FL P NZOO Peq NC Arb|Árv 
 

x 
 

PIPERACEAE  
        

Peperomia sp. / NC ZOO / / Erva 
  

x 

Piper amalago L. FL NP_S ZOO Peq 0,57 Arbusto x x 
 

Piper amplum Kunth / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Piper arboreum Aubl. FL NP_S ZOO Peq 0,31 Arb|Árv x x 
 

Piper corcovadensis (Miq.) C.DC. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Piper gaudichaudianum Kunth FL NP_S ZOO Peq 0,42 Arbusto x x 
 

Piper glabratum Kunth / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Piper mollicomum Kunth FL NP_S ZOO Peq 0,41 Arbusto x x 
 

Piper regnellii (Miq.) C.DC. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 
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Piper sp. NC NC ZOO Peq 0,42 Arbusto x x 
 

Piper umbellatum L. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

POACEAE  
        

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

Megathyrsus maximus (Jacq.) 
B.K.Simon & S.W.L.Jacobs / 

gramínea 
exotica 

NZOO / / Gramínea 
  

x 

Melinis minutiflora P.Beauv. 
/ 

gramínea 
exotica 

NZOO / / Gramínea 
  

x 

Olyra ciliatifolia Raddi / gramínea ZOO / / Gramínea 
  

x 

Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

Panicum millegrana Poir. / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

Paspalum paniculatum L. / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

Pharus lappulaceus Aubl. / gramínea ZOO / / Gramínea 
  

x 

Setaria sulcata Raddi / gramínea NZOO / / Gramínea 
  

x 

POLYGALACEAE  
        

Bredemeyera floribunda Willd. / subosque NZOO Md NC Arbusto 
  

x 

Securidaca lanceolata A.St.-Hil. & Moq. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

PRIMULACEAE  
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Geissanthus ambiguus (Mart.) 
G.Agostini FL 

NP_S ZOO Peq 0,43 Arbusto x x 
 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. 
& Schult. GEN  

P ZOO Peq 0,70 Arb|Árv 
 

x 
 

Myrsine gardneriana A.DC. FL NP_S ZOO Peq 0,52 Arbusto x x 
 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze CE NC ZOO Peq 0,52 Arb|Árv x x 
 

Myrsine sp. NC NC ZOO Peq 0,52 Arb|Árv x 
  

Myrsine umbellata Mart. GEN  NP_D ZOO Peq 0,62 Árvore x x 
 

PROTEACEAE  
        

Roupala montana Aubl. GEN  NP_D NZOO Peq 0,89 Arb|Árv x x 
 

RHAMNACEAE  
        

Colubrina glandulosa Perkins FL NP_D NZOO Peq 0,92 Árvore x x 
 

Gouania latifolia Reissek / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Rhamnidium elaeocarpum Reissek GEN  NP_D ZOO Md 0,71 Árvore x x 
 

ROSACEAE  
        

Prunus myrtifolia (L.) Urb. GEN  NP_D ZOO Md 0,73 Árvore x x 
 

RUBIACEAE  
        

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & 
Schult.f. 

FL 
NP_S ZOO Peq 0,63 Arb|Árv x x 

 

Borreria latifolia (Aubl.) K.Schum. / ruderal NZOO / / Subarbusto 
  

x 
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Chiococca alba (L.) Hitchc. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Chomelia bella (Standl.) Steyerm. FL NP_S ZOO Md 0,53 Arb|Árv x x 
 

Chomelia obtusa Cham. & Schltdl. FL NP_S ZOO Md 0,58 Arb|Árv x x 
 

Chomelia pohliana Müll.Arg. GEN  NP_S ZOO Md 0,79 Arb|Árv x x 
 

Coffea arabica L. EX NC ZOO Md 0,62 Arbusto 
 

x 
 

Cordiera concolor (Cham.) Kuntze / subosque ZOO / / Subarbusto 
  

x 

Cordiera myrciifolia (K.Schum.) 
C.H.Perss. & Delprete FL 

NP_S ZOO Md NC Arb|Árv x x 
 

Coussarea contracta (Walp.) Müll.Arg. FL NP_S ZOO Md NC Arb|Árv 
 

x 
 

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) 
Müll.Arg. 

GEN  
NP_S ZOO Md 0,65 Arb|Árv x x 

 

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. FL NP_S NZOO Md 0,60 Arb|Árv 
 

x 
 

Faramea latifolia (Cham. & Schltdl.) 
DC. 

FL 
NP_S ZOO Peq 0,52 Arbusto x x 

 

Genipa americana L. FL NP_D ZOO Md 0,57 Arb|Árv x x 
 

Geophila repens (L.) I.M.Johnst. / subosque ZOO / / Erva 
  

x 

Guettarda pohliana Müll.Arg. FL NP_S ZOO Md 1,09 Arbusto x x 
 

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. GEN  NP_S ZOO Md 0,73 Arb|Árv x x 
 

Hamelia patens Jacq. / subosque ZOO / / Subarbusto 
  

x 

Ixora venulosa Benth. FL NP_S ZOO Md 0,68 Arb|Árv x x 
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Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Margaritopsis cephalantha (Müll.Arg.) 
C.M.Taylor 

FL 
NP_S ZOO Peq NC Arbusto x x 

 

Palicourea forsteronioides (Müll.Arg.) 
C.M.Taylor / 

subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) 
Schult. 

FL 
NP_S ZOO Peq NC Arbusto x x 

 

Palicourea racemosa (Aubl.) Borhidi / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Psychotria carthagenensis Jacq. FL NP_S ZOO Peq 0,48 Arb|Árv x x 
 

Psychotria deflexa DC. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Psychotria gracilenta Müll.Arg. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Psychotria mapourioides DC. FL NP_D ZOO Peq 0,68 Arb|Árv x x 
 

Psychotria sp. / subosque ZOO / / Arb|Árv 
  

x 

Psychotria suterella Müll.Arg. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Psychotria tenuifolia Sw. / subosque ZOO / / Arbusto 
  

x 

Randia armata (Sw.) DC. GEN  NP_S ZOO Md 0,65 Arb|Árv x x 
 

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll.Arg. FL NP_S ZOO Md 0,57 Arb|Árv x x 
 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. CE NC ZOO Md 0,57 Arb|Árv x x 
 

Simira sampaioana (Standl.) Steyerm. FL NP_D NZOO Gd 0,60 Árvore x x 
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Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 
K.Schum. 

CE 
NC ZOO MGd NC Arb|Árv 

 
x 

 

RUTACEAE  
        

Citrus sp. EX NC ZOO Md NC Árvore x x 
 

Esenbeckia grandiflora Mart. FL NP_D NZOO Md 1,08 Arb|Árv 
 

x 
 

Esenbeckia leiocarpa Engl. FL NP_D NZOO Md 0,96 Árvore x 
  

Galipea jasminiflora (A.St.-Hil.) Engl. FL NP_S NZOO Peq NC Árvore x x 
 

Metrodorea nigra A.St.-Hil. FL NP_S NZOO Md 0,76 Árvore x x 
 

Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw. GEN  NP_D ZOO Peq 0,50 Árvore x 
  

Zanthoxylum caribaeum Lam. FL NP_D ZOO Peq 0,97 Árvore x x 
 

Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul. FL NP_D ZOO Peq 0,41 Árvore x x 
 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. GEN  P ZOO Peq 0,45 Árvore x x 
 

Zanthoxylum riedelianum Engl. GEN  NP_D ZOO Peq 0,48 Árvore x 
  

Zanthoxylum sp. NC NC ZOO Peq 0,50 Árvore x 
  

SALICACEAE  
        

Casearia decandra Jacq. FL NP_D ZOO Peq 0,70 Arb|Árv x x 
 

Casearia gossypiosperma Briq. GEN  NP_D ZOO Md 0,88 Árvore x x 
 

Casearia obliqua Spreng. FL NP_D ZOO Peq 0,66 Arb|Árv x x 
 

Casearia rupestris Eichler GEN  NP_S ZOO Md 0,66 Árvore x x 
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Casearia sp. NC NC ZOO NC 0,73 Árvore 
 

x 
 

Casearia sylvestris Sw. GEN  P ZOO Gd 0,84 Arb|Árv x x 
 

Prockia crucis P.Browne ex L. GEN  NP_S ZOO Peq 0,58 Arb|Árv x x 
 

Xylosma prockia (Turcz.) Turcz. FL NP_D ZOO Peq 0,82 Arb|Árv 
 

x 
 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer FL NP_D ZOO Peq 0,82 Arb|Árv 
 

x 
 

Xylosma venosa N.E.Br. FL NP_S ZOO Peq NC Arb|Árv x x 
 

SANTALACEAE  
        

Phoradendron crassifolium (Pohl ex 
DC.) Eichler / 

hemiparasita ZOO / / Hemiparasita 
  

x 

SAPINDACEAE  
        

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) 
Hieron. ex Niederl. 

FL 
NP_D ZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 

 

Allophylus racemosus Sw. FL NP_D ZOO Md 0,52 Arb|Árv x x 
 

Cupania vernalis Cambess. GEN  NP_D ZOO Md 0,65 Árvore x x 
 

Dilodendron bipinnatum Radlk. GEN  P ZOO Md NC Árvore x x 
 

Magonia pubescens A.St.-Hil. CE NC NZOO MGd 0,77 Árvore x x 
 

Matayba elaeagnoides Radlk. FL NP_D ZOO Md 0,83 Arb|Árv x x 
 

Matayba juglandifolia (Cambess.) 
Radlk. 

FL 
NP_D ZOO Md 0,83 Árvore 

 
x 

 

Paullinia elegans Cambess. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Paullinia sp. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Paullinia spicata Benth. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Sapindus saponaria L. EX NC ZOO Md 0,62 Árvore 
 

x 
 

Serjania caracasana (Jacq.) Willd. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania erecta Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania fuscifolia Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania hebecarpa Benth. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania laruotteana Cambess. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania lethalis A.St.-Hil. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania marginata Casar. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania meridionalis Cambess. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania multiflora Cambess. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania obtusidentata Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania ovalifolia Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania paradoxa Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania perulacea Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania pinnatifolia Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Serjania platycarpa Benth. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 
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Serjania reticulata Cambess. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Urvillea laevis Radlk. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Urvillea ulmacea Kunth / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

SAPOTACEAE  
        

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & 
Eichler ex Miq.) Engl. 

GEN  
NP_D ZOO Md 0,70 Árvore x x 

 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & 
Arn.) Radlk. 

GEN  
NP_D ZOO Peq 0,78 Arb|Árv x x 

 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. FL NP_D ZOO Peq 0,95 Arb|Árv 
 

x 
 

Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) 
Baehni FL 

NP_D ZOO Gd 0,93 Árvore x x 
 

SIPARUNACEAE  
        

Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A.DC. FL NP_S ZOO Peq 0,57 Arb|Árv x x 
 

Siparuna guianensis Aubl. GEN  NP_S ZOO Peq 0,57 Arb|Árv x x 
 

SMILACACEAE  
        

Smilax fluminensis Steud. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Smilax quinquenervia Vell. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

SOLANACEAE  
        

Capsicum sp. NC NC ZOO NC NC Arbusto 
 

x 
 

Cestrum axillare Vell. FL NP_S ZOO Peq 0,43 Arb|Árv 
 

x 
 



188 
 

 

Cestrum mariquitense Kunth FL NP_S ZOO Md 0,59 Arbusto 
 

x 
 

Cestrum schlechtendalii G.Don FL P ZOO Peq 0,43 Arb|Árv 
 

x 
 

Solanum aculeatissimum Jacq. / ruderal ZOO / / Subarbusto 
  

x 

Solanum argenteum Dunal FL P ZOO Peq 0,46 Arb|Árv 
 

x 
 

Solanum didymum Dunal FL P ZOO NC 0,42 Arbusto 
 

x 
 

Solanum granulosoleprosum Dunal FL P ZOO Peq 0,40 Árvore x 
  

Solanum mauritianum Scop. FL P ZOO Peq 0,50 Arb|Árv 
 

x 
 

Solanum paniculatum L. NC P ZOO Peq 0,50 Arbusto 
 

x 
 

Solanum pseudoquina A.St.-Hil. FL P ZOO Peq 0,53 Árvore 
 

x 
 

Solanum sp. NC NC ZOO NC 0,42 Arb|Árv 
 

x 
 

STYRACACEAE  
        

Styrax acuminatus Pohl FL NP_D ZOO Md 0,59 Árvore x 
  

Styrax camporum Pohl GEN  NP_S ZOO Md 0,60 Arb|Árv x x 
 

Styrax pohlii A.DC. FL NP_S ZOO Md 0,59 Arb|Árv x x 
 

Styrax sieberi Perkins FL NP_S ZOO Md 0,59 Árvore x x 
 

SYMPLOCACEAE  
        

Symplocos pubescens Klotzsch ex 
Benth. GEN  

NP_D ZOO Md NC Arb|Árv x x 
 

Symplocos sp. NC NC ZOO NC NC Arb|Árv x 
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TALINACEAE  
        

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. / ruderal NZOO / / Erva 
  

x 

TRIGONIACEAE  
        

Trigonia nivea Cambess. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

URTICACEAE  
        

Cecropia glaziovii Snethl. FL P ZOO Peq 0,41 Árvore x 
  

Cecropia pachystachya Trécul FL P ZOO Peq 0,41 Árvore x x 
 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. FL P ZOO Peq 0,17 Arb|Árv x x 
 

VERBENACEAE  
        

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss. GEN  P NZOO Gd 0,54 Arb|Árv x x 
 

Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke / ruderal NZOO / / Subarbusto 
  

x 

Lantana camara L. / ruderal ZOO / / Subarbusto 
  

x 

Lantana fucata Lindl. / ruderal ZOO / / Subarbusto 
  

x 

Lantana sp. / NC NC / / Subarbusto 
  

x 

Lippia brasiliensis (Link) T.R.S.Silva / ruderal ZOO / / Arbusto 
  

x 

Petrea volubilis L. / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) 
Vahl / 

ruderal ZOO / / Subarbusto 
  

x 

VIOLACEAE  
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Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don / trepadeira NZOO / / Trepadeira 
  

x 

Pombalia atropurpurea (A.St.-Hil.) 
Paula-Souza / 

subosque NZOO / / Arbusto 
  

x 

Pombalia communis (A.St.-Hil.) Paula-
Souza / 

subosque NZOO / / Arbusto 
  

x 

VITACEAE  
        

Cissus sp. / trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

Clematicissus simsiana (Schult. & 
Schult.f.) Lombardi / 

trepadeira ZOO / / Trepadeira 
  

x 

VOCHYSIACEAE  
        

Qualea grandiflora Mart. GEN  NP_D NZOO MGd 0,69 Árvore x x 
 

Qualea parviflora Mart. CE NC NZOO Gd 0,68 Arb|Árv x 
  

Qualea sp. NC NC NZOO NC 0,68 Arb|Árv x x 
 

Vochysia sp. NC NC NZOO NC 0,62 Arb|Árv 
 

x 
 

Vochysia tucanorum Mart. GEN  NP_D NZOO Gd 0,47 Árvore x x 
 

ZINGIBERACEAE  
        

Hedychium coronarium J.Koenig 
/ 

ruderal 
exótica 

ZOO / / Erva 
  

x 
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Apêndice B.  Variação na decomposição multiplicativa da diversidade na escala do fragmento (qDparc) para 
(A) Árvores, (B) Regenerantes Arbóreos e (C) Regenerantes Trepadeiras de 16 florestas de paisagens 
agrícolas em região de ecótono Cerrado-Mata Atlântica (São Paulo, Brasil). Ordens q = 0: riqueza de 
espécies, número de "espécies raras" na comunidade; q = 1: número de "espécies típicas" na comunidade; 
q = 2: número de espécies "muito abundantes" ou "dominantes" na comunidade. Todos os valores 
observados de diversidade β foram significativamente maior e de diversidade α foram significativamente 
menor do que os valores esperados ao acaso (modelo nulo), em todos os componentes vegetais 
(p<0,001).  
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Apêndice C. Resultados da seleção de modelos aditivos generalizados (MAG) relacionando a riqueza e 
abundância dos componentes arbóreo, regenerante arbóreo e regenerante de trepadeiras de 16 florestas 
secundárias com a estrutura e dinâmica de paisagens agrícolas em região de ecótono Cerrado-Mata 
Atlântica (São Paulo, Brasil). AICc= Critério de Informação de Akaike corrigido para pequenas amostras; 
ΔAICc= diferença relativa entre o melhor modelo e o modelo candidato; wAICc = probabilidade relativa 
de seleção do modelo. Somente modelos com ΔAICc < 2 ou > wAICc 0.1 foram considerados plausíveis (*). 
A linha preta representa o ajuste do MAG e as linhas tracejadas vermelhas compreendem o intervalo de 
confiança de 95%. 
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