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RESUMO 
 
 

RELAÇÕES ECOLÓGICAS E FITOSSOCIOLOGIA EM REMANESCENTE 
FLORESTAL NO ESCUDO CRISTALINO, BIOMA PAMPA, RS 

 
AUTOR: José Carlos Corrêa da Silva Junior 

ORIENTADORA: Ana Paula Moreira Rovedder 
 
 

O presente trabalho objetivou descrever a composição florística, a estrutura e a 
diversidade do componente arbóreo de um fragmento florestal nativo em zona ecotonal entre 
a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Ombrófila Mista e os campos do bioma Pampa, 
situado no município de Santana da Boa Vista, Rio Grande do Sul, região pertencente ao 
Escudo Cristalino. E investigar a relação entre o componente arbóreo, a topografia, as 
variáveis microclimáticas e os padrões ambientais (borda e centro). Buscou-se ainda 
identificar a formação de filtros ecológicos naturais relacionados aos padrões e gradientes 
ambientais e realizar o diagnóstico ambiental complementar pela análise de espécies 
associadas, além de determinar as possíveis relações ecológicas entre a presença de 
Psychotria sp. e o estabelecimento da regeneração natural. Para a caracterização da 
vegetação foram demarcados sistematicamente 27 pontos amostrais ao longo de transectos, 
sendo instaladas em cada ponto três parcelas quadráticas com área fixa de 100 m2, nas quais 
foram dispostas duas subparcelas de 1x1 m. Nas parcelas foram levantados todos os 
indivíduos arbóreos com CAP≥15 cm, sendo determinada espécie, CAP, altura, contado o 
número de lianas por árvore apoiante e determinado o grau de cobertura por briófitas, 
pteridófitas e epífitas através do método de Braun-Blanquet (1932), também foi realizada a 
contagem de indivíduos juvenis de Podocarpus lambertii, Araucaria angustifolia e Bromelia 
antiachanta. Nas subparcelas foram levantados todos os indivíduos arbóreos regenerantes e 
determinado o grau de cobertura de Psycotria sp., complementarmente foi realizada a 
obtenção das variáveis ambientais e microclimáticas em todos os pontos amostrais. Para a 
análise dos dados, além dos descritores fitossociológicos foram realizadas análises de 
correlação, CATPCA e Decision Trees. Foi constatada singularidade florística no 
remanescente. Algumas variáveis tenderam a expressar características típicas de Floresta 
Ombrófila Mista, enquanto outras, características de Floresta Estacional Semidecidual, 
ressaltando o caráter ecotonal e a importância de conservação dessas formações, no que 
concerne à manutenção da diversidade genética. Para o componente arbóreo destacaram-se 
Podocarpus lambertii, Casearia sylvestris, Nectandra megapotamica e Gymnanthes 
Klotzschiana. O remanescente apresentou maior similaridade florística com a Floresta 
Estacional Semidecidual apesar da presença marcante de Podocarpus lambertii. Não foram 
encontradas evidências de que Psychotria sp. esteja influenciando negativamente a 
regeneração natural das espécies arbóreas, sendo observado indicativo de taxa regular de 
recrutamento em todos os grupos considerados na análise da regeneração. As variáveis 
ambientais demonstraram influência sobre a composição e abundância do componente 
arbóreo e da regeneração. O remanescente apresentou alta densidade de cobertura de 
espécies associadas indicando a alta capacidade de suporte do ambiente, o qual, apesar de 
algumas diferenças pontuais, não demonstrou existência de gradientes marcantes de borda, 
nem indicativos de efeitos deletérios decorrentes da sobre-exploração ou de perturbações 
frequentes. O padrão de uniformidade dos indivíduos entre as espécies arbóreas e a não 
existência de dominância por parte de um grupo em específico, somados a presença marcante 
de espécies associadas tanto animais quanto vegetais, reforçaram também características 
típicas de florestas maduras e em bom estágio de conservação, onde o equilíbrio dinâmico é 
o agente de moldagem ecossistêmica.  
 
Palavras-chave: Ecótono. Efeito de borda. Diversidade biológica. Espécies associadas. 



 
 

ABSTRACT 
 
 

ECOLOGICAL RELATIONS AND PHYTOSOCIOLOGY IN A FORESTRY 
REMANESCENT IN THE CRYSTAL SHIELD, BIOMA PAMPA, RS 

 
AUTHOR: José Carlos Corrêa da Silva Junior 

ADVISOR: Ana Paula Moreira Rovedder 
 
 

The present work aimed to describe the floristic composition, the structure and the 
diversity of the arboreal component of a native forest fragment in an ecotonal zone between 
the Semidecidual Seasonal Forest, the Mixed Ombrophilous Forest and the fields of the 
Pampa biome, located in the municipality of Santana da Boa Vista, Rio Grande do Sul, a region 
belonging to the Crystalline Shield. And investigate the relationship between the arboreal 
component, the topography, the microclimatic variables and the environmental standards 
(edge and center). It was also sought to identify the formation of natural ecological filters 
related to environmental standards and gradients, and to perform the complementary 
environmental diagnosis by the analysis of associated species, besides determining the 
possible ecological relations between the presence of Psychotria sp. and the establishment of 
natural regeneration. For the characterization of the vegetation 27 sampling points were 
systematically demarcated along transects, being installed in each point three quadratic 
parcels with fixed area of 100 m2, in which two subplots of 1x1 m were arranged. In the plots, 
all tree individuals with CAP ≥ 15 cm were amostred, being determined species, CAP, height, 
counting the number of lianas per supporting tree and determining the degree of coverage by 
bryophytes, pteridophytes and epiphytes by the Braun-Blanquet method ( 1932), was also 
performed the counting of juvenile individuals of Podocarpus lambertii, Araucaria angustifolia 
and Bromelia antiachanta. In the subplots all the regenerating arboreal individuals were 
sampled and the degree of coverage per Psycotria sp. was determinated. Additionally, the 
environmental and microclimatic variables were obtained at all sampling points. For the 
analysis of the data, in addition to the phytosociological descriptors, correlation analysis were 
performed, CATPCA and Decision Trees. Was observed floristic singularity in the remnant.  
Some variables tended to express typical characteristics of Mixed Ombrophilous Forest, while 
others, characteristic of Semidecidual Seasonal Forest, highlighting the ecotonal character and 
the importance of conservation of these formations, with respect to the maintenance of genetic 
diversity. For the arboreal component stood out Podocarpus lambertii, Casearia sylvestris, 
Nectandra megapotamica and Gymnanthes Klotzschiana. The remnant presented greater 
floristic similarity with the Semidecidual Seasonal Forest despite the marked presence of 
Podocarpus lambertii. No evidence was found that the Psychotria sp. is negatively influencing 
the natural regeneration of the tree species, being observed indicative of a regular rate of 
recruitment in all the groups considered in the regeneration analysis. The environmental 
variables showed influence on the composition and abundance of the arboreal component and 
of the regeneration. The remnant presented a high density of cover of associated species 
indicating the high support capacity of the environment, which, despite some occasional 
differences, did not demonstrate the existence of marked edge gradients, nor indicative of 
deleterious effects due to overexploitation or frequent disturbances. The standard of uniformity 
of individuals among tree species and the non-existence of dominance by a specific group, 
together with the marked presence of species associated, both animals and plants, also 
reinforce typical characteristics of mature forests with a good stage of conservation, where the 
dynamic equilibrium is the agent of ecosystemic molding. 
 
Keywords: Ecotone. Border effect. Biological diversity. Associated species. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história evolutiva da humanidade sempre houve uma relação 

mútua entre homem e natureza decorrendo na evolução recíproca e em estreita 

interação entre ambos. Muitas das características anatômicas humanas, por exemplo, 

foram incorporadas evolutivamente no contexto da coleta de frutos, da caça, e até 

mesmo da proteção contra predadores e fenômenos naturais. 

Desde a pré-história com a descoberta do fogo, da agricultura e da pecuária o 

homem tem demonstrado de diversas formas sua capacidade de agir e alterar a 

conformação das paisagens, buscando incessantemente colocar a natureza a seu 

serviço. Essa relação entre o homem e o uso dos recursos naturais tornou-se tão 

intensa e, a expansão humana sobre o globo tão acentuada que nenhum bioma está 

livre das interações e da influência direta e/ou indireta da humanidade (LEÃO, 2000; 

MALHI et al., 2014). 

Nos últimos séculos esta influência sobre os ecossistemas naturais terrestres 

e marinhos passou a ocorrer em maior escala e a intensificar-se num ritmo 

exponencial de alterações e perturbações, descaracterizando muitos dos 

ecossistemas naturais e definindo uma nova era geológica, o Antropoceno, marcada 

por constantes distúrbios nos processos e dinâmicas ecológicas e nos seus reflexos 

diretos na trajetória evolutiva das espécies (MALHI et al, 2014; ZALASIEWICZ et al., 

2015; MIRALDO et al., 2016). 

Em decorrência das drásticas alterações ambientais e das consequências e 

ameaças à sobrevivência humana no Antropoceno, passou-se a discutir a 

necessidade de se reduzir ou mesmo reverter a destruição dos ambientes naturais e 

a perda de espécies. Historicamente, apenas a partir da segunda metade do século 

XIX e mais especificamente nos Estados Unidos, é que se intensificaram os debates 

entre a comunidade científica, políticos e os demais setores da sociedade, buscando 

a criação de áreas naturais protegidas e refúgios da vida selvagem, impulsionados 

principalmente pelas discussões à cerca do aquecimento global e suas causas (SILVA 

& CRISPIM, 2011). 

Atualmente, a nível global, a maior divulgação dos dados obtidos nas pesquisas 

insuflou uma maior consciência ambiental na sociedade, que somada à 

insustentabilidade dos padrões e modelos de produção e consumo, têm pressionado 
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os gestores mundiais na criação de novas políticas públicas para a conservação da 

biodiversidade. 

Apesar do interesse crescente e do aumento no número de pesquisas sobre os 

ecossistemas, existe ainda uma ampla gama de relações pouco compreendidas no 

universo natural. Essa falta de conhecimento a respeito das relações ecossistêmicas 

e dos componentes da biodiversidade decorre em ações práticas superficiais e 

incipientes e dessa forma, a proteção efetiva não acontece e a degradação se agrava. 

Todas essas características destacam a necessidade urgente de conhecimento 

aprofundado sobre o funcionamento e as dinâmicas naturais, visando a conservação 

e a perpetuação dos ecossistemas, principalmente os altamente biodiversos como a 

Mata Atlântica e o Pampa, onde a quantidade de pesquisas científicas é ainda 

insipiente frente a vasta gama de espécies e de relações ecológicas por elas 

estabelecidas. 

Buscando frear a degradação dos ecossistemas, como ferramenta auxiliar na 

tomada de decisão e instrumento para criação de políticas públicas, o Ministério do 

Meio Ambiente, em parceria com o Ibama, criou diretrizes para a determinação de 

Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade nos diferentes Biomas Brasileiros, auxiliando no 

planejamento de ações de conservação (MMA, 2007a). 

Com base nessas áreas, o projeto RS Biodiversidade de iniciativa do Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul estabeleceu municípios prioritários entre os biomas 

estaduais, dentre eles, o município de Santana da Boa Vista, pertencente ao Escudo 

Cristalino, o qual encontra-se em uma área de transição ecológica (ecótono) entre a 

Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Estacional Semidecidual, os Campos do bioma 

Pampa e os Matorrais (RS BIODIVERSIDADE, 2016; IBGE, 2012; MARCHIORI, 2002; 

LEITE, 2002; WAECHTER, 2002; QUADROS & PILLAR, 2002; CMPC, 2012). 

Os ecótonos são definidos por representarem áreas de transição ambiental 

provenientes do contato entre dois ou mais ecossistemas onde as características 

bióticas de cada ecossistema interpenetram-se formando uma composição única e 

extremamente dinâmica, resultante da mistura dos componentes de ambos e de 

espécies singulares emergentes de propriedades intrínsecas desta mistura (IBGE, 

2012; ATTRILL & RUNDLE, 2002; RISSER, 1993). 

A importância do estudo de regiões ecotonais é crescente, principalmente 

frente ao cenário de intensos impactos antrópicos e de mudanças drásticas no clima 



16 
 

mundial (FAO, 2015), uma vez que as alterações e dinâmicas ambientais e climáticas 

podem ser mais evidentes em comunidades em zonas de transição ecológica (ALLEN 

& BRESHEARS, 1998; ALMEIDA, 2012). 

Além disso, o dinamismo ambiental característico dos ecótonos torna as áreas 

de transição especialmente importantes para pesquisas que visam a conservação da 

biodiversidade.  A pequena extensão espacial dessas áreas se comparadas aos 

ecossistemas de origem e a presença de gradientes ecológicos acentuados, incluindo 

alterações microclimáticas pontuais, decorrem em alta riqueza e diversidade, 

combinação única de espécies, populações geneticamente singulares intra e inter-

especificamente e alto endemismo, elevando o potencial de obtenção de dados a 

respeito dos processos e dinâmicas ecológicas naturais (RISSER, 1993; SAFRIEL, 

VOLIS & KARK, 1994; SMITH, SCHELLNHUBER & MIRZA, 2001). 

Essas características são confirmadas nas formações ecotonais do município 

de Santana da Boa Vista e região, através da observação de uma fisionomia única e 

localmente adaptada, com presença marcante de espécies raras e/ou ameaçadas de 

extinção como a Araucária (Araucaria angustifolia), o Pinheiro-bravo (Podocarpus 

lambertii), o Xaxim (Dicksonia sellowiana), o Xaxim-espinhento (Cyathea phalerata), 

o Papagaio-charão (Amazona pretrei), o Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), o 

Gato-mourisco (Puma yagouarondi) e o Bugio-ruivo (Alouatta guariba). 

Nesse contexto, o presente trabalho objetivou: I) descrever a composição 

florística, a estrutura e a diversidade do componente arbóreo de um fragmento 

florestal nativo em zona ecotonal entre a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta 

Ombrófila Mista e os campos do bioma Pampa, situado no município de Santana da 

Boa Vista, Rio Grande do Sul, região pertencente ao Escudo Cristalino, II) investigar 

a relação entre o componente arbóreo, a topografia, as variáveis microclimáticas e os 

padrões ambientais locais (borda e centro), III) realizar o diagnóstico ambiental 

complementar através da análise de espécies associadas e seus padrões de 

distribuição, a formação de filtros ecológicos naturais relacionados aos padrões e 

gradientes ambientais e as possíveis relações ecológicas entre a presença de 

Psychotria sp. e o estabelecimento da regeneração natural.  

Buscou-se especificamente responder: existe uma composição florística ou 

estrutural singular, resultante da mistura característica de zonas ecotonais? A 

composição florística ou estrutural local apresenta características dominantes de 

alguma das fitofisionomias que a compõem? Estão ocorrendo as dinâmicas 
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ecológicas de sucessão natural nas diferentes classes da vegetação (regeneração e 

arbórea) e ambientes (borda e centro)? A intensa cobertura do solo pelo arbusto 

Psychotria sp. pode estar influenciando a regeneração local de espécies arbóreas? 

Existem gradientes ambientais na área? Eles estão influenciando as dinâmicas 

ecológicas? Existe alguma associação entre o componente arbóreo, as espécies 

associadas e as variáveis microclimáticas? Qual o comportamento ecológico das 

espécies Podocarpus lambertii e Araucaria angustifolia na área de estudo e, existe 

uma sobreposição de nicho entre estas espécies? 

A hipótese do estudo é de que há uma influência da área de contato nos 

padrões fitossociológicos e ecológicos ecotonais e que isto é uma característica 

importante para definir níveis de importância e fragilidade desse ecosssistema em 

específico, influenciando nas medidas de conservação a serem tomadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DOS BIOMAS 

 

A noção de conservação dos recursos naturais nem sempre esteve presente 

na estreita relação homem-natureza. A ideia da humanidade como agente 

transformador da paisagem somente encontrou sua essência a partir do século XVIII. 

Desde então, surgiu a preocupação de reservar “certos espaços” sob uma hipótese 

de condição inalterada/original (BENSUSAN, 2006, grifo nosso). 

Inicialmente, o estabelecimento de espaços protegidos norteava a lógica de 

natureza intocada, vinculada a características naturais exuberantes (beleza, 

grandiosidade, raridade, etc). A exemplo histórico, o Parque Nacional de Yellowstone, 

primeiro de sua categoria, criado em 1872 com a finalidade de preservar suas 

paisagens intocáveis (BENSUSAN, 2006). Os bosques sagrados na Ásia e África e as 

florestas de caça real complementam esse cenário (CHANDRASHEKARA, SANKAR, 

1998; BENSUSAN, 2006). Assim, os esforços para conservação voltavam-se 

principalmente aos animais e plantas úteis e às áreas de singular beleza cênica aos 

olhos da humanidade (METZGER, CASATTI, 2006; BENSUSAN, 2006).  

Em vários países, este processo subjetivo em critérios de escolha também 

refletiu na conservação distribuída ao longo de áreas remotas, em sua maioria de 

elevadas altitudes, relevos acidentados e solos pobres (SCOTT et al., 2001). Muitas, 

por vezes, pouco representativas dos diferentes ecossistemas locais (MARGULES, 

PRESSEY, 2000). 

 No Brasil, a ética conservacionista teve seu maior impulso com o Código 

Florestal Brasileiro de 1934 que instituiu o marco legal de criação dos parques 

nacionais e as áreas de preservação ambiental pelo Decreto Federal n° 23.793, de 23 

de janeiro de 1934 (atualmente, representado pela Lei Federal nº 12.651, de 2012). 

Esse esforço resultou, já em 1937, na criação do primeiro parque brasileiro, o Parque 

Nacional de Itatiaia, que ocupava inicialmente uma área 11.943,0 hectares de Mata 

Atlântica (BRASIL, 1937). Porém, somente a partir da alteração do código florestal 

ocorrida em 1965 que a atenção voltou-se à proteção de ecossistemas com espécies 

raras e/ou ameaçadas de extinção (BENSUSAN, 2006). 

Apesar dessas iniciativas e dos esforços contínuos, os seis biomas brasileiros 

ainda se encontram sobre forte e crescente pressão antrópica, e, as estratégias legais 
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ou ações da sociedade civil, comunidade acadêmica e/ou entidades privadas, visando 

sua conservação, surtiram na prática pouco efeito na proteção e preservação da 

megabiodiversidade brasileira (SFB, 2010; WWF-Brasil, 2015). 

Esses dados elucidam o que Hoekstra et al. (2005) chamam de crise de biomas. 

Logo, além de uma marcada crise de extinção também enfrentamos na atualidade 

uma crise nos biomas, acentuada pelas desproporções globais entre 

perda/fragmentação de habitats e conservação. 

Paisagens antes formadas por imensas áreas contínuas de vegetação nativa 

estão a dar espaço a paisagens antrópicas, que emergem em um mosaico 

heterogêneo de pequenos fragmentos, muitos altamente simplificados e isolados uns 

dos outros por uma matriz de habitats diferente da original (WILCOVE, MCLELLAN, 

DOBSON, 1986; FAHRIG, 2003; TABARELLI et al., 2012).  

Outro grande entrave à conservação da biodiversidade é que normalmente as 

áreas ou estratégias de conservação concentram-se nos maiores remanescentes 

florestais nativos de cada região (PINTO et al., 2006), não havendo a adoção de 

critérios realmente relevantes para a tomada de decisão, sendo que muitas dessas 

áreas encontram-se desconectadas (estrutural e funcionalmente) e nem sempre livres 

de algum tipo de sobre-exploração (RODRIGUES et al., 2004). 

Em decorrência disso, mesmo sendo essas grandes áreas essenciais a 

qualquer estratégia de conservação (MARGULES, PRESSEY, 2000), dados atuais 

revelam que muitas são incapazes de protegerem a biodiversidade ao longo do tempo 

e espaço (RODRIGUES et al., 2004). Demonstrando a necessidade de se conhecer a 

funcionalidade dos fragmentos nativos e sua conectividade ao fluir da paisagem como 

passo inicial das estratégias conservacionistas. 

A conservação e manutenção de áreas naturais esbarra, portanto, em diversas 

dificuldades desde a falta de conhecimento sobre o funcionamento dos nossos 

ecossistemas, a forte pressão antrópica, marcada pela complexidade nas relações 

sociais e econômicas (PINTO et al., 2006). 

Em seu contexto mais amplo, essas áreas naturais devem ser vistas como 

áreas vitais de diversidade biológica local, regional e mesmo global. E, portanto, como 

componente chave para uma prosperidade social sustentável, ricas em uma ampla 

gama de serviços e funções ambientais, tanto para a manutenção e organização das 

espécies e comunidades ou mesmo funcionamento dos ecossistemas (TABARELLI & 

GASCON, 2005; CONSTANZA et al., 1997). 
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Num cenário ideal, todas as áreas naturais estariam conservadas sobre um 

regime de uso sustentável em consonância com as dinâmicas ecológicas. Esse 

cenário, no entanto, está muito distante da realidade atual, onde a falta de 

conhecimento sobre os ecossistemas e a necessidade de adequação da preservação 

com o desenvolvimento econômico e a expansão urbana acabam marginalizando as 

áreas de proteção aos ambientes impróprios à produção. 

No Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica e o Pampa refletem os moldes desse 

cenário global de profundas modificações sobre os habitats naturais e de insuficientes 

áreas sobre proteção. Da vegetação original da Mata Atlântica existe somente 11,7%, 

sendo que mais de 80% dos fragmentos remanescentes são menores que 50 hectares 

e apenas 9% estão protegidos (RIBEIRO et al., 2009). 

Para o bioma Pampa o cenário não é diferente. Apesar de ser formado por 

ecossistemas peculiares e biodiversos, com ocorrência de organismos desconhecidos 

pela própria ciência, a insuficiência de estudos mais aprofundados sobre suas 

dinâmicas e sobre a própria diversidade, e a inexistência de estratégias e áreas de 

efetiva proteção, vêm decorrendo em sua contínua descaracterização (CSR/IBAMA, 

2011). 

 Estimativas de monitoramento e mapeamento indicam que em meados dos 

anos 2008 e 2009 restavam apenas 35,9% da vegetação nativa do Pampa 

(CSR/IBAMA, 2011) e que das 105 áreas atuais prioritárias para conservação no 

bioma, apenas 17 estão realmente protegidas (MMA, 2007a; MMA, 2016). 

Nesse sentido, a comunidade científica, acadêmicos e políticos somaram 

esforços visando apoiar e orientar práticas que conduzam a ações concretas de 

avaliação e estruturação de áreas prioritárias para conservação dos biomas brasileiros 

(BRASIL, 2015; WWF-Brasil, 2015). Áreas nas quais as ações de conservação 

surtiriam efeitos mais significativos para a proteção da biodiversidade dos diferentes 

biomas, sendo o maior desafio o de conciliar o desenvolvimento social com a 

conservação e utilização sustentável da diversidade biológica (WWF-Brasil, 2015). 

Em todo o território nacional 900 áreas foram reconhecidas como prioritárias 

pela Portaria nº 126, de 27 de maio de 2004, posteriormente atualizada pela Portaria 

n° 9, de 23 de janeiro de 2007, ambas do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007b). 

Sendo a escolha e a definição das áreas de maior relevância feitas conforme 

informações disponíveis sobre a diversidade biológica local e a influência antrópica 

sobre as áreas, aliadas à experiência do pesquisador (WWF-Brasil, 2015). Essas 
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áreas prioritárias, ao que tudo indica, formarão a base para estudos atuais e futuros 

nos diversos biomas brasileiros e serão o foco das futuras estratégias de conservação. 

 

2.2 REFLEXOS DA FRAGMENTAÇÃO DOS ECOSSISTEMAS NA CONSERVAÇÃO 

DAS COMUNIDADES NATURAIS 

 

A perda de habitats naturais e a intensa fragmentação estão entre os maiores 

desafios a serem enfrentados no século XXI na busca por soluções alternativas para 

a conservação da biodiversidade (PIRES, FERNANDES & BARROS, 2006).  

A essa dificuldade insere-se o nível de perturbação antrópica sobre os 

ecossistemas naturais (VIANA, PINHEIRO, 1998) em maior ou menor escala, 

dependendo de características geográficas e físico-ambientais das áreas afetadas, 

mas também das características ecológicas, fisiológicas e biológicas das espécies e 

comunidades existentes, capazes de responderem de diferentes formas as mudanças 

na paisagem (METZGER et al., 2009). 

Dada a linha tênue entre fragmentação e conservação da diversidade biológica 

não é de se surpreender a existência de uma literatura crescente sobre o assunto 

(WILCOVE, MCLELLAN & DOBSON, 1986; QUINN & HARRISON, 1988, GIBBS & 

FAABORG, 1990; FAABORG et al., 1993), em especial quanto aos efeitos da 

fragmentação sobre populações e comunidades naturais (FAHRIG & PALOHEIMO, 

1988; DOAK, MARINO & KAREIVA, 1992; ADLER & NUERNBERGER, 1994; WITH 

& CRIST, 1995; FAHRIG, 2003). 

Em seu conceito mais simples, a fragmentação de habitats pode ser definida 

como um processo em que grandes áreas naturais são transformadas em uma 

variedade de fragmentos menores (analogia a ilhas de vegetação), por vezes isolados 

por uma matriz inter-habitat (WILCOVE, MCLELLAN & DOBSON, 1986). 

Fahrig (2003) reforçando a concepção de Wilcove, Mclellan e Dobson (1986), 

analisa o processo de alteração sob efeito de quatro padrões básicos da fragmentação 

em habitats naturais: (I) redução na área total de habitat disponível, (II) aumento no 

número de manchas de habitat, (III) decréscimo no tamanho das manchas de habitat 

remanescentes, e (IV) aumento no isolamento das manchas na paisagem.  

Ambos os efeitos observados por Fahrig (2003) levam à extinção de espécies, 

considerado por Bellard et al. (2012) como sendo o último estágio de declínio à 

biodiversidade, seja afetando diretamente o tamanho populacional (função do 
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tamanho, forma e qualidade do fragmento) e assim, as taxas de extinção local, ou 

afetando a dispersão (função da conectividade e permeabilidade) e assim, as taxas 

de imigração ou recolonização (WILCOVE, MCLELLAN & DOBSON, 1986). 

Assim, a fragmentação como processo não se limita espacialmente somente 

pela formação de manchas isoladas, perdas em área e conectividade, mas também 

por uma maior complexificação do mosaico de fragmentos ao longo da paisagem, o 

que intervêm direta ou indiretamente na dinâmica interna das populações 

fragmentadas (abundância, distribuição, sobrevivência, reprodução, interação, entre 

outras) (METZGER, 1999), atingindo, portanto, em diferentes escalas a biodiversidade 

local (nível de indivíduos, populações, comunidades, ecossistemas ou mesmo biomas 

inteiros). 

No geral, algumas espécies são favorecidas pelo processo de fragmentação 

enquanto outras têm sua população drasticamente reduzida, inclusive abaixo do nível 

viável, outras ainda, mantêm-se estáveis (ADRIAENS, HONNAY & HERMY, 2006). 

Essa variação nas respostas ecológicas facilita as estratégias de conservação 

direcionadas somente aos indivíduos ou às espécies-alvo, pois, por vezes, na 

totalidade, o conhecimento biofisiológico das espécies é insuficiente para a adoção de 

estratégias completas de conservação (BRANDON et al., 2005). 

Essa noção do baixo número de informações e a difícil interpretação dos 

fenômenos biológicos relativos à fragmentação, incorporada à complexidade imposta 

pela matriz inter-habitat (RODRIGUES & NASCIMENTO, 2006) e às influências que 

vão desde a teoria de ilhas de MacArthur e Wilson (1967) aos modelos atuais 

baseados na teoria de Metapopulação (LEVINS, 1970), levaram a uma série de 

interpretações e recomendações generalistas sobre o manejo em áreas naturais. 

Dessas recomendações, a de que um fragmento grande é melhor do que vários 

pequenos que totalizem a mesma área e de que fragmentos conectados por 

corredores são melhores do que os que não tem ligação entre si, foram as de maiores 

discussões e estudos desde os anos 1970 (PIRES, FERNANDES & BARROS, 2006). 

Autores como Pivello et al. (2006), comparando três fragmentos distintos, 

mostraram ser os padrões de hábito, tipo funcional e síndrome de dispersão das 

espécies mais influenciados pela estrutura da vegetação do que pelo grau de 

conectividade entre fragmentos. Ainda, segundo os mesmos autores, um fragmento 

florestal pequeno e isolado pode estar mais bem preservado do que um fragmento 

que possui maior conectividade estrutural. 
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Portanto, fatores internos como a estruturação da vegetação tornam-se uma 

importante observação em padrões ecológicos e, por vezes, podem melhor refletir os 

processos e dinâmicas ecológicas naturais de um remanescente mesmo em situações 

de isolamento ao longo da paisagem. 

Debinski e Holt (2000) destacam existir uma complexa relação entre o processo 

de fragmentação em si e a estruturação da comunidade existente, onde, naturalmente 

ocorrem múltiplas extinções até chegar, em um dado momento, na acomodação da 

riqueza de espécies para aquele tamanho de fragmento (processo de relaxamento).  

Além disso, a previsão imediata dessas relações pode ser retardada ou mesmo 

suprimida pela qualidade e quantidade de recursos disponíveis, não comportando-se 

necessariamente da maneira esperada e, portanto, podendo gerar uma gama de 

padrões idiossincráticos em resposta à fragmentação. 

Todavia, Fischer, Lindenmayer e Manning (2006) lançam argumentos 

plausíveis de que o tamanho do fragmento e a conectividade (e.g. corredores 

ecológicos) estão entre os fatores-chave que afetam a sobrevivência das espécies em 

paisagens fragmentadas.  

Alterações nos padrões de fluxo gênico, por exemplo, entre e dentro de 

populações remanescentes, acentua-se ainda mais quando trata-se de pequenos 

fragmentos florestais (constituídos por poucas subpopulações), que a longo prazo 

poderão estar comprometidos em função da perda de variabilidade genética por deriva 

(SEOANE, KAGEYAMA & SEBBENN, 2000). 

Ainda, grupos com baixa capacidade de dispersão, como é o caso de algumas 

árvores e de alguns pequenos mamíferos florestais, são particularmente sensíveis à 

redução em área do fragmento (Metzger et al., 2009). Portanto, pequenos fragmentos 

com formas e tamanhos irregulares, os quais são mais suscetíveis aos efeitos 

deletérios da fragmentação, reduzem a qualidade ambiental para plantas e animais 

não-generalistas (RIES et al., 2004; LAURANCE et al., 2011), modificando 

consequentemente os processos ecológicos e acentuando a perda da biodiversidade. 

Do mesmo modo, toda a diversidade das florestas tropicais revela-se 

contemplada em poucos fragmentos grandes (>500ha) e muitos fragmentos pequenos 

(<100ha) sobre forte ação de efeitos de borda (GASCON, WILLIAMSON & FONSECA, 

2000; TABARELLI et al., 2012).  

Ecologicamente, fragmentos grandes são importantes para a manutenção da 

biodiversidade (como refúgio ecológico da flora e da vida silvestre), especialmente 
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porque remanescentes menores geralmente possuem menor abundância e riqueza 

de espécies (e.g. Figura 1) (ZARTMAN, 2003; LAURANCE et al., 2011), sendo essas, 

por vezes, um subconjunto das espécies contidas em áreas maiores (MACARTHUR 

& WILSON, 1967). 

 

 

Figura 1- Relação de dependência entre o tamanho do fragmento (ha) e a extinção 
de aves do sub-bosque. São apresentadas as proporções mínima (▼), 
média (●) e máxima (▲) de espécies capturadas em 1992 que não foram 
detectadas em 2001. 

 
 

Fonte: (adaptado de Stouffe, Strong e Naka, 2009). 

 

 

Nesse cenário constituído por ilhas de vegetação, os efeitos de borda estão 

entre os impulsionadores mais importantes da mudança ecológica nos fragmentos 

(LAURANCE et al., 2011). Fragmentos maiores, por exemplo, normalmente 

apresentam uma situação bem definida entre borda e centro (Pivello et al., 2006), ao 

contrário de fragmentos pequenos (< 100ha), onde os efeitos podem ser tão extensos 

a ponto de não existir mais diferenças entre padrões ambientais (borda e centro), 

estando toda a área sob forte efeito de borda. 

Desta forma, o efeito de borda acaba por alterar o microclima das formações 

florestais, podendo tornar-se, em ecossistemas com baixa resiliência, uma barreira ao 

fluxo gênico, levando tanto à altas taxas de mortalidade quanto ao isolamento genético 

em algumas espécies e a formação de superpopulações em outras. 

O efeito de borda é ainda cumulativo e desencadeia reações sucessivas, 

diretas ou indiretas, pois a sobrevivência de muitas espécies depende de relações e 
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interações com outras, afetando, portanto, os sistemas naturais em maior ou menor 

grau, dependendo do nível de especialização e do grau de aninhamento das 

comunidades ali existentes (ZARTMAN, 2003; LAURANCE et al., 2006; STOUFFE, 

STRONG & NAKA, 2009; LAURANCE et al., 2011; LAURANCE, S., STOUFFER & 

LAURANCE, W., 2004). 

Nesse contexto e direcionando à estruturação e manutenção de comunidades 

a longo prazo, a existência de grandes formações florestais menos alteradas nas 

proximidades, determina, em parte, a conectividade da paisagem e, 

consequentemente, a capacidade de colonização e recolonização das áreas alteradas 

(CAPITANI, 2016). 

Não obstante, como uma vasta gama de fatores é influenciada pela degradação 

do ecossistema tendo conexão direta com as múltiplas dinâmicas naturais e com o 

histórico e frequência das perturbações, é evidente a necessidade de análises mais 

robustas e mais interagentes, fundamentadas em teorias que permitam a 

compreensão sistêmica das comunidades naturais. 

Em resumo, quando se pensa em conservar toda a diversidade de espécies de 

um ecossistema, as estratégias de conservação tornam-se difusas, pois necessitam 

de amplo conhecimento sobre sistemas, dinâmicas, inter-relações, redes de interação, 

mutualismos específicos, grau de conectividade e aninhamento, não apenas de uma, 

mas de milhares de espécies.  

Logo, preservar ou conservar um ecossistema e suas diversas comunidades 

naturais é, em síntese, garantir a biodiversidade não apenas com estratégias 

estanques e curativas, mas com ações preventivas, que garantam a complexificação 

natural dos sistemas ao longo da história evolutiva (BRANDON et al., 2005). 

 

2.3 A ESTRUTURAÇÃO DAS COMUNIDADES NATURAIS 

 

2.3.1 Teorias Vigentes e Perspectivas Futuras 

 

A grande variedade de formas, espécies e composições existentes na natureza 

e a grande variação temporal e espacial, mesmo que em escala local, levou os 

pesquisadores a tentar solucionar questões voltadas à dinâmica das comunidades. 

Buscando responder, por exemplo, por que algumas comunidades têm maior riqueza 
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do que outras, ou composição de espécies e tamanhos populacionais diferentes (IOP, 

2016). 

O estudo das dinâmicas de populações na análise da Ecologia de Paisagens 

tem sido amplamente discutido desde a concepção da Ecologia como Ciência, sendo 

incansavelmente debatido e teorizado (IOP, 2016; CIZAUSKAS, 2016).  

Apesar da grande quantidade de pesquisas, nem sempre os trabalhos 

conseguiram obter sucesso ao elucidar tais questões, decorrendo em múltiplas teorias 

e diversas abordagens, fazendo com que a ecologia de comunidades fosse muitas 

vezes percebida como uma “confusão” de teorias singulares (VELLEND, 2010, grifo 

do autor). 

 Thompson (2005) buscou integrar e sintetizar a análise das dinâmicas 

populacionais ao propor que a coevolução é o agente principal de moldagem 

evolutiva, sendo um processo inerentemente geográfico, responsável por estruturar 

as populações e criar, em última análise, as dinâmicas de paisagem.  

A teoria dos Mosaicos Geográficos da Coevolução foi baseada em 5 hipóteses 

ou premissas, nas quais Thompson destaca que: a variabilidade genética entre e 

dentro das espécies e as adaptações locais das espécies a outros grupos com os 

quais co-ocorrem, refletem-se na estruturação das comunidades e são extremamente 

importantes para a evolução e sustentabilidade da dinâmica ecossistêmica 

(ASPRELLI et al., 2007; BYK, 2010; THOMPSON, 2005). 

Ainda segundo Thompson (2005) os atributos das comunidades (diversidade, 

riqueza, estrutura) podem ser diferentes mesmo em áreas com características 

semelhantes. As comunidades naturais se estruturariam em mosaicos geográficos de 

coevolução ao longo das paisagens e do fluir dos genes, sendo diretamente 

dependentes da distribuição genotípica das outras espécies com as quais interagem.  

Além disso, em decorrência da existência de Hotspots e Coldspots de 

coevolução, a seleção não ocorre sempre de maneira recíproca nas comunidades 

onde as espécies coexistem, sendo também influenciada pela aleatoriedade e pela 

remistura e rearranjo de caracteres (deriva, adaptação abiótica, fitness, mutação) 

(THOMPSON, 2005). 

Apesar da teoria coevolutiva de Thompson permitir uma melhor compreensão 

dos atributos das comunidades, seja a nível local, ou ao longo dos gradientes 

ambientais, Thompson evidencia as relações coevolutivas e a moldagem das 

comunidade ao longo de milhares de anos de adaptações, uma vez que parte da 
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reciprocidade na evolução e na manifestação de traços como resultado das 

interações, deixando ainda questões pendentes quanto aos processos que direcionam 

essas interações no tempo ecológico (ASPRELLI et al., 2007). 

Outros pesquisadores como Vellend (2010) conectam a estruturação das 

comunidades a processos atuantes a nível local, numa análise, de certa forma 

complementar à proposta de Thompson.  

Segundo Vellend (2010), os padrões de composição e diversidade das 

espécies em uma determinada comunidade são influenciados por quatro classes de 

processos: Seleção, que representa mudanças determinísticas entre as espécies, 

Deriva, que representa mudanças estocásticas na abundância das espécies, 

Especiação que é o processo de criação das espécies, e por fim, a Dispersão que é 

o movimento dos organismos pelo espaço. 

Em contraponto a essas propostas, Ricklefs (2007, 2008, grifo nosso) refuta a 

ideia de que padrões locais relacionados as “comunidades pontuais” possam ter 

importância significativa na estruturação das paisagens, e, portanto, o estudo dos 

padrões de diversidade nos moldes como é hoje realizado, não teriam efeitos práticos 

para a evolução da ciência. 

Segundo Ricklefs (2007) a coexistência local só tem sentido quando no 

contexto dos padrões de distribuições de espécies em regiões inteiras, e esses 

padrões seriam determinados pela diversificação e adaptação dentro do espaço 

ecológico regional, em combinação com as interações das espécies em relação a 

outras regiões e não em relação à comunidade local. 

Desta forma, cada possível combinação de distribuição refletiria a 

heterogeneidade ecológica de uma região, baseado na concepção do nicho 

fundamental ocupado pelas espécies, e também a capacidade dos indivíduos de se 

adaptarem e se moldarem em resposta às interações, ou seja, o nicho realizado 

(RICKLEFS, 2008). 

 

2.3.2 Fatores que afetam a estruturação 

 

Mais de um processo natural pode gerar o mesmo efeito na dinâmica das 

comunidades, bem como, o mesmo processo pode gerar efeitos completamente 

diferentes, sendo muitas vezes impossível isolar o fator responsável pela 

manifestação da estrutura e composição de uma comunidade (RECH et al., 2014). 



28 
 

Segundo Leibold et al. (2004), os principais fatores que afetam a composição 

de espécies locais (ou da metacomunidade) são a diferenciação de nicho através dos 

gradientes ecológicos e a limitação da dispersão geográfica.  

A hipótese da limitação geográfica também é validada por Ferreira e Angelini 

(2011), ao estudarem os fatores de influência na diversidade beta em comunidades 

de insetos aquáticos e por Matos, Ferreira e Salomão (2013). 

Hutchinson (1957), ressalta, no entanto, que além do gradiente ambiental e do 

condicionamento de nichos, as interações bióticas locais são fatores preponderantes 

na composição das comunidades. 

Várias classes de fatores têm sido consideradas no estudo da ecologia de 

comunidades, e são estudadas, na maioria das vezes, em grupos isolados. Entre as 

classes de maior destaque estão os fatores abióticos, a disponibilidade de recursos e 

os fatores de interação (dispersão, polinização, competição...) (PERONI & 

HERNÁNDEZ, 2011). 

 Os fatores ambientais ou abióticos são importantes filtros da diversidade. Ao 

longo de gradientes de altitude e latitude, por exemplo, ficam evidentes oscilações nas 

riquezas de espécies, sendo tanto maiores quantos menores as altitudes e latitudes 

(DELABIE et al, 2011; ARNHOLD, 2013). 

No entanto, para Peroni e Hernandéz (2011) o fator abiótico mais limitante para 

a sobrevivência dos organismos é a temperatura. Os efeitos da temperatura podem 

ser diretos, levando a morte do indivíduo e a limitação do crescimento, ou indiretos, 

através do aumento da presença de pragas e do potencial de infectologia de alguns 

organismos (BEGON, TOWNSEND & HARPER, 2007). 

Além disso, a temperatura tem influência direta na germinação, florescimento e 

na disponibilidade de agentes dispersores e polinizadores, e, geralmente, as 

temperaturas médias não estão associadas às variações na abundância, mesmo em 

espécies onde esse é o fator limitante (PERONI & HERNÁNDEZ, 2011). 

A maior ou menor incidência de luz também condiciona a guilda de espécies 

existente. A formação de clareiras e a heterogeneidade lumínica dos habitats são, 

geralmente, os principais processos indicados por manter a alta diversidade dos 

ecossistemas (PINTO, 2002). 

A umidade também é um fator primordial na composição das espécies e fica 

mais evidente quando analisada em escala global, pois sua ação em escala local é de 

difícil dissociação a outros fenômenos (PERONI & HERNÁNDEZ, 2011).  
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Os recursos disponíveis no ambiente: alimentares, abrigo, áreas de nidificação, 

presença de parceiros, bebedouros naturais, etc., também afetam diretamente a 

abundância das espécies, e quanto mais ricos forem, mais capazes são de sustentar 

diversidade (LUZ, COSTA & ESBÉRARD, 2015). 

Tilman (1982), define o conceito de recursos consumidos por um organismo e 

destaca que estes recursos podem ser preponderantes na determinação da 

abundância das espécies, numa concepção muito semelhante ao conceito de 

sobreposição de nicho e de capacidade de suporte de um ambiente. 

Outro fator que pode afetar a estruturação das comunidades é a presença de 

espécies características que permitam classificar uma associação de plantas. Tais 

espécies são de ocorrência restrita ao ecossistema quando analisadas em 

macroescala, mas de abundância local significativa a ponto de definir a identidade do 

ecossistema (MAGURRAN, 2013). 

Apesar da grande maioria dos pesquisadores afirmarem que a diversidade dos 

demais componentes do ecossistema está mais diretamente ligada a riqueza de 

espécies vegetais, ou de animais interagentes, do que aos padrões de distribuição 

destas, alguns resultados apontam que essa afirmação nem sempre é verdadeira para 

todos os táxons analisados (MACHADO et al., 2006). 

Lebreton e Choisy (1991), por exemplo, demonstram que a diversidade de 

componentes da avifauna é mais diretamente dependente da estrutura das 

comunidades vegetais do que da riqueza em si. 

Quanto a análise das interações inter e intraespecíficas à nível de comunidade, 

tais como: predação, competição, mutualismo, protocoperação, etc., fica claro, em 

vasta literatura, que estas podem alterar tanto a riqueza quanto os tamanhos 

populacionais e ainda serem fatores secundários para a composição de espécies 

locais (VELLEND, 2010; IOP, 2016; CIZAUSKAS, 2016). 

A aptidão das espécies em competir por recursos limitados, também reflete 

diretamente na dinâmica da paisagem, uma vez que é um fator determinante para a 

abundância das espécies (MAGURRAN, 2013). 

A propagação e a dispersão são outros fatores fundamentais no recrutamento 

de plântulas e na manutenção dos ciclos reprodutivos nos ecossistemas (DEMINICIS 

et al., 2009). 

A capacidade de se dispersar diversificou-se no intuito de evitar ou reduzir as 

chances de predação das sementes, que são maiores junto a planta mãe, em 
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decorrência da maior concentração de recursos e consequente maior atratividade 

(DEMINICIS et al., 2009). 

O próprio surgimento das sementes, numa análise evolutiva, tem papel 

fundamental na estruturação das comunidades, pois a existência dos propágulos 

trouxe a possibilidade de distribuir a germinação no tempo e no espaço, entre e dentro 

das comunidades vegetais (DEMINICIS et al., 2009). 

O tempo e o período da dispersão também afetam diretamente a trajetória 

sucessional (JOHNSON, 1988). A antecipação da fase reprodutiva de uma planta, em 

resposta, por exemplo, a uma mudança climática, pode decorrer no insucesso da 

dispersão, por não ser mais simultânea ao período de atividade de seus principais 

dispersores. 

Na presença de conflitos na alocação de recursos entre crescimento e 

reprodução, ou quando a população se encontra muito acima da capacidade de 

suporte do ambiente, o aumento na polinização e na produção de sementes ao 

contrário do esperado, pode comprometer a reprodução futura e reduzir a taxa de 

crescimento (RECH et al., 2014).  

Além disso, na inexistência ou na redução de sítios adequados para a 

germinação e o recrutamento, a maior produção de propágulos não garante o 

aumento no tamanho populacional (RECH et al., 2014). 

Outras características como morfologia da semente, vigor e viabilidade, altura 

e posição da planta-mãe, estado de conservação da área e disponibilidade efetiva de 

agentes dispersores, também têm influência direta no recrutamento de plântulas, e 

quando somados, podem mudar a trajetória evolutiva de uma área (DEMINICIS et al., 

2009). 

 

2.3.3 Componentes da estruturação 

 

A fitossociologia é um ramo da ciência da vegetação que trata das 

comunidades de plantas, sua composição, evolução e as relações entre as espécies 

constituintes. Portanto, importante ferramenta no diagnóstico quali-quantitativo das 

formações vegetais e na definição e caracterização dos tipos de vegetação com base 

na composição florística (DENGLER, CHYTRY & EWALD, 2008). 

Igualmente, frente às múltiplas intervenções antrópicas e à necessidade por 

ações que contribuam para a tomada de decisões sobre o manejo e a conservação 
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dos diferentes ecossistemas naturais, os estudos envolvendo a composição florística 

e a estrutura fitossociológica da vegetação tem ganhado cada vez mais espaço, 

tornando-se essenciais para a compreensão estrutural e a dinâmica dos 

remanescentes florestais (CHAVES et al., 2013). 

Pott (2011) destaca ser a análise da vegetação a primeira fase a ser realizada 

em qualquer estudo que envolva o registro e a descrição dos ecossistemas naturais 

de uma região. 

Essa caracterização fitossociológica dos remanescentes florestais conforme 

Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), Braun-Blanquet (1979), Lamprecht (1990) e 

Martins (1991), pode ser feita com base em cálculos de abundância (densidade), 

frequência e dominância, em termos relativos e absolutos. 

Barros (1980) e Lamprecht (1990) destacam ser a estrutura horizontal de uma 

floresta resultante das análises e cálculos integrantes desses três quesitos base 

(densidade, frequência e dominância). 

A diluição desses componentes em termos relativos permite ainda a concepção 

emergente de outros dois índices imprescindíveis em análises fitossociológicas, Índice 

de Valor de Cobertura (IVC) e Índice de Valor de Importância (IVI), que segundo 

Freitas e Magalhães (2012) permitem compreender a estrutura de formação e 

distribuição das espécies na comunidade, assim como, ao longo de gradientes 

ambientais. 

De certa forma, os componentes de estruturação fitossociológica de uma 

floresta estão diretamente atrelados aos fatores de estruturação e de composição de 

uma paisagem, uma vez que a abundância de um determinado recurso reflete, quase 

sempre, na abundância dos consumidores específicos, e a riqueza de recursos reflete 

em uma maior riqueza de consumidores (LUZ, COSTA & ESBÉRARD, 2015). 

Para Lamprecht (1990), essa associação pode ser caracterizada em seis 

condições de inter-relação entre os componentes de estruturação e seus reflexos 

ecológicos: 

 elevados valores de densidade frequência e dominância, geralmente 

refletem espécies mais importantes para a estruturação de uma 

comunidade; 

 densidade e frequência elevadas caracterizam espécies horizontalmente 

bem distribuídas; 
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 densidade alta e baixa frequência são características de espécies com 

comportamento agrupado; 

 elevadas densidades e dominâncias somadas a baixas frequências 

caracterizam espécies dominantes e predominantes no dossel; 

 densidade elevada e baixos valores de frequência e dominância 

caracterizam espécies de preenchimento no ecossistema; 

 baixa densidade atrelada a frequência e dominâncias altas estão associadas 

geralmente as espécies climácicas. 

Cabe agregar, que os descritores ou parâmetros da estrutura horizontal e 

vertical de uma comunidade florestal, por si somente, não são suficientes para 

proverem o estado ecológico de uma comunidade ou população vegetal. Entretanto, 

somados em sua interpretação, podem caracterizar as formações e subdivisões 

florestais, além de darem apoio à compreensão sobre o estágio de 

desenvolvimento/conservação e o desempenho das espécies na comunidade 

(Martins, 1991). 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DAS ESPÉCIES ASSOCIADAS 

 

A quebra de paradigmas na ciência da conservação trouxe consigo uma nova 

contextualização dos modelos e técnicas aplicáveis, voltada, principalmente, para a 

priorização da biofuncionalidade dos ecossistemas e o regate das interações entre os 

organismos (REIS et al., 2014a). 

Para que os ecossistemas se perpetuem é necessário que as estratégias de 

conservação sejam capazes de promover ou reestimular a incorporação dos 

processos ecológicos externos à área, processos estes altamente dinâmicos e 

contrários aos modelos determinísticos de composições arbóreas estruturadas a partir 

de grupos ecológicos (DURIGAN et al., 2010; REIS et al., 2014a). 

O objetivo da conservação dos ecossistemas e juntamente com ela o da 

restauração, em sua nova concepção é o de refazer os processos sucessionais e, 

com isso, redirecionar a comunidade para a integração com o ambiente que a rodeia, 

dentro da capacidade atual de campo da área, e seguindo os padrões de diversidade 

conforme seu ciclo natural (DURIGAN et al., 2010; HOLL et al., 2010; REIS et al., 

2003). 
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Em resumo, o intuito é promover “gatilhos ecológicos” (BECHARA, 2006, grifo 

do autor) aumentando a probabilidade de formação de rotas alternativas sucessionais 

(FIEDLER et al., 1997). 

Tres e Reis (2009) destacam que a adoção e ampla difusão de modelos e 

concepções que priorizam espécies arbóreas em detrimento das múltiplas formas de 

vida das comunidades naturais como as espécies associadas (lianas, ervas, arbustos, 

epífitas), evidencia a importância dada pelo modelo atual de restauração à estrutura 

da floresta em detrimento da diversidade funcional que a mesma possui (TRES & 

REIS, 2009). 

Os indivíduos arbustivos, as herbáceas, as lianas e as epífitas, podem interferir 

diretamente na sobrevivência e na perpetuidade das plântulas de espécies arbóreas 

(CERSÓSIMO, 1993). Souto e Boeger (2011) reforçam essa hipótese ao 

demonstrarem que, em áreas experimentais em processo de restauração no estado 

do Paraná, a ocorrência de espécies arbóreas de estágio sucessional secundário 

inicial e tardio é identificada naturalmente em áreas que, mesmo apesar do histórico 

de intensa degradação, apresentam gradiente ambiental mais amplo e a formação e 

estabelecimento de espécies associadas, indicando que a presença dessas, pode 

estar proporcionando maior rapidez na substituição das espécies de ciclo curto pelas 

espécies de ciclo longo. 

Com a introdução das espécies associadas, ou com o surgimento espontâneo 

dessas, ocorre a formação de micro-habitat propícios para os processos eventuais de 

sucessão natural nas florestas iniciais e de interação biótica nas florestas maduras. 

Além disso, as espécies associadas tendem a interagir mais cedo com os demais 

organismos do que o componente arbóreo, ofertando recursos e/ou desenvolvendo-

se mais rapidamente, aumentando o número de formas de vida e, portanto, de 

diversidade e induzindo a formação de uma rede de interação entre os organismos 

(TRES & REIS, 2009). 

Um bom exemplo dessa relação está nos tanques de armazenamento de água 

das bromélias, os quais podem ser úteis para a dessedentação da fauna florestal, 

formando ainda ambientes propícios para o desenvolvimento de diversos 

microrganismos, insetos e predadores naturais (SANTOS JUNIOR et al., 2013). 

Os cipós e as lianas, por exemplo, tendem a terem flores grandes e atrativas e 

a destacarem-se mais facilmente no dossel em decorrência de seu hábito de vida, 

fornecendo, na maioria das vezes, uma grande quantidade de recursos para os 
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animais nectarívoros e polinívoros e aumentando a atratividade local (RECH et al., 

2014). 

A transposição do solo é também uma maneira de se incorporar outras formas 

de vida vegetal e animal aos ecossistemas em restauração (banco de sementes, 

propágulos, fungos, bactérias, minhocas, fauna edáfica) (TRES & REIS, 2009). 

Além disso, a presença de outras espécies é necessária para manter o 

equilíbrio dinâmico e a sustentabilidade dos ecossistemas, em especial os tão 

fragilizados como os sujeitos à degradação. 

As florestas naturais apresentam espontaneamente formas de vida com 

adaptações e eficiências energéticas distintas, em diferentes faixas etárias e 

distribuições espaciais, ficando evidente que a composição natural das florestas não 

está embasada em um único grupo, com características ecológicas muito 

semelhantes (REIS, 1993). 

É importante ressaltar que, em comunidades onde ocorre o processo natural 

de sucessão, não existem espécies inimigas entre si, pois o controle populacional é 

desejável e saudável ao ambiente (BROWN JR., 1987). Dessa forma, relações 

aparentemente antagônicas estabelecidas pelas espécies como predação e 

herbivoria, na maior parte dos casos, revelam-se como promotoras da sucessão 

natural e da diversidade local (BECHARA, 2006). 
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3. METODOLOGIA GERAL 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1.1 Caracterização Regional 

 

A área de estudo localiza-se no interior do município de Santana da Boa Vista 

(30°47'3.83" S e 53° 1'5.79" O), integrando a região do Escudo Cristalino, a sudeste 

do estado do Rio Grande do Sul (Figura 2), próxima ao Parque Estadual do 

Podocarpus. Compreende uma região montanhosa, pertencente à Serra das 

Encantadas e faz parte da bacia do Rio Camaquã, com altitude média de 306 m 

(SANTANA DA BOA VISTA, 2016). 

 

 

Figura 2- Mapa de localização espacial. A- destaque para a área do Escudo Cristalino, 
B- limite municipal de Santana da Boa Vista, RS. 

 

 
 

Fonte: (Adaptado de RS Biodiversidade, 2016). 

 

 

O Escudo Cristalino foi originado no Pré-cambriano, apresentando 

predominantemente rochas ígneas, metamórficas e plutônicas como os granitóides, 

com predomínio de minerais como feldspatos, granito, biotita, entre outros 
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(MEDEIROS, ROBAINA & CABRAL, 1995; SUERTEGARAY, 1996). O escudo é a 

formação geológica mais antiga do Rio Grande do Sul, situado na direção sul-sudeste 

e localizado na parte centro-sul, ocupando cerca de 1/3 da área total do estado 

(MEDEIROS, ROBAINA & CABRAL, 1995; SUERTEGARAY, 1996). O relevo é 

ondulado a forte ondulado e, em função das rochas componentes, apresenta solos 

variando de bem drenados a imperfeitamente drenados, todos com baixa CTC 

(BECKER, 2008; STRECK, 2008). 

No entanto, apesar de ser uma região com relevo íngreme e elevações 

rochosas, também integra áreas planas, com suaves encostas e solos rasos e 

arenosos, muito permeáveis e de baixa fertilidade natural, em que ainda se mantém 

uma pecuária tradicional pouco alterada (CUNHA; SILVEIRA, 2002). Alguns morros 

da região também formam platôs que terminam em vales profundos, onde 

predominam matas nativas densas (IBGE, 2016). 

Conforme proposto por Maluf (2000) para a nova classificação climática do Rio 

Grande do Sul, Santana da Boa Vista insere-se no clima TE UM (Temperado úmido) 

com temperatura média do mês mais frio não ultrapassando os 15°C. A precipitação 

pluvial média anual é de 1.588 mm, com deficiência hídrica anual de 3 mm e excesso 

hídrico de 562 mm. 

A vegetação estudada pertence a uma área de contato fitoecológico (transição 

ecotonal) entre a Floresta Estacional Semidecidual, os campos do bioma Pampa e a 

Floresta Ombrófila Mista com Araucária, marcada principalmente pela associação de 

Podocarpus lambertii e gêneros da família Lauraceae (Ocotea e Nectandra) (IBGE, 

2012). Araucaria angustifolia e Podocarpus lambertii estão entre as árvores mais 

evidentes, dominando o dossel da maioria das manchas florestais (CARLUCCI, 2011). 

 

3.1.2 Caracterização Local 

 

A área estudada compreende a porção de floresta nativa em regime de 

conservação da Fazenda Santa Helena, pertencente a Empresa CMPC - Celulose 

Riograndense. O remanescente de cerca de 235 hectares insere-se numa matriz de 

base produtiva, formada essencialmente por eucaliptocultura (Horto Florestal Santa 

Helena) e agropecuária, com destaque para ovino e bovinocultura. 

Historicamente, segundo o resumo público de fevereiro de 2012 (CMPC, 2012), 

o qual discorre sobre o levantamento de áreas de alto valor pertencentes à Celulose 
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Riograndense, o plantio de eucalipto iniciou-se na Fazenda Santa Helena no ano de 

2001, tendo esta sido adquirida pela empresa no ano de 2008. 

Os levantamentos preliminares realizados pela CMPC (2012) caracterizaram a 

área como Estepe Parque (campos sujos), onde segundo o IBGE (2012) seria 

possível distinguir dois estratos: um superior arbóreo baixo e um inferior com 

predomínio de gramíneas. Marchiori (2004), no entanto, já ressaltava a inadequação 

do termo “estepe” aos atuais campos sulinos, justificado por não haver uma estação 

climática de frio tão acentuado, seguido de uma estação seca com déficit hídrico. 

A floresta nativa na fazenda distribui-se ao longo dos cursos d’água e nas 

encostas de coxilhas e o solo predominante é do tipo Neossolo Regolítico Húmico, 

raso ou profundo (CMPC, 2012). Ainda, segundo o mesmo relatório, a Fazenda Santa 

Helena foi designada como área de alto valor ecológico pela presença marcante do 

Papagaio-charão (Amazona pretrei), o qual utiliza os maciços florestais (nativos e 

horto) para descanso durante sua rota migratória nos meses de setembro a fevereiro. 

 

3.2 ESTRUTURA AMOSTRAL E VARIÁVEIS LEVANTADAS 

 

Para a caracterização do remanescente foram demarcados sistematicamente 

27 pontos amostrais ao longo de transectos, irradiados a partir de uma estrada central 

já existente na área e a partir dos limites estabelecidos com os talhões de eucalipto. 

Foram considerados os padrões ambientais de borda, 10 m em relação ao ponto de 

entrada e centro, 100 m em relação ao ponto de entrada, sendo direcionados para o 

interior do remanescente com o auxílio de bússola e trena no sentido de maior 

declividade do terreno (Figura 3a). O ambiente de borda, para algumas análises, foi 

ainda subdividido de acordo com a matriz circundante em: borda-estrada e borda-

eucalipto. 

 

3.2.1 Levantamento do Estrato Arbóreo 

 

Para cada ponto amostral foram instaladas três parcelas quadráticas com área 

fixa de 10x10 m (Figura 3b), nas quais foram levantados, com auxílio de fita métrica, 

todos os indivíduos arbóreos vivos com CAP ≥ 15 cm, para os quais também foi 

determinada a altura, com auxílio de clinômetro (Opti-Logic 400LH) ou vara de 

comprimento conhecido. 
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Figura 3- Localização da área de pesquisa, município de Santana da Boa Vista, RS. 
A- destaque em amarelo para os pontos amostrais e em branco para a 
estrada central, B- desenho amostral da instalação das parcelas por ponto. 

 

 
 

Fonte: Adaptado pelo autor do Software Google Earth, 2016. 

 

 

Todos os indivíduos amostrados foram identificados ao nível de espécie e 

enumerados com o auxílio de placas metálicas para acompanhamentos futuros. 

Foram feitas coletas de material botânico das espécies em fase reprodutiva (floração 

e/ou frutificação) e montadas exsicatas que se encontram incorporadas à coleção 

científica de plantas do Herbário Florestal do Departamento de Ciências Florestais da 

UFSM (HDCF), com números de registro de 7.354 a 7.398. A classificação ao nível 

de família seguiu o critério do Angiosperm Phylogeny Group (APG IV, 2016) e para 

gêneros e espécies a lista oficial do herbário virtual REFLORA (FORZZA et al., 2015). 

Também foram coletadas informações adicionais quanto à altura do fuste, 

árvores mortas (caídas e em pé), árvores quebradas, fenologia (floração e 

frutificação), entre outras variáveis pertinentes e pontuais observadas no momento 

dos levantamentos. 

No total, foram inventariadas 81 parcelas de 10x10 m para o estrato arbóreo, o 

que corresponde a 8.100 m² de esforço amostral, sendo 4.200 m² inseridos em 

ambiente de borda e 3.900 m² em ambiente de centro. 
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3.2.2 Levantamento da Regeneração Natural  

 

Para estudar o comportamento da regeneração natural (no geral e entre 

ambientes de borda e centro), foram estabelecidas duas classes de estratificação dos 

indivíduos, denominas como “Reg1” e “Reg2”. 

Para a classe Reg1, foram dispostas duas subparcelas de 1x1 m (Figura 4) 

dentro de cada unidade experimental de 10x10 m, sistematicamente no canto 

esquerdo e direito, sempre voltadas para o ponto de entrada, nas quais foram 

avaliados todos os indivíduos regenerantes pertencentes às espécies Podocarpus 

lambertii, Araucaria angustifolia, Psychotria leiocarpa, Psychotria carthagenensis e 

Arbóreas no geral (sem considerar espécies), independente da altura, desde que com 

CAP ≤ 15 cm. Também foi realizada a determinação da percentagem de cobertura 

para a subparcela, através do método proposto por Braun-Blanquet (1932). 

 

 

Figura 4- Ilustração das subparcelas de 1x1 m instaladas dentro de cada unidade 
experimental de 10x10 m para análise da regeneração natural na classe 
Reg1. 

 

 
 

 

 

Para a classe Reg2 as unidades amostrais foram as mesmas do levantamento 

arbóreo (10x10 m), onde através do método de contagem (MATTEI & LONGHI, 2001; 

BAKKE et al., 2006) foram levantados todos os indivíduos com H ≥ 30 cm (AVILA et 

Fonte: Autor 
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al., 2013, 2016) e CAP ≤ 15 cm, pertencentes às espécies Podocarpus lambertii, 

Araucaria angustifolia e Bromelia antiacantha. 

Foram avaliadas no total 81 parcelas de 10x10 m para a Reg2, estando 

alocadas 42 parcelas em ambiente de borda e 39 no centro. E 162 subparcelas de 1 

m² para a Reg1, compreendendo a 84 subparcelas situadas na borda e 78 no centro 

do remanescente. 

Podocarpus lambertti e Araucaria angustifolia foram escolhidas para a 

avaliação em decorrência de seu relevante interesse na expressão ecológica e na 

estruturação da Floresta Ombrófila Mista e nas áreas de tensão ecológica como os 

ecótonos de transição com a Floresta Estacional Semidecidual (CARVALHO, 2002, 

2004; LEITE, 2002; LONGHI et al., 2010). Já a escolha da avaliação de Bromelia 

antiacantha e das espécies do gênero Psychotria sp. foi baseada em levantamentos 

preliminares (NOVAES et al., 2016), nos quais foi detectada a ampla ocorrência e a 

densa cobertura do solo florestal pelas referidas espécies (Figura 5). 

 

 

Figura 5- Aspecto da cobertura vegetal do sub-bosque. A- destaque para a densidade 
de Psychotria leiocarpa, B- destaque para a densidade de Bromelia 
antiacantha. 

 

 
 

Fonte: Autor. 
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3.2.3 Organização da comunidade local 

 

Foram também determinadas algumas variáveis envolvidas na organização da 

comunidade local com base nas espécies do componente arbóreo, sendo utilizadas 

informações da literatura sobre a classificação sucessional e síndromes de 

polinização e dispersão. 

As espécies foram ainda agrupadas por semelhanças ecológicas com auxílio 

dos descritores fitossociológicos, através da classificação das espécies proposta por 

Lamprecht (1990), a qual relaciona os componentes de estruturação das florestas aos 

componentes das paisagens, com base na análise das densidades, frequências e 

dominâncias relativas. A classificação de Lamprecht foi, no entanto, adaptada às 

classes de distribuição reais das variáveis para a área de estudo, objetivando 

compreender o máximo possível a diversidade e as relações fitossociológicas locais.  

Dessa forma, foram estabelecidas 8 classes: 

 Classe 1- Espécies importantes para a estruturação do ecossistema: 

elevado valor de densidade, frequência e dominância. 

 Classe 2- Espécies horizontalmente bem distribuídas: elevada 

densidade e frequência. 

 Classe 3- Espécies pré-dominantes e dominantes:  elevada densidade, 

frequência e dominância associadas às maiores alturas médias. 

 Classe 4- Espécies de preenchimento: alta frequência e densidade, porém 

baixa dominância. 

 Classe 5- Espécies climácicas: baixa densidade somada a alta frequência 

e dominância. 

 Classe 6- Espécies de enriquecimento ou diversidade: baixa frequência, 

densidade e dominância. 

 Classe 7- Espécies raras: aquelas que apresentam apenas 1 indivíduo, e 

consequente baixa frequência, densidade e dominância. 

 Classe 8- Espécies generalistas ou possíveis indicadoras: alta 

frequência, baixa densidade e dominância. 
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3.2.4 Variáveis ambientais e microclimáticas 

 

As metodologias empregadas para estimar as condições de luminosidade 

incidente no sub-bosque da floresta foram todas do tipo indireta (ENGELBRECHT & 

HERZ, 2001), sendo as variáveis abertura de dossel e intensidade lumínica (Lux) 

determinadas com auxílio de Densiômetro Esférico Convexo de Lemmon (LEMMON, 

1957) e Medidor Multifuncional (ITMP 600 – medidor multiparâmetros da marca 

Instrutemp®). 

As leituras do Densiômetro Esférico e a respectiva estimativa da abertura do 

dossel seguiram conforme as orientações destacadas por Suganuma et al. (2008), 

sendo realizadas junto ao levantamento florístico e fitossociológico durante as 

estações outono e inverno.  

Também foram determinadas com auxílio do Medidor Multifuncional as 

variáveis microclimáticas: Temperatura (°C), umidade relativa do ar (UR%), 

velocidade do vento (m/s) e o nível de ruído ambiental, em decibéis (dB). 

Para destendenciar as variáveis temperatura e umidade relativa, as quais 

demonstraram correlação com o tempo transcorrido entre os pontos amostrais, foi 

utilizada a equação proposta por Dodonov, Harper e Silva-Matos (2013): 

 

𝐷 = 𝑂 − 𝐸 + 𝑂𝑚é𝑑𝑖𝑜 

 

Onde D é o valor destendenciado, O é o valor observado, Omédio é o valor médio 

de todas as medições e E é valor predito pela regressão linear dos mínimos 

quadrados, que tem como variável dependente os valores observados e como variável 

independente o tempo transcorrido entre as medições. 

A luminosidade (medida através do Luxímetro) e as variáveis microclimáticas 

supracitadas foram obtidas na estação de inverno ao longo de um dia, durante um 

intervalo de 4 horas, sendo as leituras tomadas no centro de cada parcela (100 m2). 

Os aparelhos de medição foram posicionados na horizontal a uma distância de 

aproximadamente 1,3 metros em relação à superfície do solo, sendo as leituras 

obtidas sempre pelo mesmo coletor. A variável ambiental “exposição” da parcela em 

relação a incidência solar (N, NE, L, SE, S, SO, O, NO) foi avaliada com auxílio de 

bússola magnética. 

(1) 
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Igualmente, foi realizado o levantamento topográfico com o auxílio de 

mangueira de nível (mangueira de 5 metros, lúmen de 3/8 de polegadas, parede de 

1mm de espessura, transparente e flexível) para a obtenção dos desníveis entre 

pontos no campo (Figura 6), conforme metodologia adaptada de Cardoso e Schiavini 

(2002) e Lindenmaier e Budke (2006). 

 

 

Figura 6- Aspecto da avaliação da declividade do terreno por unidade amostral (100 
m²) com auxílio de mangueira de nível e fita métrica. A- obtenção dos 
desníveis entre pontos, B- obtenção da distância horizontal entre pontos. 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

 

A avaliação do cálculo de declividade consistiu no quociente da diferença de 

leitura vertical entre os dois pontos no terreno (fixados no sentido de maior 

declividade) e a distância horizontal (espaçamento entre os pontos medido com uma 

fita métrica a partir do nível da água na mangueira). 

 

3.2.5 Observação de espécies associadas 

 

Por considerar que o principal pilar de sustentação e de manutenção funcional 

de qualquer ecossistema é a interação e/ou associação de espécies, e como 

complemento ao diagnóstico ambiental local, foram inseridas outras formas de vida 

ao levantamento como briófitas, líquens, epífitas, pteridófitas e lianas (BELLOTTO et 

al., 2009). 
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Para avaliar a ocupação de troncos do sub-bosque por briófitas e líquens 

(designados em conjunto como musgos de tronco) utilizou-se da metodologia 

proposta por Victoria (2005), adaptada para as condições locais, sendo 

confeccionados gabaritos (quadrados amostrais) de 10x10 cm que foram dispostos 

no fuste dos indivíduos arbóreos com CAP ≥ 31,4 cm para a análise da cobertura.  

O tamanho dos quadrados amostrais (10x10 cm) foi determinado em função da 

facilidade de visualização, o que diminui as chances de erro na determinação da 

percentagem, uma vez que esta é dependente do observador. O diâmetro mínimo do 

componente arbóreo estabelecido para a amostragem (31,4 cm) foi determinado em 

função da área amostral dos quadrados (10x10 cm). 

A avaliação dos quadrados amostrais foi feita sempre nos sentidos norte e sul 

do fuste a, aproximadamente, 1,3 m em relação ao solo (Figura 7). A percentagem de 

cobertura de briófitas e líquens foi determinada através do método proposto por 

Braun-Blanquet (1932), onde: 

 1= muito rara (cobrindo menos de 5% da superfície); 

 2= cobrindo de 5% a 25% da superfície; 

 3= cobrindo de 25% a 50% da superfície; 

 4= cobrindo de 50% a 75%; 

 5=cobrindo de 75% a 100%. 

 

 

Figura 7- Aspecto da avaliação da cobertura de briófitas e líquens. A- gabarito 
(quadrados amostrais de 10x10 cm), B- aplicação do gabarito na região do 
fuste. 

 

 
 

 Fonte: Autor. 
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Quanto à avaliação da cobertura por epífitas e pteridófitas (a incluir 

samambaias, avencas, bromélias, orquídeas, cactáceas e epífitas em geral) (Figura 

8), esta também seguiu a classificação proposta por Braun-Blanquet (1932), sendo 

realizada para todos os indivíduos arbóreos com CAP ≥ 15 cm, por zonas do forófito 

(ou zonas ecológicas), conforme o método de Johansson (1974) modificado: 

 Zona I – Até o DAP (1,3 m do solo); 

 Zona II – DAP a região de inserção da copa (fuste); 

 Zona III – região da copa. 

 

 

Figura 8- Aspecto da avaliação de cobertura por epífitas e pteridófitas para todos os 
indivíduos arbóreos com CAP ≥ 15 cm. A- aspecto da cobertura do tronco, 
B- destaque para Tillandsia tenuifolia (Bromeliaceae). 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

 

Por fim, foi avaliada a proporção de lianas que, no presente trabalho, refere-se 

a todas as plantas escaladoras, o que inclui trepadeiras herbáceas (vines) e 

trepadeiras lenhosas (lianas propriamente ditas) (DURIGON, CANTO-DOROW & 

EISINGER, 2009). Foram contabilizados todos os indivíduos de lianas com 

comprimento maior ou igual a 1,3 m que enraízam na parcela e utilizam como suporte 

indivíduos considerados no levantamento fitossociológico (CAP ≥ 15 cm), conforme 
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protocolo estabelecido por Gerwing et al. (2006) e complementado por Schnitzer, 

Rutishauser e Aguilar (2008). 

Foi determinado a proporção de lianas por indivíduo apoiante e por parcela, 

além de considerar se a liana chega ou não ao dossel (estratificação vertical), para a 

determinação da dominância do dossel por lianas (Figura 9). 

 

 

Figura 9- Aspecto da presença de plantas escaladoras (lianas) com comprimento 
maior ou igual a 1,3 m que enraízam na parcela (100 m²) e utilizam como 
suporte espécies arbóreas consideradas no levantamento fitossociológico 
(CAP ≥ 15 cm). 

 

 
 

 Fonte: Autor 

 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Com o auxílio do software Microsoft Excel® foi criado um banco de dados e 

armazenadas todas as informações pertinentes à análise interpretativa dos dados 

ecológicos de vegetação. 

A suficiência amostral para o levantamento fitossociológico foi atestada 

graficamente pela curva de rarefação baseada na amostra (GOTELLI & COLWELL, 

2001) e comparada aos intervalos de confiança a 95% de probabilidade quanto à 
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riqueza de espécies esperadas com base nos estimadores não-paramétricos para 

espécies raras, Chao 1 (CHAO, 1984) e Chao 2 (CHAO, 1987). Também foi avaliada 

a suficiência amostral pelos estimadores Singletons (espécies representadas por um 

único indivíduo) e Uniques (espécies que ocorrem somente em uma unidade 

amostral). Todas as curvas foram confeccionadas a partir de 1.000 aleatorizações 

com o auxílio do software EstimateS 9.1.0 (COLWELL & ELSENSOHN, 2014). 

A análise dos descritores fitossociológicos (densidade, frequência, dominância, 

valor de cobertura e valor de importância) foram realizados no ambiente do software 

Fitopac 2.1 (SHEPHERD, 2009). Para as famílias botânicas a interpretação dos dados 

também se deu pelo Índice de Valor de Importância Familiar (IVIF) de Mori et al. 

(1983): 

 

IVIF = (DR + DoR + DivR) x 100 

 

Onde, DR é densidade relativa (relação do número de indivíduos da família pelo 

total amostrado), DoR é a dominância relativa (relação da área basal da família pelo 

somatório da área basal de todas as famílias) e DivR é a diversidade relativa (relação 

do número de espécies da família pelo total de espécies amostradas). 

O cálculo da percentagem de árvores mortas (caídas e em pé) e árvores 

quebradas e/ou vivas-caídas foi organizado em planilhas do software Microsoft 

Excel®, assim como a representação dos indivíduos por classe de diâmetro e altura. 

Os índices de Margalef (DMg) e Menhinick  (DMn) para avaliação da riqueza de 

espécies seguiram a indicação de Kanieski, Araujo e Longhi (2010) para a Floresta 

Ombrófila Mista. Para avaliar a diversidade da área foram utilizados também o Índice 

de Shannon (H’, na base “e”), índice de Gini-Simpson (HGS), índice de dominância de 

Berger-Parker (d) e Índice de Equabilidade de Pielou (J’), todos calculados no 

ambiente do programa PAST 2.17 (HAMMER, HARPER & RYAN, 2001), assim como 

a riqueza esperada com base em dados de abundância (Chao 1) e incidência (Chao 

2) (MAGURRAN, 2013). 

Para a análise dos padrões ambientais foi calculado o índice de diversidade de 

Shannon (H’) para borda e centro, e comparados pelo teste “t” de Hutcheson (p < 0,05) 

(ZAR, 1996), que é exclusivo para comparações estatísticas entre valores de H’ 

(MACHADO et al., 2005). 

(2) 
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A similaridade entre os ambientes de bordas e de centro também foi analisada 

por meio de diagramas de Venn (GHAZOUL, 2002) realizados com o programa 

FunRich v3 (PATHAN et al., 2015), e pela comparação gráfica baseada nos 

estimadores de cobertura ACE (CHAO et al., 1993) e ICE (LEE & CHAO, 1994) que, 

respectivamente, são baseados nas espécies com menos de 10 indivíduos na amostra 

e em espécies encontradas em menos de 10 unidades amostrais. A similaridade 

florística também foi atestada través do quociente de similaridade de Sorensen (1948) 

e Jaccard (1908), além dos índices quantitativos de dispersão de Morisita-Horn 

(WOLDA, 1981) e Bray-Curtis (BRAY & CURTIS, 1957), ambos determinados pelo 

programa EstimateS 9.1.0. 

A estatística descritiva e os testes de comparação de médias, a normalidade e 

a independência dos dados foram realizados com auxílio dos softwares Microsoft 

Excel® e Assistat (SILVA & AZEVEDO, 2016). 

Para a comparação de amostras foram utilizados os testes não-paramétricos 

de Kruskal-Wallis, com auxílio do software Assistat (SANTOS e SILVA, 2015), e o 

Teste Bilateral de Wilcoxon (FILHO et al., 2001). A existência de relação funcional 

entre as variáveis foi determinada através da Análise de Regressão, sendo também 

determinada o grau de relação entre variáveis através da correlação. A significância 

das relações e correlações foi testada através da estimativa da estatística “t” de 

Student (n-2 GL; p= 0,05), com auxílio do software Microsoft Excel®. 

Na matriz de agrupamento para análise geral foram consideradas variáveis 

quantitativas e qualitativas, sendo elas: temperatura (°C) e umidade relativa (%) 

destendenciadas, abertura do dossel (%), inclinação (%), iluminância (lux), exposição, 

espécie, CAP (cm), altura (m), síndrome de polinização e dispersão, grupo 

sucessional, número de lianas, estratificação vertical das lianas (sim ou não), 

cobertura por Briófitas (Norte e Sul) e cobertura de epífitas e pteridófitas por zona do 

forófito (zona I, II e III). 

Na matriz de agrupamento para a regeneração também foram consideradas 

variáveis quantitativas e qualitativas, sendo elas: temperatura (°C) e umidade relativa 

(%) destendenciadas, abertura do dossel (%), inclinação (%), iluminância (lux), 

exposição, índice de Braun-Blanquet para a cobertura de regenerantes, número de 

arbóreas regenerantes sem incluir Podocarpus lambertii, regeneração de P. lambertii 

na Reg1 e Reg2, regeneração de Psychotria leiocarpa e de Psychotria 
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carthagenensis, regeneração de Bromelia antiacantha e, regeneração de Araucaria 

angustifolia na Reg2. 

Para a classificação das variáveis em grupos correlacionados, foram 

realizadas: Categorical Principal Components Analysis (CATPCA) e Decision Trees, 

análises estas obtidas com auxílio do software IBM SPSS Statistics®. O tipo de 

optimal scaling definido para a CATPCA foi “numérico” orientado ao objeto principal. 

A validação das correlações resultantes das Decision Trees foram testadas através 

da estatística do Qui-quadrado pelo método de Pearson a 95% de confiança e os 

níveis de significância foram testados utilizando o método de Bonferroni. A validação 

dos dados foi feita pelo método de Crossvalidation (validação cruzada) e o 

agrupamento pelo método Exhaustive CHAID. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA 

 

4.1.1 Suficiência amostral 

 

A análise da curva de rarefação demonstrou não ter sido atingida a assíntota, 

indicando que o esforço amostral não foi suficiente para representar a riqueza de 

espécies existentes na área. A curva de rarefação também manteve-se abaixo do 

intervalo de confiança (95% de probabilidade) para a riqueza esperada, com base nos 

estimadores Chao 1 e Chao 2 para espécies raras (Figura 10). 

 

 

Figura 10- Curva de rarefação de espécies baseada nas amostras e nos estimadores 
Chao 1 e Chao 2, confeccionadas a partir de 1000 aleatorizações. 

 

 
Fonte: Autor 

 

 

O limite inferior (ponto de partida aleatório) da curva de rarefação ilustra um 

considerável número de espécies observadas já na primeira parcela levantada (14 

espécies), com alto incremento de novas espécies nas primeiras cinco parcelas, e 

com cerca de 68% do total na décima parcela (apenas 1.000 m² dos 8.100 m2 

avaliados). 
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As curvas de Singletons (espécies com um único indivíduo) e Uniques 

(espécies que ocorrem somente em uma parcela) também não apresentaram declínio 

(LONGINO, CODDINGTON & COLWELL), voltando ambas a elevarem-se a partir da 

18a parcela avaliada (Figura 11), o que corrobora novamente a necessidade de 

aumento amostral. 

 

 

Figura 11- Curvas de singletons (espécies com um único indivíduo) e uniques 
(espécies que ocorrem somente em uma parcela) para as amostras, 
confeccionadas a partir de 1000 aleatorizações. 

 

 
Fonte: Autor 

 

 

 Para alguns trabalhos realizados em Floresta Ombrófila Mista, como os de 

Watzlawick et al. (2002) e, Valério, Watzlawick e Balbinot (2008) a estabilização da 

curva de rarefação ocorreu próxima aos 5.000 m² de área avaliada. Entretanto, outros 

trabalhos como os de Klauberg et al. (2010) para o Planalto Catarinense e Fávero 

(2015) para a região central de Santa Maria, não atingiram a suficiência amostral, 

mesmo levantando áreas próximas a 10.000 m². 

 Para a área de estudo, a não estabilização da curva amostral (Figura 10) e o 

contínuo aumento das curvas de Singletons e Uniques (Figura 11) podem ser 

explicadas em decorrência da alta heterogeneidade espacial e ambiental do 

fragmento, em consonância com a remistura de caracteres relacionados à 
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composição, função e estrutura ecossistêmica característica das zonas ecotonais, 

onde a diversidade é somada e rearranjada para adaptar-se a co-ocorrência de 

espécies, resultando num elevado número de endemismos e espécies raras (RISSER, 

1993; SAFRIEL, VOLIS & KARK, 1994; SMITH, SCHELLNHUBER & MIRZA, 2001). 

Tal afirmação é corroborada por Kersten e Galvão (2011), os quais destacam 

que em comunidades contendo muitas espécies raras, como é o caso das florestas 

brasileiras, torna-se difícil atingir uma suficiência nos dados amostrados. Além disso, 

a periculosidade de acesso aos locais de estudo torna a alocação de algumas 

unidades amostrais impraticável (FAVERO, 2015), decorrendo muitas vezes na 

insuficiência amostral. 

Contudo, Kersten e Galvão (2011) afirmam que quando o objetivo dos 

levantamentos é definir os parâmetros quantitativos das florestas com base em suas 

espécies mais representativas, não torna-se necessário atingir a suficiência amostral, 

pois as espécies extremamente raras tem pouco peso nos parâmetros quantitativos 

da vegetação. 

 

4.1.2 Composição florística 

 

Foram levantados 1.682 indivíduos arbóreos em 8.100 m² de área amostrada, 

sendo identificadas 57 espécies, distribuídas em 47 gêneros e 29 famílias botânicas 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1- Espécies amostradas por família botânica no componente arbóreo em um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

  (continua) 

Família/Espécie Nome comum Ni 

ANACARDIACEAE 
  

Lithrea brasiliensis Marchand Aroeira-brava 44 

ANNONACEAE 
  

Annona neosalicifolia H.Rainer Araticum 9 

AQUIFOLIACEAE 
  

Ilex brevicuspis Reissek Caúna 36 

Ilex dumosa Reissek Caúna-da-praia 18 
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 (continuação) 

Família/Espécie Nome comum Ni 

ARECACEAE 
  

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá 3 

ASTERACEAE 
  

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera Sucará 4 

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho Cambará 1 

BORAGINACEAE   

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. Guajuvira 25 

BORAGINACEAE   

Cordia ecalyculata Vell. Louro-mole 8 

CANNABACEAE 
  

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Esporão-de-galo 2 

CARDIOPTERIDACEAE 
  

Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard Pau-de-corvo 10 

EBENACEAE 
  

Diospyros inconstans Jacq. Maria-preta 81 

EUPHORBIACEAE 
  

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Branquilho 110 

Sebastiania brasiliensis Spreng. Branquilho-leiteiro 33 

FABACEAE 
  

Calliandra tweedii Benth. Angiquinho 7 

Inga sessilis (Vell.) Mart. Ingá-ferradura 1 

LAMIACEAE 
  

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Tarumã 76 

LAURACEAE 
  

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Canela-preta 90 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez Canela-lageana 37 

Cinnamomum amoenum (Nees & Mart.) 

Kosterm. Canela 8 

MALVACEAE 
  

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 30 

MELASTOMATACEAE 
  

Miconia hyemalis A.St.-Hil. & Naudin Pixirica 3 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin Pixirica 2 
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 (continuação) 

Família/Espécie Nome comum Ni 

MELIACEAE 
  

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Canjerana 48 

Cedrela fissilis Vell. Cedro 1 

MORACEAE 
  

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. Figueira-do-mato 11 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. Cincho 4 

MYRTACEAE 
  

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Murta 44 

Eugenia uruguayensis Cambess. Guamirim 51 

Myrcia palustris DC. Pitangueira-do-mato 27 

MYRTACEAE   

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand Guabiju 16 

Calyptranthes concinna DC. Guamirim 15 

Eugenia involucrata DC. Cerejeira 9 

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg Guabiroba 4 

Myrrhinium atropurpureum Schott Pau-ferro 4 

Eugenia uniflora L. Pitangueira 1 

PODOCARPACEAE 
  

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. Pinheiro-bravo 151 

PRIMULACEAE 
  

Myrsine parvula (Mez) Otegui Capororoca 59 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Capororoca 1 

ROSACEAE 
  

Prunus myrtifolia (L.) Urb. Pessegueiro-do-mato 1 

RUBIACEAE 
  

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. Limoeiro-do-mato 1 

RUTACEAE 
  

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-cadela 40 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Coentrilho 18 

SALICACEAE 
  

Casearia sylvestris Sw. Chá-de-bugre 209 

Casearia decandra Jacq. Guaçatunga 72 

Banara tomentosa Clos Guaçatunga-branca 72 

Banara parviflora (A.Gray) Benth. Farinha-seca 25 
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  (conclusão) 

Família/Espécie Nome comum Ni 

SALICACEAE   

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer Espinho-judeu 20 

SAPINDACEAE 
  

Cupania vernalis Cambess. Camboatá-vermelho 42 

SAPINDACEAE   

Matayba elaeagnoides Radlk. Camboatá-branco 32 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 

Niederl. Chal-chal 31 

Dodonaea viscosa Jacq. Vassoura-vermelha 1 

SAPOTACEAE 
  

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) 

Radlk. Aguaí-leiteiro 10 

STYRACACEAE 
  

Styrax leprosus Hook. & Arn. Carne-de-vaca 2 

SYMPLOCACEAE 
  

Symplocos tetrandra Mart. Sete-sangrias 20 

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. Sete-sangrias 1 

VERBENACEAE 
  

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke Tarumã-de-espinho 1 

Total 
 

1.682 

 

Onde: Ni- Número de indivíduos amostrados. 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Essa riqueza florística é superior à encontrada por Marchi e Jarenkow (2008) 

ao estudarem um fragmento de floresta ribeirinha também na bacia do Rio Camaquã, 

os quais obtiveram 29 espécies, distribuídas em 25 gêneros e 14 famílias. Porém, 

inferior à encontrada por Jurinitz e Jarenkow (2003) para um remanescente de 170 

hectares de Floresta Estacional Semidecidual, na mesma região fisiográfica da Serra 

do Sudeste, onde a riqueza florística foi de 69 espécies, distribuídas em 55 gêneros e 

34 famílias. 
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Entretanto, foi semelhante à obtida por Soares e Ferrer (2009) para o 

contingente arbóreo de um corredor de mata, distante cerca de 100 Km da área do 

presente estudo, onde foram identificadas 40 espécies dentro de 37 gêneros e 25 

famílias botânicas.  

A ausência de caráter hidromórfico no solo da área de estudo e a metodologia 

de instalação de parcelas podem ter decorrido na maior riqueza numérica encontrada 

no presente trabalho em comparação à obtida por Marchi e Jarenkow (2008). 

Magurran (2013) suscita que métodos com distribuição concentrada podem não ser 

suficientes para recobrir a heterogeneidade espacial e, desta forma, a variação da 

riqueza local, uma vez que a estimativa da riqueza de espécies está sujeita ao esforço 

amostral, mas também à distribuição desse esforço na área. 

Não obstante, nem todas as espécies representativas de um dado local são de 

fácil inclusão numa amostragem mesmo que esta represente uma considerável área 

superficial, sobretudo quando relacionada às espécies raras, em função de sua 

distribuição geográfica, especificidade de habitats e/ou tamanho populacional 

(MAGURRAN, 2013). 

Essa característica torna-se mais visível quando comparados o número de 

espécies com menos de dez indivíduos e o número de Singletons entre o presente 

estudo e o realizado por Marchi e Jarenkow (2008). No presente trabalho obteve-se 

24 espécies com menos de dez indivíduos e 10 espécies com exatamente um 

indivíduo, sendo esses valores o dobro do encontrado por Marchi e Jarenkow (2008) 

para ambos os critérios. 

Essa observação reforça que o método de amostragem adotado na presente 

pesquisa foi satisfatório para caracterizar a formação florestal estudada, e pode ainda 

indicar uma maior singularidade na composição de espécies na área, a qual, se 

constatada, pode ser reflexo do estado de conservação do local. 

As famílias de maior representatividade quanto à riqueza da comunidade são 

Myrtaceae (nove espécies), Salicaceae (cinco espécies), Sapindaceae (quatro 

espécies) e Lauraceae (três espécies), que juntas representam 37% do total de 

espécies. Sendo 11 famílias representadas por duas espécies (38% da riqueza total) 

e 14 famílias por apenas uma espécie (25%) (Tabela 1). 

Famílias como Myrtaceae, Salicaceae, Sapindaceae e Lauraceae têm sido 

constantemente destacadas em estudos científicos, ao logo das diversas zonas 

fitoecológicas do estado do Rio Grande do Sul, em especial na Floresta Estacional 
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Semidecidual (LONGHI et al., 2008; TROIAN et al., 2011; KONRATH & MONDIM, 

2007), Floresta Estacional Decidual (JARENKOW & WAECHTER, 2001; HACK et al., 

2005; ARAUJO et al., 2004) e Floresta Ombrófila Mista (NASCIMENTO, LONGHI & 

BRENA, 2001; NETO et al., 2002). 

Além dos critérios de distribuição fitogeográficos, a presença marcante de 

Myrtaceae nas florestas sul brasileiras pode estar relacionada a critérios coevolutivos, 

uma vez que um dos principais agentes de moldagem das paisagens é a capacidade 

de dispersão das espécies (VELLEND, 2010; THOMPSON, 2005), e que a família 

Myrtaceae é composta, em sua maioria, por espécies frutíferas, nectarívoras e 

extremamente atrativas a fauna (PAISE & VIEIRA, 2005; NISHIDA, NAIDE & PAGNIN, 

2014). 

 Sobral et al. (2006) também afirmam haver uma elevada contribuição da 

família Myrtaceae na riqueza florística em qualquer tipologia florestal no Rio Grande 

do Sul, onde cerca de 20% das espécies arbóreas registradas para o estado fazem 

parte dessa família. Outros trabalhos realizados por Longhi et al. (2001) e Kilka (2002) 

demonstram que Myrtaceae também se destaca com grande representatividade em 

ecossistemas ripários, reafirmando a plasticidade da família. 

As famílias de maior representatividade quanto ao número de indivíduos foram 

Salicaceae (398 indivíduos), Myrtaceae (171), Podocarpaceae (151), Euphorbiaceae 

(143), Lauraceae (135) e Sapindaceae (106), compreendendo 66% dos indivíduos 

amostrados. 

O gênero contendo o maior número de espécies foi Eugenia (três espécies). 

Enquanto Banara, Casearia, Cordia, Ilex, Miconia, Myrsine, Symplocos e 

Zanthoxylum, apresentaram duas espécies cada. Resultados semelhantes quanto à 

riqueza florística na região sul são constatados em Nascimento, Longhi e Brena 

(2001), Budke et al. (2004), Soares e Ferrer (2009), Figueira (2014) e Andrzejewski 

(2016). 

 

4.1.2.1 Considerações adicionais quanto à composição florística 

 

Apesar de não terem sido amostrados indivíduos adultos ou juvenis de 

Araucaria angustifolia, espécie essa ameaçada de extinção no estado, a mesma foi 

observada ocorrendo na área de estudo e em outras porções do remanescente que 

não compõem a área do presente trabalho. Nestas porções, Araucaria angustifolia foi 
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observada ocorrendo em capões associados, em sua maioria, a ambientes de 

baixada, próximos a linhas d’água ou a encostas declivosas (Figura 12). 

 

 

Figura 12- Indivíduos adultos de Araucaria angustifolia observados próximos ao 
remanescente de estudo. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Carvalho (2002) discute que o interior das florestas não é sitio típico para a 

regeneração de Araucária e que essa irradia-se a partir de áreas abertas, formando 

novos capões e então associando-se às demais unidades florestais da paisagem. 

O comportamento de formação de capões é característico da espécie, a qual 

ocorre normalmente na Floresta Ombrófila Mista associada a Podocarpus lambertii 

(CARVALHO, 2002), fato esse não constatado na área de estudo até o presente 

momento. 

No entanto, Behling et al. (2016) afirmam a existência de ocorrência natural de 

Araucaria angustifolia associada a Podocarpus lambertii e espécies do gênero 
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Myrsine, Ilex e Prunus na mesma província geomorfológica do Escudo Cristalino 

desde o final do Século XV. 

Além de A. angustifolia, foi registrada a ocorrência de outras espécies fora das 

parcelas ou que não se enquadraram nos critérios de levantamento, sendo elas: 

Agarista eucalyptoides (Ericaceae), Erythroxylum myrsinites (Erythroxylaceae), 

Myrcianthes gigantea (Myrtaceae), Ocotea puberula (Lauraceae), Quillaja brasiliensis 

(Quillajaceae), Rudgea parquioides (Rubiaceae), Trichilia elegans (Meliaceae) e 

Trichilia clausseni (Meliaceae). 

Em áreas mais abertas foram registrados também: Schinus molle 

(Anacardiaceae), Schinus lentiscifolia (Anacardiaceae), Maytenus ilicifolia 

(Celastraceae) e a espécie exótica invasora Pinus sp. E próximo às linhas d’água 

Pouteria salicifolia (Sapotaceae), Salix humboldtiana (Salicaceae) e Ocotea acutifolia 

(Lauraceae). 

No interior do remanescente, também próximo à linha d’água foi observada a 

ocorrência natural de duas samambaias arborescentes ameaçadas de extinção, o 

Xaxim (Dicksonia sellowiana - Dicksoniaceae) e o Xaxim-espinhento (Cyathea 

phalerata - Cyatheaceae), esse último criticamente em perigo e endêmico do Brasil, 

conforme Decreto Federal n° 52.109/2014 (Figura 13). 

 

Figura 13- Indivíduos de Xaxim (Dicksonia sellowiana - Dicksoniaceae) (a), espécie 
ameaçada de extinção e Xaxim-espinhento (Cyathea phalerata - 
Cyatheaceae) (b), espécie criticamente em perigo, encontrados em 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
 

Fonte: Autor. 
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4.1.3 Parâmetros estruturais da comunidade arbórea 

 

A família Salicaceae teve representação garantida em 97% das unidades 

amostrais, seguida das famílias Myrtaceae (78% de frequência absoluta), Lauraceae 

(70%), Podocarpaceae (63%), Euphorbiaceae (63%) e Sapindaceae (59%) (Tabela 

2). 

 

 

Tabela 2- Famílias amostradas no componente arbóreo e seus parâmetros 
fitossociológicos para um remanescente florestal no Escudo Cristalino, 
Bioma Pampa, RS. 

    (continua) 

Família Ni NSpp DR FR DoR 

Salicaceae 398 5 23,66 11,47 6,54 

Myrtaceae 171 9 10,17 9,14 7,46 

Podocarpaceae 151 1 8,98 7,40 17,47 

Lauraceae 135 3 8,03 8,27 13,41 

Euphorbiaceae 143 2 8,50 7,40 4,98 

Sapindaceae 106 4 6,30 6,97 3,58 

Meliaceae 49 2 2,91 4,79 6,94 

Aquifoliaceae 54 2 3,21 4,93 5,26 

Malvaceae 30 1 1,78 2,90 8,25 

Lamiaceae 76 1 4,52 4,93 5,32 

Ebenaceae 81 1 4,82 5,66 3,83 

Rutaceae 58 2 3,45 5,22 2,83 

Primulaceae 60 2 3,57 4,93 2,22 

Anacardiaceae 44 1 2,62 3,05 3,87 

Boraginaceae 33 2 1,96 2,90 2,58 

Moraceae 15 2 0,89 1,74 2,71 

Symplocaceae 21 2 1,25 1,74 0,81 

Asteraceae 5 2 0,30 0,58 0,41 

Fabaceae 8 2 0,48 0,87 0,09 

Melastomataceae 5 2 0,30 0,73 0,05 

Cardiopteridaceae 10 1 0,59 1,31 0,26 
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    (conclusão) 

Família Ni NSpp DR FR DoR 

Sapotaceae 10 1 0,59 0,73 0,26 

Annonaceae 9 1 0,54 1,16 0,19 

Arecaceae 3 1 0,18 0,29 0,28 

Rosaceae 1 1 0,06 0,15 0,21 

Styracaceae 2 1 0,12 0,29 0,05 

Cannabaceae 2 1 0,12 0,15 0,04 

Verbenaceae 1 1 0,06 0,15 0,08 

Rubiaceae 1 1 0,06 0,15 0,01 

     

Total 1.682 57 100,0 100,0 100,0 

 

Onde: Ni- Número de indivíduos amostrados; NSpp- número de espécies; DR- Densidade relativa (%); 
FR- Frequência relativa (%); DoR- Dominância relativa (%); IVIF- Índice de valor de importância 
familiar (%). 

 

Fonte: Autor 

 

 

A representação das famílias ou espécies por área amostrada (frequência) está 

diretamente relacionada ao número de indivíduos que, quanto maior, maior a 

possibilidade de captura por uma dada unidade amostral alocada. Mas também, é 

função do padrão de distribuição dos indivíduos na área (agregado ou aleatório) 

(SOARES et al., 2009; UBIALLI et al., 2009). 

No presente trabalho, por exemplo, Lauraceae apresentou-se como sendo a 

quinta família de maior destaque quanto ao número de indivíduos (135 indivíduos), 

atrás de Podocarpaceae (151) e Euphorbiaceae (143) (Tabela 2). No entanto, é a 

terceira mais frequente em termos absolutos (70%), inclusive acima de 

Podocarpaceae (63%) e Euphorbiaceae (63%). 

A inversão das famílias na análise da frequência pode ser explicada pelo 

comportamento de distribuição de suas respectivas espécies, pois, apesar de todas 

terem apresentado padrão considerado agregado pelo cálculo do Índice de Morisita 

(I) e Índice de Morisita Padronizado (Ip), as famílias Podocarpaceae (I=2,475 e 

Ip=0,508) e Euphorbiaceae (I=2,05 e Ip=0,505) demonstraram maior tendência de 
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agregação (Ip mais distante de 0,5 e I mais discrepante de 1,0) quando comparadas 

com Lauraceae (I=1,693 e Ip=0,503). 

Salicaceae, Myrtaceae, Podocarpaceae, Lauraceae, e Euphorbiaceae foram as 

famílias de maior importância ecológica de acordo com o IVIF, representando 48% do 

total do índice. Casearia sylvestris foi responsável pelo domínio da família Salicaceae 

no que se refere ao IVIF, em decorrência, principalmente, de sua alta densidade (258 

ind.ha-1). Para Myrtaceae, o destaque quanto ao IVIF está diretamente relacionado a 

maior riqueza de espécies, visto que não apresenta nenhuma espécie entre as cinco 

mais numerosas. Já Podocarpaceae, representada unicamente por Podocarpus 

lambertii, e Lauraceae, têm sua representação relacionada a maior área basal por 

hectare, característica esta que justifica seu alto valor de importância familiar (Figura 

14). 

 

 

Figura 14- Composição do Índice de Valor de Importância Familiar - IVIF (%) para as 
10 famílias com maiores valores, em um remanescente florestal no Escudo 
Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
Fonte: Autor 

 

 

Quanto às espécies de maior distribuição de frequência na área (Tabela 3), 

Casearia sylvestris (80% de frequência absoluta), Podocarpus lambertii (63%), 

Casearia decandra (60%) e Gymnanthes klotzschiana (50%) foram as mais comuns.  
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Tabela 3- Parâmetros fitossociológicos para espécies amostradas no componente 
arbóreo (DAP ≥ 15cm) de um remanescente florestal no Escudo Cristalino, 
Bioma Pampa, RS, ordenados em ordem decrescente pelo valor de 
importância das espécies (IVI) na estruturação da comunidade. 

     (continua) 

Espécies Ni DR FR DoR IVC IVI 

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. 151 8,98 5,72 17,47 26,44 32,17 

Casearia sylvestris Sw. 209 12,43 7,30 3,41 15,84 23,14 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 90 5,35 3,93 9,46 14,82 18,74 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 110 6,54 4,60 4,43 10,97 15,57 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 76 4,52 3,82 5,32 9,83 13,65 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 48 2,85 3,70 6,91 9,77 13,47 

Diospyros inconstans Jacq. 81 4,82 4,38 3,83 8,64 13,02 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 30 1,78 2,24 8,25 10,04 12,28 

Casearia decandra Jacq. 72 4,28 5,50 1,00 5,28 10,78 

Blepharocalyx salicifolius  (Kunth) O.Berg 44 2,62 3,25 4,45 7,07 10,32 

Myrsine parvula (Mez) Otegui 59 3,51 3,82 2,15 5,66 9,47 

Ilex brevicuspis Reissek 36 2,14 3,03 4,16 6,30 9,33 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez 37 2,20 3,48 3,59 5,79 9,26 

Banara tomentosa Clos 72 4,28 3,70 1,20 5,48 9,19 

Lithrea brasiliensis Marchand 44 2,62 2,36 3,87 6,49 8,85 

Eugenia uruguayensis Cambess. 51 3,03 3,25 0,77 3,80 7,06 

Cupania vernalis Cambess. 42 2,50 2,92 1,02 3,52 6,44 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 40 2,38 3,03 0,90 3,28 6,31 

Matayba elaeagnoides Radlk. 32 1,90 2,47 1,36 3,26 5,73 

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. 25 1,49 1,57 2,44 3,92 5,49 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 31 1,84 2,02 1,18 3,02 5,04 

Sebastiania brasiliensis Spreng. 33 1,96 1,91 0,55 2,51 4,42 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 18 1,07 1,35 1,92 2,99 4,34 

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. 11 0,65 1,01 2,54 3,19 4,20 

Banara parviflora (A.Gray) Benth. 25 1,49 2,02 0,53 2,01 4,03 

Ilex dumosa Reissek 18 1,07 1,57 1,10 2,17 3,74 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 20 1,19 2,02 0,40 1,59 3,61 

Symplocos tetrandra Mart. 20 1,19 1,23 0,73 1,92 3,15 

Myrcia palustris DC. 27 1,61 1,23 0,30 1,91 3,14 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand 16 0,95 1,35 0,77 1,72 3,07 

Calyptranthes concinna DC. 15 0,89 1,46 0,15 1,04 2,50 

Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard 10 0,59 1,01 0,26 0,86 1,87 

Eugenia involucrata DC. 9 0,54 0,79 0,48 1,02 1,80 

Annona neosalicifolia H.Rainer 9 0,54 0,90 0,19 0,73 1,63 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 10 0,59 0,56 0,26 0,85 1,41 

Cinnamomum amoenum (Nees & Mart.) Kosterm. 8 0,48 0,56 0,37 0,84 1,40 

Cordia ecalyculata Vell. 8 0,48 0,67 0,14 0,62 1,29 
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     (conclusão) 

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg 4 0,24 0,45 0,44 0,67 1,12 

Calliandra tweedii Benth. 7 0,42 0,56 0,07 0,49 1,05 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera 4 0,24 0,34 0,39 0,63 0,96 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 4 0,24 0,34 0,17 0,41 0,75 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 3 0,18 0,22 0,28 0,46 0,69 

Myrrhinium atropurpureum Schott 4 0,24 0,34 0,08 0,32 0,65 

Miconia hyemalis A.St.-Hil. & Naudin 3 0,18 0,34 0,02 0,20 0,54 

Styrax leprosus Hook. & Arn. 2 0,12 0,22 0,05 0,17 0,39 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. 1 0,06 0,11 0,21 0,27 0,38 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin 2 0,12 0,22 0,02 0,14 0,37 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 2 0,12 0,11 0,04 0,16 0,27 

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. 1 0,06 0,11 0,08 0,14 0,25 

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke 1 0,06 0,11 0,08 0,14 0,25 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1 0,06 0,11 0,07 0,13 0,24 

Cedrela fissilis Vell. 1 0,06 0,11 0,03 0,09 0,20 

Inga sessilis (Vell.) Mart. 1 0,06 0,11 0,02 0,08 0,19 

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho 1 0,06 0,11 0,02 0,08 0,19 

Dodonaea viscosa Jacq. 1 0,06 0,11 0,01 0,07 0,19 

Eugenia uniflora L. 1 0,06 0,11 0,01 0,07 0,18 

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. 1 0,06 0,11 0,01 0,07 0,18 

Total 1.682 100,0 100,0 100,0 200,0 300,0 
 

Onde: Ni- Número de indivíduos amostrados; DR- Densidade relativa (%); FR- Frequência relativa (%); 
DoR- Dominância relativa (%); IVC- Valor de cobertura (%); IVI- Valor de importância (%). 

 

Fonte: Autor 

 

 

A ampla frequência na distribuição local dessas espécies também foi 

constatada por Giongo e Waechter (2007) no município de Encruzilhada do Sul (45 

Km da área de estudo). Longhi et al. (1992), ao analisarem um fragmento de Floresta 

Estacional Decidual no município de São Sepé-RS, destacaram C. sylvestris e P 

lambertii como as mais frequentes, ocorrendo em todas as unidades amostrais. 

Trabalhos mais recentes como de Figueira (2014) também destacaram C. sylvestris e 

G. klotzschiana entre as mais frequentes no componente arbóreo de uma mata 

ribeirinha no rio Vacacaí. 

O gênero Casearia é comum no sub-bosque da maioria das formações 

florestais do estado, estando sempre presente em alta densidade e alta frequência e 

compondo as espécies de maior valor de importância (MARCHIORI, 1997; 

KLAUBERG et al., 2010). Essas características de ocorrência representam ainda a 
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plasticidade de adaptação das espécies desse gênero a diferentes meios (KLEIN, 

1978, 1979). 

Quanto à densidade por hectare, observou-se um elevado número de 

indivíduos arbóreos (2.076 ind.ha-1), indicando que o remanescente estudado 

apresenta uma formação bastante densa. Essa mesma conclusão foi deduzida por 

Budke et al. (2004) que, considerando o mesmo critério de inclusão para o 

componente vegetativo (CAP ≥ 15cm), encontraram 2.195 ind.ha-1 na região central 

do Rio Grande do Sul. 

A grande maioria dos indivíduos (59%) com elevada densidade absoluta 

pertencem a apenas cinco famílias: Salicaceae (491 ind.ha-1), Myrtaceae (211 ind.ha-

1), Podocarpaceae (186 ind.ha-1), Euphorbiaceae (176 ind.ha-1) e Lauraceae (167 

ind.ha-1). 

Quanto às espécies, Casearia sylvestris foi a de maior contribuição para a 

densidade absoluta (258 ind.ha-1), seguida por Podocarpus lambertii (186 ind.ha-1), 

Gymnanthes klotzschiana (136 ind.ha-1), Nectandra megapotamica (111 ind.ha-1) e 

Diospyros inconstans (100 ind.ha-1), que juntas somam 38% da densidade absoluta 

para a área de estudo. 

Quanto à dominância, em termos absolutos, essa foi de 38,8 m².ha-1, valor 

muito próximo ao encontrado por Scipioni et al. (2011) para um fragmento de 

aproximadamente 60 ha de Floresta Estacional Decidual na região noroeste do estado 

e por Jurinitz e Jarenkow (2003) para um remanescente de Floresta Estacional 

Semidecidual na mesma região fisiográfica do presente estudo (serra do Sudeste). 

As cinco espécies que se destacam pela maior dominância absoluta são: 

Podocarpus lambertii (6,78 m².ha-1), Nectandra megapotamica (3,67 m².ha-1), Luehea 

divaricata (3,2 m².ha-1), Cabralea canjerana (2,68 m².ha-1) e Vitex megapotamica (2,06 

m².ha-1), juntas, essas espécies contribuem com quase a metade (47%) da área basal 

encontrada por hectare. 

Analisando as espécies amostradas em relação ao Valor de Importância 

(Tabela 3), Podocarpus lambertii foi a que mais se destacou (32,17%), seguido de 

Casearia sylvestris (23,14%), Nectandra megapotamica (18,74%), Gymnanthes 

klotzschiana (15,57%), Vitex megapotamica (13,65%), Cabralea canjerana (13,47%) 

e Diospyros inconstans (13,02%), representando quase a metade (43,25%) do Índice 

de Valor de Importância (IVI) total. 
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A análise das espécies quanto ao valor de cobertura, que considera somente 

densidade e dominância em termos relativos, manteve a ordem de importância para 

as quatro primeiras espécies: Podocarpus lambertii, Casearia sylvestris, Nectandra 

megapotamica e Gymnanthes klotzschiana, no entanto, a quinta espécie em ordem 

de importância passa a ser Luehea divaricata, seguida de Vitex megapotamica, 

Cabralea canjerana e Diospyros inconstans, totalizando 53,17% do Índice de Valor de 

Cobertura (IVC) (Tabela 3). 

A posição assumida por Luehea divaricata entre as cinco espécies de maior 

destaque para o valor de cobertura ocorre em função da sua expressiva área basal 

por hectare (equivalente a 8,2% do total), resultado da existência de indivíduos 

arbóreos de elevado porte e com grande diâmetro (Hmáx. = 23,5 m; Dmáx. = 73,5 cm). 

As árvores mortas (caídas e em pé) e árvores quebradas e/ou vivas-caídas 

apresentaram, respectivamente, 241 e 49 indivíduos amostrados em 8.100 m², o que 

equivale a 14% de plantas mortas e 3% de árvores quebradas e/ou vivas-caídas em 

relação ao total de indivíduos amostrados.  

O percentual de árvores mortas é alto em relação ao encontrado por Longhi et 

al. (1999), os quais detectaram 5,31% de mortalidade ao estudarem a comunidade 

arbórea de um fragmento florestal no município de Santa Maria, sendo superior 

também ao obtido por Callegaro et al. (2012) (6,5%) para o componente arbóreo de 

uma floresta estacional ripária em Jaguari-RS. No entanto, essa diferença pode estar 

relacionada a não contabilização das árvores mortas caídas em ambos os estudos, e 

pode ser reflexo indireto da menor densidade do estrato arbóreo encontrada por 

Longhi et al. (1999). 

Ainda, florestas naturais maduras tendem a apresentar uma menor 

percentagem de árvores mortas do que as florestas secundárias, pois nas florestas 

maduras, o processo de substituição de espécies pioneiras por secundárias é mais 

intenso nos ambientes de clareira, tornando menor a mortalidade geral (LONGHI, 

1999). 

Cabe agregar também que, os padrões de mortalidade podem diferir em escala, 

frequência e severidade, assim como podem ter origens em diversos fatores locais ou 

regionais, entre eles: ataque de patógenos, parasitas, herbívoros, desastres naturais, 

abertura de clareiras, intensa competição, condições edáficas, topografia, clima, morte 

por idade, entre outros (CARVALHO, 1999; ROBERT, 2003; ROSSI et al., 2007). 
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No presente estudo, o relevo movimentado com feições em escarpas e em 

ângulos que vão a quase 35 graus (ver item 4.3.3) pode contribuir para uma maior 

queda de árvores, o que pode elevar a mortalidade de indivíduos adultos. 

A distribuição diamétrica dos indivíduos por classe de DAP seguiu o 

comportamento de J-invertido (Figura 15), distribuição esta esperada para florestas 

nativas inequiâneas (HESS et al., 2014; REIS et al., 2014b) em que, à medida em que 

se desloca para classes maiores de DAP, o número de indivíduos arbóreos diminui 

(LIMA & LEÃO, 2013). Hess et al. (2010) salientam que esse padrão de distribuição é 

mais evidente em florestas nativas sem grandes perturbações. 

E, de acordo com Lima e Leão (2013), a compreensão adequada das 

formações vegetais, principalmente no que tange ao componente arbóreo, passa pela 

análise da distribuição diamétrica, recurso esse que auxilia no conhecimento estrutural 

da floresta e na alocação e comportamento das espécies integrantes. 

 

 

Figura 15- Distribuição dos indivíduos arbóreos por classe diamétrica em um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
Fonte: Autor 
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maior parte dos indivíduos amostrados (76,2%) estavam compreendidos nas duas 

primeiras classes de DAP (7,5 e 12,5 cm). 

De acordo com Nascimento et al. (2004) a maior densidade de indivíduos 

menores, somada à distribuição diamétrica típica de J-invertido, podem indicar uma 

taxa de recrutamento regular e uma regeneração natural balanceada, condições 

essas que permitirão a manutenção das espécies ao longo do tempo na área. Cabe 

ressaltar que essas condições serão alcançadas desde que a regeneração abranga 

uma riqueza de espécies locais expressiva. 

Entretanto, Martins (1991) destaca para o cuidado na interpretação desse tipo 

de informação, pois não necessariamente o fato de haver muitos indivíduos 

pertencentes às classes de DAP menores descarta a possibilidade de existir barreiras, 

naturais ou não, à regeneração. 

Quanto à análise da estrutura vertical (Figura 16), o remanescente florestal 

atingiu uma média de 9,5 m de altura do dossel, entretanto, muitos indivíduos (40%) 

atingiram alturas superiores à média. A destacar: Luehea divaricata (um indivíduo com 

23,5 m), Nectandra megapotamica (22,5 m) e Podocarpus lambertii (21,0 m), espécies 

emergentes do dossel. 

 

 

Figura 16- Distribuição dos indivíduos arbóreos por classe de altura em um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
Fonte: Autor 
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4.1.4 Medidas de diversidade 

 

A riqueza de espécies para a área do remanescente, expressa pelos índices 

de diversidade de Margalef (DMg) e Índice de Menhinick (DMn), foram respectivamente 

7,54 e 1,39, valores maiores do que os obtidos por Schaaf et al. (2006) para um 

remanescente de Floresta Ombrófila Mista, os quais encontraram um valor de 7,02 

para o índice de Margalef e 1,17 para Menhinick. 

Entretanto, dentro da variação de 6,24 a 10,05 para o índice de Margalef e 

abaixo do limite de 1,49 a 2,18 para o Índice de Menhinick, obtidos por Kanieski, 

Araujo e Longhi (2010) ao quantificarem a diversidade da Floresta Ombrófila Mista na 

Flona de São Francisco de Paula. 

Ambos os índices (Margalef e Menhinick) buscam em sua origem correções 

para o tamanho da amostra, em contrapartida, sofrem grandes influências do esforço 

amostral, função da relação direta entre a riqueza específica (número de espécies) e 

o total de indivíduos (MAGURRAN, 2013). Portanto, o menor valor encontrado para o 

índice de Menhinick (1,39) em relação ao valor mínimo obtido no estudo de Kanieski, 

Araujo e Longhi (2010) (1,49) possivelmente esteja relacionado a maior área total 

amostrada por esses autores. 

Cabe agregar que, índices como o de Margalef e Menhinick consideram todas 

as espécies como estando uniformemente distribuídas, o que faz com que sejam 

necessários alguns cuidados ao se realizarem comparações, principalmente quando 

se sabe que muitas das espécies raras não são detectadas nos levantamentos, 

mesmo sobre esforços amostrais intensos (GASTAUER & MEIRA-NETO, 2015) e 

que, portanto, não apresentam uma distribuição regular. 

A estimativa da riqueza de espécies produzidas pelos estimadores Chao 1 e 

Chao 2 foram, respectivamente, 74 (𝜎 ± 15) e 77 (𝜎 ± 17) espécies, portanto, 

superiores ao número real de espécies observadas (57). Mesmo assim, o esforço 

amostral representou 77% da riqueza esperada com base em dados de abundância 

(Chao 1) e 74% da riqueza de espécies baseada na incidência (Chao 2). 

Valor percentual semelhante foi obtido por Fávero (2015) para a vegetação 

arbórea de uma encosta próxima a cidade de Candelária, RS, onde a amostragem 

representou cerca de 70% das espécies esperadas. 

Magurran (2013) explica que o número de espécies esperadas para uma área 

pelo estimador Chao 1 será tanto maior quanto maior o número de espécies muito 
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raras (aquelas com apenas um indivíduo), e que a estabilização do índice ocorre 

apenas quando todas as espécies estiverem representadas por, no mínimo, dois 

indivíduos, o que é praticamente impossível ou inviável de ser atingido em uma 

amostragem a campo. 

Salva as devidas considerações, o índice de Chao 2 parte do mesmo princípio 

de valorização das espécies raras, no entanto, o foco central é a distribuição das 

espécies na área. O índice torna-se estabilizado quando todas as espécies passarem 

a serem representadas em pelo menos duas amostras (CHAO, 1987). 

 Nesse sentido, o fato de que mais de 17% do total de espécies levantadas 

nesse estudo sejam representadas por um único indivíduo, assim como, mais de 19% 

ocorrerem em uma única parcela, justifica o elevado número de espécies esperadas, 

as quais, ainda assim, pode ser uma subestimação do total (GOTELLI & COLWELL, 

2001). 

Não obstante, a dinâmica e manutenção equilibrada de um ecossistema é 

também papel da diversidade de espécies. Estudos em ecossistemas ricos em 

espécies (como reflexo da alta diversidade), normalmente pecam no que Mouillot et 

al. (2013) chamam de “alta redundância funcional”, assumida pelo autor como a 

existência de um padrão funcional suportado por espécies comuns e espécies raras. 

As espécies raras cumprem papéis funcionais diferentes das espécies mais 

frequentes, e estão normalmente associadas a funções extremamente vulneráveis 

nos ecossistemas, dessa forma, existe uma baixa redundância funcional entre 

espécies raras e comuns, e uma grande dependência das dinâmicas ecológicas às 

funções exercidas pelas espécies raras (MOUILLOT et al., 2013). 

Com essa constatação há de se supor que a extinção ou redução drástica das 

espécies raras deixe nichos vagos nas áreas naturais e interfira diretamente na 

expressão do potencial de diversidade local, em outras palavras, a raridade é o fator 

principal que leva os estimadores a falharem (LONGINO, CODDINGTON & 

COLWELL, 2002), através, principalmente, da dependência da expressão da 

biodiversidade aos fatores de alta vulnerabilidade no ecossistema. 

 O remanescente estudado apresentou uma elevada diversidade expressa pelo 

Índice de Shannon (H’), para o qual obteve-se um valor total de 3,38, valor esse 

superior ao encontrado por Vaccaro et al. (1999) (H’= 2,72) na região noroeste do 

estado para um fragmento de Floresta Estacional Decidual em estágio avançado de 

sucessão e também maior que a variação (1,04 a 2,68) obtida por Amaral et al. (2013) 
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para uma reserva de mais de 1.153 ha de Floresta Ombrófila Mista - FOM no estado 

do Paraná. Ainda, de acordo com Durigan (1999), o valor do índice de Shannon para 

a Floresta Ombrófila Mista normalmente situa-se entre 1,5 e 3,5. 

Há de se considerar, no entanto, que a área de estudo situa-se em uma zona 

de transição, apresentando uma mistura florística de diferentes fitofisionomias, sendo 

naturalmente mais diversa que cada uma das formações que a compõe. Oliveira-Filho 

(2009) e Oliveira-Filho et al. (2013) ao proporem uma nova classificação 

fitofisionômica brasileira, destacam uma distinção na diversidade do sub-bosque entre 

as Florestas mistas lati-aciculifoliadas (equivalentes as Ombrófilas Mistas e 

Estacionais Semideciduais) que ocorrem em zonas tropicais e subtropicais do país, 

podendo também justificar a diferença na diversidade encontrada entre a mesma 

fitofisionomia quando comparando o sul do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. 

Além destas peculiaridades, Amaral et al. (2013) atentam para a expressiva 

dependência espacial entre o número de espécies e a diversidade resultante do índice 

de Shannon. Do mesmo modo, Bobrowski e Biondi (2016) ao testar o comportamento 

do índice de Shannon, afirmam que esse gera maior subestimação da diversidade 

para unidades amostrais com maiores riquezas específicas (calculada pelos índices 

de Margalef e de Menhinick). 

Magurran (2013) demonstra ainda que o índice de Shannon é muito sensível 

ao tamanho amostral e, Capitani (2016) enfatiza a instabilidade do índice de Shannon 

frente à existência de espécies raras, reduzindo conforme o aumento dessas. 

Tais afirmações são corroboradas pelos valores obtidos no presente estudo, 

onde, o índice de Shannon total (3,38) foi maior que o maior valor obtido para o índice 

por parcela (H’= 2,69). 

Como o índice de Shannon é influenciado pelo tamanho da amostra e atribui o 

mesmo peso de ponderação para espécies raras e espécies frequentes, o menor 

número de espécies raras por unidade amostral, se comparado ao número total de 

espécies raras na amostra, decorreu na subestimação da diversidade esperada por 

parcela. 

O cálculo da diversidade pelo índice de Gini-Simpson (HGS), no entanto, 

também indicou uma alta diversidade para a comunidade arbórea estudada (0,95), 

corroborando o valor geral encontrado pelo índice de Shannon (H’= 3,38). Resultado 

semelhante foi obtido por Kanieski, Araujo e Longhi (2010) para FOM de São 
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Francisco de Paula, onde os autores encontraram valores para o índice de Gini-

Simpson variando de 0,84 a 0,95. 

O índice de Gini-Simpson, é uma adaptação ao índice normal de Simpson 

(JOST, 2006), pois, na prática, a diversidade real é um reflexo do índice de Simpson 

e não o valor do índice em si (RODE et al., 2009). Kanieski, Araujo e Longhi (2010) 

também criticam a interpretação direta do valor do índice de Simpson como parâmetro 

de informação da diversidade do local. 

O índice de dominância de Berger-Parker (d) foi igual a 0,12, valor baixo frente 

ao intervalo (0 a 1) que o índice pode assumir, o que demonstra não haver acentuada 

dominância por parte de indivíduos de uma ou de poucas espécies. 

Igualmente, a medida de equidade obtida pelo índice de Pielou (J= 0,84) 

demonstrou alta uniformidade no padrão de distribuição dos indivíduos entre as 

espécies do componente arbóreo na área estudada, sendo superior ao obtido por 

Lindenmaier e Budke (2006) para uma área de 30 ha de Floresta Estacional na bacia 

do Rio Jacuí (J= 0,66) e próximo ao constatado por Sonego, Backes e Souza (2007) 

para a FLONA de São Francisco de Paula (J= 0,80). 

De forma geral, os índices (Margalef, Menhinick, Chao 1, Chao 2, Shannon, 

Gini-Simpson, Berger-Parker e Pielou) demonstram que a área estudada contém uma 

expressiva riqueza de espécies, somada a uma diversidade relativamente alta, 

estando os indivíduos bem distribuídos tanto ao longo da área quanto em termos de 

espécies componentes da diversidade (Figura 17) e reforçando a hipótese de 

singularidade na mistura florística. 

 

 

Figura 17- Índices de riqueza, diversidade, dominância e equidade para um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

Índices Valores 

Riqueza específica 

Índice de Margalef (DMg) 7,54 

Índice de Menhinick (DMn) 1,39 

Chao 1 74 

Chao 2 77 

Diversidade 
Índice de Shannon (H') 3,38 

Índice de Gini-Simpson (HGS)  0,95 

Dominância Berger-Parker (d)  0,12 

Equidade Pielou (J) 0,84 
 

Fonte: Autor 
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4.1.5 Avaliação da Regeneração Natural 

 

Para a Reg1 foram contabilizados um total de 2.926 indivíduos de espécies 

arbóreas regenerantes em 162 m² de área amostrada, com presença dessa classe 

em 160 subparcelas das 162 avaliadas, o que equivale a uma média de 18 ind.m² 

(180.617 ind.ha-1) e a uma representatividade de 99%. 

Esse valor é superior aos 51.406 ind.ha-1 encontrados por Avila et al. (2013) ao 

estudarem o banco de plântulas de uma Floresta Ombrófila Mista em São Francisco 

de Paula, no entanto, inferior ao obtido por Nave (2005) que encontrou uma densidade 

de indivíduos arbóreos germinados de 610.000 ind.ha-1, avaliando a expressão do 

banco de sementes autóctone para a Floresta Estacional Semidecidual no estado de 

São Paulo. 

Há de se considerar os diferentes critérios de amostragem entre os estudos 

aqui comparados. Avila et al. (2013), por exemplo, consideraram somente os 

indivíduos arbóreo-arbustivos com altura superior a 30 cm e podem, portanto, ter 

subestimado a densidade da regeneração para a área estudada, o que conforme 

Barreira et al. (2002) é o que normalmente ocorre em trabalhos de regeneração. 

Nave (2005), no entanto, considerou todos os indivíduos que germinaram a 

partir do banco de sementes, num período de 3 meses. Essa germinação induzida 

expressa o máximo potencial de regeneração para o banco de sementes do 

ecossistema estudado, o que não reflete a regeneração natural observada no sub-

bosque das florestas tropicais, onde as dinâmicas de sombreamento e competição 

selecionam as espécies e a densidade de indivíduos regenerantes. 

Conforme destacado por Silva Junior et al. (2007), a expressividade da 

comunidade vegetal regenerante é um dos fatores que garantirão o sucesso da 

trajetória futura da área, sendo responsável pela dinâmica de reposição de indivíduos 

que serão recrutados para os estágios superiores e, portanto, constitui fase primordial 

para a manutenção dos ecossistemas florestais. 

Vellend (2010) especificando os quatro processos responsáveis pela 

estruturação da paisagem e formação da biodiversidade, destaca o processo de 

dispersão como essencial nas comunidades naturais, tendo reflexo direto na 

expressão da regeneração natural, isso claro, somado à capacidade de suporte de 

cada ecossistema. 
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Neste contexto, áreas bem preservadas e com equilíbrio entre as dinâmicas e 

os processos naturais, apresentariam alta densidade de regeneração, a qual serviria 

de suporte para a sucessão ecológica, possivelmente justificando a alta densidade e 

representatividade encontradas no presente estudo. 

No entanto, é importante acrescentar a essa discussão a necessidade de 

avaliar-se a abundância da regeneração associada à sua diversidade, para se inferir 

em qualidade e autoperpetuação do ecossistema. Tem sido frequente a 

caracterização de impactos ambientais a partir da avaliação da regeneração natural, 

principalmente em relação à invasão biológica (HUMMEL et al., 2014; HUMMEL, 

2015) e ausência de recrutamento de espécies nativas. 

Atrelada à regeneração natural local, Podocarpus lambertii esteve presente em 

cerca de 50% das unidades amostrais da Reg1, apesar disso apresentou alta 

densidade de regeneração, com uma média de 6 ind.m2 (57.531 ind.ha-1). Esse 

padrão observado reitera o comportamento agrupado da espécie (NEGRINI et al., 

2012), e é reflexo também da intensidade de frutificação, a qual gera uma alta 

densidade de indivíduos dispersos primariamente próximo a planta mãe. 

Longhi et al. (2010) estudando os fatores ecológicos determinantes na 

ocorrência de Podocarpus lambertii, constataram que a densidade de indivíduos no 

sub-bosque da floresta atua positivamente nas chances de ocorrência da espécie, 

corroborando com o observado no presente estudo, tendo sido encontrada correlação 

positiva para a densidade da Reg1 e a densidade da espécie (r= 0,6504, significativa 

para p=0,05) (Figura 18). 

Na Reg2, Podocarpus lambertii foi observado em 76,5% da área amostrada, 

obtendo uma estimativa de 1.036 ind.ha-1, valor esse consideravelmente maior que o 

obtido por Souza et al. (2012) para o componente regenerante da Floreste Ombrófila 

Mista em Campos do Jordão-SP (40 ind.ha-1). 

A distribuição da espécie nas classes de sucessão demonstra que P. lambertii 

se encaixa na hipótese de mortalidade dependente da densidade proposta por Janzen 

(1970) e Connell (1971), uma vez que a Reg1 de P. lambertii apresentou densidade 

maior que a Reg2 e consideravelmente maior do que dos indivíduos adultos 

estabelecidos. 
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Figura 18- Representação gráfica da correlação entre a densidade da Reg1 (sem 
Podocarpus) e a densidade de Podocarpus lambertii, em um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Para a Reg1, o arbusto de sub-bosque Psychotria leiocarpa, espécie de ampla 

distribuição local por ocorrer em 95% da área amostrada, apresentou uma densidade 

de 118.333 ind.ha-1, o que corresponde a uma média de 12 ind.m².  

Longhi et al. (1999) também definem P. leiocarpa como de ampla densidade e 

frequência (78% de frequência absoluta) para a região central do Rio Grande do Sul, 

dominando o estrato inferior da floresta junto com Faramea marginata e Chomelia 

obtusa. Ainda, para a mesma região, Azambuja et al. (2007), avaliando todos os 

arbustos maiores que 30 cm de altura, encontraram 19.250 ind.ha-1 de Psychotria 

leiocarpa. Já Silva Júnior et al. (2007) enquadrando indivíduos maiores que 50 cm, 

encontraram densidades variando de 875 a 8.750 ind.ha-1. 

Ainda na Reg1, Psychotria carthagenensis apresentou uma frequência de 66% 

e densidade de 19.753 ind.ha-1 ou 2 ind.m², densidade esta muito pequena se 

comparada a de Psychotria leiocarpa, porém, superior aos 790 ind.ha-1 encontrados 

por Azambuja et al. (2007). No entanto, Costa e Venzke (2016) ao estudarem a 

regeneração natural de uma Mata de Restinga no município de Pelotas, encontraram 

maior densidade de P. carthagenensis em relação a P. leiocarpa. 

A diferença na densidade da regeneração das duas espécies para o presente 

estudo provavelmente esteja relacionada às suas categorias sucessionais, pois é 

natural que se tenha observado uma maior densidade de P. leiocarpa, espécie 
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caracteristicamente secundária inicial (VARGAS, 2005), em relação a P. 

carthagenensis, espécie pioneira (LOPES et al., 2002), em decorrência do maciço 

florestal estudado encontrar-se em estágio sucessional avançado. 

A Figura 19 representa a densidade média de regeneração e a diversidade nas 

classes consideradas para os indivíduos amostrados na Reg1. 

 

 

Figura 19- Representação esquemática da diversidade e densidade média de 
indivíduos na análise da regeneração nas subparcelas de 1 m² (Reg1), 
em um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
 Fonte: Autor. 

 

 

Araucaria angustifolia, Coniferales de marcada relevância fisionômica para a 

Floresta Ombrófila Mista (RODERJAN et al., 2002), não foi constatada na Reg1. Para 

a Reg2, no entanto, foram levantados três indivíduos de A. angustifolia em quase um 

hectare de esforço amostral (8.100 m²). A baixa representação da espécie na área de 

estudo (4%), foi inferior a encontrada por Silva, Ganade e Backes (2010) para a 

mesma classe de indivíduos na FLONA de São Francisco de Paula. 

Silva, Ganade e Backes (2010) ressaltam também a característica peculiar de 

ocorrência de A. angustifolia em sua área de estudo, a qual apresentou baixo número 

de indivíduos tanto em regeneração quanto no estrato arbóreo estabelecido, mas um 

número maior de indivíduos na classe juvenil. Destacando que essa observação pode 
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ser reflexo direto do histórico de exploração da área por tratar-se de uma Floresta 

Nacional. 

Além disso, a área estudada por Silva, Ganade e Backes (2010) pertence à 

tipologia da Floresta Ombrófila Mista e, portanto, apresenta maior densidade natural 

de A. angustifolia do que zonas de transição com a Floresta Estacional Semidecidual. 

Não obstante, no presente estudo não foram levantados indivíduos adultos de 

A. angustifolia nas parcelas amostradas, o que em virtude da ocorrência natural 

agrupada da espécie, justifica a baixa densidade de regenerantes observados. 

Para Bromelia antiacantha os parâmetros densidade e frequência foram 

estimados apenas para Reg2 em função da grande área ocupada por um único 

indivíduo, sendo observados 222 indivíduos em 8.100 m² amostrados, o que equivale 

a 274 ind.ha-1. 

Filippon et al. (2012) encontraram uma densidade média de B. antiacantha de 

2.837 ind.ha-1 para a Floresta Ombrófila Mista do Planalto Norte Catarinense. Já 

Bernardi e Budke (2009) numa zona de transição entre a Floresta Estacional 

Semidecidual e a Floresta Ombrófila Mista no Horto Florestal Municipal de Erechim-

RS observaram uma densidade de 88 ind.ha-1 para outra espécie de Bromeliaceae 

terrícola. 

Cabe salientar que B. antiacantha, também conhecida como Gravatá ou 

Banana-do-mato, é uma planta terrícola de grande distribuição no estado do Rio 

Grande do Sul, normalmente associada ao interior da floresta e a solos úmidos (ROSA 

& FERREIRA, 1998). Essas características associadas ao comportamento de 

adensamento (SANTOS, 2001), podem estar subestimando a densidade da espécie 

na área e indicando seletividade de ambiente. 

A Figura 20 trás um resumo geral da densidade de indivíduos observados nos 

8.100 m² amostrados para as espécies consideradas na Reg2. 
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Figura 20- Representação esquemática do número total de indivíduos observados 
para as espécies consideradas na Reg2 (H ≥ 30cm e CAP ≤ 15 cm), nas 
81 parcelas de 100 m², em um remanescente florestal no Escudo 
Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS PADRÕES AMBIENTAIS - CENTRO E BORDA 

 

4.2.1 Composição florística e relações fitossociológicas entre Centro e Borda 

 

Do total de 1.682 indivíduos arbóreos levantados, 1.034 indivíduos foram 

amostrados no ambiente de borda e 648 no centro do fragmento, sendo identificadas 

para a borda 51 espécies, distribuídas em 44 gêneros e 28 famílias e, para o centro, 

49 espécies incluídas em 40 gêneros e 25 famílias botânicas. 

Comparação semelhante quanto ao número de espécies entre padrões 

ambientais foi obtida por Costa et al. (2013), o qual constatou haver mais espécies em 

borda do que no centro de um fragmento de Floresta Atlântica, inclusive com 

proporções semelhantes entre centro e borda, às obtidas nesse estudo. 

O maior número de indivíduos levantados no ambiente de borda poderia estar 

relacionado ao maior esforço amostral neste ambiente (4.500 m² de superfície) em 

relação aos 3.600 m² de área amostrado no centro. No entanto, a análise da 

densidade de indivíduos por hectare demonstra ser a borda realmente mais densa 

(2.298 ind.ha-1) do que o ambiente de centro (1.800 ind.ha-1), assim como o 

encontrado por Carvalho et al. (2007) ao estudarem a estrutura da comunidade 

arbórea de um fragmento de floresta semidecídua, onde todas as parcelas de borda 

tiveram um número maior de indivíduos que nas de interior. 
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Em contrapartida, Zanuto, Szilagyi e Voltolini (2007) ao estudarem um 

fragmento de Floresta Semidecídua de 5 ha, encontraram maior número de indivíduos 

arbóreos no centro. Contudo, deve-se considerar que Metzger (1999) já destacava a 

potencialização do efeito de borda em fragmentos menores, o que justificaria os 

valores obtidos por Zanuto, Szilagyi e Voltolini (2007). 

As famílias com maior representatividade quanto à riqueza foram Myrtaceae, 

Salicaceae e Sapindaceae, tanto para centro quanto para borda (Tabela 4). Costa et 

al. (2013) também determinaram Myrtaceae como sendo a família com maior riqueza 

em um fragmento de Floresta Atlântica, porém, a riqueza real encontrada pelos 

pesquisadores foi menor (três espécies) que a obtida no presente estudo (nove 

espécies). 

A distribuição dos indivíduos por família, destaca Salicaceae como de grande 

importância nos padrões ambientais (centro e borda) por apresentar alta densidade 

associada à alta riqueza em ambos os ambientes. Outras famílias de menor riqueza 

como Podocarpaceae, com apenas uma espécie, também se destacaram pela alta 

densidade de indivíduos, principalmente no ambiente de borda (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4- Riqueza e densidade para as famílias de maior destaque nos padrões 
ambientais (centro e borda), em um remanescente florestal no Escudo 
Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

Riqueza Densidade 

Família Centro Borda Família Centro Família Borda 

Myrtaceae 9 8 Salicaceae 456 Salicaceae 520 

Salicaceae 5 5 Lauraceae 156 Myrtaceae 267 

Sapindaceae 3 4 Sapindaceae 153 Podocarpaceae 224 

Lauraceae 2 3 Euphorbiaceae 147 Euphorbiaceae 200 

Euphorbiaceae 2 2 Myrtaceae 142 Lauraceae 176 

   
Podocarpaceae 139 Lamiaceae 129 

 

Onde: Riqueza corresponde ao número de espécies para a família e Densidade o número de 
indivíduos por hectare de cada família. 

 

Fonte: Autor 
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Segundo o Índice de Valor de Importância Familiar (IVIF), tanto para o centro 

como para a borda, as famílias de maior importância ecológica em ordem decrescente 

foram Salicaceae, Myrtaceae, Podocarpaceae e Lauraceae, que agruparam cerca de 

43% do valor total do índice para os dois ambientes (Figura 21). 

 

 

Figura 21- Composição do Índice de Valor de Importância Familiar - IVIF (%) para as 
quatro famílias com os maiores valores nos padrões ambientais (centro e 
borda), em um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, 
RS. 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

O IVIF reafirmou uma importante característica da Floresta Ombrófila Mista, a 

existência de múltiplos estratos e de diferentes padrões fisionômicos/estruturais 

(LEITE, 2002), ao dar destaque para duas famílias pertencentes ao dossel e duas 

famílias caracteristicamente de subdossel. Entre os estratos, Salicaceae e Myrtaceae 

destacaram-se com inúmeros representantes típicos do sub-dossel contínuo, 

notadamente dos gêneros Casearia, Banara, Xylosma, Myrcia, Eugenia e 

Calyptranthes, enquanto Podocarpaceae foi associada às angiospermas da família 

Lauraceae (especialmente os gêneros Ocotea e Nectandra), representando o estrato 

emergente do dossel. 
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Ainda quanto às famílias, Arecaceae, Rosaceae, Verbenaceae e Rubiaceae 

estiveram presentes apenas na borda, todas representadas por apenas uma espécie 

(Syagrus romanzoffiana, Prunus myrtifolia, Citharexylum montevidense e Randia 

ferox, respectivamente) e, em sua maioria, por apenas um indivíduo (exceção 

Arecaceae com três). Canabaceae esteve presente apenas no Centro, sendo também 

representada por uma única espécie com um indivíduo (Celtis iguanea). 

Santos et al., (2009) ao estudarem um remanescente urbano de Floresta 

Atlântica também encontraram famílias exclusivas para centro e borda, no entanto, o 

número de famílias exclusivas de centro foi maior do que o de borda, ao contrário do 

encontrado neste estudo. O mesmo foi observado por Gomes et al., (2009) ao 

estudarem o sub-bosque lenhoso em ambientes de borda e interior na Floresta 

Atlântica, onde o número de famílias exclusivas de interior (centro) foi maior que o de 

borda. 

A predominância de famílias exclusivas de borda no presente trabalho pode 

estar relacionada ao tamanho e/ou melhor estado de conservação do remanescente, 

quando comparado aos trabalhos de Santos et al. (2009) e Gomes et al., (2009). 

Nesses, o tamanho reduzido pode estar acentuando o efeito de borda e decorrendo 

em maiores discrepâncias na composição florística entre os ambientes. 

A espécie de maior ocorrência para os padrões ambientais estabelecidos foi 

Casearia sylvestris, encontrada em praticamente 87% das parcelas avaliadas em 

borda e 72% das avaliadas em centro. Podocarpus lambertii é a segunda espécie mais 

frequente em borda com 67%, entretanto, no ambiente de centro aparece em terceira 

colocação com pouco mais de 58%, sendo substituída por Casearia decandra (61%). 

As cinco espécies que apresentaram o maior número de indivíduos por hectare 

para a borda foram Casearia sylvestris, Podocarpus lambertii, Gymnanthes 

klotzschiana, Vitex megapotamica e Nectandra megapotamica, que juntas contribuem 

com 39,5% da densidade relativa.  

Para o centro, Casearia sylvestris com 11% da densidade relativa e 

Podocarpus lambertii (8%) mantiveram-se superiores, seguidas de Nectandra 

megapotamica (7%) que passa a ser mais representativa na densidade que 

Gymnanthes klotzschiana (6,6%) e Vitex megapotamica (3%). 

Quanto à dominância, Podocarpus lambertii é a espécie que mais contribuiu 

com a área basal por hectare (6 m².ha-1 para a borda e 7,7 m².ha-1 para o centro). 

Para a borda Nectandra megapotamica, Vitex megapotamica, Lithrea brasiliensis e 



84 
 

Luehea divaricata completam esse cenário, enquanto que para o centro as espécies 

com maior dominância são Luehea divaricata, Cabralea canjerana, Nectandra 

megapotamica e Blepharocalyx salicifolius. Essas são também as espécies com 

maiores diâmetros e alturas e, portanto, pré-dominantes e dominantes no dossel. 

Podocarpus lambertii, Casearia sylvestris, Nectandra megapotamica e 

Gymnanthes klotzschiana estão entre as espécies de maior IVI para os dois ambientes 

(borda e centro). Entretanto, Vitex megapotamica e Lithrea brasiliensis demonstram 

estarem mais fortemente associadas ao ambiente de borda, enquanto Cabralea 

canjerana e Luehea divaricata ao ambiente de centro (Apêndices 1 e 2). 

A taxa de mortalidade foi de 15,2% na borda e de 13% no centro, sendo 

diferentes estatisticamente (Wilcoxon= -2,17; Zα/2 = 0,025). Quando subdivididos os 

padrões, apenas Borda-estrada diferiu estatisticamente dos demais (Wilcoxon= 1,612; 

Zα/2 = 0,025), sugerindo novamente o padrão de maior similaridade encontrado entre 

borda-eucalipto e o ambiente de centro. 

O mesmo padrão foi observado para a análise das árvores quebradas e/ou 

vivas-caídas, sendo maior na borda do que no centro (Wilcoxon= 1,533; Zα/2 = 0,025) 

e ainda maior na borda-eucalipto quando comparada à borda-estrada e centro, tendo 

diferido estatisticamente das demais (Wilcoxon= -2,345; Zα/2 = 0,025). 

 

4.2.2 Medidas de Similaridade e Diversidade 

 

A diversidade de espécies foi semelhante entre os ambientes, sendo o índice 

de Shannon de 3,30 para a borda e 3,25 para o centro (Figura 22), não diferindo 

estatisticamente (t0,05= 1,0). Costa et al. (2013) encontraram, no entanto, maior 

diversidade para as áreas de borda em relação às áreas de centro, e de acordo com 

Didhan e Lawton (1999) as bordas comumente apresentam maior diversidade de 

espécies em decorrência da sobreposição de nichos. 

A proximidade dos valores de diversidade observados pode ser um indicativo 

de uma transição gradual entre centro e borda, com semelhança na diversidade total 

e alta similaridade florística, mas com diferenças pontuais na composição de espécies. 

A comparação gráfica baseada nos estimadores de cobertura (ACE e ICE) para 

borda e centro também demonstra similaridade entre os ambientes quanto à riqueza, 

fornecendo uma estimativa mínima de 48 espécies (Figura 23), valor esse muito 

próximo ao observado a campo (51 espécies para borda e 48 espécies para o centro). 
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Figura 22- Diversidade estimada pelo índice de Shannon para a borda e o centro de 
um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
Fonte: Autor 

 

 

Figura 23- Similaridade na composição de espécies entre os padrões de borda e 
centro, com base nos estimadores de cobertura (ACE e ICE), para um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
Fonte: Autor. 
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A Figura 24 também dá suporte à interpretação da similaridade florística ao 

demonstrar como as espécies observadas estão compartilhadas entre os ambientes, 

sendo possível constatar através da análise do diagrama de Venn que existem 43 

espécies compartilhadas entre centro e borda do total das 57 espécies observadas, 

reforçando a ideia de similaridade. 

Cabe salientar que os diagramas de Venn são um método intuitivo de análise, 

sendo reflexo direto da amostragem e, portanto, sujeitos a subestimativas do número 

real de espécies compartilhadas. O índice Chao para espécies compartilhadas (Chao 

Shared Estimates), por exemplo, estima que a riqueza real compartilhada para a área 

total (borda e centro) seria de 51 espécies. 

 

 

Figura 24- Diagrama de Venn ilustrando o padrão de compartilhamento das espécies 
observadas entre borda e centro para um remanescente florestal no 
Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
Fonte: Autor 

 

 

Subdividindo o padrão ambiental de borda, com base nas características da 

matriz de entorno em: borda-eucalipto e borda-estrada e, comparando ao ambiente 

de centro, observa-se que a maioria das espécies (35 sp.) continuam sendo comuns 

entre ambientes, e que cada um dos padrões de borda compartilha quatro espécies 

exclusivamente com o centro. Não obstante, tanto borda-eucalipto quanto borda-

estrada apresentam três espécies exclusivas cada, sendo que ambos os padrões 

compartilham entre si duas espécies (Figura 25). 
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Figura 25- Diagrama de Venn ilustrando o padrão de compartilhamento das espécies 
observadas entre borda-estrada, borda-eucalipto e centro para um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
Fonte: Autor 

 

 

Ocorreram apenas em borda-estrada as espécies Citharexylum montevidense, 

Prunus myrtifolia e Randia ferox e apenas em borda-eucalipto as espécies Dodonaea 

viscosa, Moquiniastrum polymorphum e Syagrus romanzoffiana.  

As duas primeiras espécies exclusivas de borda-eucalipto são características 

de ambientes abertos e normalmente descritas na literatura como típicas de áreas 

alteradas e/ou de solos ácidos (BRACK et al., 1998; SCHNEIDER, FINGER & 

SCHNEIDER, 1999; SIMÕES-JESUS & CASTELLANI, 2007). Já Syagrus 

romanzoffiana, também descrito como pioneiro, normalmente ocorre em solos 

hidromórficos, mas sendo ocasionalmente relatado em outras formações 

(BAUERMANN et al., 2010). 

A similaridade florística também é atestada pelos índices de Sorensen e 

Jaccard, que alcançaram valores de 0,86 e 0,75, respectivamente, o que demonstra 

haver em média 80,5% de espécies comuns entre os dois ambientes avaliados (borda 

e centro). 

Embora o quociente dos índices de Sorensen e Jaccard sejam muito 

semelhantes, autores como Gomide, Scolforo e Oliveira (2006) destacam a melhor 

expressividade do índice de Sorensen para espécies comuns que co-ocorrem, por dar 
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maior peso a essa categoria. Entretanto, ambos os índices são baseados somente na 

incidência de espécies (presença/ausência) e, portanto, seus coeficientes não levam 

em conta dados de abundância (GASTAUER & MEIRA-NETO, 2015). 

Essa peculiaridade faz com que mesmo em ambientes com grande diferença 

em termos de riqueza de espécies, o índice de Sorensen mantenha-se sempre alto 

(LENNON et al., 2001). Ainda assim, segundo Magurran (2013), o índice de Sorensen 

é tido como uma das melhores ferramentas indicativas da similaridade entre 

ambientes. 

Os índices quantitativos de Morisita-Horn e Bray-Curtis, que consideram a 

abundância de espécies, reportaram para a mesma conclusão de similaridade, sendo 

o primeiro 0,92 e o segundo 0,70. 

O índice de Bray-Curtis apesar de ser comumente empregado em trabalhos 

científicos (BURD, 2002; ELLINGSEN & GRAY, 2002), é fortemente influenciado pela 

riqueza florística e pelo esforço amostral empenhado (WOLDA, 1981), justificando o 

menor valor de similaridade encontrado através desse índice para a área de estudo, 

como reflexo da provável insuficiência amostral anteriormente discutida.  

Diferentemente, o índice de Morisita-Horn não apresenta essa fragilidade, 

sendo sensível apenas às abundâncias muito discrepantes, o que não ocorre no 

presente estudo, onde os índices analisados (Berger-Parker e Pielou) não 

demonstraram a existência de dominância de espécies na comunidade. 

Reforça-se que a existência de “efeito de borda” é natural e presente em todas 

as formações florestais, se considerado que sempre haverá uma zona de bordadura 

sujeita a diferentes dinâmicas microclimáticas e ecológicas locais. O problema 

relacionado ao ambiente de borda realmente se caracteriza quando as alterações 

estruturais na composição e na dinâmica estendem-se por uma área muito grande 

nos fragmentos, chegando próximo ao núcleo ou interior da floresta. 

Nesse caso, duas situações distintas poderiam ser observadas, na primeira, 

em fragmentos maiores, haveria acentuada diferença entre os ambientes de centro e 

borda, já na segunda, em decorrência do pequeno tamanho do fragmento, os padrões 

de borda estenderiam-se até quase cobrir a área total, não havendo, portanto, um 

centro efetivo. 

Dessa forma, quando não encontradas diferenças marcantes entre centro e 

borda em grandes maciços florestais, como no presente estudo, poderia se concluir a 

não existência de um efeito de borda além do natural, refletindo também o estado de 
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conservação do remanescente e tendo relação direta com a qualidade do habitat para 

a fauna local. 

 

4.2.3 Regeneração natural em ambiente de borda e centro 

 

Embora não tenha sido encontrada diferença significativa entre centro e borda 

para a densidade e frequência das arbóreas regenerantes da classe Reg1 (Wilcoxon= 

0,3172; Zα/2 = 0,025), a densidade em valores absolutos foi maior no centro (19 ind.m²) 

que na borda (17 ind.m²). 

Murta (2016) comparando o estrato arbóreo regenerante de um fragmento de 

Floresta Estacional Semidecidual encontrou, no entanto, diferença significativa entre 

os ambientes borda e interior, sendo a densidade maior em borda.  

Ainda com relação ao padrão borda, para a boda-eucalipto a densidade de 

indivíduos arbóreos na Reg1 foi igual a densidade encontrada para o centro (19 

ind.m²) e superior a encontrada para borda-estrada (15 ind.m²). Estes valores, porém, 

não diferiram estatisticamente (Kruskal-Wallis; p= 0,05). 

Sampaio (2011) discute que normalmente observa-se maior densidade de 

regeneração no centro dos fragmentos, e que essa pode estar relacionada às 

condições ambientais mais favoráveis ao desenvolvimento da regeneração nas áreas 

centrais. 

Tal discussão fomenta ainda a possibilidade de que o ambiente de borda-

eucalipto tenha menor influência de fatores externos, sendo mais favorável ao 

desenvolvimento da regeneração que o ambiente de borda-estrada, e por isso, 

apresente valores mais semelhantes aos de centro. 

Nesse sentido, Nascimento et al. (2010) afirmam a eficácia da barreira de 

eucalipto na amortização dos efeitos de borda, apresentando efeitos positivos na 

redução de danos aos indivíduos arbóreos, e na preservação da regeneração natural 

nos fragmentos florestais, corroborando com os dados encontrados no presente 

estudo. 

Podocarpus lambertii também não apresentou diferença significativa 

(Wilcoxon= -0,268; Zα/2 = 0,025) para a densidade de indivíduos regenerantes entre 

centro e borda, tanto na Reg1 quanto na Reg2. No entanto em termos absolutos ela 

a foi maior no centro (59.722 ind.ha-1) do que na borda (55.778 ind.ha-1) para a Reg1, 

e maior na borda (1.207 ind.ha-1) do que no centro (822 ind.ha-1) para a Reg2. 
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Manfredi (2014) encontrou maior densidade de regeneração de P. lambertii nas 

bordas das parcelas, assim como o observado para a Reg2, afirmando que esse é um 

dos ambientes preferenciais para a regeneração da espécie. 

No entanto Chiamolera, Ângelo e Boeger (2010) afirmam que P. lambertti é 

capaz de adaptar-se bem a diferentes ambientes, apresentando plasticidade às 

variações na disponibilidade de irradiância, apesar de preferir condições 

intermediárias de luz, condizendo com os dados encontrados no presente trabalho. 

A frequência de P. lambertii manteve-se baixa em ambos os ambientes, 

reafirmando o padrão encontrado na análise geral, sendo, no entanto, mais frequente 

na borda (Reg1 = 55%; Reg2 = 87%) que no centro (Reg1 = 44%; Reg2 = 64%).   

Subdividindo os padrões de borda, em borda-eucalipto P. lambertii foi mais 

frequente, com 67% na Reg1 e 87% na Reg2, e apresentou maior densidade (Reg1= 

60.556 ind.ha-1 e Reg2= 1.207 ind.ha-1) do que em borda-estrada, mesmo essa 

diferença não sendo significativa (Kruskal-Wallis; p= 0,05). 

De maneira geral, a intensa densidade de regenerantes de P. lambertii para 

ambas as classes (Reg1 e Reg2), é um aspecto de grande valia para a manutenção 

futura da espécie na área. Costa et al. (2016), por exemplo, ressaltam que mesmo 

tendo constatado P. lambertii entre as espécies arbóreas levantadas (CAP ≥ 30cm), 

este não foi observado na regeneração natural, fato preocupante segundo os autores, 

por tratar-se de uma Floresta Ombrófila Mista. 

No presente estudo, P. lambertii não somente esteve presente, como foi de 

grande destaque tanto nas classes de regeneração (Reg1 e Reg2) como no 

componente arbóreo (CAP ≥ 15 cm), sendo também expressivo tanto em centro 

quanto em borda (Figura 26), caracterizando o que Giongo e Waechter (2007) 

classificam como Floresta Mista com Podocarpus e reforçando a observação realizada 

por Rambo (1956) da existência de matas de meia altura com predomínio de P. 

lambertii, e demonstrando ainda, que a espécie não só é importante para a 

estruturação atual do povoamento como tende a fazer parte do futuro ecológico da 

área. 
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Figura 26- Densidade e frequência de Podocarpus lambertii nas diferentes classes de 
vegetação para um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma 
Pampa, RS. 

 

 
 

Onde: Reg1- densidade representada para 1.000 m²; Reg2 e Arbóreo- densidades representadas 
para 1 ha. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Psychotria leiocarpa, considerada apenas na Reg1, foi amplamente frequente 

tanto em borda quanto em centro, apresentando, porém, maior densidade no centro 

(125.972 ind.ha-1) do que na borda (112.222 ind.ha-1). A diferença, no entanto, não foi 

significativa (Wilcoxon= 1,610; Zα/2 = 0,025). 

Silva Junior et al. (2007) também não encontraram diferenças significativas 

entre centro e borda nos valores de densidade para a regeneração de P. leiocarpa. 

Entretanto, constataram uma maior densidade média de regeneração para o ambiente 

de borda. 

Ao considerar os diferentes ambientes de borda, a borda-estrada diferiu 

significativamente na densidade de P. leiocarpa dos ambientes borda-eucalipto e 

centro, através da aplicação do teste de Kruskal-Wallis (p= 0,05), sugerindo que o 

estabelecimento da espécie está sendo afetado pela borda de estrada, mesmo sendo 

encontrada com frequência na amostragem (83%). 

Amador e Viana (2000) encontraram P. leiocarpa e outras seis espécies do 

mesmo gênero regenerando em ambiente de capoeira, com dossel aberto, poucas 

árvores e baixa ou nula regeneração de arbóreas. Logo, a não existência de 
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significância na densidade de regeneração entre centro e borda possa estar 

demonstrando a plasticidade adaptativa da espécie, capaz de se manter mesmo em 

áreas perturbadas. 

Outra possibilidade para a expressiva densidade de regeneração natural de P. 

leiocarpa em borda é de que o remanescente esteja passando por um processo de 

expansão (PILLAR, 2003) e com isso a borda esteja dando condições à manutenção 

da espécie. 

O processo de expansão da floresta sobre o campo em zonas de transição com 

o bioma Pampa é natural e, apesar de muito lento, é relatado e discutido por diversos 

pesquisadores (CRAWSHAW et al. (2007); PILLAR et al., 2009; MANFREDI, 2014). 

Pillar (2003) elucida que esse processo de expansão ocorre normalmente a partir de 

escarpas rochosas e florestas ripárias, onde as condições são menos favoráveis ao 

desenvolvimento do campo nativo, justamente as áreas associadas ao presente 

estudo. 

Psychotria carthagenensis, também considerada apenas na Reg1, manteve um 

padrão de ocorrência muito semelhante entre borda (69%) e centro (63%), tendo esse 

mesmo padrão sido observado quanto a densidade de indivíduos: 20.222 ind.ha-1 para 

borda e 19.167 ind.ha-1 para o ambiente de centro.  

Não houve diferenças significativas para a densidade e frequência da espécie 

(Kruskal-Wallis; p= 0,05), mesmo subdividindo o ambiente de borda, entretanto, em 

valores absolutos, observa-se que a densidade de P. carthagenensis foi maior na 

borda-estrada (21.667 ind.ha-1) que na borda-eucalipto (19.259 ind.ha-1). 

Novamente o caráter sucessional de P. leiocarpa (secundária inicial) e P. 

carthagenensis (pioneira) é atestado nos padrões ambientais estabelecidos, onde P. 

leiocarpa manteve acentuada densidade, preferencialmente no centro do 

remanescente ou na borda com eucalipto, enquanto P. carthagenensis na borda-

estrada. 

Analisando a densidade de Bromelia antiacantha (Reg2), não foram 

encontradas diferenças significativas entre borda e centro, sendo esse um 

comportamento esperado em decorrência da espécie ser citada na literatura como 

mais dependente da diferença de solo do que da intensidade lumínica (FILIPPON et 

al., 2012; REITZ, 1983). Rocha, Duarte e Waechter (2015) também não encontraram 

diferenças significativas na cobertura de Bromelia entre borda (ecótono de transição 

entre afloramentos rochosos no campo nativo e a floresta) e o interior da floresta. 
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Subdividindo os padrões ambientais na análise das espécies, apesar de não 

haver diferenças significativas, novamente o ambiente de borda-estrada mostrou-se 

menos semelhante aos demais, sendo a densidade de B. antiacantha inferior (56 

ind.ha-1) a observada para borda-eucalipto (281 ind.ha-1) e centro (378 ind.ha-1). 

 

4.3 RELAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

4.3.1 Grupos Sucessionais 

 

Quanto aos grupos sucessionais por espécie, as classes secundárias iniciais e 

tardias representaram a maior porcentagem das espécies amostradas (33,33% cada), 

seguidas de pioneiras (21,04%), climácicas (8,8%) e generalistas (3,5%) (Apêndice 

3). 

A presença de espécies climácicas bem desenvolvidas, já pré-dominantes no 

dossel, dá indicativo do estágio sucessional da floresta como um todo, demonstrando 

que o fragmento se direciona para um ecossistema maduro, conforme a classificação 

proposta por Budowsky (1965). 

Não obstante, a equivalência entre espécies secundárias inicias e tardias, e o 

elevado número de espécies pioneiras, não refuta o indicativo de estabelecimento de 

uma floresta madura, pois ressalta apenas a existência de policlímax ecológicos nos 

ecossistemas naturais e não a presença de um monoclímax climático 

(CLEMENTS,1916, 1936; TANSLEY, 1935; WHITAKER, 1953).  

Há de se ressaltar ainda, que a presença de fatores limitantes condiciona 

diretamente a trajetória de sucessão, principalmente em áreas com topografia 

acidentada, alta declividade, exposição Sul e/ou solos rasos e poucos férteis, 

(TILMAN, 1985; ALMQUIST, JACK & MESSINA, 2002; LIMA & MOURA, 2008; 

HUGGET, 1995; MARTINS, 2009). Dessa forma, mesmo clareiras muito pequenas 

podem formar um micro-habitat desfavorável ao avanço da sucessão ecológica, 

apresentando por longos períodos a presença de espécies pioneiras, inclusive de 

recobrimento característico de campos e áreas abertas. 

Na presença ou no somatório destes fatores limitantes, a existência da 

vegetação, a sombra e proteção do dossel, a ciclagem de nutrientes, o acúmulo de 

serrapilheira e os processos de coexistência, são primordiais para a perpetuidade e 

sucessão natural destas florestas características de ambientes menos favoráveis à 
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biodiversidade. Em outras palavras, a floresta condiciona a existência da floresta e a 

manutenção das dinâmicas ecológicas, e, desta forma, é de supor que exista uma alta 

heterogeneidade de ambientes e de estágios de sucessão nessas formações 

florestais. 

 Analisando-se a Resolução do Conama n° 392 de 2007 que define a vegetação 

primária e secundária da Mata Atlântica para o estado de Minas Gerais, a qual melhor 

classifica e elucida os estágios e as espécies componentes da Mata Atlântica quando 

comparada às resoluções publicadas para os demais estados brasileiros com o 

mesmo intuito, também pode-se concluir que o remanescente apresenta 

características de floresta madura. 

 As espécies indicativas de Floresta Madura na área de estudo seriam, de 

acordo com a resolução: Casearia decandra, Casearia sylvestris, Chrysophyllum 

marginatum, Cabralea canjerana, Campomanesia xanthocarpa, Calyptranthes 

concinna, Cedrela fissilis, Cupania vernalis, Dicksonia selowiana, Diospyros 

inconstans, Eugenia involucrata, Eugenia uniflora, Eugenia uruguayensis,  

Gymnanthes klotzschiana, Ilex brevicuspis, Ilex dumosa, Inga sessilis, Luehea 

divaricata, Matayba elaeagnoides, Myrcia palustres, Miconia hiemalis, Miconia 

pusilliflora, Nectandra megapotamica, Ocotea pulchella, Prunus myrtifolia, Sebastiania 

brasiliensis, Sorocea bonplandii, Syagrus romanzoffiana, Vitex megapotamica, 

Zanthoxylum fagara e Zanthoxylum rhoifolium. 

A presença marcante de espécies características de florestas maduras, 

pertencentes principalmente às famílias Lauraceae e Myrtaceae, também é um forte 

indicativo do estágio de desenvolvimento e conservação do remanescente, pois 

segundo Seger et al. (2005) é atípico não encontrar famílias como Myrtaceae, 

Sapindaceae e principalmente Lauraceae nas florestas nativas, e a não observância 

dessas seria indicativo de um histórico progressivo de exploração.  

Analisando as espécies indicativas por fitofisionomia, segundo a mesma 

resolução, a área estudada apresenta 20 espécies ou gêneros característicos da 

Floresta Estacional Semidecidual madura, dos quais 10 são exclusivos desta 

fisionomia, além de 11 espécies ou gêneros característicos da Floresta Ombrófila 

Densa madura e 16 espécies ou gêneros característicos das Florestas Ombrófilas 

Mistas maduras, sendo 2 exclusivos desta formação. 

Tal constatação reafirma a mistura florística característica de áreas de transição 

ecológica, e contextualiza a área estudada como mais próxima à dinâmica das 
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Florestas Estacionais Semideciduais, no entanto, deve-se ressaltar a presença 

marcante de Podocarpus na área de estudo, somada às manchas na vegetação 

formadas por adensados agrupamentos de Araucaria angustifolia, espécies estas 

características da Floresta Ombrófila Mista, e que, devido a sua dominância e 

frequência, constituem parte importante da estruturação e dinâmica local. 

O agrupamento das espécies por classes ecológicas, de acordo com a 

classificação proposta por Lamprecht (1990) e adaptada para as condições reais da 

área de estudo pode ser observado na Figura 27. 
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Figura 27- Espécies agrupadas por semelhança ecológica para o componente 
arbóreo de um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma 
Pampa, RS, de acordo com classificação proposta por Lamprecht (1990), 
adaptada. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

Classe 1- Componentes da Estruturação

Podocarpus lambertii, Nectandra megapotamica, Cabralea
canjerana, Vitex megapotamica, Gymnanthes klotzschiana, Casearia
sylvestris, Diospyros inconstans, Luehea divaricata, Blepharocalyx
salicifolius, Ilex brevicuspis, Ocotea pulchella, Lithrea brasiliensis,
Cordia americana.

Classe 2- Horizontalmente bem distribuídas

Podocarpus lambertii, Casearia sylvestris, Gymnanthes klotzschiana,
Diospyros inconstans, Casearia decandra, Nectandra megapotamica,
Vitex megapotamica, Myrsine parvula, Banara tomentosa, Cabralea
canjerana.

Classe 3- Pré-Dominantes e Dominantes

Luehea divaricata, Podocarpus lambertii, Nectandra megapotamica,
Ocotea pulchella, Ilex brevicuspis, Gymnanthes klotzschiana, Vitex
megapotamica, Blepharocalyx salicifolius, Diospyros inconstans, Ficus
luschnathiana.

Classe 4- Espécies de Preenchimento

Casearia decandra, Myrsine parvula, Banara tomentosa, Eugenia
uruguayensis, Zanthoxylum rhoifolium, Matayba elaeagnoides,
Allophylus edulis, Sebastiania brasiliensis.

Classe 5- Espécies Climácicas

Cordia americana, Cabralea canjerana, Banara parviflora, Xylosma
pseudosalzmanii, Cinnamomum amoenum, Cordia ecalyculata.

Classe 6- Enriquecimento ou Diversidade

Campomanesia xanthocarpa, Dasyphyllum spinescens, Sorocea
bonplandii, Syagrus romanzoffiana, Myrrhinium atropurpureum,
Miconia hyemalis, Styrax leprosus, Miconia pusilliflora.

Classe 7- Espécies Raras

Randia ferox, Eugenia uniflora, Dodonaea viscosa, Moquiniastrum
polymorphum, Inga sessilis, Cedrela fissilis, Myrsine coriacea,
Citharexylum montevidense, Symplocos uniflora, Celtis iguanaea,
Prunus myrtifolia.

Classe 8- Prováveis Indicadoras

Calliandra tweedii, Xylosma pseudosalzmanii, Symplocos tetandra, 
Ilex dumosa, Banara parviflora.
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4.3.2 Síndromes de Polinização e Dispersão 

 

Na análise da polinização (Apêndice 3), quanto aos indivíduos, 79,7% foram 

associados à polinização por animais e 12,5% pelo vento. Já quanto espécies, 86% 

são polinizadas por animais e 8,8% são anemofílicas (Figura 28). 

 

 

Figura 28- Distribuição percentual das síndromes de polinização para o número total 
de espécies e indivíduos pertencentes ao componente arbóreo de um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Bosa et al. (2015), constataram que 95% das espécies observadas em um 

fragmento de Floresta Ombrófila Densa Montana em Santa Catarina eram polinizadas 

por animais, nas mais diversas síndromes específicas. Os autores destacam ainda 

que a predominância desse tipo de polinização, conjuntamente com a predominância 

de dispersão zoocórica são características de florestas maduras. Iza (2002) também 

observou a polinização por animais como sendo a mais abundante, seguida de 

anemofilia. 

Não obstante, para Pezzini (2008) ao estudar um fragmento de floresta 

estacional, as síndromes de polinização relacionadas a vetores bióticos de pólen 

foram observadas em 80,8% das espécies.  

79,7%
86,0%

12,5%
8,8%

Indivíduos Espécies

Polinizados por animais Polinizados pelo Vento
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Analisando-se as síndromes de polinização por classe sucessional, observou-

se que para a área de estudo, as espécies climácicas, climácicas exigentes em luz, 

generalistas e de sub-bosque são unicamente polinizadas por animais. As espécies 

pioneiras e secundárias iniciais têm como síndrome predominante a zoofilia (98,3% e 

86,1%, respectivamente), seguida de anemofilia (1,7% e 7,4%, respectivamente). Já 

as secundárias tardias apresentaram equilíbrio entre as síndromes de polinização, 

sendo 48% polinizadas por animais e 33,8% polinizadas pelo vento (Figura 29). 

 

 

Figura 29- Distribuição percentual das síndromes de polinização por classe 
sucessional para o componente arbóreo de um remanescente florestal 
no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
Onde: Cli- Climácicas; Cliel- Climácicas exigentes em luz; Gen- Generalistas; Sb- Sub-bosque; St- 

Secundária tardia; Si- Secundárias iniciais. 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Bosa et al., (2015) ao estudarem um fragmento de Floresta Ombrófila Densa 

constataram que as espécies pioneiras eram unicamente polinizadas por animais, 

reforçando o papel da fauna em estágios iniciais, ao contrário do obtido no presente 

estudo, onde a anemocoria também esteve presente entre as espécies pioneiras. 

Ainda, para os mesmos autores, as espécies climácicas apresentavam 

polinização zoofílica em 84% dos casos, diferindo também do obtido neste estudo. 

Apenas para as classes secundária inicial e tardia é que os resultados obtidos por 

Bosa et al. (2015) foram semelhantes aos encontrados para o presente trabalho, tendo 
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ocorrido a predominância de zoofilia, seguida de anemofilia e com proporção mais 

semelhante entre as síndromes para as espécies secundárias tardias. 

Para Kinoshita et al. (2006) 75% das espécies consideradas de sub-bosque 

(sub-bosque, secundárias iniciais e tardias) em um remanescente de Floresta 

Estacional Semidecidual no estado de São Paulo eram predominantemente 

polinizadas por animais, sendo que o restante das espécies era anemofílica. Já as 

espécies do estrato superior (climácicas e climácicas exigentes em luz) demonstraram 

ser 95% zoofílicas, e 5% anemofílicas. Valores semelhantes foram obtidos para as 

espécies pioneiras (96,3% zoofílicas e 3,5% anemofílicas). 

Esses resultados reforçam a predominância da polinização biótica nas 

diferentes formações florestais do Bioma Mata Atlântica, e corroboram os dados 

obtidos nesta pesquisa. 

Na análise das síndromes de dispersão (Apêndice 3), observou-se que 77,6% 

dos indivíduos são zoocóricos, 11,4% são autocóricos e 10,7% anemocóricos. Para 

0,3% dos indivíduos a síndrome de dispersão não pode ser determinada. Analisando-

se as síndromes por espécie, constatou-se que 80,7% são zoocóricas, 10,5% 

autocóricas e 8,7% anemocóricas (Figura 30). 

 

 

Figura 30- Distribuição das síndromes de dispersão em valores percentuais para as 
espécies e indivíduos amostrados no componente arbóreo de um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
 

Fonte: Autor. 
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Budke et al. (2005) analisando um fragmento de floresta ribeirinha pertencente 

à tipologia da Floresta Estacional Decidual encontraram, para a análise percentual 

dos indivíduos, uma abundância de 45% de zoocoria, 43% de autocoria e 12% de 

anemocoria. No entanto, quando analisado as espécies, os autores obtiveram 72% de 

zoocoria, 24% de anemocoria e 4% de autocoria. 

A comparação entre os resultados obtidos nesse trabalho e os encontrados por 

Budke et al., (2005) demonstram que para a área de estudo as espécies autocóricas 

e anemocóricas possuem uma distribuição semelhante, sendo que as autocóricas 

apresentam uma frequência ligeiramente maior de indivíduos. Fato este já indicado 

pelos índices de Berger-Parker e Pielou, os quais demonstraram haver baixa 

dominância de espécies na área (rever item 4.1.4). 

Campassi (2006) constata que para a Mata Atlântica a percentagem de 

espécies zoocóricas fica em torno dos 75,4%, variando entre as fitofisionomias, com 

cerca de 74% para Florestas Estacionais Semideciduais e 78% para as Florestas 

Ombrófilas Densas. Valores esses semelhantes aos encontrados no presente estudo. 

Howe e Smallwood (1982) também afirmam que a zoocoria é a síndrome 

predominante nas florestas tropicais, e que poucas espécies são autocóricas, 

afirmando ainda que as espécies características do dossel destas florestas são 

comumente anemocóricas. 

Não obstante, a maioria dos autores afirmam que a autocoria é bem menos 

frequente que a anemocoria em todas as fitofisionomias da Floresta Atlântica (HOWE 

& SMALLWOOD, 1982, MORELATO & LEITÃO FILHO, 1992, GENTRY, 1983), em 

oposição ao encontrado para a área de estudo, onde a percentagem de espécies 

autocóricas foi maior que a de anemocóricas. 

No entanto, Domingues, Gomes e Quirino (2013), também encontraram uma 

maior percentagem de espécies autocóricas do que de espécies anemocóricas ao 

estudarem uma área de proteção ambiental no domínio Mata Atlântica. 

Howe e Smallwood (1982) defendem que a anemocoria é favorecida em 

fisionomias vegetais mais abertas, podendo explicar sua menor ocorrência na área de 

estudo, a qual apresenta dossel bem estruturado, boa estratificação e componentes 

arbóreos densos e bem estabelecidos. 

A proporção entre as síndromes predominantes, analisando-se os padrões 

ambientais de centro e borda quanto ao número de indivíduos, foi muito semelhante. 

Para ambos a síndrome predominante foi a zoocoria (77,8% e 77,5%, 
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respectivamente), no entanto, a segunda síndrome mais abundante para o ambiente 

de borda foi a autocoria, com 11,6%, seguida de anemocoria, com 10,5%. Já para 

centro, a segunda síndrome mais abundante foi a anemocoria (11,1%), seguida de 

autocoria (10,9%) (Figura 31). 

 

 

Figura 31- Percentual das síndromes de dispersão para os padrões ambientais de 
centro e borda em um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma 
Pampa, RS. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

 As parcelas alocadas na borda com o Eucalipto tiveram mais indivíduos 

anemocóricos (14%) que autocóricos (8,9%), mesmo apresentando maior número de 

espécies autocóricas (9,0%) que anemocóricas (6,8%). Já as parcelas alocadas na 

borda com a estrada central tiveram mais indivíduos autocóricos (15%) que 

anemocóricos (5%), o mesmo padrão foi observado analisando-se as espécies (9,0% 

autocóricas e 6,8% anemocóricas). 

Em ambos os ambientes a síndrome predominante foi a zoocoria, tanto para 

indivíduos (76% borda-eucalipto, 79,9% borda-estrada), quanto para espécies (84% 

em ambas) (Figura 32). Reis et al., (2012) também encontraram uma maior proporção 

de espécies zoocóricas, tanto na borda quanto no interior de um fragmento de cerrado, 

seguida de anemocóricas. 
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Figura 32- Distribuição percentual das síndromes de dispersão para o número total 
de espécies e indivíduos nos padrões ambientais de borda (borda-estrada 
e borda-eucalipto), em um remanescente florestal no Escudo Cristalino, 
Bioma Pampa, RS. 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Quando observadas as classes sucessionais contata-se que as espécies 

climácicas, climácicas exigentes em luz e de sub-bosque possuem como única 

síndrome de dispersão a zoocoria. As espécies generalistas e secundárias iniciais são 

predominantemente zoocóricas (90,9% e 81,9%, respectivamente), existindo também 

espécies autocóricas em ambas as classes (9,1% e 18,1%, respectivamente). Das 

espécies pioneiras, 69,3% são zoocóricas, 27,4% autocóricas e 3,3% anemocóricas. 

Apenas as espécies secundárias tardias apresentaram destaque para a anemocoria, 

com 39,4% das espécies, mesmo sendo a zoocoria a síndrome mais abundante 

(60,6%). 

Algumas destas afirmações reforçam as características adotadas por Budowski 

(1965) para a classificação das espécies em grupos ou classes sucessionais, como 

por exemplo, o destaque da anemocoria nas espécies secundárias tardias e da 

zoocoria nas espécies pioneiras e secundárias iniciais (Figura 33). 
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Figura 33- Distribuição percentual das síndromes de dispersão por classe sucessional 
para o componente arbóreo de um remanescente florestal no Escudo 
Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
Onde: Cli- Climácicas; Cliel- Climácicas exigentes em luz; Gen- Generalistas; Sb- Sub-bosque; St- 

Secundária tardia; Si- Secundárias iniciais. 
 

Fonte: Autor. 

 

 

No entanto, a presença considerável de espécies autocóricas nas secundárias 

iniciais e a ausência de espécies autocóricas entre as climácicas, indicam possíveis 

erros de classificação dos estádios sucessionais das espécies, podendo representar, 

por exemplo, a existência de espécies climácicas sendo erroneamente classificadas 

como secundárias iniciais por serem frequentemente encontradas apenas como 

regenerantes em decorrência da descaracterização causada pela sobre-exploração. 

 

4.3.3 Variáveis ambientais e microclimáticas 

 

Das variáveis ambientais e microclimáticas medidas a campo, a temperatura 

média destendenciada variou entre pontos amostrais de 22 a 24,4°C, já a umidade 

relativa do ar (também destendenciada) variou de 52,1 a 61,4%, a iluminância de 

1.751,3 a 24.756,7 lux e a intensidade de ruídos sonoros de 31,5 a 46,9 dB, não sendo 

estas variações significativas (Kruskal-Wallis; p= 0,05). 

A velocidade do vento no remanescente foi de 0 m/s em todos os pontos 

amostrados, no entanto, os pontos de controle em ambiente aberto verificaram a 
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presença de ventos de até 3,6 m/s, refutando a possibilidade de erros de mensuração 

associados a problemas no aparelho de medição. 

A diferença média entre borda e centro foi de apenas 0,3°C para a temperatura, 

0,5% para umidade relativa do ar e 952,5 lux para iluminância, contrastando com o 

discutido por Murcia (1995), a qual define que a temperatura é um dos fatores 

abióticos que constantemente diferem entre borda e centro, sendo a borda mais 

quente, menos úmida e mais iluminada e ventilada que o interior da floresta. 

Entre os ambientes de centro e borda, somente houve diferença significativa 

para a intensidade de ruídos sonoros, sendo esta maior em borda (Wilcoxon= 2,7086; 

Zα/2= 0,025). Fricke (1984) e Fang e Ling (2005) ressaltam que, direta ou 

indiretamente, a vegetação atenua as taxas de ruídos, sendo que Gerges (1992) 

afirma que 10 m de faixa de vegetação adulta já são suficientes para reduzir em 1 dB 

o ruído local. 

A não constatação de diferenças entre os ambientes para a maioria das 

variáveis consideradas, pode ser um indicativo do baixo contraste entre o habitat de 

borda e o interior da floresta já percebido através da mensuração das variáveis 

bióticas (florística e fitossociologia), mas também é reflexo da paisagem circundante 

(HARPER et al., 2005), a qual é, em sua maioria, formada por uma matriz florestal 

produtiva. 

A abertura do dossel variou de 3,5% a 11,1% e apesar de não apresentar 

diferença significativa entre os ambientes (Wilcoxon= 0,3673; Zα/2 = 0,025), em geral 

foi maior na borda que no centro. 

Seguindo a classificação de declividade proposta pela Embrapa (2006), a maior 

porção do terreno apresentou relevo forte-ondulado (20-45%), no entanto a 

declividade por ponto variou de 11,2% (relevo ondulado) a 63,5% (relevo 

montanhoso). Considerando os ambientes, a declividade foi significativamente maior 

no centro do que na borda (Wilcoxon= 1,7569; Zα/2 = 0,025) (Tabela 5). 

A maior parte da área amostrada (52%) apresentou exposição Sul e suas 

variantes (Sudeste e Sudoeste), a exposição Norte foi observada em 26% da área, 

seguida de Leste e Oeste, ambas com 11%. No geral, não foi observado correlação 

entre o relevo e a exposição (r= 0,1599), porém todas as parcelas associadas ao 

relevo montanhoso apresentavam exposição Sul e suas variantes. 
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Tabela 5- Distribuição da declividade média por ponto amostral e por ambiente de 
borda (10 m) e centro (100 m), para um remanescente florestal no Escudo 
Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

BORDA CENTRO 

Ponto 
amostral 

Declividade (%) Relevo 
Ponto 

amostral 
Declividade (%) Relevo 

L3P1 15,83 Ondulado L7P2 11,23 Ondulado 

L7P1 16,73 Ondulado L13P2 25,17 Forte-ondulado 

L13P1 19,39 Ondulado L12P2 25,7 Forte-ondulado 

L1P1 19,9 Ondulado L6P2 26,53 Forte-ondulado 

L8P1 22,53 Forte-ondulado L4P2 27,66 Forte-ondulado 

L4P1 23,95 Forte-ondulado L3P2 31,93 Forte-ondulado 

L2P1 24,64 Forte-ondulado L8P2 39,52 Forte-ondulado 

L5P1 29,12 Forte-ondulado L10P2 42,41 Forte-ondulado 

L6P1 33,24 Forte-ondulado L2P2 46,91 Montanhoso 

L12P1 35,61 Forte-ondulado L9P2 50,37 Montanhoso 

L9P1 38,6 Forte-ondulado L11P2 55,09 Montanhoso 

L11P1 43,92 Forte-ondulado L5P2 61,76 Montanhoso 

L1P2 45,2 Montanhoso    

L2P3 47,24 Montanhoso    

L10P1 63,53 Montanhoso    

 

Fonte: Autor. 

 

 

A iluminância apresentou correlação positiva com a abertura de dossel (r= 

0,3702), já para a umidade relativa e a temperatura foi constatada correlação negativa 

(r= -0,3009), sendo tanto menor quanto maior a temperatura. A temperatura também 

se correlacionou negativamente com a exposição (r= -0,2689), sendo menor à medida 

que aumenta o grau de exposição (0 - 360°) (Figura 34). Todas as correlações foram 

significativas através da aplicação do teste “t student” (p=0,05). 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Figura 34- Representação esquemática da correlação entre temperatura e exposição 
do relevo. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

4.3.4 Espécies associadas 

 

Lianas estiveram associadas a 49 das 57 espécies arbóreas observadas no 

levantamento, variando de 0 a 182 indivíduos em uma única parcela. Foram 

encontradas lianas em 56,5% das 1.665 árvores amostradas, o que equivale a uma 

densidade de 1,2 ind./árv. 

 As espécies que não apresentaram associação com lianas foram também de 

baixa ocorrência na área amostrada (Citharexylum montevidense, Dodonaea viscosa, 

Eugenia uniflora, Miconia pusilliflora, Moquiniastrum polymorphum, Moquiniastrum 

polymorphum, Syagrus romanzoffiana e Symplocos uniflora). Das espécies nas quais 

foi constatada associação, destacam-se: Chrysophyllum marginatum, Myrcia 

palustres, Lithraea brasiliensis, Zanthoxylum fagara e Ilex dumosa, as quais 

apresentaram uma variação de 2,1 a 2,7 lianas por indivíduo, isto considerando-se o 

total para a espécie e não apenas o total de indivíduos da espécie nos quais ocorreram 

lianas. 

Três parcelas juntas foram responsáveis por 21% do total de lianas observadas, 

ambas pertencentes ao ambiente de borda-eucalipto e, um único ponto foi 
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responsável por 19% do total de lianas, sendo que na aplicação do teste de Kruskal-

Wallis foi encontrada diferença significativa entre pontos amostrais (p= 0,05). A grande 

maioria das lianas observadas chegaram até a copa ou dossel da floresta (Figura 35). 

 

 

Figura 35- Relação percentual de lianas por estrato vertical que utilizam como suporte 
espécies consideradas no levantamento fitossociológico. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

A densidade de lianas foi de 2.469 ind.ha-1, semelhante ao observado por Sfair 

et al. (2013) em um fragmento de Floresta Semidecídua, os quais encontraram uma 

densidade de 2.150 ind.ha-1. Entretanto, muito inferior aos 7.720 ind.ha-1 encontrados 

por Simonelli, Souza e Carlos (2007) para um fragmento de mata seca de restinga. 

A tipologia florestal provavelmente é o fator predominante para as relações 

observadas entre o presente estudo e os demais trabalhos anteriormente citados, pois 

espera-se encontrar naturalmente um menor número de lianas em florestas mais 

densas e com dossel mais fechado (ENGEL, FONSECA & OLIVERA, 1998). 

 Houve diferença significativa para o número de lianas entre borda e centro 

(Wilcoxon= -2,088; Zα/2= 0,025), sendo maior na borda. Não foi constatada, no 

entanto, diferença entre os padrões ambientais de borda (borda-estrada e borda-

eucalipto) (Kruskal-Wallis; p= 0,05), corroborando com o encontrado por Simonelli, 

Souza e Carlos (2007), os quais observaram tendência de decréscimo no número de 

82,80%
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lianas ainda nos primeiros 50 m em direção ao centro da floresta, e com Schröder 

(2013) que encontrou maior densidade de cipós nas menores distâncias de borda. 

Quanto a avaliação da cobertura por epífitas e pteridófitas, essa variou 

significativamente entre pontos amostrais (Kruskal-Wallis; p= 0,05) e também entre as 

zonas do forófito, sendo menor na Zona I (até o DAP). A mesma relação foi encontrada 

por Kersten (2006), no entanto, ao contrário desse autor, não foi observada diferença 

significativa entre as Zonas II e III do forófito no presente trabalho. 

A cobertura de briófitas variou de 25 a 100%, sendo esta variância significativa 

entre pontos amostrais, tanto no sentido Norte quanto no sentido Sul (Kruskal-Wallis; 

p= 0,05). A média de ocupação dos troncos esteve situada entre 50 e 75%, sendo 

maior no Sul do que no Norte, mesmo este valor não diferindo estatisticamente 

(Wilcoxon= 0,363; Zα/2 = 0,025). 

 

4.3.5 Correlações ambientais, florísticas e ecológicas 

 

No processamento inicial da Categorical Principal Components Analysis 

(CATPCA), considerando-se a relação real entre todas as variáveis amostradas (20 

variáveis testadas) foram necessárias 6 componentes para satisfazer o máximo 

possível da variação ao limite estabelecido para o Alpha de Cronbach (0,3). Mesmo 

assim, a variância total explicada foi de apenas 13%.  

Como nos dois primeiros eixos da análise estavam contidas a maior parte das 

variáveis (16), optou-se por manter apenas estes como dimensão para a solução final. 

A partir disso, foram determinadas duas componentes principais (CP), as quais 

explicaram apenas 5,77% da variância total.  

A CP1 apresentou autovalor de 3,002 e a CP2 de 2,771. As variáveis que mais 

contribuíram para a formação da primeira componente foram: exposição, umidade 

relativa, abertura do dossel, inclinação e parcela. Na formação da segunda 

componente as maiores contribuições foram de: polinização, dispersão, espécie, CAP, 

altura e grupo sucessional. 

Pode-se observar que a CP1 agrupou principalmente as variáveis ambientais e 

microclimáticas, tendo a CP2 agrupado as variáveis relacionadas a análise florística e 

fitossociológica (Figura 36). 
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Figura 36- Diagrama de ordenação produzido por análise de componentes principais 
para dados categóricos (CATPCA), incluindo as variáveis ambientais e 
microclimáticas, florística e fitossociológicas e as espécies associadas, 
para um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

As variáveis relacionadas às espécies associadas (briófitas, epifitas, 

pteridófitas e lianas) apresentam estreita relação com os fatores (abióticos) e 

componentes (bióticos) de interação ecossistêmica, tendo como resposta alta 

plasticidade adaptativa. Em decorrência desta plasticidade, tornam-se menos 

robustas, com menor peso de ponderação na determinação das relações e 

consequentemente menor capacidade de predição das demais variáveis, justificando 

não terem sido observadas como principais constituintes da CP1 e CP2, e justificando 

também a baixa variância explicada pelos modelos que as consideram. 

Buscando compreender melhor a correlação entre essas variáveis e 

destendenciar as relações entre as demais, optou-se por analisa-las através do 

método de Decision Trees. 
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Na análise da CATPCA, foi encontrada correlação entre a abundância de lianas 

por parcelas (r= 0,120) e entre a abundância e o número de lianas que chegam até o 

dossel (r= 0,354). 

A análise de árvore (Decision tree) também demonstrou claro agrupamento de 

lianas por parcela (Figura 37). Foi observado ainda correlação entre o número de 

lianas que chegam até o dossel e a umidade relativa, sendo que nas menores classes 

de umidade relativa (≤ 55,2%) a variável iluminância foi preponderante na 

determinação da abundância de lianas e, na classe intermediária (56,4 a 57%) 

destacou-se a variável inclinação. Para as lianas que não chegam ao dossel a 

temperatura foi determinante na abundância, sendo na maioria dos casos associadas 

a temperaturas maiores que 22,6°C. 

 

 

Figura 37- Relação das parcelas agrupadas por semelhança (Decision Tree) na 
abundância de lianas encontradas no levantamento fitossociológico de um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

A umidade relativa é uma variável dependente da abertura do dossel, que 

condiciona a variação microclimática da temperatura local e também da iluminância, 

consequentemente, a abundância de lianas condicionada à umidade relativa está 

diretamente ligada à quantidade de luz que chega ao sub-bosque. A mesma 

constatação foi obtida por Sfair et al. (2013). 
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Analisando-se pteridófitas e epífitas, a zona I e a zona II demonstraram 

correlação com a abertura do dossel e com as espécies do componente arbóreo de 

destaque nas respectivas classes de abertura e, posteriormente, com a exposição e 

iluminância. A cobertura nestas zonas foi maior nas áreas com dossel mais fechado 

(3,64 a 5,46%), tendo sido ainda maior nas exposições voltadas a Oeste. A iluminância 

foi importante na faixa de 6,24 até 7,71% de abertura do dossel, sendo a cobertura 

maior nas áreas com menor iluminância (3.034 a 3.690 lux). Para a zona III, a 

temperatura foi o fator preponderante, ocorrendo maior cobertura nas áreas com 

maior temperatura. 

Bataghin, Barros e Pires (2010) relacionam que em áreas mais abertas e com 

dossel menos denso a umidade relativa diminui em decorrência do aumento na 

temperatura e na iluminância, diminuindo também a cobertura e a diversidade de 

epífitas. 

Bernardi e Budke (2010) afirmam terem encontrado uma composição 

diferencial de espécies na última zona do forófito e relacionam esta composição a 

variações na temperatura e velocidade do vento. Esta composição diferenciada pode 

explicar também a maior densidade de cobertura observada no presente trabalho para 

a zona III do forófito. Além disso, Tabarelli, Lopes e Peres (2008) relatam que as 

variações no regime de luz afetam a germinação e a sobrevivência das espécies 

epifíticas, corroborando com os dados encontrados para a primeira e segunda zonas 

do forófito. 

A cobertura de briófitas no Norte foi influenciada pela abertura do dossel, sendo 

menor nas áreas com dossel mais aberto (> 7,63%). Nas áreas mais fechadas, a 

inclinação também condicionou a cobertura, sendo maior nas áreas menos declivosas 

(< 35,6%), no entanto, nenhuma das variáveis explicou a variação de cobertura de 

briófitas no Sul por parcela. 

Oliveira (2007) salienta que a comunidade de briófitas é influenciada pelo grau 

de abertura do dossel, sendo que a altura da espécie hospedeira também apresenta 

relação com as briófitas. No presente trabalho, em áreas mais declivosas os 

indivíduos arbóreos apresentaram maiores alturas, logo, também foi denotada relação 

da cobertura de briófitas com a altura das espécies apoiantes. 

Para a variável espécie, a CATPCA mostrou correlação com os grupos 

sucessionais (r= 0,164), a polinização (r = 0,424) e a dispersão (r = 0,340), fato esse 

já esperado, uma vez que essas são variáveis determinadas em função das espécies. 
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Ainda quanto às espécies, o agrupamento por análise de árvore mostrou 

relação entre as espécies de sub-bosque e generalistas, destacando-se entre elas 

Allophylus edulis. Para as secundárias iniciais a espécie de maior destaque, no geral, 

foi Casearia sylvestris, sendo posteriormente agrupadas pela forma de polinização, 

destacando-se C. sylvestris entre as zoofílicas e Myrsine parvula entre as 

anemofílicas. 

Além dessas, destacaram-se: Nectandra megapotamica entre as climácicas, 

Podocarpus lambertii para as secundárias tardias, principalmente nas de polinização 

anemofílica, Lithrea brasiliensis para as pioneiras de dispersão zoocórica, e Banara 

tomentosa para as climácicas exigentes em luz. 

A partir deste momento, objetivando explicar mais detalhadamente a relação 

das espécies com as demais variáveis testadas, retirou-se da análise as variáveis de 

maior predição (parcela, grupo sucessional, polinização e dispersão) e a Decision 

Tree foi rodada novamente, tendo a espécie como variável dependente. 

A abertura do dossel passou a fazer parte do primeiro nó, indicando maior 

correlação com as espécies. Vitex megapotamica, Nectandra megapotamica e Banara 

tomentosa demonstraram-se mais especifistas quanto a essa categoria, ocorrendo 

principalmente em determinadas faixas de abertura do dossel (3,64 a 4,07% para V. 

megapotamica e maior que 7,71% para N. megapotamica e B. tomentosa), além 

dessas, Casearia sylvestris e Podocarpus lambertii revezaram-se na importância das 

demais faixas. 

No intervalo de 3,64 a 5,46% a abertura do dossel influenciou na altura dos 

indivíduos, destacando-se Casearia sylvestris e Nectandra megapotamica nas áreas 

mais fechadas, ambas com menores alturas, e Podocarpus lambertii nas áreas mais 

abertas. As árvores mais altas foram encontradas na faixa de abertura do dossel de 

7,37 a 7,63% e as mais grossas na faixa de 6,24 a 7,37%. 

Liboni et al. (2010) observaram que para uma mesma altura as plantas em 

áreas mais abertas apresentavam sempre maior CAP e maior relação alométrica, 

semelhante aos dados obtidos no presente trabalho. 

Algumas espécies demonstraram alta correlação com as parcelas, indicando a 

existência de gradientes ambientais, a destacar: Gymnanthes klotzschiana, Nectandra 

megapotamica, Vitex megapotamica, Allophylus edulis, Banara tomentosa, Casearia 

sylvestris, Cordia americana, Diospyros inconstans e Podocarpus lambertii. Também 

observou-se correlação para a altura e CAP de algumas espécies por parcela, 
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demonstrando a provável existência de sítios específicos condicionados ao tipo de 

solo, sendo destacadas como prováveis dependentes de sitio as espécies Banara 

tomentosa e Diospyros inconstans. 

Quanto à variação da iluminância e da temperatura, as espécies que 

mostraram-se dependentes foram: Nectandra megapotamica, Casearia sylvestris e 

Podocarpus lambertii, sendo influenciadas tanto por maior quanto menor incidência 

lumínica. Banara tomentosa demonstrou ter preferência por desenvolver-se nas áreas 

com uma incidência intermediária de luz (3.690 a 3.850 lux) e menor temperatura. 

Além das espécies mais frequentes (N. megapotamica, C. sylvestris e P. 

lambertii) nas parcelas com menor umidade relativa destacaram-se: Myrcia palustris, 

Cabralea canjerana, Casearia decandra, Allophylus edulis e Blepharocalyx salicifolius 

e nas de maior umidade relativa, Banara tomentosa, Cupania vernalis e Gymnanthes 

klotzschiana. 

Na Figura 38 destacam-se as espécies que demonstraram correlação com a 

variável exposição, sendo que as demais espécies ou possuem menos de três 

indivíduos ou não apresentaram relação com a variável. 

 

 

Tabela 38- Relação das espécies arbóreas agrupadas por semelhança (Decision 
Tree) na exposição da parcela, encontradas no levantamento 
fitossociológico de um remanescente florestal no Escudo Cristalino, 
Bioma Pampa, RS. 
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Onde: Ban_par- Banara parviflora, Cup_ver- Cupania vernalis, Nec_meg- Nectandra megapotamica, 
All_edu- Allophylus edulis, Cas_dec- Casearia decandra, Cin_amo- Cinnamomum amoenum, 
Chr_mar- Chrysophyllum marginatum, Cor_ame- Cordia americana, Myr_pun- Myrcianthes 
pungens, Cal_con- Calyptranthes concinna, Eug_uru- Eugenia uruguayensis, Mat_ela- Matayba 
elaeagnoides, Zan_fag- Zanthoxylum fagara, Ban_tom- Banara tomentosa, Pod_lam- 
Podocarpus lambertii, Cas_syl- Casearia sylvestris, Gym_klo- Gymnanthes klotzschiana, 
Myr_par- Myrsine parvula, Lit_bra- Lithrea brasiliensis, Ble_sal- Blepharocalyx salicifolius, 
Cal_twe- Calliandra tweedii, Zan_rho- Zanthoxylum rhoifolium, Dio_inc- Diospyros inconstans, 
Vit_meg- Vitex megapotamica, Fic_lus- Ficus luschnathiana. 

 

Fonte: Autor. 

 

 

As variáveis inclinação, zonas do forófito, briófitas e lianas tiveram pouco peso 

como preditoras para a variável espécie, ressalta-se, no entanto, que Scipioni et al. 

(2010) observaram relação entre a declividade e a composição das espécies. 

A CATPCA final foi processada com 10 variáveis fortemente correlacionadas 

com os eixos de ordenação, tendo sido excluído as espécies associadas, já 

contemplado pelas Decision Trees e as variáveis redundantes (Figura 39). 

 

 

Figura 39- Diagrama de ordenação produzido por análise de componentes principais 
para dados categóricos (CATPCA), incluindo as variáveis ambientais e 
microclimáticas e florística e fitossociológicas, para um remanescente 
florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 

 
Fonte: Autor. 
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Foram selecionadas duas componentes principais, as quais explicam 44,26% 

da variância total. A CP1 apresentou autovalor de 2,533, o que representa 25,3% da 

variância, e a CP2 apresentou autovalor de 1,893, explicando 18,9% da variância total. 

A variáveis que mais contribuíram para explicar a CP1 foram: exposição, 

abertura do dossel, umidade relativa, parcela, inclinação e temperatura. Já para a 

CP2, CAP, altura, espécie e iluminância foram as variáveis de maior contribuição. 

A umidade relativa, abertura de dossel e a inclinação demonstraram correlação 

com a exposição das parcelas (respectivamente, r= 0,540, r = 0,472 e r = 0,355). CAP 

e altura foram as variáveis que melhor explicaram o comportamento das espécies. A 

iluminância apresentou correlação negativa com a exposição e com a temperatura nas 

parcelas (r= -0,197 e r= -0,188, respectivamente). 

O fato da abertura do dossel e da iluminância terem demonstrado correlação 

com a exposição e esta, por sua vez, apresentado correlação com a inclinação das 

parcelas, indicam a existência mais acentuada do processo de formação de clareiras 

em áreas com maior declividade, assim como descrito por Clark (2002). 

Bispo et al. (2011) relatam ainda associação entre maiores diâmetros e baixa 

estatura do dossel em áreas com maior inclinação, além de menores alturas e 

diâmetros mais finos em área com baixa declividade. Ao longo do levantamento pode 

ser observado que nas parcelas com maior declividade as árvores apresentavam 

maior altura total, porém, estavam, em sua maioria, inclinadas no sentido de maior 

declividade da parcela, fazendo com que a altura média do dossel (9,5 m) não fosse 

superior a observada nas demais áreas, corroborando com o indicado por Bispo et al. 

(2011). 

Na análise da CATPCA para a regeneração (Reg1 e Reg2) foram obtidos duas 

componentes principais que explicaram 37,3% da variância total (Figura 40). A 

primeira componente apresentou autovalor de 3,354, explicando 20,9% da variância 

e a segunda componente apresentou autovalor de 2,614, explicando 16,3% da 

variância. 

A análise da correlação (Figura 40) demonstrou haver baixa dependência da 

regeneração das espécies arbóreas com a densidade de regeneração de P. leiocarpa, 

estando esta relação mais associada às características ambientais e microclimáticas 

das unidades amostrais. 
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Figura 40- Diagrama de ordenação produzido por análise de componentes principais 
para dados categóricos (CATPCA), incluindo as classes de regeneração 
Reg1 e Reg2, para um remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma 
Pampa, RS. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

Pode ser observada ainda correlação positiva entre a densidade de 

regeneração de P. leiocarpa e P. carthagenensis com a umidade relativa (r= 0,266, 

para ambas), as duas espécies também demonstraram correlação com a temperatura, 

sendo menor a densidade quanto maior a temperatura (r= -0,279 e -0,252, 

respectivamente). 

A densidade de arbóreas regenerantes demonstrou maior correlação com a 

regeneração de Podocarpus lambertii (r= 0,364), corroborando com o descrito por 

Longhi et al. (2010), demonstrando também correlação positiva com a temperatura, 

reforçando a hipótese de que não haja dependência da regeneração de arbóreas à 

regeneração de Psychotria sp., uma vez que estas estiveram negativamente 

correlacionadas com a temperatura das unidades amostrais. 

Os indivíduos juvenis de P. lambertii mostraram ser mais influenciados pela 

abertura do dossel (r= 0,316) do que as plântulas (r= 0,107), indicando que a espécie 
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necessite de maior sombreamento nas fases iniciais de desenvolvimento. Venturoli, 

Felfili e Fagg (2011) descrevem que muitas espécies arbóreas são dependentes de 

sombreamento na fase de plântulas, independente de serem árvores de sobdossel. 

Bromelia antiachanta, no entanto, esteve correlacionada negativamente com a 

abertura do dossel (r= -0,321), sendo também menos densa em áreas com presença 

marcante de Psychotria sp. As evidências sugerem, portanto, que B. antiachanta e 

Psychotria sp. ocupam diferentes nichos ecológicos na floresta, em decorrência, 

principalmente, de fatores ecofisiológicos. Além disso, sugerem também que B. 

antiachanta demonstra potencial nucleador, atuando como espécie guarda-chuva 

quando associada a ambientes mais perturbados no interior das florestas e como 

espécie-chave facilitadora em áreas de transição entre floresta e campo, assim como 

sugerido por Rocha, Duarte e Waechter (2015). 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ECOLÓGICAS E OBSERVAÇÃO PONTUAL DA FAUNA, 

BRIOFLORA E PTERIDOFLORA LOCAL 

 

Durante os levantamentos puderam ser observadas uma ampla diversidade 

de seres e formas de vida coexistindo, além de animais de grande porte utilizando-se 

do remanescente como abrigo e local de desenvolvimento. 

Entre as espécies vegetais, a presença dos Xaxins, da Araucária, do 

Podocarpus, e de uma vasta gama de bromélias, líquens, lianas, orquídeas e outras 

pteridófitas demonstram o equilíbrio dinâmico das áreas, pois esses grupos e/ou 

espécies são intensamente explorados para comercialização ou representam 

importantes filtros ecológicos ambientais (Figura 41 e 42). 

A abundância da cobertura de briófitas, pteridófitas e epífitas, e a presença 

marcante de lianas, corroboram novamente com a sugestão de que o remanescente 

florestal esteja em estágio sucessional avançado, e que seja bem conservado do 

ponto de vista ecológico, florístico e estrutural. 

Engel, Fonseca e Oliveira (1998) destacam que em decorrência dos efeitos 

nocivos sobre o crescimento das árvores, as lianas foram por muito tempo 

consideradas como pragas nos ecossistemas florestais, no entanto, apenas quando a 

área apresenta histórico de intensa perturbação e quando ultrapassam-se os 

mecanismos de auto-regulação dos ecossistemas, é que a presença de lianas pode 

realmente comprometer a dinâmica florestal. 
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Figura 41- Espécies vegetais de enriquecimento identificadas na área. A- Bromelia 
antiacantha (Bromeliaceae), B- Rhipsalis sp. (Cactaceae), C- Tillandsia 
tenuifolia (Bromeliaceae), D- Tillandsia aeranthos (Bromeliaceae), E- 
Vriesea gigantea (Bromeliaceae), F- Tillandsia usneoides (Bromeliaceae).  

 

 
 

 Fonte: Autor. 
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Figura 42- Espécies vegetais de enriquecimento identificadas na área. A- Doryopteris 
collina (Pteridaceae), B- Pleopeltis minima (Polypodiaceae), C- Planta 
epífita, D- Pleopeltis pleopeltifolia (Polypodiaceae). 

 

 
 

Fonte: Autor 

 

 

Do contrário, as lianas são componentes estruturais importantíssimos para as 

florestais tropicais, seja na regulação dos efeitos de clareiras, no controle das taxas 

de natalidade e mortalidade das espécies arbóreas, na regulação dos ciclos de 

carbono, no aumento da ciclagem e relevante incremento em biomassa, fixação de 

nitrogênio e manutenção da estabilidade do microclima na estação fria ou seca 

(MORELLATO & LEITÃO-FILHO, 1996; PUTZ, 1983; MORELLATO, 1991; 

PENALOSA, 1984; BOURLEGAT, 2009; ENGEL, FONSECA & OLIVEIRA, 1998; 

OLIVEIRA et al., 2008; PUTZ & MOONEY, 1991). 

As lianas têm também papel fundamental na manutenção da fauna florestal 

pois servem comumente de abrigo para animais terrícolas e arbóreos, servindo ainda 

de recurso alimentar importante, principalmente na estação desfavorável, onde 

grande parte das espécies arbóreas além de perder as folhas, não apresentam flores 
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ou frutos (HORA & SOARES, 2002; ENGEL, FONSECA & OLIVEIRA, 1998). Galetti 

e Pedroni (1994), observaram, por exemplo, que as lianas representavam cerca de 

40% da fonte de alimento para a guilda de primatas em um remanescente de Floresta 

Estacional Semidecidual. 

Além disso, elas promovem maior complexidade estrutural das florestas ao 

conectarem as copas das árvores do dossel e sob-dossel, aumentando a área útil de 

deslocamento para os animais (PUTZ, 2012; BOURLEGAT, 2009), sendo chamadas 

por Putz (2012) como “engenheiras do ecossistema”. 

As pteridófitas e epífitas apresentam também papel importante na manutenção 

da umidade no interior das florestas, favorecendo ainda o desenvolvimento e 

perpetuidade da microfauna florestal (BRADE, 1940). Sobre os caules das 

samambaias, por exemplo, sobrevivem uma vasta gama de espécies de animais e 

plantas, além de que muitas espécies podem ser indicadoras do tipo de solo e do 

estado de conservação dos ecossistemas (GRANVILLE, 1984; SANTIAGO & 

BARROS, 2003; GERALDINO, CAXAMBÚ & SOUZA, 2010). Briófitas e epífitas de 

sub-bosque são normalmente as primeiras que desaparecem em decorrência da 

degradação ou perturbação nos habitats naturais (SILVA & PÔRTO, 2007). 

Nos ecossistemas florestais, as briófitas representam importantes 

componentes da biomassa e participam ativamente dos ciclos de Carbono e 

Nitrogênio, contribuindo ainda na manutenção do ciclo hídrico e atuando como 

colonizadoras de novas áreas, principalmente em sítios com características muito 

específicas (PÔRTO, CABRAL & TABARELLI, 2004). 

Quando terrícolas, as briófitas atuam na fixação de solos e encostas e servem 

de abrigo para a macrofauna do solo e, em decorrência de suas características 

fisiológicas, atuam como eficazes bioindicadores da qualidade de habitat (PÔRTO, 

CABRAL & TABARELLI, 2004). 

Entre as espécies da fauna foram observadas durante o levantamento animais 

de grande porte, como: Alouatta guariba (Bugio-ruivo), Tamandua tetradactyla 

(Tamanduá-mirim), Myrmecophaga tridactyla (Tamanduá-bandeira), Puma 

yagouarondi (Gato-mourisco), Procyon cancrivorus (Mão-pelada), Puma concolor 

(Onça-parda) e Mazama sp. (Veado) (Figura 43). 

 

 



121 
 

Figura 43- Espécies da fauna observadas na área. A- Alouatta guariba, B- Tamandua 
tetradactyla. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Também foram observadas aves como: Guira guira (Anu-branco), Xolmis 

irupero (Noivinha), Amazona pretrei (Papagaio-charão), Coragyps atratus (Urubu-de-

cabeça-preta), Penelope sp. (Jacu), Sittasomus griseicapillus (Arapaçu-verde), 

Veniliornis spilogaster (Picapauzinho-verde-carijó), Piculus aurulentus (Pica-pau-

dourado), Trogon surrucura (Surucuá-variado), Chiroxiphia caudata (Tangará-

dançador), Pyrrhura frontalis (Tiriba-de-testa-vermelha), Ramphastos dicolorus 

(Tucano-de-bico-verde), Cyanocorax caeruleus (Gralha-azul), Piaya cayana (Alma-

de-gato) e Cariama cristata (Seriema) (Figura 44). 

Além de invertebrados como aranhas Armadeira (Phoneutria sp.) e 

Caranguejeira (Mygalomorphae), Cigarras (Carineta sp.), Percevejos do gênero 

Brontostoma, Moluscos como o Caracol-gigante do gênero Megalobulimus e 

Crustáceos como o Aegla sp. (Figura 45). 
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Figura 44- Espécies da avifauna observadas na área. A- Cariama cristata (Seriema), 
B- Cyanocorax caeruleus (Gralha-azul), C- Chiroxiphia caudata (Tangará-
dançador), D- Trogon surrucura (Surucuá-variado), E- Piculus aurulentus 
(Pica-pau-dourado), F- Pyrrhura frontalis (Tiriba-de-testa-vermelha). 

 

 
 

 Fonte: Autor. 
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Figura 45- Invertebrados observados na área. A- Aranhas Armadeira (Phoneutria sp.), 
B- Caranguejeira (Mygalomorphae), C- Cigarra (Carineta sp.), D- Caracol. 

 

 
 

Fonte: Autor 
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5 CONCLUSÃO 

 

Foi constatada singularidade florística no remanescente expressa na alta 

diversidade e riqueza do componente arbóreo, mas também, na alta diversidade de 

outras formas de vida. 

Algumas variáveis tenderam a expressar características típicas de Floresta 

Ombrófila Mista, enquanto outras, características de Floresta Estacional 

Semidecidual, o que ressalta o caráter de transição ecotonal do remanescente e a 

importância de conservação dessas formações, no que concerne à manutenção da 

diversidade genética. 

A composição florística mostrou-se mais semelhante à Floresta Estacional 

Semidecidual apesar da presença marcante de Podocarpus lambertii, espécie 

característica da Floresta Ombrófila Mista e de elevada importância para a estrutura 

e dinâmica da área de estudo. 

Não foram encontradas evidências de que os arbustos de sub-bosque 

pertencentes ao gênero Psychotria sp. estejam influenciando negativamente a 

regeneração natural das espécies arbóreas, pelo contrário, as evidências apontam 

para uma diferenciação de nicho entre os grupos. 

Não obstante, observou-se indicativo de taxa regular de recrutamento em todos 

os grupos e espécies consideradas na análise da regeneração, demonstrando que o 

remanescente apresenta potencial de manutenção e estabilidade futura. 

As variáveis ambientais demonstraram influência sobre a composição e/ou 

abundância, tanto do componente arbóreo quanto da regeneração, sendo a abertura 

do dossel e a exposição as variáveis com maiores efeitos globais, principalmente por 

influenciarem diretamente nas demais características microclimáticas e ambientais. 

Pode-se concluir ainda, que a grande diversidade de formas de vida 

observadas demonstra a alta capacidade de suporte do ambiente, o qual, apesar de 

algumas diferenças pontuais, não demonstrou existência de gradientes marcantes de 

borda, nem indicativos de efeitos deletérios decorrentes da sobre-exploração ou de 

perturbações frequentes. 

Além disso, o padrão de uniformidade dos indivíduos entre as espécies e a não 

existência de dominância por parte de um grupo em específico, somados à presença 

marcante de espécies associadas tanto animais quanto vegetais, reforçam 
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características típicas de florestas maduras e em bom estágio de conservação, onde 

o equilíbrio dinâmico é o agente de moldagem ecossistêmica. 

Apesar dos dados demonstraram o bom estado de conservação do 

remanescente, é importante ressaltar que a singularidade florística e estrutural e as 

relações ecológicas oriundas dessa composição única, demonstram a necessidade 

constante de estratégias de conservação direcionadas a perpetuidade desse 

ecossistema. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice 1- Parâmetros fitossociológicos para espécies do componente arbóreo 
(DAP ≥ 15cm) amostradas no ambiente de Borda (10 m em relação ao 
ponto de entrada) de um remanescente florestal no Escudo Cristalino, 
Bioma Pampa, RS, ordenados em ordem decrescente pelo valor de 
importância das espécies (IVI) na estruturação da comunidade. 

 

    (continua) 

Espécies Ni DR FR DoR IVC IVI 

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. 101 9,77 5,79 17,13 26,90 32,69 

Casearia sylvestris Sw. 137 13,25 7,53 4,22 17,47 25,00 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 58 5,61 4,44 6,85 12,46 16,90 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 45 4,35 2,90 9,42 13,78 16,67 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 67 6,48 4,25 5,04 11,52 15,76 

Lithrea brasiliensis Marchand 36 3,48 3,09 5,74 9,22 12,31 

Diospyros inconstans Jacq. 40 3,87 4,25 3,49 7,35 11,60 

Ilex brevicuspis Reissek 25 2,42 3,28 5,06 7,48 10,76 

Myrsine parvula (Mez) Otegui 34 3,29 4,05 2,65 5,93 9,99 

Casearia decandra Jacq. 37 3,58 5,21 1,07 4,64 9,86 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez 26 2,51 3,86 3,21 5,72 9,58 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 25 2,42 3,09 3,94 6,36 9,45 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 16 1,55 1,93 5,58 7,13 9,06 

Blepharocalyx salicifolius  (Kunth) O.Berg 32 3,09 3,67 1,86 4,95 8,62 

Banara tomentosa Clos 34 3,29 3,09 1,50 4,79 7,88 

Eugenia uruguayensis Cambess. 34 3,29 3,28 1,13 4,42 7,70 

Matayba elaeagnoides Radlk. 22 2,13 2,51 2,10 4,23 6,74 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 24 2,32 3,09 1,05 3,37 6,46 

Ilex dumosa Reissek 15 1,45 2,12 2,01 3,46 5,58 

Sebastiania brasiliensis Spreng. 23 2,22 2,32 0,78 3,00 5,32 

Cupania vernalis Cambess. 18 1,74 2,32 1,00 2,74 5,06 

Myrcia palustris DC. 26 2,51 1,93 0,56 3,07 5,00 

Banara parviflora (A.Gray) Benth. 18 1,74 2,32 0,81 2,56 4,87 

Symplocos tetrandra Mart. 18 1,74 1,74 1,33 3,07 4,81 

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. 4 0,39 0,77 3,53 3,92 4,69 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 11 1,06 1,35 2,04 3,10 4,45 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 10 0,97 1,54 0,61 1,58 3,13 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand 9 0,87 1,35 0,84 1,71 3,06 
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    (conclusão) 

Espécies Ni DR FR DoR IVC IVI 

Calyptranthes concinna DC. 11 1,06 1,74 0,21 1,27 3,01 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 8 0,77 1,54 0,28 1,05 2,60 

Cinnamomum amoenum (Nees & Mart.) Kosterm. 8 0,77 0,97 0,72 1,50 2,46 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 9 0,87 0,77 0,41 1,28 2,05 

Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard 6 0,58 0,97 0,31 0,89 1,85 

Annona neosalicifolia H.Rainer 6 0,58 0,97 0,24 0,83 1,79 

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. 5 0,48 0,77 0,43 0,92 1,69 

Calliandra tweedii Benth. 6 0,58 0,77 0,12 0,70 1,47 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 3 0,29 0,39 0,56 0,85 1,23 

Cordia ecalyculata Vell. 4 0,39 0,58 0,10 0,48 1,06 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 3 0,29 0,39 0,25 0,54 0,93 

Miconia hyemalis A.St.-Hil. & Naudin 3 0,29 0,58 0,05 0,34 0,92 

Eugenia involucrata DC. 4 0,39 0,39 0,10 0,49 0,88 

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg 1 0,10 0,19 0,54 0,64 0,83 

Myrrhinium atropurpureum Schott 3 0,29 0,39 0,13 0,42 0,80 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. 1 0,10 0,19 0,42 0,51 0,71 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera 2 0,19 0,19 0,30 0,49 0,69 

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke 1 0,10 0,19 0,15 0,25 0,44 

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho 1 0,10 0,19 0,04 0,14 0,33 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin 1 0,10 0,19 0,03 0,13 0,32 

Dodonaea viscosa Jacq. 1 0,10 0,19 0,03 0,13 0,32 

Styrax leprosus Hook. & Arn. 1 0,10 0,19 0,02 0,12 0,31 

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. 1 0,10 0,19 0,02 0,11 0,31 

Total 1034 100,0 100,0 100,0 200,0 300,0 

 

Onde: Ni- Número de indivíduos amostrados; DR- Densidade relativa (%); FR- Frequência relativa (%); 
DoR- Dominância relativa (%); IVC- Valor de cobertura (%); IVI- Valor de importância (%). 

 

Fonte: Autor 
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Apêndice 2- Parâmetros fitossociológicos para espécies do componente arbóreo 
(DAP ≥ 15cm) amostradas no ambiente de Centro (100 m em relação 
ao ponto de entrada) de um remanescente florestal no Escudo 
Cristalino, Bioma Pampa, RS, ordenados em ordem decrescente pelo 
valor de importância das espécies (IVI) na estruturação da comunidade. 

 

    (continua) 

Espécies Ni DR FR DoR IVC IVI 

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. 50 7,72 5,63 17,81 25,53 31,16 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 45 6,94 5,36 9,50 16,45 21,81 

Casearia sylvestris Sw. 72 11,11 6,97 2,59 13,70 20,67 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 23 3,55 4,56 9,96 13,51 18,06 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 14 2,16 2,68 10,99 13,15 15,83 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 43 6,64 5,09 3,81 10,44 15,54 

Diospyros inconstans Jacq. 41 6,33 4,56 4,18 10,51 15,06 

Casearia decandra Jacq. 35 5,40 5,90 0,93 6,33 12,23 

Blepharocalyx salicifolius  (Kunth) O.Berg 12 1,85 2,68 7,11 8,96 11,64 

Banara tomentosa Clos 38 5,86 4,56 0,89 6,76 11,32 

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. 20 3,09 2,68 4,49 7,58 10,26 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 18 2,78 2,95 3,74 6,52 9,47 

Myrsine parvula (Mez) Otegui 25 3,86 3,49 1,64 5,50 8,99 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez 11 1,70 2,95 3,97 5,67 8,62 

Cupania vernalis Cambess. 24 3,70 3,75 1,04 4,75 8,50 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 21 3,24 2,68 1,76 5,00 7,68 

Ilex brevicuspis Reissek 11 1,70 2,68 3,24 4,94 7,62 

Eugenia uruguayensis Cambess. 17 2,62 3,22 0,40 3,03 6,24 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 16 2,47 2,95 0,75 3,22 6,17 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 12 1,85 2,68 0,53 2,38 5,06 

Matayba elaeagnoides Radlk. 10 1,54 2,41 0,60 2,15 4,56 

Lithrea brasiliensis Marchand 8 1,23 1,34 1,96 3,20 4,54 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 7 1,08 1,34 1,81 2,89 4,23 

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. 7 1,08 1,34 1,52 2,60 3,94 

Sebastiania brasiliensis Spreng. 10 1,54 1,34 0,32 1,87 3,21 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand 7 1,08 1,34 0,71 1,79 3,13 

Eugenia involucrata DC. 5 0,77 1,34 0,87 1,64 2,98 

Banara parviflora (A.Gray) Benth. 7 1,08 1,61 0,23 1,31 2,92 

Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard 4 0,62 1,07 0,22 0,84 1,91 

Calyptranthes concinna DC. 4 0,62 1,07 0,10 0,72 1,79 

Cordia ecalyculata Vell. 4 0,62 0,80 0,19 0,81 1,62 
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    (conclusão) 

Espécies Ni DR FR DoR IVC IVI 

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg 3 0,46 0,80 0,33 0,79 1,59 

Ilex dumosa Reissek 3 0,46 0,80 0,17 0,63 1,44 

Annona neosalicifolia H.Rainer 3 0,46 0,80 0,14 0,61 1,41 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera 2 0,31 0,54 0,48 0,79 1,33 

Symplocos tetrandra Mart. 2 0,31 0,54 0,12 0,43 0,96 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 2 0,31 0,27 0,09 0,39 0,66 

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. 1 0,15 0,27 0,16 0,32 0,58 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 1 0,15 0,27 0,14 0,29 0,56 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 1 0,15 0,27 0,10 0,25 0,52 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 1 0,15 0,27 0,10 0,25 0,52 

Styrax leprosus Hook. & Arn. 1 0,15 0,27 0,07 0,23 0,50 

Cedrela fissilis Vell. 1 0,15 0,27 0,06 0,22 0,49 

Myrcia palustris DC. 1 0,15 0,27 0,04 0,20 0,46 

Inga sessilis (Vell.) Mart. 1 0,15 0,27 0,04 0,20 0,46 

Myrrhinium atropurpureum Schott 1 0,15 0,27 0,03 0,18 0,45 

Eugenia uniflora L. 1 0,15 0,27 0,02 0,17 0,44 

Calliandra tweedii Benth. 1 0,15 0,27 0,02 0,17 0,44 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin 1 0,15 0,27 0,01 0,17 0,44 

Total 648 100,0 100,0 100,0 200,0 300,0 

 

Onde: Ni- Número de indivíduos amostrados; DR- Densidade relativa (%); FR- Frequência relativa (%); 
DoR- Dominância relativa (%); IVC- Valor de cobertura (%); IVI- Valor de importância (%). 

 

Fonte: Autor 
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Apêndice 3- Relação das variáveis ecológicas (classe sucessional, síndromes de 
polinização e dispersão) relacionadas a organização da comunidade 
local por espécie do componente arbóreo encontradas em um 
remanescente florestal no Escudo Cristalino, Bioma Pampa, RS. 
Classe Sucessional (Pi = pioneira, Si = secundária Inicial, St = 
secundária tardia, Cli = climácica, Cliel = climácica exigente em luz, Sb 
= Sub-bosque, Ge = generalista), Síndrome de dispersão (Zoo = 
zoocórica, Anemo = anemocórica e Auto = autocórica), Síndrome de 
polinização (Zoo = zoofilica, Anemo = anemofilica, Ne = não 
especificado). 

 

   (continua) 

Espécie Cs Disp. Pol. 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. Pi, Si Zoo Zoo 

Annona neosalicifolia H.Rainer Cliel Zoo Zoo 

Banara parviflora (A.Gray) Benth. Cli, Cliel Zoo Zoo 

Banara tomentosa Clos Cli, Cliel Zoo Zoo 

Blepharocalyx salicifolius  (Kunth) O.Berg St, Cliel Zoo Zoo 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. St Zoo Zoo 

Calliandra tweedii Benth. Pi Auto Zoo 

Calyptranthes concinna DC. Sb Zoo Zoo 

Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg St Zoo Zoo 

Casearia decandra Jacq. Si Zoo Zoo 

Casearia sylvestris Sw. Si Zoo Zoo 

Cedrela fissilis Vell. Ge Auto Zoo 

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Pi Auto Anemo 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Cliel Zoo Zoo 

Cinnamomum amoenum (Nees & Mart.) Kosterm. St Zoo Zoo 

Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke Si Zoo Zoo 

Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard St Zoo Zoo 

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. Si, St Anemo, Auto Zoo 

Cordia ecalyculata Vell. St Zoo Zoo 

Cupania vernalis Cambess. Si Zoo Zoo 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera Pi Anemo Zoo 

Diospyros inconstans Jacq. St Zoo Ne 

Dodonaea viscosa Jacq. Pi Anemo Anemo 

Eugenia involucrata DC. Sb Zoo Zoo 

Eugenia uniflora L. Sb Zoo Zoo 

Eugenia uruguayensis Cambess. St Zoo Zoo 

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq. St Zoo Zoo 
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   (conclusão) 

Espécie Cs Disp. Pol. 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Si Auto Zoo 

Ilex brevicuspis Reissek Si Zoo Zoo 

Ilex dumosa Reissek Pi Zoo Zoo 

Inga sessilis (Vell.) Mart. Si Zoo Zoo 

Lithrea brasiliensis Marchand Pi Zoo Zoo 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Si Anemo Zoo 

Matayba elaeagnoides Radlk. Si Zoo Zoo 

Miconia hyemalis A.St.-Hil. & Naudin Pi Zoo Zoo 

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin Si Zoo Zoo 

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. Sancho Pi Anemo Zoo 

Myrcia palustris DC. Pi Zoo Zoo 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D.Legrand St Zoo Zoo 

Myrrhinium atropurpureum Schott St Zoo Zoo 

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Si Zoo Anemo 

Myrsine parvula (Mez) Otegui Si Zoo Anemo 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Cli Zoo Zoo 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez Si Zoo Zoo 

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. Si, St Anemo, Zoo Anemo 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. Si Zoo Zoo 

Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. Si Zoo Zoo 

Sebastiania brasiliensis Spreng. Si Auto Ne 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. St Zoo Zoo 

Styrax leprosus Hook. & Arn. Si Zoo Zoo 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman St Zoo Zoo 

Symplocos tetrandra Mart. St Zoo Zoo 

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. Pi Zoo Zoo 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Si Zoo Zoo 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer Si Zoo Zoo 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Si Zoo Ne 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Pi Auto Zoo 

 

Onde: Cs- Classe sucessional com base nos critérios de Lamprecht (1990) adaptados, Disp.- Sindrome 
de dispersão com base nos critérios de Van der Pijl (1982), Pol.- Síndrome de polinização de 
acordo com os critérios de Faegri e Van der Pijl (1976). 

 

Fonte: Autor. 


