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RESUMO 

A origem da vegetação encontrada nos brejos de altitude nordestinos está associada às 

variações climáticas ocorridas durante o Pleistoceno, que facilitaram a entrada de 

espécies das florestas Atlântica e Amazônica no domínio semiárido. A dispersão e a 

polinização são atuais provas do processo evolutivo que levou ao refúgio de 

determinadas espécies. O presente trabalho verificou o número de espécies das Florestas 

Amazônica e Atlântica, Caatinga e outros Brejos de Altitudes nordestinos presentes na 

composição florística da Serra de Baturité, determinando as síndromes de dispersão e de 

polinização da flora do remanescente. O compartilhamento de espécies entre os 

domínios indica que houve condições ambientais adequadas durante o Pleistoceno 

tardio para permitir o intercâmbio entre as floras Amazônica e Atlântica, gerando 

ambientes de transição ou ecótonos nas florestas serranas úmidas do Nordeste. Os 

preditores ambientais zoocoria e carbono orgânico do solo juntamente com seus 

processos ecológicos associados determinam a distribuição de espécies nos brejos de 

altitude e consequentemente o nicho ecológico. A Serra de Baturité apresenta a maioria 

das espécies melitófilas e dispersas por animais, que diferem entre os componentes 

lenhoso e não lenhoso da vegetação, a altitude e a vertente encontrada.  

 

Palavras-chave: florestas serranas, dispersão, polinização, biogeografia, autoecologia. 
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ABSTRACT 

The origin of vegetation found in the brejos nordestinos is linked to climatic variations 

that occurred during the Pleistocene, which facilitated the entry of species of 

Amazonian and Atlantic forests in semiarid areas. The dispersal and pollination are 

present evidence of the evolutionary process that led to the refuge for certain species. 

The present study examined the contribution of the number of species of Amazon and 

Atlantic Forest, Caatinga and Mountain Forests of Northeast to the floristic composition 

of Baturité mountain range, determining the dispersal and pollinating syndromes. The 

sharing of species between areas indicates the existence of adequate environmental 

conditions during the late Pleistocene to allow the exchange between the Amazon and 

Atlantic floras, creating transition environments or ecotones in moist mountain forests 

of the Northeast. The environmental predictors zoochory and soil organic carbon along 

with their associated ecological processes determine the distribution of species in the 

moist forests and hence the ecological niche. Baturité presents most species 

melittophilous and dispersed by animals, which differ between woody and non-woody 

components of vegetation, altitude and slope found. 

 

Keywords: mountain forests, dispersal, pollination, biogeography, autoecology. 
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Introdução geral 

O processo histórico de retração e expansão das formações vegetacionais 

brasileiras, a vicariância, a dispersão, a extinção ou diversificação de táxons são 

apontados como resultantes dos eventos paleoclimáticos e geomorfológicos 

(AB’SABER, 1977; WHITMORE & PRANCE, 1987; PRADO & GIBBS, 1993; 

OLIVEIRA-FILHO & RATTER, 1995; LEDRU et al., 2007; ZEMLAK et al., 2008).  

A configuração atual do relevo do Nordeste brasileiro deriva das forças de 

distensão oriundas da separação das placas tectônicas da América do Sul e da África 

que provocaram o soerguimento de bacias sedimentares e de maciços cristalinos 

residuais durante o período Cretáceo (CLAUDINO-SALES; PEULVAST, 2007). 

Devido à presença de fósseis característicos, rochas calcárias e registro palinológico 

fóssil, diferentes autores afirmam a existência de períodos de alta umidade no Nordeste 

durante o Quaternário (ARZ et al., 1999; BEHLING et al., 2000;  AULER et al., 2004; 

WANG et al., 2004; XIMENES, 2009).  

Auler et al. (2004) concluíram que os eventos de acréscimo da precipitação são 

sincrônicos e apresentam um padrão de longas fases áridas intercaladas por fases 

úmidas relativamente curtas na região nordestina. 

Em síntese, a região Nordeste apresentou climas frios com temperaturas médias 

de 5,4
o
C mais baixas que as atuais durante o Quaternário (STUTE et al. 1995) e 

repetidas oscilações climáticas, variando do semiárido ao úmido (AULER et al., 2004; 

WANG et al., 2004). 

Estudos fitogeográficos realizados no Nordeste do Brasil indicam que as 

formações florestais tiveram sua origem no passado, por meio da distribuição das 

espécies entre a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica (COLE 1960, ANDRADE-

LIMA 1966, 1982, AB’SABER 1977).  

Desse modo, Behling et al. (2000) ressaltam que, no Quaternário, haviam 

corredores ecológicos que facilitavam a troca de espécies entre a floresta pluvial tropical 

atlântica e a floresta tropical pluvial amazônica. Auler et al. (2004) e Wang et al. (2004) 

afirmam que essas mudanças climáticas e vegetacionais, embora pontuais, foram 

intensas e duradouras o suficiente para promover o intercâmbio de táxons ombrófilos 

entre a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica.  

De uma forma geral, esses estudos basearam-se em datações (recifes marinhos, 

fósseis de mamíferos pleistocênicos associados ao clima úmido e fósseis de plantas 
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ombrófilas) e mostram evidências de paleoclimas úmidos em regiões onde são 

atualmente semiáridos. 

As florestas tropicais Amazônica e Atlântica são mosaicos de vegetação que 

compartilham algumas similaridades, como a ocorrência de um número comum de 

táxons, porém as afinidades ocorrem em ordem decrescente de níveis hierárquicos: 

família, gênero e espécie (LEITÃO-FILHO, 1987). No entanto, apresentam muitas 

particularidades como condições climáticas, características edáficas e fauna associada. 

A floresta Amazônica abrange as bacias amazônicas desde o Alto Orinoco, 

situado no estado do Amazonas até o Baixo Tocantins, no Pará, extrapolando as 

fronteiras brasileiras para atingir os países vizinhos como: Peru, Bolívia, Equador, 

Venezuela, Colômbia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa (PIRES, 1953; 

TERBORGH & ANDRESEN, 1998), além de regiões pré-amazônicas (extremo 

oriental), como o estado do Maranhão (MUNIZ, 1996). 

Originalmente, a floresta Atlântica estendia-se do Rio Grande do Sul até o 

nordeste brasileiro (Rio Grande do Norte), tendo como região nuclear o norte do estado 

de São Paulo e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ocupando 1 milhão de km² 

(SMITH, 1962; JOLY et al., 1991; VELOSO et al., 1991; RIZZINI, 1997, 

SCUDELLER et al., 2001). Dentro do domínio Atlântico e Amazônico são encontradas 

diversas fitofisionomias florestais e formações associadas ora adentrando no continente, 

ora se restringindo a uma estreita faixa litorânea de planície, ocorrendo também os 

encraves florestais no Nordeste (SCHÄFFER & PROCHNOW, 2002) que formam 

verdadeiras "ilhas" florestais, conhecidas como brejos de altitude ou florestas serranas. 

Diversas hipóteses foram elaboradas com relação ao intercâmbio e à distribuição 

geográfica das espécies florestais com suposta distribuição amazônico-nordestina e 

atlântico-nordestina. A hipótese mais aceita atualmente sobre a origem da vegetação 

encontrada nos brejos de altitude está associada às variações climáticas ocorridas 

durante o Terciário e o Quaternário (Pleistoceno), que facilitaram a entrada de espécies 

das florestas Atlântica e Amazônica nos domínios do semiárido. Após intervalos entre 

períodos glaciais e interglaciais, as florestas Atlântica e Amazônica retornaram a sua 

distribuição original, gerando ilhas que permaneceram em locais de mesoclima 

favorável (ANDRADE-LIMA, 1982).  

Flutuações climáticas, nos últimos 18.000 anos, geraram períodos glaciais frios e 

interglaciais quentes na zona temperada, favorecendo a expansão de formações 

vegetacionais mais abertas, como as savânicas (PRANCE, 1982). Desse modo, as áreas 



9 
 

serranas constituíram regiões de refúgios (HAFFER, 1969) para a biota por meio de 

topoclimas locais em meio ao semiárido. Diante disso, as florestas serranas são 

caracterizadas como refúgios para espécies de origem ombrófila dentro da área de 

abrangência da caatinga no semiárido.  

Os brejos também são caracterizados por apresentar plantas com distribuição 

amazônica e algumas espécies típicas das florestas serranas do sul e sudeste do Brasil 

(TABARELLI, 2001). Santos (2002) reforçou essa hipótese ao encontrar um padrão de 

distribuição disjunta da flora lenhosa na Amazônia e em 12 localidades de floresta 

serrana nordestina que se enquadra em um modelo de separação sequencial e gradativa 

de uma condição preexistente (retração da floresta úmida). Dessa forma, o processo de 

separação continuou até que os brejos atingissem o número e a conformação espacial 

atual. 

Trabalhos recentes (TAVARES et al. 2000, CAVALCANTI & TABARELLI 

2004, RODAL et al. 2005, RODAL & NASCIMENTO 2006, MELO-SANTOS et al. 

2007) abordaram aspectos florísticos e biogeográficos nas florestas secas e úmidas do 

estado de Pernambuco, explicando a existência de espécies originárias da Amazônia e 

da Mata Atlântica.  

A dispersão e a polinização são atuais provas do processo evolutivo que levou ao 

refúgio de determinadas espécies. Dito isso, estudos na região nuclear e nos 

remanescentes florestais demonstram que a flora lenhosa é predominantemente dispersa 

por animais (ZIPARRO, 2005; KINOSHITA, et al. 2006; CARVALHO et al., 2006; 

MARANGON et al., 2010) e, no tocante à síndrome de polinização, predominam 

plantas melitófilas (KINOSHITA et al., 2006; YAMAMOTO, 2007). 

O estudo das interações entre plantas e animais seja por meio da polinização ou 

da dispersão, são importantes para a compreensão da estrutura de comunidades, já que 

podem influenciar na riqueza, abundância e distribuição espacial das espécies, 

constituindo ferramentas fundamentais para a conservação. Desse modo, polinização e 

dispersão são processos ecológicos que estão diretamente relacionados ao sucesso 

reprodutivo das plantas (WUNDERLEE, 1997; MACHADO & LOPES, 2004), já que a 

diversidade genética vegetal é influenciada por polinizadores e dispersores por meio da 

troca de genes (NASON et al. 1997). 

Vários estudos têm mostrado que o ambiente exerce influência na distribuição 

das síndromes de polinização e dispersão, já que estas sofrem diferentes pressões 

seletivas tanto pela forma da planta, predação e competição pelos mesmos recursos, 
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quanto pela estacionalidade climática do local (ZIMMERMAN, 1988; DREZNER et 

al., 2001).  

No estado do Ceará, as serras úmidas (FIGUEIREDO & NUNES 1996) ou 

matas de brejo (XAVIER et al. 2007) são encontradas nos topos das serras e chapadas e 

nas vertentes a barlavento (que recebem as chuvas orográficas), como é o caso das 

serras de Aratanha, Maranguape, Meruoca, Uruburetama, Planalto da Ibiapaba do 

Norte, Chapada do Araripe e Baturité (FIGUEIREDO & BARBOSA 1990). Tais serras 

representam apenas 3,71% da superfície do Estado (XAVIER 2007) e, dentre estas, a 

Serra de Baturité merece destaque por ser a mais extensa, uma das mais altas e mais 

úmidas do Ceará (ARAÚJO et al. 2007) (Figura 1). 

 

Figura 1: Em destaque as florestas úmidas serranas do estado do Ceará. Fonte: 

Pôrto et al. (2004) 

Silva & Tabarelli (2000) demonstraram como os remanescentes de florestais 

nordestinos necessitam de ações conservacionistas mais intensas, já que estes são os 

mais ameaçados, tanto pela distância entre as “ilhas” como pela exploração antrópica. O 

interesse no estudo das consequências da fragmentação florestal sobre a conservação 

tem aumentado significativamente nos últimos anos, devido à constatação de que a 

maior parte da biodiversidade encontra-se hoje localizada em pequenos fragmentos 

florestais, pouco estudados e marginalizados por iniciativas conservacionistas. 

Análises de similaridade florística entre fragmentos florestais circundados por 

matrizes antropizadas têm sido aplicadas no planejamento de reservas naturais para a 

conservação e manejo da biodiversidade. Considerando que os encraves florestais 

nordestinos constituem abrigo natural de diversas espécies ameaçadas de extinção, o 

conhecimento da estrutura e da composição das comunidades vegetais e animais e suas 



11 
 

interações, além da relação destas com o ambiente ao qual se encontram inseridas, é de 

suma importância para a implementação de ações visando à diminuição da perda de 

biodiversidade e à conservação ambiental. 

Embora esses remanescentes situados sob as elevações nordestinas tenham tido 

uma grande importância como refúgios potenciais durante as oscilações secas do 

paleoclima, os estudos de biogeografia espaço-temporal e autoecologia nessas áreas 

ainda são escassos. A compreensão da distribuição espaço-temporal dos seres vivos 

depende de fatores históricos e ecológicos em conjunto (Myers & Giller, 1988; Ron, 

2000). Dentro deste contexto, conhecer as síndromes de polinização e dispersão das 

espécies encontradas nas florestas serranas é necessário para entender a origem desses 

encraves de vegetação úmida. 

Admitindo-se que a flora da Serra de Baturité pode ser considerada de origem 

atlântico-amazônica inserida na região semiárida e circundada pela caatinga, o presente 

trabalho objetivou caracterizar um remanescente florestal do maciço em termos 

autoecológicos e biogeográficos. Dessa forma, pretende-se verificar a contribuição em 

número de espécies das Florestas Amazônica e Atlântica para a composição florística, 

determinar as síndromes de dispersão e de polinização da flora do remanescente e 

comparar os caracteres com levantamentos realizados tanto na região nuclear, quanto 

em brejos de altitude.  
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Resumo 

Objetivo - Investigar a hipótese de que as serras úmidas nordestinas que recebem chuva 

de convecção forçada formam um complexo ecotonal atlântico-amazônico, atuando 

como uma área de tensão transicional entre Amazônia e Mata Atlântica influenciada 

pela caatinga adjacente.  

Localização – Nordeste do Brasil, América do Sul. 

Métodos - Foram elaboradas matrizes de abundância de espécies de plantas lenhosas 

para as diferentes formações florestais.  A fim de verificar as relações biogeográficas e a 

ordenação das áreas em relação à similaridade de espécies foram realizados três tipos de 

análises: agrupamento por UPGMA, técnica de Procedimento de Permutação de 

resposta múltipla e escalonamento multidimensional não métrico. 

Resultados – Das espécies compartilhadas entre as florestas serranas nordestinas com 

os outros domínios, as proporções encontradas de espécies pertencentes à Mata 

Atlântica e à Amazônia são semelhantes. A partir das análises estatísticas, evidencia-se 

a formação de dois grupos. Um grupo é constituído de formações secas ou sazonais, 

com áreas de Caatinga e duas florestas serranas. O outro, forma um gradiente entre 

Amazônia, Florestas Serranas e Mata Atlântica, demonstrando claramente a existência 

de uma ligação histórica entre esses ambientes. 

Conclusões - O compartilhamento de espécies entre os domínios indica que houve 

condições ambientais adequadas durante o Pleistoceno tardio para permitir o 

intercâmbio entre as floras Amazônica e Atlântica, gerando ambientes ecotonais.  

Palavras-chave – Ecótono, gradiente ambiental, biogeografia histórica, 

compartilhamento de espécies, nMDS, Pleistoceno. 

 

Abstract 

Aim - Investigate the hypothesis that moist northeastern mountain forests that receive 

rain forced convection form a complex ecotone atlantic-amazon, acting as a tension 

transitional area between the Amazon and Atlantic Forest, influenced by adjacent 

Caatinga. 

Location - Northeastern Brazil, South America. 

Methods – Abundance matrices of woody plants were prepared for the different forest 

types. In order to verify the relationships and the ordination of biogeographic areas in 

relation to species similarity were performed three experiments: cluster analysis by 
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UPGMA, multiple response permutation proceeding and non-metric multidimensional 

scaling. 

Results – A similar proportion of species of Atlantic and Amazon forest was found 

when we analyse the species shared between the northeastern florestas serranas with 

other areas. From statistical analysis, it is evident the formation of two groups. One 

group consists of dry or seasonal formations, with areas of Caatinga and two mountain 

forests. The other, forms a gradient between Amazon, mountain forest of Northeast and 

Atlantic Forests, clearly showing the existence of a historical connection between these 

environments. 

Main conclusions - The sharing of species between these areas indicates the existence 

of adequate environmental conditions during the late Pleistocene to allow the exchange 

between the Amazon and Atlantic floras, generating transitional environments. 

Keywords – Ecotone, environmental gradient, historical biogeography, species sharing, 

NMDS, Pleistocene. 

 

Introdução 

A atual configuração fitogeográfica da América Latina é derivada das oscilações 

climáticas ocorrentes no período Quaternário (Bigarella et al., 1975; Bigarella & 

Andrade-Lima, 1982), onde eventos paleoclimáticos e geomorfológicos foram 

responsáveis pela alta diversidade biológica e pelo histórico de retração e expansão de 

formações vegetais nos neotrópicos (Gentry, 1982; Whitmore & Prance, 1987; Prado & 

Gibbs, 1993; Oliveira-Filho & Ratter, 1995). Nesse contexto, as flutuações do clima são 

fundamentais para compreender os padrões de distribuição, dispersão, vicariância, 

extinção e diversificação dos táxons (Ledru et al., 2007; Zemlak et al., 2008). 

No Brasil, as florestas tropicais são representadas pela floresta Amazônica e 

Atlântica, espacialmente separadas por vegetações mais abertas de Caatinga, Cerrado e 

Pantanal. A floresta Amazônica, no Brasil, abrange as bacias fluviais desde o Alto 

Orinoco, situado no estado do Amazonas até o Baixo Tocantins, no Pará (Pires, 1953), 

além de regiões pré-amazônicas no extremo oriental, como o estado do Maranhão. 

Originalmente, a floresta Atlântica estendia-se do estado Rio Grande do Sul até o 

nordeste brasileiro, tendo como área core ou região nuclear o norte do estado de São 

Paulo e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ocupando 1 milhão de km² 

(Smith, 1962). Dentro do domínio Atlântico e Amazônico são encontradas diversas 
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fitofisionomias florestais e formações associadas ora adentrando o continente, ora se 

restringindo a uma estreita faixa litorânea de planície (Schäffer & Prochnow, 2002). 

Estudos fitogeográficos indicam que a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica 

foram anteriormente interconectadas, permitindo a troca e a distribuição de espécies 

(Cole, 1960; Andrade-Lima, 1964, 1982; Ab’saber, 1977; Behling et al., 2000), que 

podem ter ocorrido por: (1) especiação por vicariância ou (2) dispersão a longas 

distâncias. Devido à presença de fósseis característicos (mamíferos pleistocênicos 

associados a climas úmidos e registros polínicos de plantas ombrófilas), rochas calcárias 

e datações de recifes marinhos, diferentes autores afirmam a existência de períodos de 

alta umidade no Quaternário em regiões que atualmente são consideradas semiáridas 

(Arz et al., 1999; Behling et al., 2000), como o nordeste brasileiro.  

Os eventos de acréscimo de precipitação foram intensos e sincrônicos por 

apresentarem um padrão de longas fases áridas intercaladas por fases úmidas (Auler et 

al., 2004, Wang et al., 2004). Essas flutuações no clima foram suficientes para 

promover o intercâmbio de táxons ombrófilos. Após intervalos entre períodos glaciais e 

interglaciais, as florestas tropicais retornaram a sua distribuição original, gerando ilhas 

vegetacionais que permaneceram em locais de mesoclima favorável (Andrade-Lima, 

1982). Com o resfriamento adiabático e o consequente aumento da precipitação, os 

encraves florestais localizados no semiárido funcionaram como refúgios ecológicos 

(Haffer, 1969; Bigarella et al., 1975; Andrade-Lima, 1982; Prance, 1982) para 

diferentes espécies vegetais e animais, constituindo abrigo natural de diversas espécies 

ameaçadas de extinção e de espécies novas ainda não descritas (Schneider et al., 1999) 

Uma das melhores regiões para estudar a dinâmica das conexões entre a 

Amazônia e a Mata Atlântica é o Nordeste brasileiro. A cobertura vegetal dessa região é 

modulada pelo clima (Juaréz & Liu, 2001; Ferreira et al., 2001), sendo a caatinga seu 

tipo de vegetação predominante embora também sejam encontradas outras formações 

savânicas como o cerrado (Costa & Araújo 2004), o carrasco (Araújo et al. 1997) e 

formações florestais como as florestas ombrófilas densa e aberta, florestas estacionais 

semideciduais e deciduais, além de áreas de transição (Tavares et al., 2000; Tabarelli, 

2001; Melo-Santos et al., 2007; Lopes et al., 2008). 

Poucos estudos nas florestas úmidas serranas no Nordeste brasileiro enfocam 

biogeografia por meio de composição taxonômica. As análises fitogeográficas abordam 

relações entre o Centro Pernambucano de Endemismo e outras fitofisionomias florestais 

(Melo-Santos et al., 2007), relações de florestas serranas com florestas de terras baixas 
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em Pernambuco (Cavalcanti & Tabarelli, 2004) e comparações florísticas e estruturais 

entre florestas estacionais e úmidas em Pernambuco (Lopes et al., 2008). Apenas uma 

análise considerou serras úmidas do estado do Ceará (Cavalcante et al., 2000), 

entretanto, tal levantamento foi realizado com uma amostragem muito baixa para a 

região. A partir das diversas explicações existentes para a biogeografia de 

remanescentes florestais serranos, o objetivo do presente estudo é investigar a hipótese 

de que as serras úmidas nordestinas que recebem chuva de convecção forçada formam 

um complexo ecotonal atlântico-amazônico, atuando como uma área de tensão 

transicional entre Amazônia e Mata Atlântica. 

 

Material e métodos 

Os métodos biogeográficos de vicariância ou cladísticos são os mais adequados 

para a recuperação das relações históricas existentes entre diferentes áreas (Humphries 

& Parenti, 1999), partindo-se do pressuposto básico de que a distribuição de um 

determinado táxon co-varia com a sua história evolutiva (Wiley, 1988). Como há uma 

escassez de informações filogenéticas sobre táxons neotropicais (Ron, 2000), o presente 

trabalho enfocou análises florísticas baseadas em comparações de espécies 

compartilhadas entre diferentes áreas. 

Foram elaboradas matrizes de abundância de espécies de plantas lenhosas para 

seis áreas da Serra de Baturité em três cotas altitudinais distintas (400-600m, 600-800m, 

>800m a sotavento e a barlavento), constituindo o primeiro bloco de estudo. A partir da 

distribuição geográfica das espécies ocorrentes na Serra de Baturité e dos conceitos de 

domínio florístico [determinado pela flora ou conjunto de espécies vegetais de um 

determinado tipo de vegetação] e domínio fitogeográfico [determinado pelo tipo de 

vegetação e elementos florísticos autóctones de uma região natural] (Cabrera & Willink, 

1980), reuniram-se informações sobre a abundância de espécies lenhosas em quatro 

principais domínios: Amazônico - região nuclear e pré-amazônica (Bloco 2), Atlântico – 

área core (Bloco 3), Caatinga (Bloco 4) e Florestas Úmidas Serranas (Bloco 5). A 

classificação das florestas serranas como úmidas ou sazonais foi baseada em critérios de 

Veloso et al. (1991). Para esta análise, as florestas úmidas serranas foram utilizadas 

como sinônimos de brejos de altitude. 

Por meio da análise de estudos com distribuição de espécies de plantas 

vasculares em regiões biogeográficas (McLaughin, 1989; Conran, 1995; Linder et al., 

2005; Rodal et al., 2008; Melo-Santos et al., 2007), foi estabelecido um n = 8 
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levantamentos por bloco (exceto Serra de Baturité, onde foram amostradas 6 áreas) 

como critério de amostragem, totalizando 38 sítios. Os domínios foram mapeados e 

divididos em quadrículas de tamanhos iguais (Kreft & Jetz, 2010), a partir das quais 

foram sorteadas coordenadas geográficas, escolhidos os levantamentos mais próximos 

(Tabela 1) e plotados no mapa do Brasil (Figura 1). Amostras de pequenas dimensões 

foram excluídas, pois podem vir a causar distorções substanciais na análise de 

similaridade (Lennon et al., 2001; Koleff et al., 2003). 

Foram construídas matrizes de dados, onde as colunas representavam as espécies 

(abundância) e as linhas, as localidades aleatorizadas. A confirmação da validade do 

nome das espécies contidas nos levantamentos publicados bem como a abreviação dos 

autores foram realizadas por consulta a listas de verificação (Flora Neotropica e Flora 

brasiliensis), herbários especializados, centro de Referência em Informação Ambiental 

(CRIA) e dados de instituições científicas [(Royal Botanical Garden (Kew) e Missouri 

Botanical Garden (W3 Tropicos)]. 

 

Tabela 1. Levantamentos fitossociológicos selecionados para compor os blocos: 

Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga, Florestas Serranas e Serra de Baturité. PQ = 

pontos-quadrante, P = parcelas, T = transectos 

Município/Estado Código Coordenadas (S;O) Área (ha) Critério Referências 

Amazônia      

Querência/MT AM1 12º19’20’’; 52º43’29’’ 5 PQ Kunz et al. (2008)  

Paragominas/PA AM2 3º30’; 48º45’  12 P Pinheiro et al. (2007) 

Carauari/AM AM3 4º40’24”; 66º35’13” 4 T + P Silva et al. (1992) 

Maré/AM AM4 1º45’; 61º15’ 1 P Milliken (1998) 

Carauari/AM AM5 5º35'45.2"; 67º46'37.4"  4,5 T + P Lima et al. (2012) 

Afuá/PA AM6 0º09'24"; 50º23'12" 2,5 P Gama et al. (2002) 

Caracaraí/RR AM7 1°01’43”; 62°05’21” 1 P Alárcon & Peixoto (2007) 

São Luís/MA AM8 2º32’; 44º17’ 0,5 P Muniz et al. (1996) 

Mata Atlântica      

São Miguel 

Arcanjo/SP 

AT1 24°00’; 48°05’ 5,76 P Dias (2005) 

Itatiba/SP AT2 23°01’; 46°43’ 10 PQ Cerqueira (2005) 
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Silva Jardim/RJ AT3 22°30’; 42°30’ 3,6 P Borém & Oliveira-Filho 

(2002) 

Rio Bonito/RJ AT4 22°40’02’’; 42°30’21’’ 4 P Carvalho et al. (2007) 

Linhares/ ES AT5 18° 33’; 40°15’  1 P Paula (2006) 

Dionísio/MG AT6 19° 29’; 42° 38’ 2,8 PQ Lopes et al. (2002) 

Itatinga/SP AT7 18°38’35’’; 48°11’19’’ 0,42 T + P Ivanauskas et al. (1999) 

Ubatuba/SP AT8 23°20’2,9’’;44°49'56,2” 1 P Campos et al. (2011) 

Caatinga      

Santa Luzia/PB CA1 6°48’36’’; 36°57’38,8’’ 0,4 P Fabricante & Andrade  

(2007) 

Crateús/CE CA2 5°7’; 40°2’22.79” 1 P Costa & Araújo (2012) 

Aiuaba/CE CA3 6°36’01”; 40°19’19” 1,5 P Lemos (2006) 

Serra Grande do 

Norte/RN 

CA4 6º 40’; 37º 20’ 0,6 P Santana (2005) 

Floresta /PE CA5 8º 30’; 38º 17’ 7,5 P Rodal et al. (2008) 

Custódia/ PE CA6 8º 18’; 38º 35’ 7,5 P Rodal et al. (2008) 

Iguatu/CE CA7 6°19’46”; 39°22’38’’ 100 P Lima (2011) 

Iguatu/CE CA8 6º21’78”; 39º14’23’’ 200 P Lima (2011)  

Florestas serranas      

Areia/PB FS1 6º 58’ 12”; 35º 42’ 15’’  1,68 T + P Andrade et al. (2006) 

São Vicente 

Férrer/PE 

FS2 7º38’; 35º30’ 1 P Ferraz & Rodal (2008) 

Maturéia /PB FS3 6º 02’ 12”; 38º 45’ 45” 1 T + P Cunha (2010) 

Buíque/PE FS4 8º67’; 37º01’ 0,3 PQ Rodal et al. (1998) 

Catende/PE FS5 8º 63’ 59’’; 35º 77’ 74’’ 1 P Costa-Junior et al. (2008) 

Baturité/CE 

Caruaru/PE 

Triunfo/PE 

Serra de Baturité 

Guaramiranga/CE 

FS6 

FS7 

FS8 

 

1S 

4º15’; 38º35’’ 

8º 22’ 09’’; 36º 05’ 00” 

7º49’’; 38º17’  

 

4º15’32”; 38º58’51’’ 

0,9 

1 

6 

 

1 

P 

P 

P 

 

PQ 

Cavalcante et al. (2000) 

Tavares et al. (2000) 

Ferraz et al. (2003) 

 

Araújo et al. (2007) 
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Mulungu/CE 

Guaramiranga/CE 

Baturité/CE 

Guaramiranga/CE 

Pacoti/CE 

2S 

3S 

1B 

2B 

3B 

4º17’11”; 39º00’4’’ 

4º12’22”; 38º58’16’’ 

4º17’54”; 38º56’10’’ 

4º17’50”; 38º55’59’’ 

4º13’5”; 38º55’55’’ 

1 

1 

1 

1 

1 

PQ 

PQ 

PQ 

PQ 

PQ 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

 

     Figura 1: Mapa do Brasil com a representação de cada levantamento delimitado 

pelos domínios fitogeográficos. 

Com o intuito de evitar suposições e resultados enigmáticos, neutros ou que não 

reflitam verdadeiramente o compartilhamento histórico-biogeográfico (Rosen, 1992; 

Ron, 2000), foram respeitadas diversas premissas para o estabelecimento das relações: 

(1) O conjunto de dados foi elaborado a partir da abundância absoluta de espécies como 

um caráter de critério objetivo a fim de reduzir uma variedade de classificações 

(Lambshead & Paterson, 1986), uma vez que espécies ocasionais têm seu peso reduzido 

na amostra; (2) Para não ignorar o caractere escolhido a partir da distância entre as 

matrizes (Nel et al., 1998), foi obedecida a proporcionalidade entre tamanho da área e 

critérios de inclusão fitossociológicos para evitar erros de amostragem (Kreft & Jetz, 
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2010); (3) A diversidade e a riqueza de espécies em cada área foi utilizada para critérios 

comparativos; (4) A ordenação com os dados quantitativos foi utilizada para capturar o 

padrão apresentado pelas espécies mais abundantes, pois estas terão as maiores 

contribuições para as diferenças entre sítios de coleta.  

Mediante um diagrama de Venn, representamos as espécies exclusivas do 

encrave florestal cearense, as comuns e exclusivas aos outros domínios e as comuns 

entre a Serra de Baturité e cada uma dos demais domínios, com a finalidade de 

demonstrar o compartilhamento de espécies existente entre as diferentes áreas. Como os 

dados foram extraídos de levantamentos quantitativos (fitossociológicos), as 

informações condensadas foram plotadas no Diagrama de Venn e devem ser 

consideradas como um meio de avaliar quantitativamente as relações florísticas entre os 

domínios fitogeográficos (Oliveira-Filho & Ratter, 1995). Os cálculos foram realizados 

com o auxílio do pacote estatístico R (R Development Core Team, 2010). 

A fim de visualizar os padrões de semelhança entre as áreas e atingir uma maior 

precisão na análise dos resultados obtidos, foi utilizado um conjunto de métodos para 

estabelecer as relações de similaridade florística: 

1) Antes de aplicar métodos de ordenação e agrupamento, uma medida 

apropriada deve ser selecionada para mensurar as distâncias entre pares e entre estes e 

os grupos. Foi utilizado o índice de Sørensen/Bray-Curtis como medida de 

dissimilaridade nas análises, uma vez que considera tanto a riqueza quanto a diferença 

na composição de espécies (Koleff et al., 2003). 

2) Como as regiões biogeográficas são hierarquicamente organizadas por grupos 

(Escalante, 2009) e as suas relações podem ser altamente informativas sobre ligações e 

processos, foi realizada uma análise de agrupamento (Kent & Coker, 1992) pelo método 

par-grupo por médias não-ponderadas (UPGMA). O UPGMA produz um arranjo 

hierárquico de classificação das áreas representado por um dendograma que fornece um 

ponto de partida para futuras inferências evolutivas sobre as relações entre áreas e 

padrões de vicariância e dispersão. A representatividade deste dendograma foi avaliada 

por correlação cofenética entre as distâncias originais e as distâncias entre as áreas no 

dendograma. 

3) Foi aplicada a técnica de Procedimento de Permutação de Resposta Múltipla 

(MRPP) com o objetivo de avaliar a distância e similaridade de grupos com amostras de 

tamanhos diferentes. Essa análise não-paramétrica mede a heterogeneidade observada 

da ocorrência de espécies dentro dos diferentes grupos em relação à heterogeneidade 
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esperada com base na distribuição aleatória de espécies entre os grupos (McCune & 

Mefford, 2011). Nesse estudo, a MRPP testa a hipótese de não haver diferenças na 

composição de espécies presentes nos diferentes domínios fitogeográficos. É obtido um 

valor “A” (chance-corrected within-group agreement) que descreve o tamanho do 

efeito, variando num intervalo de -1 a +1 (Zimmerman et al., 1985). 

4) As áreas foram ordenadas em relação à similaridade de espécies por análise 

de escalonamento multidimensional não-métrico (nMDS). Esta técnica parte de uma 

configuração inicial de pontos (áreas) alocados ao acaso em um número reduzido de 

dimensões. Com base nesta distribuição inicial, são calculadas novas distâncias, que são 

comparadas às originais e, mediante procedimento interativo, as diferenças entre essas 

matrizes são minimizadas com o uso da estatística stress (S) (Clarke & Warwick, 2001). 

 As análises acima descritas foram realizadas com a utilização do software 

estatístico PC-ORD 6.0 (McCune & Mefford, 2011). As matrizes de dados estão 

disponíveis a partir de solicitação aos autores. 

 

Resultados 

Foi caracterizada a distribuição de 1628 espécies e 469 gêneros de plantas 

lenhosas ocorrentes nas 38 áreas de estudo. As espécies que ocorriam em apenas uma 

localidade e as que foram amostradas em todas foram excluídas das matrizes de 

ordenação, totalizando 1347 espécies e 399 gêneros representativos. O Diagrama de 

Venn (Fig.2) oferece uma avaliação direta da relação, composição e padrões para a flora 

de espécies lenhosas nas diferentes áreas analisadas.  

Foi observado que Amazônia e Mata Atlântica possuem particularidade na 

composição florística, uma vez que apresentam, respectivamente, 34,8% e 26,9% de 

espécies exclusivas. A Caatinga é um domínio que possui espécies endêmicas bem 

adaptadas às suas condições, uma vez que, mesmo possuindo uma quantidade 

relativamente menor de espécies, 67 espécies ocorrem exclusivamente em suas áreas. 

Tanto a Serra de Baturité quanto as Florestas Serranas possuem um grau de endemismo 

reduzido quando comparadas às demais, com 14 e 15 espécies respectivamente, o que 

nos permite concluir que grande parte de suas espécies são compartilhadas entre os 

diferentes domínios. De 367 espécies observadas para as florestas serranas, 81,2% são 

comuns a outros domínios, mostrando a característica de transição existente nessas 

regiões. Quantidade semelhante, 73,8%, é também compartilhada entre a Serra e 

Baturité e os outros domínios.  
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Figura 2: Compartilhamento de espécies entre as áreas por meio de um Diagrama de 

Venn com 5 variáveis. AM: Amazônia, AT: Atlântica, CA= Caatinga, SB: Serra de 

Baturité, FS: Florestas Serranas. 

 

Do total de espécies analisadas, nenhuma possui distribuição generalista por 

todos os domínios fitogeográficos. Mata Atlântica e Amazônia compartilham a 

ocorrência de 78 espécies, enquanto que Caatinga compartilha 7 e 3 espécies, 

respectivamente, com esses domínios. Esses números explicam a distribuição de 

espécies de comportamento mais generalistas em áreas que possuem condições 

climáticas semelhantes. Por outro lado, das 357 espécies compartilhadas entre Florestas 

Serranas (excluindo a Serra de Baturité) e outros domínios, 47,9% são com Mata 

Atlântica, 45,1% são com Amazônia e 7% com Caatinga. Números similares são 

encontrados para a Serra de Baturité, 42,5%, 39,4% e 18,1% respectivamente. Com a 

união de Florestas Serranas e Serra de Baturité, pertencentes ao mesmo domínio, as 

proporções de compartilhamento encontradas são análogas.  

Os resultados obtidos a partir da observação do Diagrama de Venn são 

corroborados pela análise de cluster (Fig. 3). O dendograma gerado por UPGMA 

demonstra um arranjo hierárquico bem delineado entre os diferentes blocos. Foram 
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gerados dois grupos principais: A) grupo formado pelas áreas de 400-600m e 600-800m 

à sotavento da Serra de Baturité, todas as áreas de Caatinga (Santa Luzia/PB, Crateús, 

Iguatu e Aiuaba/CE, Floresta/PE, Custódia/PE e Serra Grande do Norte/RN) e duas 

áreas de Florestas Serranas (Triunfo e Buíque/PE); B) grupo formado pelas cotas de 

400-600m, 600-800m à barlavento e acima de 800m à barlavento e sotavento da Serra 

de Baturité, seis florestas serranas (Areia e Maturéia-Mãe D’água/PB, São Vicente de 

Férrer, Catende e Caruaru/PE e Baturité/CE), todas as áreas de Mata Atlântica (São 

Miguel Arcanjo, Itatiba, Itatinga e Ubatuba/SP, Silva Jardim e Rio Bonito/RJ, 

Dionísio/MG e Linhares/ES) e todas as áreas de Amazônia (Querência/MT, Carauari e 

Maré/AM, Paragominas e Afuá/PA, Caracaraí/RR e São Luís/MA). 

 

Figura 3: Dendograma de similaridade entre as áreas, obtido pelo método par-grupo por 

médias não ponderadas (UPGMA) com índice de Sørensen/Bray-Curtis, mostrando a 

classificação hierárquica entre as 38 áreas de estudo. As áreas estão identificadas pelo 

código encontrado na Tabela 1. 

Em um recorte maior (17,5% de informação), mais grupos são formados: C) 

todas as áreas de Caatinga, áreas de 400-600m e 600-800m a sotavento da Serra de 

Baturité e a floresta serrana de Triunfo/PE; D) floresta serrana de Buíque/PE; E) todas 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
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as áreas de Mata Atlântica, cotas de 400-600m, 600-800m à barlavento e acima de 

800m à barlavento e sotavento da Serra de Baturité, seis florestas serranas (Areia e 

Maturéia-Mãe D’água/PB, São Vicente de Férrer, Catende e Caruaru/PE e Baturité/CE) 

e uma área amazônica (São Luís/MA); F) Amazônia de Querência/MT; G) áreas de 

Amazônia (Carauari e Maré/AM, Paragominas e Afuá/PA e Caracaraí/RR). 

A partir dos dados, observa-se uma divisão em grupos de áreas mais secas (A) e 

grupos de áreas mais úmidas (B). Dentro do grupo mais úmido, há ainda uma 

subdivisão entre áreas de florestas serrana, floresta atlântica e floresta amazônica, com 

exceção da área pré-amazônica de São Luís/MA (AM8). A tabela 2 mostras os dados 

climáticos médios anuais de temperatura e pluviosidade para os domínios. O 

dendograma exposto na figura 2 é bem representativo (correlação cofenética = 0.9179), 

o que indica que as distâncias entre as áreas reais são bastante semelhantes às distâncias 

entre as áreas no dendograma. 

Tabela 2. Médias anuais de temperaturas máxima e mínima e pluviosidade para 

os quatro diferentes tipos de domínios. Dados obtidos pelo software DIVA-GIS 

(Hijmans et al., 2002). 

Domínio Tmin(
o
C) Tmax (

o
C) Precipitação (mm) 

Amazônico 21.8 31.4 2413.4 

Atlântico 16.3 26.7 1418.4 

Caatinga 19.8 29.6 595.1 

Florestas Serranas 18.2 27.1 1301.4 

 

A técnica de MRPP comprova que os cinco blocos apresentam uma 

heterogeneidade de espécies, havendo variação significativa em relação à composição 

de espécies nas diferentes áreas (A=0,53; p<0,001). O resultado dessa análise dá suporte 

para a realização das comparações e ordenações entre os blocos, uma vez que a 

composição de espécies difere entre os grupos como esperado em relação ao acaso. 

 O nMDS capturou grande parte da variação dos padrões entre as diferente áreas 

e grupos analisados (eixo 1=80,6%, eixo 2=64,7%). O eixo 1 demonstra a diferença 

entre dois padrões distintos (Fig.4), a junção de áreas com um clima mais seco, como as 

caatingas, duas florestas serranas (FS4 e FS8) e duas áreas de altitudes mais baixas a 
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sotavento da serra de Baturité (1S E 2S), e a união de áreas com um clima mais ameno e 

úmido, representadas pelas Florestas Amazônicas, Mata Atlântica, seis Florestas 

Serranas (FS 1,2,3,5,6 e 7) e quatro áreas da serra de Baturité (3S, 1B, 2B, 3B). O eixo 

2, por outro lado, mostra um gradiente visível entre as áreas úmidas: Amazônia-

Florestas Serranas-Atlântica (Fig. 3). 

 O valor de stress (S) para o nMDS foi de 0,1356 (2 dimensões), portanto, menor 

é a distorção nos dados e melhor a representação das distâncias graficamente. De acordo 

com Clarke & Warwick (2001), quando o valor de stress varia entre 0,1 e 0,2, faz-se 

necessária a sobreposição entre a análise de agrupamento e o nMDS para que se 

verifique a mútua conformidade e consistência entre as duas representações. Pela 

comparação do dendograma (Fig. 3) e do gráfico do nMDS (Fig. 4), observa-se a 

complementariedade dos dados, já que fica clara a distinção entre os grupos A e B na 

Figura 3, onde formam blocos separados. Além disso, o grupo D, representado pela 

FS4, é a área mais distante graficamente das outras áreas secas, e há uma relação 

gradual entre os grupos E, F e G. 

 

Figura 4: Escalonamento multidimensional não métrico para as 38 áreas analisadas 

nesse estudo. O grupo de áreas mais secas está demarcado por um polígono. O gradiente 

entre áreas úmidas é representado por uma linha curva. 
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Discussão 

Devido ao longo isolamento geológico e evolutivo das principais florestas 

serranas e da atual limitação para dispersão (Briggs, 1989; Cox & Moore, 1993, Cox, 

2000), seria de se esperar uma flora muito distinta dos outros domínios. No entanto, a 

forte conexão, as separações em grupos distintos e a existência de gradientes entre as 

áreas analisadas comprovam a hipótese de que as florestas tropicais Amazônia e 

Atlântica foram anteriormente conectadas através do nordeste brasileiro. Os resultados 

indicam que a composição de espécies nas florestas serranas não é constituída por 

dispersão aleatória a longas distâncias, mas sim devido ao isolamento de populações em 

consequência das flutuações climáticas ocorridas durante o Terciário e Quaternário 

(Auler et al., 2004, Wang et al., 2004). A dispersão a longa distância tem menor 

influência na estruturação das espécies intracontinentais (Cracraft, 1991). 

O efeito rain shadow (evolução da erosão e cadeias montanhosas) durante os 

processos de formação de montanhas ou planaltos (Galewsky, 2009) levou à formação 

de refúgios ou zonas de barreira em algumas regiões, contribuindo para a diferenciação 

de espécies por vicariância. Os intervalos entre períodos glaciais e interglaciais no 

Pleistoceno ocasionaram interações competitivas e isolamentos de espécies (Haffer, 

2008) na região semiárida do Brasil. As espécies vegetais amazônicas e atlânticas 

adaptadas ao clima úmido dispersaram-se durante a expansão e isolaram-se nestas 

florestas em topos de serra com a retração das áreas úmidas, e isso é comprovado pelo 

alto grau de compartilhamento entre a composição de espécies de florestas serranas com 

Amazônia e Atlântica (Fig. 2; Prado, 1982).  

A heterogeneidade da flora e da fisionomia dos diferentes tipos vegetacionais do 

semiárido nordestino varia em função de dois gradientes de umidade. No sentido Norte 

– Sul manifesta-se em uma diminuição das precipitações e no Oeste - Leste, se expressa 

com um aumento do efeito da continentalidade, entretanto, para florestas serranas, 

acrescenta-se as variações topográficas que contribuem para a geração de gradientes 

vegetacionais (Ferraz & Rodal, 2008; Rodal et al., 2008). 

A classificação resultante para os diferentes grupos gerados nesse estudo 

produziu regiões biogeográficas com uma semelhança interna máxima. A mistura de 

táxons existentes nas oito áreas de refúgios nordestinos analisadas foi formada a partir 

de colonizadores facilmente dispersos, tais como, as espécies amazônicas Abarema 

jupunba (Willd.) Britton & Killip (Leguminosae), Eugenia moschata (Aubl.) Nied. ex 

T.Durand & B.D.Jacks. (Myrtaceae) e Cecropia palmata Willd. (Urticaceae), e as 
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atlânticas Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record (Leguminosae), Alseis 

floribunda Schott (Rubiaceae) e Sorocea hilarii Gaudich. (Moraceae). Estas espécies 

foram compartilhadas entre suas áreas de origem e as florestas serranas. 

A influência da caatinga é demonstrada pela existência de espécies endêmicas da 

savana semiárida nas florestas serranas (i.e. Cereus jamacaru DC. - Cactaceae, Croton 

blanchetianus Baill., Jatropha mollissima (Pohl) Baill.- Euphorbiaceae; e Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. - Leguminosae), que se adaptam às características ambientais 

mais amenas e exploram recursos de diferentes formas. Andrade-Lima (1981) denomina 

esse fenômeno de efeito inverso, também encontrado para florestas serranas nos estados 

de Paraíba e Pernambuco, onde o planalto da Borborema funciona como uma barreira 

geográfica separando as floras úmida e seca (Rodal et al., 2008). Segundo Baselga et al. 

(2007), a substituição de espécies por outras ao longo de gradientes biogeográficos 

configura-se como uma consequência de diferenças ecológicas, históricas e espaciais 

entre os locais. 

Uma vez que áreas distantes estão próximas no dendograma (Fig. 3), as relações 

de similaridade descritas não dependem somente da distância geográfica entre os locais, 

não refletindo somente condições ecológicas e espécies compartilhadas entre os locais, 

mas também uma evidência histórica de intercâmbio entre floras (Rosen, 1988). 

Algumas florestas serranas pertencem ao Bloco A (1S, 2S, FS4 e FS8), mais seco (Figs. 

3 e 4) por compartilharem espécies e condições climáticas semelhantes à Caatinga. As 

áreas 1S e 2S localizam-se na região a sotavento da Serra de Baturité, que sofre 

influência de forte sazonalidade pluviométrica, além de apresentar características 

ambientais semelhantes à caatinga, como solos de profundidade rasa com pH alto, 

temperaturas com máximas e mínimas acima da média das florestas serranas e 

pluviosidade anual concentrada em poucos meses do ano e abaixo da média das 

florestas serranas (Mantovani, 2006 - Tab. 2). 

A localidade de Buíque/PE (FS4) adequa-se às características de brejo de 

altitude, no entanto, assemelha-se com as áreas de caatinga, pois o levantamento 

realizado por Rodal et al. (1998) foi realizado em cotas altimétricas inferiores a 600m. 

Nessa altitude, a pluviosidade é condensada em poucos meses e as características 

climáticas e edáficas permitem o estabelecimento de espécies da caatinga circundante. É 

notável a variação do clima em função de alterações altitudinais, havendo maior 

estacionalidade nas regiões de base e umidades mais elevadas em maiores altitudes 

(Araújo, 2007).  
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A influência antrópica foi extremamente determinante no alto grau de 

semelhança de Triunfo/PE (FS8) com áreas de caatinga, uma vez que essa área possui 

grande parte da sua vegetação substituída por culturas e plantas nativas da caatinga para 

atividades pecuárias. Tabarelli & Santos (2004) têm apontado que extirpações locais 

impulsionadas por intervenções humanas em paisagens naturais têm sido uma das 

principais forças ecológicas que moldam a ocorrência de espécies nestes enclaves 

florestais. 

A proximidade florística entre as áreas de florestas serranas dá suporte à 

hipótese de que os enclaves florestais do nordeste do Brasil constituem uma unidade 

biogeográfica que possui origem e características comuns. Todavia, dependendo da cota 

altitudinal e das condições de umidade dos ventos (vertentes barlavento ou sotavento), 

esses enclaves podem estabelecer florestas ombrófilas densas montanas e submontanas 

ou florestas estacionais semideciduais, respectivamente (Mantovani, 2006), as quais 

possuem relações florísticas diferenciadas, uma vez que a associação espaço-temporal 

entre clima e vegetação conduz a uma distribuição descontínua de espécies (Fortelius et 

al., 2002; Oliveira-Filho et al., 2006; Graham & Fine, 2008). 

A semelhança entre as florestas úmidas e a formação de um gradiente de 

espécies demonstra que as florestas serranas são historicamente representativas. 

Ligações históricas entre esses domínios fitogeográficos são explicadas por diversos 

autores, alguns demonstrando rotas biogeográficas e relações entre os brejos e 

Amazônia (Andrade-Lima, 1966; Bigarella et al., 1975; Melo-Santos et al., 2007) e 

outros indicando que as florestas serranas são resquícios de floresta Atlântica (Rodal, 

2008; Silva & Casteletti, 2003; Tabarelli et al., 2004). Estes resultados não devem ser 

considerados excludentes, mas sim complementares, servindo para fundamentar a 

existência de um gradiente de transição entre Amazônia e Mata Atlântica no Nordeste. 

Dados palinológicos para o domínio semiárido evidenciaram cinco principais mudanças 

na vegetação e clima durante os últimos 11.000 anos, mostrando que durante o 

Pleistoceno (10,990-10,000 anos AP), a zona de pólen continha registros fósseis tanto 

da Amazônia quanto da Mata Atlântica (Behling et al., 2000) sugerindo a existência de 

condições climáticas úmidas e temperaturas mais reduzidas que permitiram essa 

coexistência florística.  

As descontinuidades na composição e ocorrência de espécies podem ser diluídas 

em zonas de transição ecológicas em larga escala ou em regiões onde a biota possui 

uma mistura histórica (Stehli & Webb, 1985; Vermeij, 1991). A formação de um 



35 
 

gradiente entre Amazônia-Brejos-Atlântica (Fig. 3) comprova a hipótese desse estudo 

de que as florestas serranas configuram-se como um complexo ecotonal amazônico-

atlântico. A existência dessa taxa de variação de espécies em uma determinada direção 

ao longo de uma dimensão espacial pode ter sido causada, antigamente, por eventos de 

especiação parapátrica, onde fortes gradientes ambientais promovem diferenciação 

populacional, devido a adaptações locais a pressões seletivas.  

Em síntese, os estudos palinológicos realizados na Caatinga, a comprovação de 

rotas biogeográficas amazônicas e atlânticas no Nordeste e o compartilhamento de 

espécies entre os domínios indicam que houve condições ambientais adequadas durante 

o Pleistoceno tardio para permitir o intercâmbio entre as floras Amazônica e Atlântica, 

gerando ambientes ecotonais.  

Com o intuito de melhor compreender a evolução e a dinâmica das florestas 

úmidas no nordeste brasileiro é necessária uma pesquisa forte e integrada que combine: 

i) inventários florísticos em áreas críticas e excluídas cientificamente, ii) estudos 

filogenéticos e filogeográficos de táxons indicadores, iii) síndromes de dispersão de 

elementos da flora, iv) dados palinológicos e v) informações geoclimáticas. 
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Resumo 

Muitas pesquisas têm discutido sobre os processos históricos e os fatores ambientais 

que influenciam na formação de comunidades vegetais em florestas tropicais. A 

distribuição de espécies pode resultar de vários fatores ambientais, incluindo a 

capacidade de reproduzir e dispersar, fatores bióticos e abióticos e o acaso, que poderia 

atuar simultaneamente. O objetivo do trabalho é descrever os padrões de influência 

ambiental sobre a distribuição das espécies em florestas montanhosas do semiárido 

brasileiro. Os enclaves florestais do Nordeste são rodeados por vegetação caatinga e 

conhecidos como brejos de altitude. Foram determinados 12 tipos de preditores 

ambientais: elevação, declividade, precipitação média anual, temperatura média anual, 

pH, capacidade de troca catiônica,  soma de bases, argila total, carbono orgânico, 

nitrogênio, diversidade de taxa e dispersão zoocórica. Os dados foram analisados com 

NMDS, MAM’s e CCA. O modelo de carbono orgânico-zoocoria explicou 39% de 

correlação entre as variáveis de resposta e as variáveis explicativas. Os valores dos 

eixos da CCA indicam que a probabilidade explicada pelo modelo carbono orgânico-

zoocoria é maior do que seria esperado por acaso. A análise de CCA e NMDS revela 

uma formação de quatro grupos diferentes. Proporcionalmente existem mais espécies 

dispersas por animais e menos espécies dispersas por vento em altas altitudes de uma 

floresta de montanha, a prevalência diferencial desta categoria é provavelmente o 

resultado de adaptações ecológicas para nichos sucessionais. A abundância de carbono 

orgânico no solo afeta e é afetada pela produção de plantas, assim, as áreas com solos 

eutróficos correspondem a altos níveis de matéria orgânica. Os preditores zoocoria e 

carbono orgânico edáfico com seus processos ecológicos associados determinam o 

nicho dessas espécies. 

 

Palavras-chave: nicho, carbono orgânico, zoocoria, modelo, preditores. 

 

Abstract 

Much research has discussed on historical processes and environmental factors in 

shaping community vegetation in tropical forests. The species distribution may result 

from several environmental factors, including the ability to reproduce and disperse, 

biotic and abiotic factors, and chance, which could act simultaneously. We aim to 

describe the patterns of environmental influence on species distributions at mountain 

forests of Brazilian semiarid. The Northeast forest enclaves are surrounded by caatinga 
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semiarid vegetation and known as brejos de altitude. We determined 12 types of 

environmental predictors: elevation, slope, average annual rainfall, average annual 

temperature, pH, cation exchange capacity, sum of bases, total clay, organic carbon, 

nitrogen, diversity of taxa and zoochoric dispersal. We analyse the data with nMDS, 

MAM’s and CCA. The model Zoochory-Organic Carbon explained 39% correlation 

between the response variables and explanatory variables. The eigenvalues of CCA give 

an indication as to whether the amount of the probability explained by the zoochory-

organic carbon is larger than would expected by random chance. The CCA and nMDS 

analysis reveals a formation of 4 different groups. There are proportionally more 

animal-dispersed species and fewer wind-dispersed species in the high elevation of a 

mountain forest, the differential prevalence of this category is most probably the result 

of ecological adaptations to successional niches. The abundance of organic C in the soil 

affects and is affected by plant production, so the areas with eutrophic soils corresponds 

to high levels of organic matter. The zoochory and soil organic carbon predictors with 

their associated ecological processes determine the niche of these species. 

 

Keywords: niche, organic carbon, zoochory, model, predictors. 

 

Introduction 

Throughout the centuries, humans have observed and recorded consistent 

relationships between species distributions and the physical environment. A 

fundamental issue to understand the distribution of species is realizing how 

environmental drivers, disturbance processes and local site factors interact to regulate 

patterns, interchanges and relationships in biological communities. The distribution of 

vegetation is largely controlled by climate factors like precipitation and sunlight (Currie 

& Paquin 1987), which influence the water and energy balancing of plants (Cavender-

Bares & Bazzaz 2000), by historical characters such as geographical dispersal 

(Svenning & Skov 2005), migration and vicariant speciation and by soil character. 

Much research has discussed on historical processes and environmental factors 

in shaping community vegetation in tropical forests (Chust et al. 2006; Hubbell 2001; 

Phillips et al. 2003; Potts et al. 2002). However, no one answer which factor is more 

important in this determination (Bohlman et al 2008). Instead, the importance of 

different factors varies by region where, and even at different spatial scales in the same 

place (Normand et al. 2006). On a more local scale, this distribution may result from 
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several environmental factors, including species ability to reproduce and disperse 

(Kohyama 1993, Pons & Pausas 2006), biotic and abiotic factors, and chance, which 

could act simultaneously (Urich 2004, Chase 2007, Pérez-Ramos et al. 2010, 

Götzenberger et al. 2011). Thus, non-random spatial distributions of contemporary 

populations may have different causes.  

The biotic factors predicts that interactions among species, the historical 

contingent and the arrival of species (Chase 2003, Ejrnæs et al. 2006) influence the co-

occurrence, which may leave a spatial division (Callaway & Walker 1997, Bolker et al. 

2003, Silva et al., 2010). This spatial assignment of a population is commonly attributed 

to a competition among species (Ejrnæs et al. 2006, Austin, 2007, Perry et al. 2009). 

Positive interactions, such as facilitation, may lead to spatial aggregation of the 

population and permit coexistence (Callaway 1995, Bruno et al. 2003). The mode, 

dispersor agents and distance of propagules dispersal collaborate strongly to the 

establishment and growth of plant species, contributing to the spatiotemporal 

distribution (Namba 1980, Nathan & Muller-Landau 2000, Seidler & Plotkin, 2006). 

Abiotic factors or environmental filters, mainly those related to edaphic factors, 

are important determinants of the spatial distribution of plant populations (Clark et al. 

1999, Hall et al. 2004, Russo et al. 2005).  The spatial distribution of species reveals 

how resources are used by the different populations and how they avoid the local 

extinction, ensuring the reproductive success (Condit et al. 2000, Götzenberger et al. 

2011). Environmental predictors and the associated ecological processes will determine 

the species responses on the nature (Austin 2007). The actual knowledge about the 

ecophysiological and biophysical processes that drive the relationships between species 

and their environment can be showed the potential variables which describe the species 

distributions (Huntley et al., 1995; Guisan and Zimmermann, 2000; Austin, 2005). 

Some ecological theories point that species distributions are determined by 

environmental variables, and that these variables can be estimated (Austin, 2007). Plant 

species can respond to an environmental gradient and to the resources availability 

(Giller, 1984; Huston, 2002), with the shaping of distinct niches. Niche-assembly theory 

(MacArthur 1965, MacArthur and Levins 1967) explain that environmental conditions 

or filters are very important for the establishment of individuals (John et al. 2007), 

where each specie is a better competitor in its own niche (Wright 2002). According to 

the niche-assembly theory, environmental variation may be crucial and limitation for the 

distribution of tropical trees (Russo et al. 2005). Tilman (2004) classifies environmental 
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influence as a biological limit to the stochastic niche theory, where invading species 

become established only if their propagules can survive stochastic mortality while 

growing to maturity on the resources left unconsumed by established species.  

Niche differentiation implies the existence of favourable microsites for plant 

recruitment and establishment, but the number of niche space available is different 

among habitats (Terborgh 1973). Thus, favourableness can directly influence individual 

distribution. Although many authors have described associations between plant 

distribution and habitat variables (e.g., Clark and Clark 1992, Clark et al. 1999, Hall et 

al. 2004, Russo et al. 2005, Paoli et al. 2006, Comita et al. 2007, Getzin et al. 2008), it 

is difficult to distinguish the importance of niche and dispersal process acting on species 

distribution at fine spatial scale (John et al. 2007). In the mountain forests at Brazilian 

north-eastern, there are no studies with detailed soil and floristic data examines the 

relationship between environmental variables and vegetation species. 

Here, we describe the patterns of environmental influence on species 

distributions at mountain forests of Brazilian semiarid and address two questions: What 

is the relative role of environmental variables in shaping floristic distribution? Which 

biotic, soil and topographic variables are most important? In particular, we examined 

how the proportion of species varied among different tropical mountain forests 

communities with distinct environmental characters. 

 

Methods 

Study area 

The Brazilian Northeastern forest enclaves are surrounded by woody savanna 

(Woodward et al., 2004, regionally known as caatinga) and localy known as brejos de 

altitude (Silva & Casteletti, 2003). According Tabarelli & Santos (2004), these 

mountainous forests are located in the highlands with altitudes between 600 and 1100m 

and receive on average 1200mm of rain per year due to orographic effect. Abundance 

matrix of abundance of woody plant species were prepared to six areas of the Baturité 

Sierra (Ceará state), at different altitudes (400-600m, 600-800m, > 800m to leeward and 

windward) and eight mountainous forests in Pernambuco and Paraíba states (Table 1). 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1146609X12000902#bib58
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Table 1. Phytosociological surveys of different mountain forests used in this study. 

Code: MF – mountain forests, L – leeward, W - windward 

City/State Code Geographic coordinates (S;W) References 

Florestas serranas    

Areia/PB MF1 6º 58’ 12”; 35º 42’ 15’’ Andrade et al. (2006) 

São Vicente Férrer/PE MF2 7º38’; 35º30’ Ferraz & Rodal (2008) 

Maturéia /PB MF3 6º 02’ 12”; 38º 45’ 45” Cunha (2010) 

Buíque/PE MF4 8º67’; 37º01’ Rodal et al. (1998) 

Catende/PE MF5 8º 63’ 59’’; 35º 77’ 74’’ Costa-Junior et al. (2008) 

Baturité/CE 

Caruaru/PE 

Triunfo/PE 

Serra de Baturité 

Guaramiranga/CE 

Mulungu/CE 

Guaramiranga/CE 

Baturité/CE 

Guaramiranga/CE 

Pacoti/CE 

MF6 

MF7 

MF8 

 

1L 

2L 

3L 

1W 

2W 

3W 

4º15’; 38º35’’ 

8º 22’ 09’’; 36º 05’ 00” 

7º49’’; 38º17’ 

 

4º15’32”; 38º58’51’’ 

4º17’11”; 39º00’4’’ 

4º12’22”; 38º58’16’’ 

4º17’54”; 38º56’10’’ 

4º17’50”; 38º55’59’’ 

4º13’5”; 38º55’55’’ 

Cavalcante et al. (2000) 

Tavares et al. (2000) 

Ferraz et al. (2003) 

 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

Araújo et al. (2007) 

 

Selection of abiotic and biotic variables 

Environmental predictors were selected with the comprehension of known 

ecological, ecophysiological and biophysical processes and availability that the 

variables show correlations with species distributions and may act as surrogates for 

more proximal variables predictors, which can be indirect, direct and resource variables 

(Austin and Smith, 1989; Huston, 1994, 2002; Guisan and Zimmermann, 2000). 

Recognition of the nature of the predictor helps to define the type of response to be 

expected, and evaluation of species niche models should incorporate a test of whether 

the shape of the response to an environmental predictor is consistent with expected 

ecological theory (Austin, 2007).  

These predictors were our explanatory variables. We determined 12 types of 

predictors divide into four classes: topographics (elevation and slope), climatics (rainfall 

and average temperature), edaphics (pH, cation exchange capacity, sum of bases, total 

clay, organic carbon and nitrogen) and biotics (diversity and zoochory). The response 
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variable was the abundance data that was widely available in vegetation studies from 

phytosociological data. 

The climate, topography and soil data were compiled from a number of data 

bases and are available from the WorldClim program (Hijmans et al., 2005), these 

bioclimatic variables were obtained at 1 km spatial resolution. The databases used to 

produce these climate metrics were obtained from the Global Historical Climatology 

Network (GHCN), the United Nations Food and Agricultural Organization (FAO), the 

world Meteorological Organization (WMO), and the International Center for Tropical 

Agriculture (CIAT), R-HYdronet, and additional country-based stations. The station 

data were interpolated to climate surfaces by using three independent variables (latitude, 

longitude and elevation).  

The diversity was measured by Shannon Diversity Index (Magurran, 1988), 

which accounts for both richness and evenness of the 14 study areas. To determine the 

dispersion syndrome were performed field trips to collect reproductive material for the 

purpose of proving the syndromes, literature reviews for each species (or closely related 

species or genus) that were sampled and consulting experts to give more security and 

reliability. Were classified according to Pijl (1982): 1) anemochoric - dispersed by the 

wind, winged or hairy fruit, 2) zoochoric - dispersed by animals,  usually fleshy fruits, 

such as berries and drupes, or have seeds with fleshy appendage; 3) autochory - 

barochory dispersion or ballistic (explosive) without the before mentioned adjustments. 

So the zoochoric syndrome was obtained by proportion of zoochoric species of each 

area. 

 

Data analysis 

Non-metric multidimensional scaling (NMDS) 

The areas were ranked in relation to species similarity analysis by NMDS. This 

technique is part of an initial configuration of random points (areas) allocated in few 

dimensions. From this initial distribution, new distances were calculated, which were 

compared to the original and, by iterative procedure, the differences between these 

arrays were minimized by using known statistical stress (S) (Clarke & Warwick, 2001). 

We used the Sørensen/Bray-Curtis index of dissimilarity measure. 

Minimum adequate models (MAMs) 

To answer the question about the variables which influence the species 

distribution, we built MAMs. We chose the best model using ordinary least squares  
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(OLS) model selection sorted by Akaike information criterion (AIC; Diniz-Filho et al. 

2008). Since autocorrelations in explanatory variables violates the assumption of data 

independence (Legendre 1993), our first step was to test the spatial autocorrelation of 

the variables before beginning to selected the MAMs. We calculated Moran’s I 

coefficient (Legendre and Fortin 1989), which varies between +1 and -1, positive values 

indicating spatial aggregation, whereas negative values indicate negative autocorrelation 

(Legendre and Legendre 1998). The presence of spatial autocorrelation in the residuals 

is also a problem in model selection. It may strongly inflate Type 1 error, because, in 

this case, the standard errors of the regression coefficients are usually underestimated 

(Diniz-Filho et al. 2003, Diniz-Filho and Bini 2005).  

We constructed a matrix with the geographic data (the plot coordinates), 

response variable (the first axis scores of the NMDS) and explanatory variables.  First, 

we checked the normality (Shapiro-Wilk test) of all explanatory variables. Then, we did 

a multiple regression with the response and explanatory variables and obtained the 

residuals. We tested the autocorrelation of the variables and of the residuals by 

constructing a spatial correlogram with Moran’s I coefficient for 12 variables classes 

and 999 permutations. We tested the correlogram significance with Bonferroni 

corrections (Legendre and Legendre 1998).  

Given that the residuals were not autocorrelated, our next step was to test, by 

fitting OLS, whether the explanatory variables predicted the species abundance and 

distribution. The best models are generally those with the lowest AIC values. However, 

the MAM is that in which the difference between the AIC value of the model and the 

minimum AIC value of all models considered (∆i) is lower than 2 (Richards 2005, 

Diniz-Filho et al. 2008). Then, we tested the collinearity of the variables in those three 

models with the variance inflation factor (VIF), values of VIF greater than 10 indicate 

collinearity between variables (Borcard et al. 2011). We also tested for autocorrelation 

in the residuals of these models by constructing correlogramas with Moran’s I 

coefficient. After that, we selected the MAM, the final model, which best adjusted to the 

assumptions of spatial independence and lack of collinearity among the explanatory 

variables.  

Canonical correspondence analysis (CCA) 

To test whether there was correlation between each are of study and the 

environmental variables selected by the MAM, we did a canonical correspondence 

analysis (CCA) with the abundance of each species in the biotic matrix and the 
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environmental variables of the selected model in the abiotic matrix. We did 999 

permutations and used a Monte Carlo test to evaluate whether the correlation between 

biotic and abiotic matrices was different than the expected by random chance. We did 

the NMDS and CCA using the PC-ORD 6.0 software (McCune and Mefford 2011) and 

the spatial correlograms and model selection using the SAM 4.0 software (Rangel et al. 

2010). 

 

Results 

We characterized the abundance of 415 species and 216 genera of woody plants 

in 14 sites of mountainous forests for the response variable. We have no autocorrelation 

of the variables and of the residuals. The AIC sorted a total of 4.023 OLS models, from 

which five had ∆i < 2 (Table 2). The final model, the one with independence among 

data, without collinearity (smallest VIF) among variables, the smallest ∆I and p<0.05 

included the explanatory variables zoochory and organic carbon (Table 3), resulting in 

the following OLS final equation:  

             Y = 1.939 – 1.306zoochory + 0.757organic carbon   

Table 2. Ordinary least squares (OLS) model selection, sorted by Akaike information 

criterion (AIC), coefficient of determination (r²) and minimum AIC value (∆i) of 

variables. 

OLS Models Variables r² AIC ∆i 

Model 1 Zoochory, Soil Nitrogen 0.397 39.359 1.673 

Model 2 Precipitation, Organic Carbon 0.397 39.371 1.685 

Model 3 Zoochory, Organic Carbon 0.391 39.498 1.813 

 

The model Zoochory-Organic Carbon explained 39% correlation between the 

response variables and explanatory variables (∆i = 1.813). We evaluate the reliability of 

this model with a constrained analysis method by the environmental variables (CCA).  

 

Table 3. Nonstandard coefficients of the explanatory variables selected by ordinary least 

squares model selection, sorted by Akaike information criterion and the respective 

variance inflation factors (VIF). (T test, P < 0.05) 
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Explanatory 

variable Coefficient VIF 

Standard 

error t P 

Zoochory -1.306 1.094 0.087 -1.667 0.126 

Organic Carbon 0.757 1.094 0.016 1.491 0.167 

 

The first axis of the canonical correspondence analysis explained 11.9% (p 

<0.01) of the variation in floristic composition of the areas and was more related to 

zoochory, whereas the second axis explained 12.4% (p<0.01) and was more related to 

organic carbon (Fig. 1). The eigenvalues give an indication as to whether the amount of 

the probability explained by the environmental or explanatory variables is larger than 

would expected by random chance (p=0.003 to Monte Carlo randomisation test). 

 

Figure 1. Ordination diagram produced by Canonical Correspondence Analysis. Species 

are represented by circles with their identifications, and environmental variables by 

vectors. OC = Organic Carbon. The areas are identified by the code found in Table 1. 

The environmental vectors indicate the formation of 4 distinct groups. Group 1 - 

MF1, MF2, MF3, MF5 and MF7 are directly correlated with zoochory and present 

values higher than average. However, the set of species at these sites develop of lower 

than average amounts of organic carbon. Group 2 – 1W, 2W, 3W, 3L and MF6 are more 
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correlated with higher than average organic carbon and zoochory. Group 3 – MF4 is 

wispy correlated to both variables. Group 4 – 1L, 2L, MF8 are directly correlated with 

soil organic carbon and present values lower than average of zoochorous dispersion.  

Canonical Correspondence Analysis, which is the extension of multiple linear 

regression include multivariate response data, produces an ordination of sites with 

similarities to that produced by nMDS with the species abundance. The nMDS analysis 

also reveals a formation of 4 different groups (Fig. 2). This similarity between CCA and 

nMDS show a relation with floristic composition and environmental-dependent 

distribution of species.  

 

Figure 2. Non-metric multidimensional scaling to the 14 areas analyzed in this study. 

The different groups are demarcated by polygons. MF4 is a unitary group. The areas are 

identified by the code found in Table 1. 

 

Discussion 

Since these model selections, we evaluate each one predictor variable which has 

been chosen. Indirect variables such as elevation and slope can only have a correlation 

with organisms through their correlation with variables that can have a physiological 

impact on organisms (Austin, 2007). Because the correlation between indirect variables 

and more direct variables is location specific and need not be linear, there is no 

theoretical expectation regarding the shape of species responses to indirect variables. 

Models with the variables precipitation and soil nitrogen obtained a p> 0.05 in CCA 

analysis and variance inflation factors (VIF) greater than other.  
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Rainfall has an indirect effect on organisms, this variable might be considering 

water availability at the root hair for plants to estimates of moisture stress (Austin, 

2005). The mountain forests have high altitude and show N-rich forest stands (Mariotti 

et al., 1980; Garten & Miegrot, 1994; Liu et al., 2007). Variances of plant δ 15N with 

altitude are attributed to nitrogen composition in the soils at different elevation, 

however, there is a dependency with the changing temperature and precipitation (Liu et 

al., 2010). So the zoochory-organic carbon was the best significant and independent 

model obtained. 

The CCA angle greater than 90 degrees indicates the big difference of 

correlation between zoochory and organic carbon, which demonstrates the influence of 

these variables on the distribution of species. The plant community variation can be 

directly related to environmental variation, since the ordination axes are chosen in the 

light of the knowledge of the variables (Ter Braak, 1986, 1987), showing how both the 

community and the individual species respond to a change in the physical environment. 

Recent researchs only explain the importance of dispersal to the organization of 

plants community in tropical forests (Clark et al. 1999; Chust et al. 2006; Hubbell 2001; 

Phillips et al. 2003; Potts et al. 2002; Webb & Peart 2000). The mechanisms of changes 

in distribution of species caused by dispersion have not been addressed so far, such as 

dispersal versus environmental factors in shaping community floristic. 

The abundance of plants by dispersal guild varies across a moisture gradient. 

There are proportionally more animal-dispersed species and fewer wind-dispersed 

species in the high elevation of a mountain forest (Drezner et al., 2001). The CCA and 

nMDS groups (Figs. 1 and 2) show this pattern of distribution, the groups 3 and 4 

exhibit mountain forests located in the leeward (1L and 2L), which is strongly 

influenced by seasonal rainfall, located in low elevation (FS4) and with anthropic 

perturbation (FS8). Our findings are consistent with Brown (1992) and Drezner (2001), 

who note that areas frequently disturbed will probably support wind-dispersed species 

and less disturbed areas may have higher numbers of animal-dispersed species and with 

Diogo et al. (2013), who shows that lower elevations and leeward areas presents 

environmental characteristics similar to semi-arid vegetation, which exhibit greater 

proportion of wind-dispersed species. 

Animal dispersal is the most common dispersal method for plants along the 

mountain forests, other studies have also found zoochory to be the most common 

dispersal category in different ecosystems (e.g. Howe & Smallwood, 1982), however 
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there is a variation environmental-dependent between locations. The differential 

prevalence of this category is most probably the result of ecological adaptations to 

successional niches (Kupfer & Malanson, 1993). Zoochory diaspores may reach the 

higher elevations in greater proportions than anemochory diaspores because dispersing 

animals prefer localities less disturbed (Drezner, 2001). Furthermore, the environment 

can select the diaspores unevenly. The agent, habitat and mode of dispersion have 

influence on the establishment of species (Guisan and Zimmermann, 2000; Seidler & 

Plotkin, 2006). For example, large-seeded species, which generally dispersed by 

animals, can tolerate drier conditions than do lighter, wind-dispersed species (Baker, 

1972; Leishman & Westoby, 1994a,b). 

Plant resources can change significantly throughout the life history of plants 

(Cavender-Bares & Bazzaz, 2000). Soil is the largest pool of organic carbon in the 

biosphere, storing more C than is contained in plants and the atmosphere combined 

(Schlesinger, 1997). The soil organic carbon storage is controlled by the balance of C 

inputs (plant production) and outputs (decomposition) in different localities (Jenny 

1941, Schlesinger 1977). Typically based on previous regional studies (Spain et al. 

1983, Burke et al. 1989), we related much organic carbon on the top 20 or 30cm of soil 

and A horizon. The organic carbon can be conducted at lower altitudes through draining 

water, what can explain the high concentration of soil organic carbon in leeward (1L 

and 2L) of Baturité/CE. Furthermore, we observe that MF8 is the principal responsible 

for organic carbon vector (Fig. 1) because this mountain forest has eutrophic soils 

(eutrophic latosolic cambisols and eutrophic litholic soils), where the organic matter 

produced is accumulated, suffering a few transformation processes. This organic matter 

is related to the availability of macro and micronutrients (Salisbury and Ross, 1991) and 

to better soil physical properties (Motta et al., 2002).  

The association among climate and organic carbon contributes to the organic 

carbon exchange and flow among strands, where the organic carbon is dragged into 

valleys. These study areas whit more organic carbon concentrations exhibit high mean, 

minimum and maximum temperatures, which are correlated with high levels of 

production and decomposition of organic carbon (Oades, 1988; Jobbágy & Jackson, 

2000), but relative increases in decomposition are greater. This pattern agrees with soil 

carbon decreases from temperate to tropical forests (Jenny 1950) and indicates that 

temperature may have a higher effect on the decomposition of shallow soil OC. 
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The abundance of organic C in the soil affects and is affected by plant 

production, and has a fundamental role as a key control of soil fertility (Tiessen et al. 

1994; Jobbágy & Jackson, 2000). Then, we expect that mountain forests 1, 2, 3, 4, 5 and 

7 have low rates of litter production and consequently a lower accumulation of soil OC 

due to relationship between climate, soil texture and litterfall. The positive association 

between soil OC distributions and temperature was important within vegetation types 

around the world, as in Australia (Spain et al. 1983, Oades 1988), grasslands in North 

America (Burke et al. 1989), grasslands and shrublands in South America (Paruelo et 

al. 1997, Alvarez and Lavado 1998) and a great research with databases of 71 countries 

in the Americas, Asia, Africa, Australia and tundra soils (Jobbágy & Jackson, 2000). 

 

Concluding remarks 

The zoochory and soil organic carbon predictors with their associated ecological 

processes determine the species responses on the northeastern mountain forests and are 

important as characteristics of niche modeling and the spatial distribution of species. 

These aspects may be decisive for the distribution of tropical trees since there is an 

influence on the ecophysiological balance and the establishment of plants, where the 

abiotic and biotic processes are suitable for determine the niche-assembly and stochastic 

theories. 
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Resumo 

Os encraves florestais do Nordeste são circundados por caatinga e localmente 

denominados de florestas serranas ou brejos de altitude. As florestas úmidas serranas 

representam 3,71% da superfície do estado do Ceará. Os estudos das interações entre 

plantas e animais através da dispersão e polinização, são importantes para a 

compreensão da estrutura de comunidades. O presente trabalho foi realizado na serra de 

Baturité por meio de um levantamento florístico de 406 espécies, foram determinadas as 

síndromes de polinização e dispersão de cada espécie amostrada em um levantamento 

prévio. As espécies foram divididas em subarbustos, arbustos, árvores e trepadeiras 

(lenhosas) e erva, erva epifítica e hemiparasita (não lenhosas). Realizou-se a análise da 

distribuição das síndromes separadamente para cada tipo de caule, para as regiões a 

barlavento e sotavento e para as diferentes altitudes. A síndrome de polinização mais 

frequente na comunidade vegetal foi a melitofilia (57%), seguida da ornitofilia e não 

especializada (7%).  Com relação à dispersão, a síndrome mais frequente foi a zoocoria 

(64%), seguida de anemocoria (19%) e autocoria (17%). As síndromes de polinização 

diferenciaram-se significativamente apenas entre os tipos de caule. As de dispersão 

diferiram tanto entre os tipos de caule quanto entre as vertentes e altitudes. Foram 

formados sete grupos de espécies por meio da interação dispersão-polinização, com 

predomínio de zoocoria nos lenhosos e, de anemocoria, nos não lenhosos. A 

disponibilidade hídrica é um dos principais fatores responsáveis pelas variações 

topoclimáticas entre as síndromes de dispersão. A proporção de espécies pioneiras e 

ruderais no componente não lenhoso é responsável pela diferença significativa entre as 

síndromes. Essas relações autoecológicas são bastante importantes para a manutenção 

da estrutura da comunidade vegetal. 

 

Palavras-chave: zoocoria, melitofilia, topologia, altitude, comunidade vegetal. 

 

Abstract 

The northeastern forest enclaves are surrounded by woody savanna and locally called 

highland rainforests or wet forests. The mountainous rainforests represent 3.71% of the 

surface of the state of Ceará. Studies of the interactions between plants and animals 

through the dispersion and pollination are important for understanding the structure of 

communities. This work was carried out in the Baturité mountain with a floristic survey 

of 406 species and were determined syndromes of pollination and dispersal of each 
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species. The species were divided into subshrubs, shrubs, vines and trees (woody) and 

herb, epiphytic herb and hermistletoe (non-woody) was performed to analyze the 

distribution of syndromes separately for each type of stem, for the windward and 

leeward regions and for different altitudes. The pollination syndrome more common in 

the plant community was melittophily (57%), followed by non-specialized and 

ornithophily (7%). To the dispersion, the syndrome most frequent is zoochory (64%), 

followed by anemochory (19%) and autocory (17%). The pollination syndromes 

differed significantly only between types of stem. The dispersion syndromes differed 

between and among types of stem sections and elevations. There were seven groups of 

species formed through interaction dispersion-pollinated, predominantly zoochory in 

woody and anemochory in non-woody. The water availability is a major factor 

responsible for the variations between dispersal syndromes. The proportion of pioneer 

species and ruderal the woody component is not responsible for the difference between 

the syndromes. These relationships autoecologics are quite important for the 

maintenance of plant community structure. 

 

Keywords: zoochory, melittophily, terrain, altitude, plant community.  

  

Introdução 

Os encraves florestais do Nordeste são circundados por caatinga e localmente 

denominados de florestas úmidas serranas ou brejos de altitude (Silva & Casteletti, 

2003) e estão localizados em planaltos com altitudes variando entre 600 e 1100m, 

recebendo, em média, 1200mm de chuva por ano devido ao efeito orográfico (Tabarelli 

& Santos, 2004). Quando comparados às regiões semiáridas do entorno, os brejos 

possuem condições privilegiadas quanto à umidade do solo e do ar, temperatura e 

cobertura vegetal. De acordo com Vasconcelos-Sobrinho (1971), existem 43 brejos 

distribuídos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, 

cobrindo uma área de pelo menos 18.589 km
2
. 

Estas florestas serranas possuem grande importância porque constituíram regiões 

de refúgios para a biota durante o Pleistoceno (Haffer, 1969) e representam foco recente 

de discussão sobre sua origem biogeográfica (Diogo et al., 2013 – capítulo I; Melo-

Santos et al., 2007). De acordo com Diogo et al. (2013 – capítulo I), essas áreas podem 

ser descritas como um ecótono que abriga espécies vegetais de origem tanto amazônica 

quanto atlântica. 
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O estado do Ceará apresenta serras de formas esparsas e isoladas, relevos 

inclinados com altitudes elevadas de aproximadamente 1000m (Claudino-Sales & 

Peulvast, 2007) pouco explorados cientificamente. As florestas úmidas serranas 

representam 3,71% da superfície do Estado e estão localizadas na Chapada do Araripe, 

Chapada do Ibiapaba e as Serras da Aratanha, de Baturité, do Machado, das Matas, de 

Maranguape, da Meruoca e de Uruburetama, ocupando total ou parcialmente 67 

municípios. Dentre as florestas serranas a Serra de Baturité merece destaque por ser a 

mais extensa (20.567,47 ha), uma das mais altas e mais úmidas do Ceará (Araújo et al., 

2007). 

De acordo com Shaffer (1981), eventos genéticos ou demográficos ao nível de 

população influenciam a persistência de espécies de vegetais em fragmentos florestais, 

enquanto que o declínio de reprodução em níveis de comunidade acarreta a perda de 

polinizadores e dispersores de sementes (Powel & Powell 1987, Aizen & Feinsinger 

1994a,b). Além disso, espécies mais sensíveis às perturbações advindas do entorno dos 

fragmentos não sobreviveriam nesses ambientes (Lovejoy et al. 1996, Kapos et al. 

1997).                             

A fragmentação ambiental, processo recorrente em remanescentes florestais, 

pode causar a extinção das plantas, tanto através de ações diretas sobre elas quanto 

através de efeitos indiretos sobre os polinizadores e/ou dispersores (Laurence & 

Bierregaard 1997). O resultado desse conjunto de fatores é a mudança na distribuição e 

diversidade de grupos animais e vegetais em regiões fragmentadas (Bierregaard et al. 

2001).  

A perda de habitat pode acarretar ainda o isolamento espacial de populações, 

com impactos negativos para o sucesso reprodutivo e fluxo gênico de espécies de 

árvores tropicais (Templeton et al. 1990; Young et al. 1993; Nason & Hamrick 1997). 

Portanto, a baixa densidade de árvores reprodutivas pode diminuir a quantidade e 

qualidade do fluxo de pólen e da dispersão de sementes (Nason & Hamrick 1997), 

ocasionando a redução da variabilidade genética (Fuchs et al. 2003) e aumentando os 

efeitos deletérios na progênie como resultado de endocruzamento, inclusive em espécies 

com polinização cruzada (Charlesworth & Charlesworth 1987; Ellstrand & Ellam 

1993). 

 Os estudos das interações entre plantas e animais através da dispersão e 

polinização, são importantes para a compreensão da estrutura de comunidades, já que 

podem influenciar na riqueza, abundância e distribuição espacial das espécies, processos 
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regenerativos e funções ecossistêmicas, constituindo importantes ferramentas para a 

conservação (Jazen 1970, Jules & Rathcke 1999, Cordeiro e Howe 2001, Kremen 

2005). A dispersão é um processo ecológico que está diretamente relacionado ao 

sucesso reprodutivo das plantas (Wunderlee 1997; Machado & Lopes 2004), já que a 

diversidade genética vegetal é influenciada pelos dispersores (Nason et al. 1997), pela 

entrada de propágulos provenientes de outras populações além da eficiência no alcance 

de microsítios favoráveis e fuga de efeitos dependentes de densidade (Janzen 1970, 

Hutchings 1986). Enquanto que sistemas planta-polinizador demonstram que o aumento 

da diversidade em um parceiro leva ao crescimento da diversidade do outro (Fontaine et 

al. 2006).  

A reprodução de plantas tropicais depende diretamente dos animais 

polinizadores, que realizam o transporte de pólen em troca de recompensas alimentares 

(pólen, néctar, óleo, frutos ou sementes com polpas suculentas e nutritivas) oferecidos 

pelas plantas (Morellato & Leitão Filho, 1992). Em florestas tropicais, os sistemas de 

polinização são diversos e abundantes, podendo essa diversidade ser explicada pela alta 

riqueza de espécies (Appanah 1981, 1990; Ashton 1969; Bawa et al. 1985). 

Existe uma distribuição espacial não aleatória das síndromes de polinização e 

dispersão, podendo ocorrer tanto a estratificação vertical como a diferenciação em 

relação ao hábitat (Roth 1987; Smith 1973). Como a estrutura vertical da vegetação 

resulta na estratificação de recursos alimentares e do microclima, a comunidade de 

animais também é estratificada, de modo que cada estrato da vegetação tem seus 

polinizadores característicos (Smith 1973). As diferentes condições ambientais entre os 

estratos das florestas, especialmente diferenças de umidade, disponibilidade de luz e 

movimentação de ar, aumentam as diferenças entre nichos ecológicos (Roth 1987). 

Essas diferenças também ocorrem entre ambientes diferenciados, como a borda e o 

interior da floresta (Yamamoto et al. 2007).  

Publicações recentes abordam estudos florísticos e biogeográficos nas florestas 

serranas (Tavares et al. 2000, Cavalcanti & Tabarelli 2004, Rodal et al. 2005, Rodal & 

Nascimento 2006, Melo-Santos et al. 2007, Diogo et al. 2013), com enfoque em 

similaridade e estrutura vegetal. Não obstante, embora esses remanescentes situados sob 

as elevações nordestinas tenham tido uma grande importância como refúgios potenciais 

durante as oscilações secas do paleoclima, existem apenas observações preliminares a 

respeito dos aspectos autoecológicos nessas regiões. 
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A dispersão e a polinização são atuais provas do processo evolutivo que levou ao 

refúgio de determinadas espécies em florestas Atlânticas no Nordeste. Essas interações 

planta-animal são uns dos grandes passos na persistência de uma população de 

angiospermas e, portanto, estudar o efeito do clima sobre as interações plantas-

polinizadores é importante para predizer a persistência de populações e comunidades 

nos ambientes (Rathcke & Jules 1993). 

Conhecer as síndromes de dispersão e polinização das espécies encontradas nas 

florestas serranas e sua relação com as variáveis abióticas que as influenciam é de suma 

importância para entender a distribuição e origem das espécies nesses encraves de 

vegetação úmida, uma vez que as hipóteses do presente trabalho são: 1) A Serra de 

Baturité apresenta uma menor proporção de síndromes biótica/abiótica em baixas 

altitudes, na vertente a sotavento e no componente não lenhoso, 2) Há uma maior 

proporção de espécies anemocóricas em baixas altitudes e na vertente a sotavento, 

enquanto que zoocóricas e autocóricas são mais abundantes no componente lenhoso da 

floresta e em áreas mais úmidas, 3) A melitofilia apresenta maior predominância na 

totalidade e no componente lenhoso e 4) Há uma correlação entre a síndrome de 

dispersão e de polinização na comunidade vegetal formando grupos de espécies. 

 

Material e métodos 

Primeiramente, os dados de diversidade florística amostrados por Araújo et 

al.(2007) foram compilados. Os autores determinaram a composição da flora em seis 

áreas de cotas altimétricas distintas (400-600m, 600-800m, >800m a sotavento e a 

barlavento) na APA da Serra de Baturité e abordaram fitossociologia e florística da flora 

lenhosa local. Efetuamos as correções nomenclaturais e checamos a validade dos nomes 

das espécies contidas nos levantamentos, bem como a abreviação dos autores com base 

em bancos usuais em botânica (Flora Neotropica, Flora brasiliensis online, Royal 

Botanical Garden - Kew, Missouri Botanical Garden - MBOT e literatura 

especializada).  

A serra de Baturité abrange uma área de 32.690 ha, delimitada a partir da cota 

600 metros a.n.m. e com coordenadas extremas entre 4°08’ e 4°27’ S e 38°50’ a 30°05’ 

W. De acordo com a classificação de Köppen, o clima da enquadra-se no tipo Aw’- 

quente e semiúmido, com temperatura média entre 20,8°C e 26,5°C e pluviosidade entre 

1085mm e 1711mm; as classes de solo variam entre argissolos, cambissolos e neossolos 

(Araújo et al. 2007).  
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Foram realizadas viagens ao campo com a finalidade de comprovar e/ou 

determinar as síndromes cujo material tombado em herbário dificultava a determinação, 

além de explorar revisões de literatura para cada espécie (ou espécies próximas) que 

foram amostradas.  

Para determinar as síndromes de polinização, foi avaliado o conjunto de 

atributos florais como cor, odor, morfologia, tipo de recompensa, simetria da corola, 

deiscência da antera, sistemas sexuais e horários de antese comuns a determinados 

grupos vegetais que estão relacionados com cada tipo de polinizador (Faegri & Pijl 

1979; Waser et al. 1996). Estas foram classificadas de acordo com Faegri & Pijl (1979) 

e Bullock (1994) em: anemofilia (vento), cantarofilia (besouros), falenofilia 

(mariposas), esfingofilia (esfingídeos), melitofilia (abelhas), miiofilia (moscas), 

ornitofilia (pássaros), psicofilia (borboletas) e quiropterofilia (morcegos) e ambifilia 

(dois polinizadores). 

A síndrome de dispersão para as espécies seguiu as propostas de Pijl (1982), 

onde as espécies foram classificadas em três grupos: 1) anemocóricas - diásporos 

dispersos pelo vento, por exemplo, aladas ou com pelos; 2) zoocóricas - dispersos por 

animais, são frutos geralmente carnosos, como bagas e drupas, ou apresentam sementes 

com apêndice carnoso; 3) autocórica – dispersão barocórica ou balística (explosiva) sem 

as adaptações anteriormente citadas.  

Para cada espécie foi determinada a forma de crescimento ou hábito de acordo 

com Cain & Castro (1959) e Whittaker (1975) em: 1) árvore – plante lenhosa com no 

mínimo 3m de altura, 2) arbusto – planta lenhosa com no mínimo 1m e no máximo 3m 

de altura, 3) subarbustos – planta com no máximo 1m de altura, caule principal lenhoso 

e ramos secundários herbáceos, 4) erva – planta vascular terrestre de caule herbáceo, 5) 

trepadeira – planta lenhosa (lianas) ou herbácea (ervas epífitas) que utiliza arbustos ou 

árvores como suporte, 6) hemiparasita – planta que utiliza recursos nutricionais do seu 

hospedeiro. Estes foram posteriormente agrupados em lenhosos (árvore, arbusto, 

subarbusto e lianas) e não lenhosos (erva, erva epífita, trepadeiras herbáceas e 

hemiparasitas). Foi realizada a análise da distribuição das síndromes separadamente 

para cada tipo (lenhoso ou não lenhoso), para as regiões a barlavento e sotavento e para 

as diferentes cotas altitudinais.  

Foram testadas as diferenças nas proporções de espécies com síndromes de 

dispersão e polinização para os tipos de caule, tipos de vertente e cotas altitudinais 
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através dos testes de independência de qui-quadrado e qui-quadrado particionado (Zar 

1996). Os testes foram feitos através do pacote estatístico Statistica 9.0. 

Para verificar a formação de grupos ecológicos na comunidade vegetal, foi 

testada a associação entre síndromes de dispersão e síndromes de polinização nas 

espécies amostradas por meio de uma análise de componentes principais (PCA) para 

cada componente da vegetação com pacote estatístico PCOrd 6.0 (McCune & Mefoord, 

2011). 

Resultados 

Foram amostradas 406 espécies lenhosas e não lenhosas. A síndrome de 

polinização mais frequente na comunidade vegetal foi a melitofilia (57%), seguida da 

ornitofilia e não especializada (7%), anemofilia e falenofilia (5%). As outras síndromes 

ocorreram em frequências menores: miiofilia (4%), cantarofilia e quiropterofilia (3%), 

esfingofilia e psicofilia (2%). Para algumas espécies, sugeriu-se a ocorrência de dois 

polinizadores ou ambifilia (4%). 

A melitofilia foi a síndrome mais comum na maioria dos hábitos (Tabela 1), 

predominando em todos os hábitos. Miiofilia e não especializada apresentam o mesmo 

padrão da melitofilia, distribuindo-se regularmente entre os diferentes tipos de hábitos. 

A maioria das síndromes foi observada no componente lenhoso da vegetação (Fig. 2), 

principalmente nas árvores. A psicofilia foi constatada mais em arbustos (tabela 1), que 

ocupam a região de sub-bosque da mata. 

Com relação à dispersão, a síndrome mais frequente foi a zoocoria (64%), 

seguida de anemocoria (19%) e autocoria (17%). A zoocoria foi mais observada em 

árvores, arbustos e ervas (Tabela 1). Por outro lado, a anemocoria obteve maior 

frequência em lianas e ervas epifíticas (Tabela 1), ocorrendo em todos os hábitos, com 

predomínio no estrato superior da vegetação. A autocoria ocorreu na maioria dos 

hábitos com uma leve dominância nos subarbustos (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 Tabela 1: Número de espécies por síndromes de polinização e dispersão em 

relação às formas de crescimento das espécies na Serra de Baturité, Ceará. 
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Síndrome  Árvore Arbusto Subarbusto Erva Erva epífita Liana Hemiparasita 

Polinização        

Melitofilia 159 36 3 16 8 10 0 

Não especializada 2 4 3 7 8 3 0 

Falenofilia 24 3 0 0 0 0 0 

Miiofilia 6 4 1 6 0 1 4 

Ornitofilia 15 2 0 2 0 1 0 

Anemofilia 11 3 0 1 1 0 0 

Quiropterofilia 5 4 0 1 0 0 0 

Ambifilia 6 2 0 5 1 0 0 

Cantarofilia 6 4 0 0 1 0 0 

Esfingofilia 7 1 0 0 1 0 0 

Psicofilia 1 5 1 1 1 0 0 

Indeterminada 5 1 1 1 0 1 0 

Dispersão        

Anemocoria 32 4 3 12 17 7 0 

Autocoria 35 19 4 8 0 5 0 

Zoocoria 180 46 2 20 4 4 4 

 

As alterações topológicas não influenciam a distribuição de espécies quanto à 

síndrome de polinização (χ2 = 0.72094 g.l.= 3, p =0.8745). Estas ocorrem de maneira 

semelhante entre as vertentes a barlavento e sotavento, com a dominância da melitofilia 

(Fig. 2). 

Em relação aos tipos de caule das espécies, houve uma diferença significativa 

entre lenhoso e não lenhoso (χ2 = 44.941 g.l.= 3, p < 0,0001). A melitofilia é dominante 

nas espécies lenhosas (61%), enquanto as outras síndromes contribuem mais 

eficazmente paras o componente não lenhoso da vegetação (63%). Entre os não 

lenhosos, a ornitofilia é a mais observada (23%) seguida de anemofilia (15%) e não 

foram observadas espécies com síndrome de polinização generalista (Fig. 2). 
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Figura 2: Porcentagem de síndromes de polinização em relação à vertente topológica  

(barlavento e sotavento), tipo de caule (lenhoso e não lenhoso) e altitude de coleta (400-

600m, 600-800m, acima de 800m). Na categoria outras estão inclusas anemofilia, 

falenofilia, miiofilia, ambifilia cantarofilia, quiropetrofilia, esfingofilia, psicofilia e 

indeterminadas. * Teste de qui-quadrado significativo (p<0.05). 

As síndromes de polinização possuem um padrão distribuição semelhante entre 

as cotas altimétricas (1-2: χ2 = 3,5703 g.l.= 3, p=0.32089; 1-3: χ2 = 3,1061 g.l.= 3, 

p=0.37964; 2-3: χ2 = 0,7118 g.l.= 3, p=0.87089), a interação planta-polinizador 

independe da altitude em que as plantas se encontram. 

A distribuição das síndromes de dispersão mostrou-se significativamente 

diferente entre as regiões a barlavento e sotavento (χ2 = 5.9692 g.l.= 2, P < 0,05), 

havendo uma menor proporção de espécies zoocóricas na região a sotavento e um 

consequente aumento das síndromes bióticas em relação a barlavento (Fig. 3). 

Também foi observada uma diferença significativa entre as espécies lenhosas e 

não lenhosas (χ2= 34.333; p<0.0001, g.l=2). Enquanto no componente lenhoso, a 

zoocoria é dominante (67%) comparada às síndromes abióticas (Fig. 4), no não lenhoso, 

as espécies anemocóricas foram mais observadas (45%), prevalecendo síndromes 

abióticas, embora a contribuição de autocoria tenha reduzido (Fig. 3). 
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Figura 3: Porcentagem de síndromes de dispersão em relação à vertente (barlavento e 

sotavento), tipo de caule (lenhoso e não lenhoso) e altitude de coleta (400-600m, 600-

800m, acima de 800m). * Teste de qui-quadrado significativo (p<0.05). 

 A partir do teste de qui-quadrado particionado, as áreas do topo da serra com 

altitude acima de 800m obtiveram uma diferença significativa em relação às outras 

cotas altimétricas (1-2: χ2= 0.50054, g.l.=2, p=0.77859; 1-3: χ2= 18.113; g.l.=2, 

p<0.0001; 2-3: χ2= 15.701; g.l.=2, p<0,0004). As cotas altimétricas de 400-600m e 600-

800m apresentam uma distribuição semelhante das síndromes de dispersão, com uma 

maior contribuição de espécies zoocóricas (Fig. 3). Por outro lado, as áreas de cota 

acima de 800m podem apresentar uma flora amplamente dispersa por animais, com uma 

consequente diminuição de síndromes abióticas em relação às altitudes mais baixas 

(Fig. 3).  

Existe uma relação significativa entre determinados tipos de polinização e cada 

síndrome de dispersão (p<0,001, PCA) nos componentes lenhosos e não lenhosos da 

vegetação. 

Em relação ao componente lenhoso, há formação de quatro grupos específicos 

com explicação de 14% dos eixos (Fig. 4). O grupo 1 é formado por 17 espécies 

ornitófilas, quiropterófilas e miiófilas, que possuem síndrome de dispersão autocórica,  

tais como Dicliptera ciliaris Juss. (ornitofilia), Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex 

DC. (quiropterofilia) e Esenbeckia leiocarpa Engl. (miiofilia). O grupo 2 por 199 

espécies esfingófilas, anemófilas, melitófilas, não especializadas, cantarófilas, psicófilas 

e dispersas por animais, como Thyrsodium spruceanum Benth.(melitófila), Ilex 
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sapotifolia Reissek (não especializada), Cereus jamacaru DC. (esfingófila), Picramnia 

gardneri Planch. (anemófila), Xylopia frutescens Aubl. (cantarófila) e Hirtella 

racemosa Lam. (psicófila). E o grupo 3 por 14 espécies falenófilas e ambifílicas, que 

são dispersas pelo vento, como Aspidosperma multiflorum A. DC. (falenófila) e 

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. (melitófila e psicófila). 

 

Figura 4: Análise de Componentes Principais relacionando polinização e 

dispersão das espécies do componente lenhoso da vegetação da Serra de Baturité.  

 A análise do componente não lenhoso forma quatro grupos distintos dos 

acima descritos com explicação de 19% dos eixos (Fig. 5). Grupo 4 formado por 4 

espécies anemófilas, psicófilas e autocóricas, como Becquerelia cymosa Brongn. 

(anemófila), Cipura paludosa Aubl. (psicófila). O grupo 5 por 18 espécies melitófilas, 

quiropterófilas, esfingófilas e anemocóricas, como Commelina benghalensis L. 

(melitófila), Vriesea platynema Gaudich. (quiropterófila), Epidendrum nocturnum Jacq. 

(esfingófila). E o grupo 6 com 6 espécies ornitófilas, ambifílicas, cantarófilas e 

zoocóricas, como Peperomia circinnata Link (miiófila e anemófila), Costus spiralis 

(Jacq.) Roscoe (ornitófila) e Anthurium gracile (Rudge) Lindl. (cantarófila). Além 

desses, o grupo 7 formado por espécies falenófilas e miiófilas que são distribuídas 

igualmente entre as síndromes. Não existem espécies com síndrome de polinização 

generalista nesse componente. 

 



78 
 

 

 

Figura 5: Análise de Componentes Principais relacionando polinização e 

dispersão das espécies do componente não lenhoso da vegetação da Serra de Baturité.  

 

Discussão 

 Polinizadores bióticos são os principais agentes em florestas tropicais, 

responsáveis por cerca de 45% do fluxo de pólen (Bawa, 1990). As síndromes de 

polinização encontradas para a Serra de Baturité estão de acordo com o representado 

pela literatura. A polinização por abelhas e vespas tem sido o sistema predominante em 

florestas tropicais úmidas (Bawa 1990, Kress & Beach 1994, Morellato 1995, 

Yamamoto et al. 2007). As abelhas são insetos sociais e configuram entre os 

polinizadores mais versáteis e ativos, obtendo recursos em plantas com diferentes 

atributos florais (Faegri & Pijl 1976).  

Segundo Yamamoto et al. (2007), as abelhas constituem importantes recursos de 

polinização ao longo da estratificação vegetal ocupada pelos componentes arbustivo e 

arbóreo, por isso a melitofilia é a síndrome mais abundante os hábitos. No entanto, ao se 

comparar espécies lenhosas e não lenhosas, as primeiras apresentam uma proporção 

bem maior de polinização por abelhas. Já as espécies não lenhosas apresentam uma 

maior diversidade de sistemas de polinização devido a grande variedade de famílias de 

ervas e epífitas (Bawa 1990, Yamamoto 2007). Provavelmente, a alta porcentagem de 
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plantas anemófilas deve-se ao levantamento incluindo espécies das famílias Poaceae, 

Santalaceae e Cyperaceae. Do mesmo modo, as espécies das famílias Bromeliaceae e 

Orchidaceae contribuíram para a grande porcentagem de espécies polinizadas por 

pássaros.  

A alta quantidade de espécies não especializadas ou generalistas ocorre porque a 

interação planta-polinizador é uma relação flexível (Proctor et al. 1996), onde muitas 

espécies podem apresentar mais de uma síndrome de polinização. Já a alta proporção de 

ambifilia em relação a outros estudos indica que essa síndrome pode ser intercambiável 

em alguns grupos de plantas (Proctor et al. 1996) e envolve diferentes adaptações 

florais. Em alguns gêneros como Piper (Figueiredo & Sazima, 2004), as espécies podem 

ser polinizadas por diferentes tipos de insetos (Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera e 

Coleoptera) e também pelo vento, o que poderia compensar uma possível deficiência 

sazonal de insetos polinizadores.  

A polinização por vertebrados (principalmente, quiropterofilia e ornitofilia) 

corresponde a aproximadamente 15% do total das espécies de uma comunidade vegetal 

(Bawa et al., 1985; Bawa, 1990; Koptur et al., 1988; Silberbauer-Gottsberger & 

Gottsberger, 1988; Ramírez, 2004; Kinoshita, 2006). A polinização pelo vento, 

anemofilia, é pouco frequente em florestas tropicais ombrófilas (Bawa et al. 1985). De 

acordo com Regal (1982), é mais comum encontrar plantas polinizadas por vento em 

áreas com menor diversidade florística e vegetação mais aberta, como as savanas 

(caatinga e cerrado) ou com deciduidade sazonal (florestas temperadas no norte). 

Embora espécies ornitófilas, quiropterófilas e anemófilas predominem em ambientes 

mais abertos, não houve constatação de efeitos topoclimáticos nas síndromes de 

polinização.  

As porcentagens encontradas para a dispersão na Serra de Baturité foram 

semelhantes às encontradas por outros autores de florestas tropicais (Spina et al. 2001, 

Bollen et al. 2004, Kinoshita et al. 2006, Yamamoto et al. 2007). A vegetação tropical 

apresenta maior abundância de espécies zoocóricas seguida das anemocóricas e 

autocóricas (Pijl 1982, Howe & Smallwood 1982). 

Normalmente, a zoocoria predomina nas florestas de climas úmidos ou que 

possuem estacionalidade pluvial fraca (Howe & Smallwood 1982; Gentry 1983), como 

as florestas localizadas em serras úmidas. A anemocoria predomina em tipos 

vegetacionais de climas secos ou com forte estacionalidade pluvial (Frankie et al. 1974; 

Howe & Smallwood 1982). 
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A vertente a barlavento da serra apresenta uma maior proporção de espécies 

zoocóricas devido a maior disponibilidade hídrica. Por outro lado, a maior aridez na 

vertente a sotavento da serra contribui para uma redução das espécies zoocóricas e um 

aumento das síndromes abióticas. Diversos autores têm relacionado vegetações mais 

abertas e mais secas com espécies anemocóricas e autocóricas (Frankie et al. 1974, 

Opler et al. 1980; Howe & Smallwood 1982; Roth 1987; Drezner et al. 2001; Griz & 

Machado 2001).  

Os efeitos da variação topoclimática são observados em relação às cotas 

altimétricas, já que a maior proporção de espécies zoocóricas é encontrada nas regiões 

de topo (maior que 800m), ou seja, a disponibilidade hídrica também rege a distribuição 

das síndromes em relação às altitudes. As espécies dispersas pelo vento também podem 

ser beneficiadas em paisagens fragmentadas (Howe & Smallwood 1982), em ambientes 

mais abertos, como as áreas mais inferiores da serra, suas chances de atingirem longas 

distâncias são maiores, enquanto para as espécies zoocóricas, a matriz ambiental muitas 

vezes constitui um obstáculo intransponível. Segundo Em Negrelle (2002), a pouca 

ocorrência de anemocoria em florestas tropicais é explicada pelas condições mais 

úmidas do ambiente, o que dificultaria a dispersão de diásporos pela ação do vento. 

De acordo com Yamamoto et al. (2007), as espécies zoocóricas são 

predominantes em todos os hábitos de uma floresta tropical. No entanto, os indivíduos 

lenhosos apresentam uma maior proporção, há um predomínio de árvores e arbustos 

zoocóricos em florestas tropicais pluviais (Jones 1956; Frankie et al. 1974; Roth 1987; 

Koptur et al. 1988; Negrelle 2002) e em florestas tropicais estacionais (Ortega 1986; 

Morellato & Leitão Filho 1992; Kinoshita et al. 2006). A distribuição desigual de 

populações de diferentes espécies zoocóricas pelos vários trechos da vegetação pode 

provocar um grande deslocamento da fauna frugívora ao longo do ano, em busca por 

recursos alimentares, favorecendo uma ampla dispersão de sementes. 

Por outro lado, a existência de espécies pioneiras e ruderais no componente não 

lenhoso da vegetação indica uma maior proporção de espécies anemocóricas em relação 

às zoocóricas, uma vez que se estabelecem primariamente no local (Janzen 1988; 

Tabarelli et al. 1999; Drezner et al. 2001).  A alta ocorrência de anemocoria em ervas 

epífitas ocorre devido a uma maior exposição dos diásporos dessas espécies de dossel à 

ação do vento e consequente melhor chance de dispersão (Morellato & Leitão Filho 

1991; Talora & Morellato 2000; Spina et al. 2001). 
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A Serra de Baturité agrega uma grande biodiversidade animal (Albano & Girão 

2008, Borges-Nojosa 2007), mostrando que a alta incidência de espécies polinizadas e 

dispersas por animais ressalta o papel das interações mutualísticas animais-plantas na 

manutenção dos ecossistemas naturais. Como a relação polinização-dispersão é bastante 

importante para a estruturação de comunidades, os grupos definidos nesse trabalho a 

partir das análises de componentes principais devem apresentar uma importância 

ecológica própria para a comunidade. 

 As interações animal-planta, como os processos de polinização e dispersão, são 

alvos prioritários para a conservação da biodiversidade, pela sua importância em 

processos regenerativos, na estrutura da comunidade, na manutenção da diversidade e 

nas funções ecossistêmicas (Jules e Rathcke 1999, Cordeiro e Howe 2001, Kremen 

2005). As classes de polinizadores apresentam sincronia com o período de floração e 

disponibilidade de pólen (Skov 2000). Neste caso, os grupos formados têm relação 

íntima com a manutenção de seus polinizadores por meio da dispersão. 

Os grupos 2 e 6 formados por espécies zoocóricas  produzem frutos e sementes 

que servem de alimento para vertebrados, desse modo, a fauna associada a esse recurso 

contribui para a distribuição das espécies no ambiente e influencia na estruturação e 

diversificação das espécies de plantas (Clark e Poulsen 2001). Quanto maior a 

biodiversidade de plantas, maior a variedade de flores e mais diversificada será a oferta 

de pólen e néctar para os polinizadores que mantém o fluxo de pólen, facilitando a 

reprodução e posterior formação de frutos pelas plantas (Bawa 1990). Os animais são 

importantes dispersores uma vez que são responsáveis por espalhar as sementes vegetais 

e contribuir para persistência das espécies, uma vez que evita uma extinção local (Clark 

e Poulsen 2001). O grupo 2 é bastante importante para a estrutura da comunidade 

vegetal lenhosa, uma vez que apresenta uma grande quantidade de espécies com 

diferentes polinizadores. 

O grupo 3 é formado por espécies anemocóricas que possuem uma distribuição 

mais específica na comunidade vegetal, pois indivíduos lenhosos com sementes 

dispersas pelo vento costumam estar no estrato superior das florestas, formando o dossel 

ou como emergentes (Howe e Smallwood 1982, Kinoshita et al. 2006). A eficiência do 

mecanismo de dispersão por meio do vento, que aumenta com a altura da árvore (Nunes 

et al. 2003). Esse grupo possui uma menor diversidade de polinizadores associados, por 

ser um grupo cujos indivíduos ficam bem distribuídos no ambiente, uma vez que 

espécies anemocóricas são de ampla distribuição (Oliveira et al. 2001).  
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Ao contrário, o grupo 5 é formado por espécies anemocóricas não lenhosas que 

estão presente em grande quantidade nesse componente do estrato vegetal, 

configurando-se como bastante importante para a manutenção da interação das espécies 

no local, abrangendo as abelhas que são os polinizadores mais abrangentes e eficazes 

(Faegri & Pijl 1976). Os grupos 1 e 4 são formados por espécies lenhosas e não 

lenhosas autocóricas, embora importantes, os polinizadores são direcionados a um 

reduzido espectro de espécies. 

A formação desses grupos com base em características autoecológicas é 

importante para compreender a estrutura da comunidade vegetal, revelando diferenças 

que são difíceis de detectar apenas com estudos florísticos e fitossociológicos, devido a 

diferenças na composição de espécies (Graae e Sunde 2000).  
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Considerações finais 

Esse estudo contribuiu para a comprovação de rotas biogeográficas amazônicas 

e atlânticas no Nordeste e o intercâmbio de espécies durante o Pleistoceno tardio, 

gerando uma nova ideia de classificação das florestas serranas úmidas do Nordeste 

como ambientes ecotonais. Além disso, contribuiu para compreender os processos 

ecológicos associados à distribuição espacial de espécies nesses ambientes, onde a 

modelagem de nicho ecológico ocorre por meio dos preditores ecossistêmicos zoocoria 

e carbono orgânico do solo. As inter-relações entre as características autoecológicas são 

importantes para compreender a estrutura da comunidade vegetal, revelando diferenças 

que são difíceis de detectar apenas com estudos florísticos e fitossociológicos, devido a 

diferenças na composição de espécies. 

 

Perspectivas futuras 

Com o intuito de melhor compreender a evolução e a dinâmica das florestas 

úmidas no nordeste brasileiro ainda é necessária uma pesquisa forte e integrada que 

combine: i) inventários florísticos em áreas críticas e excluídas cientificamente, ii) 

estudos filogenéticos e filogeográficos de táxons indicadores, iii) síndromes de 

dispersão de elementos da flora, iv) dados palinológicos e v) informações geoclimáticas. 

Desse modo, os estudos com essas formações florestais irão ser continuados durante o 

doutorado do autor. 
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Bar scales for maps and photographs are preferred to numerical scales and must be given on all such items. Maps that 

display area data and organism distribution at a continental, hemispheric, or world scale must always use an equal-

area map projection (e.g. Mollweide or Aitoff's). Note especially that Mercator's projection is not acceptable for 

such data. Please indicate the precise projection employed in the caption. On these maps, the equatorial scale should 

be indicated, while scale information should be provided, preferably as a scale bar within the figure, for all maps of 

https://www.blackwellpublishing.com/pdf/JBI-GEB-DDI_abbreviation_rules.doc
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whatever size and area; use ‘km’ or ‘kilometres’, not ‘kilometers’. Maps should include adequate geo-referencing 

information. 

If and when your paper is accepted for publication, the editorial office will request you to upload your figures as 

separate files in the format(s) specified below. When supplying these files, use the following naming convention: 

manuscript number, figure number and then the appropriate file extension e.g. 'JBI-08-0500_Fig1.tif'. 

References 

Authors must use the system illustrated below. Unpublished data, works in preparation and papers submitted but not 

yet accepted may be cited in the text, giving the author's initials and surname, but should not be included in the 

reference list. It is the author's responsibility to obtain permission from colleagues to include their work as a personal 

communication. Please add the person’s initials, surname and institute for personal communications. 

In the text, references should be made by giving the author's name with the year of publication, as follows: (Bush & 

Rivera, 1998). When reference is made to a work by three or more authors the first name followed by et al., is used 

on all occasions. If several papers by the same author and from the same year are cited, a, b, c, etc. should be put after 

the year of publication, as follows (Schoener & Schoener, 1983a,b). When citing a list of papers, place them in date 

order (alphabetically when within a year) and separate them with semi-colons as follows (Schoener & Schoener, 

1983a,b; Bush & Rivera, 1998, 2003; Collins, 1998, 2002; Whittaker et al., 2007). 

In the list, references should be sorted alphabetically by first author, then by number of authors (one, two, three or 

more), then chronologically within the one-author group, alphabetically within the two-author group, and 

chronologically within the ≥ three-author group. For multi-authored works with more than 20 authors, list only the 

first three authors followed by et al. Page extents of single-volume works are not required. Titles of journals should 

be given in full. Check the Journal for reference style. Some examples are given below: 

Prentice, I.C., Guiot, J., Huntley, B., Jolly, D. & Cheddadi, R. (1996) Reconstructing biomes from palaeoecological 

data; a general method and its application to European pollen data at 0 and 6 ka. Climate Dynamics, 12, 185-194. 

Cox, C. B. & Moore, P. D. (1999) Biogeography: an ecological and evolutionary approach, 6th edn. Blackwell 

Science Ltd, Oxford. 

Guo, Q. (1994) Dynamic desert Puccinellia maritima plant community ecology: changes in space and time. PhD 

Thesis, University of New Mexico, Albuquerque. 

May, R.M. (1994) The effects of spatial scale on ecological questions and answers. Large-scale ecology and 

conservation biology (ed. by P.J. Edwards, R.M. May and N.R. Webb), pp. 1-17. Blackwell Scientific Publications, 

Oxford. 

StatSoft Inc. (2003) STATISTICA (data analysis software system), version 6.1. StatSoft, Inc., Tulsa, OK. 
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Editorial Policy 

Plant Biology publishes research results from all fields of plant science. Manuscripts must be of general interest, not 

only addressed to a specialized readership. The journal encourages publications with an interdisciplinary approach. 

Plant Biology accepts 

1. Problem-oriented original research papers (maximum 9000 words) 

2. Problem-oriented short research papers (maximum five printed pages) 

3. Concise review articles 

4. Acute views, i.e., comments on actual problems and provocative opinion articles. 

Purely descriptive papers will not be accepted. The Editors welcome contributions from all over the world. 

Submission of Manuscripts 

Please submit your manuscript online at http://mc.manuscriptcentral.com/plabio (Plant Biologyno longer accepts 

submissions made by post or e-mail). 

To submit a manuscript through ScholarOne Manuscripts, please follow these instructions: 

1. If you do not yet have an account, click on 'Create Account'. You will then be sent a password by e-mail. If you 

already have an account, enter your user ID and password and click on 'Log In'. (Note: if necessary you can change 

your password under 'Edit My Account'.) 

2. On the welcome page, click on 'Corresponding Author Center'. 

3. You then reach the 'Author Center Dashboard', click on the star icon for manuscript submission. 

4. Follow the steps 1-7 until manuscript submission is completed. The main document including title, abstract, key 

words (MS Word file), tables (MS Word files) and figures (*.eps, *.tif or *.jpg files) are loaded onto the system as 

individual files. The text should be written double spaced and with line numbering. (Note: you may also interrupt the 

online submission and continue at a later time.) Authors are encouraged to provide additional information as 

Supporting Information that will be accessible online. 

Length of Papers 

Papers should not exceed 8 printed pages or 9,000 words. One printed page in the journal (without figures and tables, 

with about 3 subheads and paragraphs) usually contains roughly 6200 characters. The number of figures plus tables 

should not exceed 9. Appendices will be published as Supporting Information rather than in the main text. 

References: About 40 to 50 references usually fill one printed page. 

New: Page Charge: Starting in 2011, original research papers longer than the guidelines given above when in proof 

will be subject to a page charge at a rate of €125 per page above the 8-page limit (first 8 pages are free of charge). An 

invoice will be sent to authors for these charges upon print publication of their article. Invited and review articles are 

excluded from this rule. 

Arrangement 

Research papers 

Title page: The first page of each paper should indicate: The title, the author's names and affiliations, a short title for 

use as running head, the name, address, e-mail address, phone and fax number of the corresponding author, and 3 to 7 

keywords. 

Abbreviation: List with abbreviations where appropriate. 

Abstract: The abstract must not exceed 250 words. It should include the hypothesis, explain the novelty of the work, 

and what it adds to the body of scientific knowledge. 

The following sections cover the usual contents: Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, 

Acknowledgements, References (see below), Tables (see below), Figure legends (see below), Illustrations (see 

http://mc.manuscriptcentral.com/plabio
http://www.blackwellpublishing.com/pdf/PLB_Page_Charge_Form.pdf


94 
 

below). 

In Materials and Methods, Results and Discussion subheadings are possible. If an author chooses to combine sections 

Results and Discussion, an additional section Conclusions can be added, but this must be brief. 

Concise review articles 

Choose subheadings as appropriate but do not use a numbering system. Title page, Key words, Abstract and other 

items as for full length papers. 

Tables 

Tables must be serially numbered in Arabic numerals and each must carry a brief descriptive heading. Tables 

reproduced from other publications must state their precise source. Only signs that can be typeset should be used in 

the tables and legends. Please provide Tables in Word and include them at the end of the manuscript after the 

References, each on a separate page. Refrain from using both tables and graphs to demonstrate the same results. 

Figures and Graphics 

Electronic artwork 

It is essential that all artwork is provided in electronic format. Please save vector graphics (e.g. line artwork) in 

Encapsulated Post-script (EPS) format and bitmap files (e.g. half-tones) in Tagged Image Format (TIFF). Detailed 

information on our digital illustration standards is available 

at http://www.blackwellpublishing.com/bauthor/illustration.asp. 

Please do not embed any tables and/or figures in the text document. 

If you should encounter difficulties upon submitting figures and graphics, please contact the editorial office by e-mail 

under annette.schlierenkamp@ctp.uni-freiburg.de or by telephone under ++ 49/(0)761/203-8300. 

Colour illustrations: Authors are required to cover the cost of colour printing. Therefore, please note that if there is 

colour artwork in your manuscript when it is accepted for publication, Wiley-Blackwell require you to complete and 

return a colour work agreement form before your paper can be published. Colour printing costs €300 per article + 

VAT. Please supply colour work as eps, tiff or jpg files. The colour work form can be downloaded as a PDF from the 

internet. [To download PDF files you must have Acrobat Reader installed on your computer. If you do not have this 

program, this is available as a free download from the following web 

address:http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. The web address for the form 

ishttp://www.blackwellpublishing.com/pdf/PLB_CWAF.pdf. All completed forms should be addressed to the 

Production Editor at the following address: 

Plant Biology 

Wiley-Blackwell 

3rd Floor, 101 George Street 

Edinburgh, EH2 3ES 

UK 

Please address any queries in relation to colour reproduction to plb@wiley.com. 

References 

The list of references must include all (but no additional) references quoted. Arrange references alphabetically 

according to author name, not chronologically. The name of the journals containing the cited papers should be given 

in full. Town/city and country names should be provided for non-journal refs. 

Each article reference should be given as in the following example: 

Alfano J.R., Collmer A. (2004) Type III secretion system effector proteins: double agents in bacterial disease and 

plant defence. Annual Review Phytopathology, 42, 385–414. 

Books or other non-serial publications which are quoted in the references must be cited as follows: 

Gage J.D., Tyler P.A. (1991) Deep-sea Biology: A Natural History of Organisms at the Deep-sea Floor. Cambridge 

http://www.blackwellpublishing.com/bauthor/illustration.asp
mailto:annette.schlierenkamp@ctp.uni-freiburg.de
http://www.blackwellpublishing.com/pdf/PLB_CWAF.pdf
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.blackwellpublishing.com/pdf/PLB_CWAF.pdf
mailto:plb@wiley.com
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University Press, Cambridge, UK: 504 pp. 

Lester R.N., Hasan S.M.Z. (1991) Origin and domestication of the brinjal eggplant, Solanum melongena, from S. 

incanum, in Africa and Asia. In: Hawkes J.G., Lester R.N., Nee M., Estrada N. (Eds), Solanaceae III: Taxonomy, 

Chemistry, Evolution. Royal Botanic Gardens, Kew; London, UK: 369-387. 

Articles not yet published may only be cited if they have definitely been accepted for publication. They must be 

denoted by the expression 'in press'.We recommend the use of a tool such as EndNote or Reference Manager for 

reference management and formatting. 

Units 

Plant Biology will follow the system of SI units (Systeme International d'Unites). Within a given paper chosen units 

must be uniform. 

Abbreviation 

Note that common abbreviations can be used without explanation. Others must be explained. In case of doubt always 

give an explanation. Use FW = fresh weight and DW = dry weight. 

Scientific Names 

Scientific names should be cited in their complete form when first mentioned with genus - species - authority - 

cultivar (cv.) or subspecies (ssp.) where appropriate. Latin names should be underlined or typed in italics. 

Subsequently the generic names should be abbreviated, but avoid confusion: e.g. use A. comosus if the only genus 

with a first fetter A in your paper is Ananas; but use unambiguous abbreviations if you have more than one genus 

with the same first letter, e.g.Ananas comosus, Aechmea nudicaulis = A. comosus, Ae. nudicaulis, etc. Common 

names of organisms must be accompanied by the correct scientific name when first mentioned. For rare or exotic 

genera it may be useful to give the name of the family and/or higher taxon in brackets when first mentioned. 

Copyright 

Authors will be required to assign copyright of their paper to the German Botanical Society, Royal Botanical Society 

of the Netherlands and Blackwell Publishing. Copyright assignment is a condition of publication and papers will not 

be passed to the publisher for production unless copyright has been assigned.  (Papers subject to government or 

Crown copyright should tick box 3 on the form). Download the Copyright Assignment Form here. The publishers 

will not refuse any reasonable request by authors for permission to reproduce their contributions to the journal. 

Reprints 

A PDF offprint of the online published article will be provided free of charge to the corresponding author, and may 

be distributed subject to the Publisher's terms and conditions. The corresponding author will be asked to provide up to 

seven email addresses for early distribution of a PDF offprint by the publisher. Paper offprints of the printed 

published article may be purchased if ordered via the method stipulated on the instructions that will accompany the 

proofs.  Printed offprints are posted to the correspondence address given for the paper unless a different address is 

specified when ordered.  Note that it is not uncommon for the printed offprints to take up to 8 weeks to arrive after 

publication of the journal.  For further information please contact C.O.S. Printers PTe Ltd, 9 Kian Teck Crescent, 

Singapore 628875; Fax: +65 6265 9074; E-mail: offprint@cosprinters.com. 

 

Anexo 3 

Rodriguésia 

Artigos originais e Artigos de revisão 

 

Os manuscritos submetidos deverão ser formatados em A4, com margens de 2,5 cm e alinhamento justificado, 

http://www.blackwellpublishing.com/pdf/plb_caf.pdf
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fonte Times New Roman, corpo 12, em espaço duplo, com no máximo 2MB de tamanho. Todas as páginas, exceto a 

do título, devem ser numeradas, consecutivamente, no canto superior direito. Letras maiúsculas devem ser 

utilizadas apenas se as palavras exigem iniciais maiúsculas, de acordo com a respectiva língua do manuscrito. Não 

serão considerados manuscritos escritos inteiramente em maiúsculas. Palavras em latim devem estar em itálico, 

bem como os nomes científicos genéricos e infragenéricos. 

Utilizar nomes científicos completos (gênero, espécie e autor) na primeira menção, abreviando o nome genérico 

subsequentemente, exceto onde referência a outros gêneros cause confusão. Os nomes dos autores de táxons 

devem ser citados segundo Brummitt & Powell (1992), na obra ““Authors of Plant Names” ou de acordo com o site 

do IPNI (www.ipni.org). 

Primeira página - deve incluir o título, autores, instituições, apoio financeiro, autor e endereço para correspondência 

e título abreviado. O título deverá ser conciso e objetivo, expressando a idéia geral do conteúdo do trabalho. Deve ser 

escrito em negrito com letras maiúsculas utilizadas apenas onde as letras e as palavras devam ser publicadas em 

maiúsculas. 

 

Segunda página - deve conter Resumo (incluindo título em português ou espanhol), Abstract (incluindo título em 

inglês) e palavras-chave (até cinco, em português ou espanhol e inglês,em ordem alfabética). Resumos e Abstracts 
devem conter até 200 palavras cada. 

Texto – Iniciar em nova página de acordo com seqüência apresentada a seguir: Introdução, Material e Métodos, 

Resultados, Discussão, Agradecimentos e Referências Bibliográficas. 

O item Resultados pode estar associado à Discussão quando mais adequado. 

Os títulos (Introdução, Material e Métodos etc.) e subtítulos deverão ser apresentados em negrito. 

As figuras e tabelas deverão ser enumeradas em arábico de acordo com a seqüência em que as mesmas aparecem no 

texto. 

As citações de referências no texto devem seguir os seguintes exemplos: Miller (1993), Miller & Maier (1994), 

Baker et al. (1996) para três ou mais autores; ou (Miller 1993), (Miller & Maier 1994), (Baker et al. 1996), (Miller 

1993; Miller & Maier 1994). Artigos do mesmo autor ou seqüência de citações devem estar em ordem cronológica. A 

citação de Teses e Dissertações deve ser utilizada apenas quando estritamente necessária. Não citar trabalhos 

apresentados em Congressos, Encontros e Simpósios. 

O material examinado nos trabalhos taxonômicos deve ser citado obedecendo a seguinte ordem: local e data de 

coleta, bot., fl., fr. (para as fases fenológicas), nome e número do coletor (utilizando et al. quando houver mais de 

dois) e sigla(s) do(s) herbário(s) entre parêntesis, segundo Index Herbariorum (Thiers, continuously updated).  

Quando não houver número de coletor, o número de registro do espécime, juntamente com a sigla do herbário, deverá 

ser citado. Os nomes dos países e dos estados/províncias deverão ser citados por extenso, em letras maiúsculas e em 

ordem alfabética, seguidos dos respectivos materiais estudados. 

 

Exemplo: BRASIL. BAHIA: Ilhéus, Reserva da CEPEC, 15.XII.1996, fl. e fr., R.C. Vieira et al. 10987 (MBM, RB, 

SP). 

 

Para números decimais, use vírgula nos artigos em Português e Espanhol (exemplo: 10,5 m) e ponto em artigos em 

Inglês (exemplo: 10.5 m). Separe as unidades dos valores por um espaço (exceto em porcentagens, graus, minutos e 

segundos). 

Use abreviações para unidades métricas do Systeme Internacional d´Unités (SI) e símbolos químicos amplamente 

aceitos. Demais abreviações podem ser utilizadas, devendo ser precedidas de seu significado por extenso na primeira 
menção. 

Ilustrações - Mapas, desenhos, gráficos e fotografias devem ser denominados como Figuras. 

Fotografias e ilustrações que pertencem à mesma figura devem ser organizados em pranchas (Ex.: Fig. 1a-d – A 

figura 1 possui quatro fotografias ou desenhos). Todas as figuras devem ser citadas na sequência em que aparecem e 

nunca inseridas no arquivo de texto. 

As pranchas devem possuir 15 cm larg. x 19 cm comp. (altura máxima permitida); também serão aceitas figuras que 

caibam em uma coluna, ou seja, 7,2 cm larg.x 19 cm comp. 

Os gráficos devem ser elaborados em preto e branco. 

No texto as figuras devem ser sempre citadas de acordo com os exemplos abaixo: 

“Evidencia-se pela análise das Figuras 25 e 26....” 
“Lindman (Fig. 3a) destacou as seguintes características para as espécies...” 

Envio das imagens para a revista: 

http://www.ipni.org/
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 FASE INICIAL – submissão eletrônica (http://rodriguesia-seer.jbrj.gov.br): as imagens devem ser 

submetidas em formato PDF ou JPEG, com tamanho máximo de 2MB. Os gráficos devem ser enviados em 

arquivos formato Excel. Caso o arquivo tenha sido feito em Corel Draw, ou em outro programa, favor 

transformar em imagem PDF ou JPEG. Ilustrações que não possuírem todos os dados legíveis resultarão na 
devolução do manuscrito. 

 SEGUNDA FASE – somente se o artigo for aceito para publicação: nessa fase todas as imagens devem 

ser enviadas para a Revista Rodriguésia através das seguintes opções: 

o em mídia digital (CD ou DVD) para o endereço da revista que consta em nosso site; 

o através de sites de uploads da preferência do autor (disponibilizamos um link para um programa 

de upload chamado MediaFire como uma opção para o envio dos arquivos, basta clicar no botão 

abaixo). O autor deve enviar um email para a revista avisando sobre a disponibilidade das 
imagens no site e iinformando o link para acesso aos arquivos. 

Neste caso, as imagens devem ter 300 dpi de resolução, nas medidas citadas acima, em formato TIF. No 

caso dos gráficos, o formato final exigido deve ser Excel ou Corel Draw (versão 12 ou inferior). 

 

IMPORTANTE: Lembramos que as IMAGENS (pranchas escaneadas, fotos, desenhos, bitmaps em geral) 

não podem ser enviadas dentro de qualquer outro programa (Word, Power Point, etc), e devem ter boa 

qualidade (obs. caso a imagem original tenha baixa resolução, ela não deve ser transformada para uma 

resolução maior, no Photoshop ou qualquer outro programa de tratamento de imagens. Caso ela possua 

pouca nitidez, visibilidade, fontes pequenas, etc., deve ser escaneada novamente, ou os originais devem ser 
enviados para a revista.) 

Imagens coloridas serão publicadas apenas na versão eletrônica. 

*** Use sempre o último número publicado como exemplo ao montar suas figuras. *** 

Legendas – devem vir ao final do arquivo com o manuscrito completo. Solicita-se que as legendas, de figuras e 
gráficos, em artigos enviados em português ou espanhol venham acompanhadas de versão em inglês. 

Tabelas – não inserir no arquivo de texto. Incluir a(s) tabela(s) em um arquivo separado. Todas devem ser 

apresentadas em preto e branco, no formato Word for Windows. No texto as tabelas devem ser sempre citadas de 

acordo com os exemplos abaixo: 

“Apenas algumas espécies apresentam indumento (Tab. 1)...” 

“Os resultados das análises fitoquímicas são apresentados na Tabela 2...” 

Solicita-se que os títulos das tabelas, em artigos enviados em português ou espanhol, venham acompanhados de 
versão em inglês. 

Referências Bibliográficas - Todas as referências citadas no texto devem estar listadas neste item. As referências 

bibliográficas devem ser relacionadas em ordem alfabética, pelo sobrenome do primeiro autor, com apenas a primeira 

letra em caixa alta, seguido de todos os demais autores. Quando o mesmo autor publicar vários trabalhos num mesmo 

ano, deverão ser acrescentadas letras alfabéticas após a data. Os títulos de periódicos não devem ser abreviados. 

 

Exemplos: 

Tolbert, R.J. & Johnson, M.A. 1966. A survey of the vegetative shoot apices in the family Malvaceae. American 

Journal of Botany 53: 961-970. 

Engler, H.G.A. 1878. Araceae. In: Martius, C.F.P. von; Eichler, A. W. & Urban, I. Flora brasiliensis. Munchen, 

Wien, Leipzig. Vol. 3. Pp. 26-223. 

Sass, J.E. 1951. Botanical microtechnique. 2ed. Iowa State College Press, Iowa. 228p. 

Punt, W.; Blackmore, S.; Nilsson, S. & Thomas, A. 1999. Glossary of pollen and spore Terminology. Disponível em 

<http://www.biol.ruu.nl./~palaeo/glossary/glos-int.htm>. Acesso em 15 outubro 2006. 

Costa, C.G. 1989. Morfologia e anatomia dos órgãos vegetativos em desenvolvimento de Marcgravia 
polyantha Delp. (Marcgraviaceae). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo. 325p. 

 

 


