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Remanecentes de Mata Atlântica

Mauro Teixeira

Danielle Rivera

Maria Strangas

Maria Strangas

2008 remanentDomain



Possíveis plataformas de monitoramento 

NASA-JPL: http://oco.jpl.nasa.gov/galleries/galleryspacecraft/



Possíveis plataformas de monitoramento 

Fretwell & Trathan 2009



Monitoramento de ambientes 

correlatos?

Zellweger et al., 2016
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• Quais os padrões gerais das diversidades

taxonômica e filogenética, e do endemismo

filogenético, na Mata Atlântica?

• Podemos prever esses padrões de 

biodiversidade com base em variáveis abióticas

de fácil monitoramento?

O que precisamos saber?



Grupos de estudo

Tanagers

22 spp.

8917 points 

(CytB, Nd2, C0I, FGBI5, 

MBI2, Rag1)

Wittmackia clade 

24 spp. 

228 points

3 plastid genes

3 nuclear genes

Miconieae 

184 spp.

25737 points 

Ithomiini

51 spp. 

3269 points

(COI and CO2) 

Hypsiboas

18 spp. 

227 points

(COI and 16S)

Proceratophrys

20 spp.

690 points

(COI and 16S)

Bignoniaceae

54 spp.

3591 points

Bertolonia

54 spp.

3591 points

5 plastid genes, 

4 nuclear genes

Cambessedesieae & 

Huberieae

54 spp.

3591 points

3 plastid genes

3 nuclear genes



Mapeando a diversidade

35 variáveis:

Worldclim + 

Climond

SDMtoolbox RM 0.5-5, FC L,LQ, H, LQH, LQHPT

Thinning (20km)

Background selection : 100 km buffered MC

Cropped to 100 km buffered MCP of points 

Maxent no 

SDMtoolbox

Predições contínuas a 

binárias nos SDM’s 

(MPT)

Soma dos modelos

para cada grupo



Métricas de biodiversidade 

por pixel

• Riqueza – número de espécies

• Diversidade filogenética (PD): 

História evolutiva

• Endemismo filogenético (PE): 

Restrição da história evolutiva

no espaço



Riqueza de espécies e diversidade filogenética estão 

correlacionadas. Como detectar as discrepâncias?

André Victor Lucci Freitas
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Mapeando diferentes dimensões da biodiversidade na

Mata Atlântica

Modificado de Brown et al, in prep

Riqueza

Diversidade

filogenética

Endemismo

filogenético



Modificado de Brown et al, in prep

Mapeando diferentes dimensões da biodiversidade na

Mata Atlântica
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Diversidad
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filogenética

Endemismo

filogenético



Áreas de concentração/déficit

de história evolutiva

Paz et al in prep



Resumindo

• Os padrões da diversidade são majoritariamente grupo-

específicos. 

• Existem 3 padrões recorrentes: 1) montano ( e do sul) com

maior riqueza na Serra do Mar, 2) Norte (terras baixas) 3) 

Ampla distribuição

• Os padrões de riqueza e diversidade filogenética são

correlacionados mas apresentam áreas de discrepância em

particular com concentração de história evolutiva.



• Quais os padrões gerais das diversidades

taxonômica e filogenética, e do endemismo

filogenético, na Mata Atlântica?

• Podemos prever esses padrões da 

biodiversidade com base em variáveis

abióticas?



TWISlopeCV bio17CV bio16CV bio 10CV bio 1   clouds       Bio 8 (CHELSA)Bio 2 (CHELSA)Bio 19 (CHELSA)Bio 18 (CHELSA)Bio 13 (CHELSA)Altitude          

Podemos usar produtos de sensoriamento remoto para prever

padrões de diversidade em amplas escalas geográficas?

Bio 2 (CHELSA)

Bio 8 (CHELSA)

Bio 13 (CHELSA)

Bio 18 (CHELSA)

Bio 19 (CHELSA)

Altitude

TWI

Rugosidade

Nuvens



Análises de “Machine Learning” mostram que sim

Riqueza

Diversidade

filogenética

Endemismo

filogenético

Resíduos



A contribuição das variáveis muda com a medida de 

diversidade, e, às vezes, com o grupo taxonômico

Richness

Riqueza Diversidade filogenética

Endemismo filogenético Resíduos



Riqueza

A contribuição das variáveis muda com a medida de 

diversidade, e, às vezes, com o grupo taxonômico



RichnessDiversidade

filogenética

A contribuição das variáveis muda com a medida de 

diversidade, e, às vezes, com o grupo taxonômico



Resíduos

A contribuição das variáveis muda com a medida de 

diversidade, e, às vezes, com o grupo taxonômico



RichnessEndemismo

filogenético

A contribuição das variáveis muda com a medida de 

diversidade, e, às vezes, com o grupo taxonômico



Conclusões

• Mapas de biodiversidade mostram alguma concordância

entre grupos taxonômicos, em particular com riqueza de 

espécies e diversidade filogenética, mas também muitas

idiossincrasias.

• Podemos prever muito bem os padrões de diversidade

com base em variáveis abióticas.

• Podemos inclusive prever as incompatibilidades entre 

riqueza e diversidade filogenética.

• Isto pode se converter em uma ferramenta de 

monitoramento



Conclusões

• A precipitação e não a temperatura é o preditor mais

importante da diversidade nesta área.

• Variáveis históricas têm maior importância para explicar a 

história evolutiva (endemismo filogenético, resíduos).

• É mais difícil encontrar um preditor geral de endemismo

filogenético que de outras medidas de diversidade.
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Essas comunidades são igualmente

diversas?

Comunidade 1 Comunidade 2



Comunidade 1 Comunidade 2

Essas comunidades são igualmente diversas?



As medidas de diversidade filogenética

levam em conta essas diferenças

Comunidade 1 Comunidade 2



As medidas de diversidade filogenética

levam em conta essas diferenças

Comunidade 1 Comunidade 2



As medidas de diversidade filogenética

levam em conta essas diferenças

Comunidade 1 Comunidade 2



Mapeando o endemismo filogenético

Rosauer et al., 2009


