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RESUMO 

Neste trabalho realizou-se o estudo de distribuição, riqueza e conservação do 

gênero Davilla Vand. (Dilleniaceae) no Neotrópico. Para tal utilizou-se a modelagem 

de distribuição de espécies com o algoritmo Maxent. Este produz distribuição das 

espécies no espaço geográfico a partir de dados ambiental e de ocorrência. Foram 

estudadas as espécies de acordo com o bioma de ocorrência: Mata Atlântica; Cerrado; 

e Amazônia. Este grupo está representado no Neotrópico por 25 espécies. Para o 

Cerrado incluiu-se além das espécies do gênero Davilla as demais espécies da família 

Dilleniaceae. Os resultados indicaram que no Cerrado o grupo está representado por 

nove espécies de Davilla, além de Curatella americana L. e três espécies de 

Doliocarpus Rol., destas cinco são endêmicas (Doliocarpus elegans Eichler e 4 Davilla 

spp.). Para a Mata Atlântica ocorrem 12 espécies de Davilla, oito delas são endêmicas, 

incluindo uma espécie ameaçada de extinção. Para a Floresta Amazônica são 

conhecidas nove espécies, cinco delas endêmicas. Duas outras espécies são 

Neotropicais, portanto, compartilhadas por todos os biomas citados anteriormente. 

As demais espécies são de ocorrência em pelo menos dois biomas. Para estes três 

biomas produziu-se a distribuição e a riqueza de espécies visando comparar os 

resultados com as unidades de conservação, objetivando discutir questões relativas à 

conservação deste grupo. Os parâmetros conservacionistas como espécies raras, 

zonas de endemismo, zonas de alta riqueza, áreas de preservação ambiental, foram 

confrontados objetivando indicar áreas prioritárias para a conservação do grupo e da 

biodiversidade. Os resultados indicaram existir três centros de diversidade para este 

grupo. O principal deles está localizado na Mata Atlântica, principalmente nas 

florestas litorâneas do estado da Bahia. Outro centro de diversidade localiza-se na 

região central do Cerrado, especialmente nos estados de Goiás e Bahia.  A outra área 

de diversidade localiza-se próximo à foz do Rio Amazonas e ao longo de seu curso. 

Devido ao hábito predominante das espécies serem lianas, estas são importantes 

componentes das florestas, das quais usamos este referencial para discutir questões 

relativas à conservação destes habitats, de suas espécies e da biodiversidade. As 

informações completas estão apresentadas nos capítulos de acordo com os 

respectivos biomas abordados. 

Palavras-Chave: Biodiversidade, Unidades de Conservação, hotspot, nicho ecológico, 
modelagem ecológica, flora, conservação de plantas, floresta, ameaçada de extinção.  
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I. INTRODUÇÃO 

O grupo de estudo pertence à família Dilleniaceae que é monofilético com base 

em dados moleculares (Horn, 2005). Este possui 12 gêneros e cerca de 310 espécies 

(Souza & Lorenzi, 2012) distribuídas na região pantropical com três principais 

centros de diversidade: África, Australásia e América Tropical (Aymard, 1998; 

Sothers & Souza, 1999; Kubitzki, 2004). Na região neotropical ocorrem 6 gêneros e 

cerca de 102 espécies limitadas à áreas florestais e nas savanas (Kubitzki, 2004; Fraga 

& Stehmann, 2010). Dentre os gêneros neotropicais temos: Curatella L., mono-

específico e composto por Curatella americana L. (“lixeira ou sambaíba”); Davilla 

Vand. está representado por 25 espécies de lianas e arbustos; Doliocarpus Roland. é 

representado por aproximadamente 49 espécies de lianas (Aymard & Miller, 1994; 

Sothers & Souza, 1999; Aymard 1998; Fraga & Stehmann, 2010);  Pinzona Mart. & 

Zucc. possui uma única espécie (Pinzona coriacea Mart. & Zucc.); além de Neodillenia, 

gênero descrito por Aymard (1997) representado por apenas três espécies; Tetracera 

L. é Pantropical possuindo 47 espécies de lianas encontradas em formações florestais 

(Berry, 2009), sendo 17 delas no Neotrópico. 

As Dilleniaceae podem ser reconhecidas por apresentarem o caule 

descorticante, e suas folhas apresentam nervação craspedódroma cujas nervuras 

secundárias são paralelas entre si, e a nervação terciária é reticulada. As flores 

apresentam corola decídua amarela ou branca, com sépalas persistentes e estames 

em geral numerosos, além da presença de arilo em torno das sementes (Horn, 2005). 

O gineceu é apocárpico, com 1-6 carpelos, sendo os ovários súperos (Cronquist, 1988, 

Souza & Lorenzi, 2012). Outros caracteres como a presença de compostos químicos 

como os ácidos elágico e gálico (Soltis et al. 2005), além de herbívoros lepidópteros 

da tribo Phricanthini, família Tortricidae é conhecido apenas em Dilleniaceae (Powell 

et al., 1999). A unidade de dispersão é a endozoocoria, especialmente a ornintocoria, 

e a mirmecoria devido à presença de sementes ariladas (Kubitziki, 1971; Lengyel et 

al. 2009).  

Cronquist (1988) considerou as Dilleniaceae como basais dentro da sua 

subclasse Dilleniidae, principalmente pela presença de estames numerosos (com 

iniciação centrífuga) e pelo gineceu formado por vários ovários apocárpicos. Na 

classificação de APG III (2009), entretanto, as Dilleniaceae estão inseridas em 

Dilleniales que é formada apenas pela família típica em uma posição basal no grande 
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clado das tricolpadas (Eudicotiledôneas).  

As relações filogenéticas entre os gêneros de Dilleniaceae indicam que Tetracera 

(pantropical) é irmão dos demais grupos de Dilleniaceae (Horn, 2009). Deste último 

grupo, os gêneros endêmicos do Novo Mundo (Davilla, Curatella, Doliocarpus, 

Neodillenia e Pinzona) aparecem em um clado irmão a todos os outros do Velho 

Mundo, que por sua vez tem o clado Dillenia que é irmão dos demais gêneros 

Indomalesianos (Horn, 2005). 

O gênero Neotropical Davilla Vand., principal objeto de estudo deste trabalho, 

apresenta 25 espécies (Aymard, 1998; Kubitzki, 2004; Pereira, 2007; Fraga & 

Stehmann, 2010). Este compreende desde lianas até arbustos eretos ou escandentes 

(Aymard 1998), distribuídas do leste do México até Bolívia e Paraguai. O centro de 

diversidade é na Mata Atlântica do Nordeste brasileiro onde ocorrem várias espécies 

adaptadas às áreas de restingas (Kubitzki, 2004). Este gênero é considerado bem 

delimitado dentre as Dilleniaceae podendo ser diferenciado morfologicamente dos 

demais gêneros neotropicais pela presença de sépalas persistentes e desiguais, sendo 

três delas menores e duas maiores globosas, cobrindo totalmente o ovário desde a 

fecundação até a maturação. Além disso, o grupo conta com uma filogenia recente da 

qual solucionou problemas taxonômicos de algumas espécies (Fraga, 2012). 

  

I.I.  Biodiversidade ou Riqueza 

Os biólogos têm reconhecido muitos padrões de diversidade (Ricklefs, 2004), 

com muitas teorias propostas para explicar a diversidade de espécies. Os fatores 

históricos foram considerados mais importantes até 1950, posteriormente os 

processos de comunidades em escala local em conjunto com o ambiente físico, 

principalmente clima, foram enfatizados como os principais responsáveis no padrão 

de riqueza em grandes escalas (Bjorholm et al., 2005; Ricklefs, 2004). Entretanto, as 

dificuldades não se limitam apenas à determinação dos padrões de riqueza e os 

fatores que os controlam, tendo várias outras questões envolvidas, como por 

exemplo, a influência da escala de observação (Katherine & Whittaker, 2002), que 

pode causar sérios problemas para seleção de áreas para conservação. Dessa forma, 

os parâmetros de diversidade em diferentes escalas (diversidade alfa e gama) para 

grupos chave podem nos auxiliar em escolhas de áreas prioritárias para conservação, 

observando áreas com alta riqueza para grupos com ampla distribuição, e/ou áreas 
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com alta riqueza de espécies endêmicas, examinando as variáveis envolvidas em 

padrões de distribuição em diferentes escalas (Gaston, 2000; Kreft & Jetz, 2007). 

 

I.II. Modelagem de distribuição geográfica e Conservação 

Muitas vezes para estabelecer padrões de riqueza e distribuição de espécies 

podemos utilizar um dos mais básicos conceitos da ecologia que é o “nicho ecológico” 

(Udvardy, 1969; MacArthur, 1972), que aliados a outros fatores (ecológicos-

evolutivos-históricos) que influenciam os padrões de distribuição (Gaston, 2000). 

Utilizando-se este importante conceito surgiram ferramentas como os modelos 

ecológicos de distribuição geográfica, que utilizam o conhecimento do nicho ecológico 

para determinar a distribuição e riqueza para diversos grupos. Tais modelos buscam 

quantificar a relação espécie/ambiente, representando o ponto central da modelagem 

preditiva, da qual basea-se nos fatores ambientais controlando a distribuição de 

espécies e comunidades em função da limitação fisiológica e do ecossistema (Austin, 

1990). Além destes, os fatores ecológicos e históricos, que são mais difíceis de serem 

utilizados, também desempenham papel fundamental na distribuição geográfica das 

espécies. Dessa forma, diversos trabalhos têm utilizado esta ferramenta baseado em 

diversas metodologias e diferentes algoritmos designados para prever a distribuição 

potencial de uma dada espécie, com muitos debates sobre suas vantagens e limitações 

(Peterjohn, 2001). 

Inegavelmente o conhecimento da distribuição das espécies é de grande 

importância, principalmente para a biologia da conservação. Nesta, as informações 

têm sido utilizadas como mecanismo subsidiário na localização de áreas prioritárias 

para a conservação e avaliação de unidades de conservação existentes, tanto para a 

preservação de espécies raras, quanto da biodiversidade como um todo (ver, por 

exemplo, Funk et al. 1999; Johnson & Gilligham, 2005). Assim, estas pesquisas 

realizadas com grupos de animais e plantas são utilizados para selecionar áreas 

prioritárias para conservação, baseadas na distribuição e riqueza de espécies 

(Bojorques - Tapia et al. 1995; Araújo & Williams, 2000; Chen & Peterson, 2002; 

Ortega-Huerta & Peterson, 2004). Gaston (2000) aponta que as espécies estão 

distribuídas desigualmente na natureza, com pequenas áreas com grande quantidade 

de espécies, muitas destas designadas como hotspots, por apresentarem alta 

porcentagem de endemismo (Meyer et al., 2000; Mittermeier et al., 2000), e devido ao 
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acelerado nível de degradação consequente da alta densidade populacional humana 

(Cincotta et al., 2000), são de grande relevância e tem merecido atenção especial da 

ecologia de conservação. Esta abordagem busca determinar se uma espécie está em 

risco de extinção, justamente baseando-se se ela está amplamente distribuída e 

estável no tempo.  Ou seja, se há viabilidade populacional ao longo do tempo (Hunter, 

2001; Primack, 2006), podendo então concluir se há ou não risco de extinção da 

espécie em um futuro próximo (Stevenson & Woods Jr., 2006).  

 

II. OBJETIVOS GERAIS  

O objetivo geral deste trabalho é realizar a modelagem de distribuição 

geográfica e padrão de riqueza das espécies pertencentes ao gênero Davilla para a 

região Neotropical, visando comparar os resultados com as unidades de conservação, 

e discutir questões relativas à sua conservação.  

 

II.I. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar modelagem de distribuição geográfica e padrão de riqueza das espécies do 

gênero Davilla nos seguintes biomas brasileiros: Mata Atlântica, o Cerrado e 

Amazônia; 

- Analisar os processos ecológicos envolvidos com a distribuição geográfica e riqueza; 

- Estabelecer a atual distribuição de espécies raras e ameaçadas; 

- Utilizar o padrão de distribuição e riqueza de espécies como parâmetro para a 

conservação deste gênero na região neotropical; 

- Indicar áreas prioritárias para conservação das Davilla e outras Dilleniaceae 

(Curatella americana e Doliocarpus spp.) dentro dos principais Biomas de 

ocorrência. 

 

III. MATERIAL E MÉTODOS 

III. I. Grupo de Estudo 

O grupo de estudo é o gênero botânico Davilla Vand. (Dilleniaceae) cujas 

espécies são conhecidas como: lixeirinhas, cipó-de-fogo, cipó caboclo, cipó d’água etc. 

Este é um dos mais diversificados gêneros desta família com cerca de 25 espécies de 

lianas, arbustos eretos ou escandentes distribuídas desde o leste do México até 

Bolívia e Paraguai (Tabela 1). Este possui centros de diversidade na Mata Atlântica, 
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especialmente nas áreas de restingas e florestas litorâneas, além do Cerrado e 

Floresta Amazônica (Kubitzki, 2004; Fraga, 2010). Para a região do Cerrado também 

foram incluídas outras Dilleniaceae como: Curatella americana L. e três espécies 

pertencentes ao gênero Doliocarpus Rol. (Doliocarpus brevipedicellatus Garcke, D. 

dentatus (Aubl.) Stand. e D. elegans Eichl.). Estas espécies foram incluidas para o 

Cerrado devido a um levantamento prévio de dados realizado em outro estudo nesta 

região. 

Todas as espécies aqui reconhecidas estão de acordo com as informações de 

espécies validadas no The Plant List (2010) ⦋version 1, publicada no sitio eletrônico⦌: 

http://www.theplantlist.org/ (acessado em: 01/01/2012). Além disso, seguiu as 

informações de recente revisão realizada por Fraga e Stehmann (2010). 

O gênero Davilla, dentre as Dilleniaceae, exibe uma interessante diversidade em 

termos de distribuição geográfica de suas espécies. Várias são raras na natureza, 

incluindo algumas espécies recentemente descritas por Fraga (2008, 2010) e 

apontadas como vulneráveis ou endêmicas, cujas distribuições são restritas a apenas 

algumas localidades. Outras apesar de sua ampla distribuição possuem baixa 

densidade populacional, correndo risco de extinção próxima, necessitando, portanto, 

de proteção. Além destas há as espécies de ampla distribuição alta freqüência em 

determinadas regiões, portanto, de grande importância ecológica.  

 

Tabela 1. Lista de espécies do gênero Davilla Vand. no Neotrópico.  

Espécies Hábito Habitat Distribuição 
1 - Davilla alata (Vent.) Briq. Liana Amaz AM e SUR 
2 - D. angustifolia A.St.-Hil. Liana Cer BA e MG 

3 - D. aymardii Fraga Arbusto Cer BA e TO 

4 - D. belizenzis Lundell Liana Flor BZ 

5 - D. cearensis Huber Liana CE, Ca, Amaz CE, PI , MA,  TO  PA 

6 - D. cuspidulata Mart. ex Eichler Liana Amaz, FA, Cer  BRA 

 7 - D. elliptica A.St.-Hil. Arbusto Cer BRA 

8 - D. flexuosa A.St.-Hil. Liana FA ES e BA 

9 - D. glaziovii Eichler Subarbusto  FA End RJ 

10 - D. grandiflora A.St.-Hil. e Tul. Arbusto Cer GO, TO, MT, BA 

11 - D. grandifolia Moric. ex Eichl. Liana FA BA e ES 

12 - D. kunthii A.St.-Hil. Liana Neotr Neotr 

13 - D. lacunosa Mart. Arbusto Cer GO, MT, MG e BA 

14 - D. lanosa Fraga & Stehmann Liana Amaz End  RO 

15 - D. latifolia Casar. Liana FA SP, MG, ES, BA 

16 - D. macrocarpa Eichler Liana FA End BA e ES 

17 - D. minutifolia Fraga Liana Cer End BA 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758391
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758392
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758392
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758392
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18 - D. neei Aymard Liana Amaz AP e AM 

19 - D. nitida (Vahl.) Kub. Liana Neotr Neotr 

20 - D. pedicellaris Benth. Liana Amaz AM e PA 

21 - D. rugosa Poir. Liana FA Bra 

22 - D. sessilifolia Fraga Liana FA End BA 

23 - D. steyermarkii Kub. Liana              FA MA 

24 - D. strigosa Kubitzki Arbusto FA End AM, PA e MA 

25 - D. tintinnabulata Schlchtd. Liana FA RJ e SP 

Legenda: AM = Amazonas; Amaz = Amazônia; AP = Amapá; BA = Bahia; BRA = Brasil; BZ = 

Belize; CE = Ceará; Cer = Cerrado End = endêmica; ES = Espírito Santo; FA = Floresta 

Atlântica; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MT = Mato; Grosso; Neotr = 

Neotropical; PA = Pará; RJ = Rio de Janeiro; RO = Rondônia; SP = São Paulo; SUR = Suriname; 

TO = Tocantins. 

 

 III. II. Banco de Dados 

Para a modelagem de distribuição, foi realizado uma busca de dados de 

ocorrência georeferenciados das espécies nos herbários especializados em dados 

biológicos (Backer et al. 1998). Estes dados são utilizados para estudos ecológicos e 

uma infinidade de outras aplicações. Uma significativa proporção destes dados são 

registros de localizações de espécies tais como seus locais de reprodução, ou 

observações de suas presenças. Entretanto, estes dados geralmente apresentam uma 

incompleta cobertura geográfica para serem avaliados isoladamente (Stockwell & 

Peters, 1999).   

O estudo de modelagem de distribuição geográfica do gênero Davilla foi realizado 

utilizando-se as coordenadas dos materiais botânicos revisados dos herbários regionais 

do Brasil e outras coleções internacionais, devidamente identificados por especialistas, 

obtidos através de consultas aos materiais nos herbários informatizados, ou por meio 

de empréstimo de material das coleções (Tabela 3). Para os herbários informatizados 

foram extraídos dados do SpeciesLink disponível em: 

http://www.splink.org.br/index?lang=pt (Ver Tabela 2). 

Para a modelagem usou-se os dados ambientais do WORLDCLIM 30 segundos 

de resolução disponível em (http://www.worldclim.org/current). Além destes, 

também foram utilizados os dados derivadas do AMBIDATA, proveniente da Divisão 

de Processamento de Imagens do INPE (DPI), disponível em: 

http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/download.php.   
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Tabela 2. Listagem de herbários consultados no SpeciesLink. Citação de acordo 

normas do SpeciesLink.   

Herbário ALCB, Instituto de Biologia, UFBA. 

ASE - Herbário da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Biologia. 

Herbário Antônio Nonato Marques, BAH. 

Herbário BHCB. 

Herbário Irina Delanova Gemtchújnicov, BOTU. 

Herbário CESJ. 

CGMS - Herbário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. 

Herbário Centro Norte Mato Grossense (CNMT). 

Herbário CPAP da Embrapa Pantanal. 

Herbário Prisco Bezerra-EAC. 

Herbário da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP - www.lcb.esalq.usp.br. 

Copyright © 2012 The Field Museum of Natural History. Detalhes completos podem ser 

encontrados no endereço http://fieldmuseum.org/about/copyright-information. 

Herbário da Universidade Estadual de Londrina(http://www.uel.br/ccb/bav/herbario). 

Coleção Virtual Flora Brasiliensis / Edital Reflora. 

Herbário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão – HCF. 

Jardim Botânico de Brasília, Herbário HEPH. 

Herbário Jataiense Prof. Germano Guarim Neto, HJ. 

HST - Herbário Sérgio Tavares. 

HUEFS - Herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Herbário da Universidade Estadual de Goiás, HUEG. 

Herbário HUFU (http://www.portal.ib.ufu.br/node/73). 

Herbário HUTO da Universidade do Tocantins. 

IAC (Instituto Agronômico). s/d, continuamente atualizado. Herbário IAC On-line. 

http://www.iac.sp.gov.br/herbario. [01/01/2012]. 

Herbário INPA.  

Museu Botânico Municipal de Curitiba, MBM. 

Missouri Botanical Garden, MOBOT. 

Herbário MOSS. 

The New York Botanical Garden - Virtual Herbarium 

(http://sciweb.nybg.org/science2/Virtual-Herbarium.asp). 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, JBRJ. 

Herbário Rondoniensis – RON. 
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Coletas e observações armazenadas no SinBiota. 

Instituto de Botânica, IBT. 

Instituto Florestal, IF. 

TEPB - Herbário Graziela Barroso. 

Herbário da Universidade de Brasília, UB. 

UEG - Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. 

Unidade de Conservação/PRPPG/UFG - Herbário UFG (uc.ufg.br). 

Herbário UFRN. 

Universidade Federal do Paraná, UFPR. 

 

 

Tabela 3. Listagem de outras coleções de dados botânicos consultadas 

diretamente em seu próprio sítio eletrônico ou pessoalmente*. 

BR - Herbarium, Nationale Plantentium van Belgie, Jardim Botanique  National de 

Belgique, Meise, Belgium*. 

INbio -  Instituto Nacional de Biodiversidade – Costa Rica. 

CEN* - Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnológicos Cenargen, Brasília, Brasil. 

EAC* - Herbário Prisco Bezerra, Fortaleza, Ceará, Brasil.  

HTO* - Herbário da Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, Tocantins, 

Brasil. 

IBGE* - Herbário da Reserva Ecológica do IBGE, Brasília, Brasil. 

INPA* – Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas amazônicas. Manaus, Amazonas, 

Brasil.  

IAC* – Herbário do Instituto agronômico de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil. 

K - Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew, England. 

M* - Herbarium Botanische Staatssammlung, München, Federal Republic of Germany. 

MG – Herbarium Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil. 

MO – Missouri Botanical Garden, Missouri, U.S.A. 

NY - Herbarium, New York Botanical Garden, New York, U. S. A. 

R* - Herbário do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

RB* - Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

SP* – Herbário da USP, Maria Eneyda P. K. Fidalgo, São Paulo, Brasil. 

SPFR – Herbário do departamento de Biologia, FFCLRP, USP. 
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UB* - Herbário da Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. 

UFG* - Herbário da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil.  

UNITINS* - Herbário da Universidade do Tocantins, Palmas, Tocantins, Brasil.  

UFP – Herbário da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Br. 

 

III. III. Modelagem de Distribuição e Riqueza 

Atualmente existem vários algoritmos disponíveis como o Garp (Stockwell & 

Peters 1999), Domain (Carpenter et al., 1993), e outros como o MaxEnt (Philips, 

2006), que produzem resultados similares para a inferência da modelagem.  

Para este estudo, utilizou-se o algoritmo MaxEnt que produz modelagem da 

distribuição geográfica baseados na máxima entropia. Este algoritmo foi testado e 

confrontado com outros métodos de modelagem, a exemplo dos citados 

anteriormente, demonstrando ser melhor em predizer áreas de ocorrência (Araújo et 

al., 2008). Os usos destes programas de modelagens permitem prever as distribuições 

das espécies isoladamente e também em conjunto, gerando mapa de riqueza que 

pode ser utilizado para comparação com as atuais unidades de conservação. Isto 

permitiu analisar o padrão de distribuição e riqueza, avaliando o status de reservas e 

indicar novas áreas prioritárias para a conservação das espécies deste grupo. 

 

IV. RESULTADOS  

Os resultados da tese foram divididos e apresentados em capítulos de acordo com 

o bioma abordado. Assim, no capítulo 1 são apresentados os resultados obtidos para o 

bioma Cerrado, dos quais constam duas partes. No capítulo 2 são apresentados os 

resultados referentes ao bioma Mata Atlântica, dos quais constam duas partes. No 

capítulo 3 são apresentados os resultados referentes ao Bioma Amazônia, tratado em 

uma única parte.     
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Capítulo 1 

Distribuição e Conservação do Gênero Davilla Vand. no Cerrado 

(inclui: Curatella e Doliocarpus)
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Parte 1 

Modelagem do nicho ecológico: distribuição de espécies para subsidiar a 
conservação do Cerrado 

 

 

Resumo 

Este estudo foi realizado para o Bioma Cerrado que abrange 1.8-2 milhões de 

km², representando 23% do território brasileiro. Usou-se o algoritmo Maxent para 

gerar a distribuição geográfica de Dilleniaceae, considerado um grupo viável de 

Angiospermas devido a sua representatividade na flora regional. Os objetivos deste 

trabalho consistem em analisar a distribuição geográfica e a riqueza de espécies 

visando à conservação da biodiversidade. Foram comparados o padrão de ocorrência 

e a riqueza de espécies com as fitofisionomias, as unidades de conservação e áreas 

prioritárias para a conservação no Cerrado. Espécies como Curatella americana L., e 

muitas espécies pertencentes ao gênero Davilla apresentam ampla distribuição no 

Cerrado. Outras espécies de Davilla são restritas a determinados tipos de cerrados 

arbustivos abertos, dos quais possuem maior área geográfica e biodiversidade. As 

espécies do gênero Doliocarpus e Davilla nitida (Vahl.) Kub. são lianas restritas às 

florestas, que no Cerrado compreendem 5% da área total e 30% da biodiversidade 

florística. Em geral, os padrões de distribuição de Dilleniaceae são concordantes com 

a flora do Cerrado. Entretanto, em relação à riqueza de espécies, o Cerrado possui 

lacunas em suas reservas ambientais, principalmente devido ao fato destas serem 

poucas e pequenas, dessa forma, não protegendo efetivamente sua biodiversidade. As 

taxas atuais e passadas de degradação ambiental dos remanescentes de Cerrado 

devido aos efeitos diretos e indiretos continuam a ameaçar sua biodiversidade. Foram 

apresentados alguns dos problemas relacionados à destruição do Cerrado e indicado 

várias medidas para sua proteção. Neste caso, a prioridade é a ampliação e melhoria 

das unidades de conservação urgentemente. 

 

Palavras-chave: biodiversidade, Unidades de Conservação, Dilleniaceae, hotspot, 

plantas.  
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Abstract 

This study was performed for the Cerrado biome that covers 1.8-2 million km², 

representing 23% of the Brazilian territory. We used MaxEnt algorithm for generate 

geographical distributions for Dilleniaceae, an angiosperm family considered a viable 

choice for this study due to its representation in the regional flora. The aim of study 

was to analyze the geographical distribution and species richness, as a way to 

measure biodiversity conservation. We compared the occurrence patterns and 

species richness with phytophysiognomies, natural reserves and priority 

conservation areas of the Cerrado.  Species like Curatella americana and many Davilla 

exhibit broad distributions throughout the Cerrado. Other Davilla species are liana 

restricted to typical open shrubs cerrado, which encompasses a greater geographical 

area with greater biodiversity. The Doliocarpus species and Davilla nitida (Vahl.) Kub. 

are restricted to forests which comprises only 5% the total Cerrado area and 30% of 

all plant species. Overall, the distributional patterns from Dilleniaceae are consistent 

with the Cerrado flora. Nevertheless, according this distribution and richness, the 

Cerrado possesses gaps in conservation areas, this due to scarcity and limited 

conservation areas, therefore, not effective in protecting their biodiversity. The past 

and current rates of the environmental degradation by direct and indirect 

anthropogenic effects in the forest remnants continue to threaten the biodiversity. 

We have presented some of the current problems concerning the destruction of the 

Cerrado and indicated several measures for its protection. In this case, the priority 

conservation areas and reserves need urgently be improved and expanded.  

 Keywords: biodiversity, reserves, Dilleniaceae, hotspot.  
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1. Introdução 

Os trópicos possuem uma extraordinária riqueza de espécies (Gentry, 1992; 

Blackburn & Gaston, 1996),  exibindo padrões geográficos originados por 

meio da especiação, extinção e dispersão  ( Ricklefs, 2004; Gavrilets, 2009). 

Dados sugerem que cerca de 20% das espécies mundial ocorrem no Brasil (Myers et 

al., 2000). Entretanto, devido ao tamanho de seu território e de sua biodiversidade, 

combinados com os poucos estudos relativos aos recursos naturais (Joppa & Roberts, 

2011), acredita-se que estes  valores sejam subestimados (Giulietti et al., 2005). 

Os mais representativos biomas brasileiros são: Amazônia, Mata Atlântica, 

Cerrado, e a Caatinga. Embora apenas o Cerrado e a Mata Atlântica sejam hotspots de 

biodiversidade, devido as altas taxas de endemismo e o elevado grau de ameaças 

antropicas, esses biomas são prioritários para a conservação (Cincotta, 2000; Myers 

et al., 2000; Mittermeier et al., 2005).  

Muitas teorias têm sido propostas para explicar os padrões de distribuição de 

espécies e diversidade, sendo que até a década de 1950 os fatores históricos foram 

considerados os mais importantes (Ricklefs, 2004). Os estudos demonstram que as 

interações em nível de comunidade, além dos fatores ambientais físicos como o clima, 

são apontados como determinantes nos padrões de biodiversidade em macro escalas 

(Ricklefs, 2004). Além disso, recentes estudos sugerem que a biodiversidade tropical 

deve-se à heterogeneidade ambiental (Pennington et al., 2009), sendo que nas 

florestas e savanas são primariamente controlados pelo clima e solos, além de 

periódicas influencias de outros fatores, por exemplo, o fogo (Hoffmann et al., 2009; 

Murphy & Bowman, 2012). Por isso, as taxas de diversificação são susceptíveis e 

dependentes de muitos fatores que interagem (Pennington et al., 2009).  

Para identificar e elucidar os padrões de distribuição de espécies em regiões de 

alta biodiversidade existem várias limitações, as quais exigem metodologia especial 

para analisar os diferentes fatores no tempo e espaço (Stockwell & Peterson, 2002; 

Whittaker et al., 2011), particularmente nos estudos biogeográficos e ecológicos. 

Desenvolvido e designado para esta função, surgiu a modelagem de distribuição de 

espécies (MDE), tornando-se uma poderosa ferramenta utilizada para estabelecer 

distribuição potencial das espécies (Guisan & Thuiller, 2005; De Marco Júnior, 2007). 

A MDE quantifica a relação espécie / ambiente, o qual representa o ponto chave na 

modelagem preditiva, baseando-se nos fatores ambientais, ecológicos e históricos 
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controlando a distribuição das espécies, devido às suas limitações fisiológicas e 

ambientais (Austin, 2002; Guisan, 2005). Uma vez que esta abordagem combina os 

registros de ocorrência e camadas digitais de dados ambientais, vários algoritmos 

podem ser escolhidos para a análise (Peterjohn, 2001; Pearson et al., 2006).  

Os dados de ocorrência das espécies são obtidos de órgaõs de pesquisa públicas 

e privadas, incluindo herbários e museus (Baker et al., 1998), da qual constitui as 

informações básicas para os estudos de distribuição geográfica. No entanto, os dados 

sobre a ocorrência das espécies geralmente tem uma incompleta cobertura geográfica 

para serem avaliados diretamente em questões de conservação ou estudos 

biogeográficos (Stockwell & Peterson, 2002). Assim, a MDE é uma alternativa viável 

para superar esses desafios, uma vez que gera uma extrapolação da distribuição 

geográfica das espécies à partir dos dados disponíveis, tornando-se uma ferramenta 

importante para grandes áreas onde a distribuição das espécies são desconhecidas 

devido à inacessibilidade e altos custos e tempo necessários para tais estudos (Pearce 

& Ferrier, 2000; Stockwell & Peterson, 2002). Consequentemente, a modelagem 

apresenta muitas aplicabilidades, apesar de existir trabalhos citando algumas 

limitações (Peterjohn, 2001). Vários algoritmos mais precisos têm sido 

desenvolvidos, incluindo métodos para localização de áreas de ocorrência de espécies 

raras (Engler et al., 2004), e a preservação da biodiversidade (Funk, 2004; Johnson & 

Gillingham, 2005). Finalmente, a modelagem é uma ferramenta importante no 

monitoramento de espécies e na coleta de novos dados de campo, baseando-se nos 

mapas de distribuição (Bojorquez-Tapia et al., 1995; Urbina-Cardona & Flores-Villela, 

2010). Finalmente, a modelagem é usada no monitoramento das mudanças climáticas 

e seus impactos sobre distribuição geográfica das espécies (Guisan & Thuiller, 2005). 

Assim, baseando-se na modelagem de distribuição de espécies (Stockman et al., 

2006), amplas áreas geográficas, contendo alta complexidade nas comunidades e 

elevadas taxas de biodiversidade como o Cerrado brasileiro, podem ser estudados. O 

Cerrado brasileiro é um hotspot de biodiversidade global (Myers et al., 2000), sendo 

que sua inclusão se deve aos atuais níveis de atividade antrópicas de degradação 

ambiental (Ratter et al., 1997; Klink & Machado, 2005), tornando-o prioritário em 

estudos de conservação. Os fatores antrópicos primários que resultam nesta 

degradação ambiental são: a perda de biodiversidade; a sobre-exploração; a 

fragmentação; a poluição ambiental e as mudanças climáticas (Klink & Machado, 
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2005; Durigan & Siqueira, 2007). Esses impactos claramente justificam a necessidade 

de documentar a distribuição geográfica e a riqueza de espécies do Cerrado, onde tais 

informações servirão para discutir questões relativas á conservação, onde esta 

objetiva manter a viabilidade das populaçãos, e em última instância, da 

biodiversidade ao longo do tempo (Hunter, 2006; Primack, 2006). 

Os principais objetivos deste estudo são: analisar a distribuição e riqueza de 

espécies de Dilleniaceae no Cerrado usando a MDE; comparar os padrões de 

ocorrência e riqueza de espécies no Cerrado com as fitofisionomias; comparar os 

padrões de ocorrência e riqueza com as áreas protegidas e com as áreas prioritárias 

para a conservação. Estes dados servirão para gerar novas informações necessárias 

para a conservação da biodiversidade deste bioma brasileiro. 

 

2. Material e Métodos 

2.1. Área de estudo 

Este estudo foi realizado no bioma Cerrado (IBGE & MMA, 2004), que abrange 

1,8-2 milhões de km², representando 23% do território brasileiro (Ratter et al., 1997; 

Ribeiro & Walter, 1998). O clima no Cerrado é estacional, com média de precipitação 

de 800-2000 mm em 90% de sua área, o inverno é seco. A flora do Cerrado é 

extremamente variada, indo desde pastagens nativas densas, geralmente com uma 

cobertura esparsa de arbustos e pequenas árvores, para um bosque quase fechado e 

uma altura do dossel de 12-15m (Ratter et al., 1997). Além destas, as paisagens 

vegetacionais do Cerrado consistem em interflúvios bem drenados, com matas de 

galeria nas márgens dos cursos de água (Ratter et al., 1997). Onze tipos de vegetações 

foram descritas para o Bioma, classificadas em: formações florestais (florestas 

ripárias, floresta de galeria, florestas decíduas e Cerradão); formações savânicas 

(cerrado stricto sensu, parque cerrado, palmeiral, e veredas); e as formações 

campestres (campo limpo, sujo, e rupestre) (Ribeiro & Walter, 1998). 

 

2.2. Grupo de estudo 

O grupo de estudo é a família Dilleniaceae, considerado um grupo monofilético 

(Horn, 2009). No Cerrado as Dilleniaceae estão representados por três gêneros e 

cerca de 13 espécies (Tabela 1) (Aymard, 1998; Kubitzki, 2004). Os seguintes gêneros 

ocorrem no Cerrado brasileiro: Curatella L., é monoespecífico, compreendendo 
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apenas Curatella americana L. (lixeira), considerada uma das espécies mais típica do 

Cerrado; Davilla Vand, com cerca de 25 espécies de lianas e arbustos neotropicais, 

sendo que cinco espécies são endêmica do Cerrado; Doliocarpus Roland, com cerca de 

45 espécies de lianas neotropicais, três delas no Cerrado, incluindo uma espécie 

endêmica (Kubitziki, 1971; Aymard & Muller, 1994). Os demais gêneros, Pinzona 

Mart. e Zucc., Neodillenia Aymard, e Tetracera L., são de distribuição nas florestas, mas 

ausentes no Cerrado (Kubitzki, 2004). As espécies de Dilleniaceae podem ser 

geralmente reconhecidas pela presença de casca esfoliante, nervuras secundárias das 

folhas paralelas, das quais terminam na borda da folha que é serreada. As flores 

apresentam corola na cor amarelo (Davilla) ou branco (Curatella e Doliocarpus), 

sempre decíduas. O androceu tem numerosos estames, enquanto que o gineceu 

possui de um a muitos carpelos livres. As sementes são ariladas e dispersas por 

formigas e pássaros nas espécies neotropicais (Kubitzki, 2004). A Tabela 1 lista as 

espécies de Dilleniaceae do Cerrado. 

 

Tabela 1. Lista de espécies de Dilleniaceae indicando seu hábito e principais 

regiões de ocorrência. 

Espécies Hábito Distribuição 

1 - Curatella americana L.  Árvore Neotropical 

2 - Davilla angustifolia A.St.-Hil.  Liana BA e MG 

3 - Davilla aymardii Fraga  Arbusto MA, BA, PI e TO 

4 - Davilla cearensis Huber  Arbusto CE, MA, PI e PA 

5 - Davilla cuspidulata Mart. ex Eichler  Liana Amaz, BA, GO, MT, MG e TO  

6 - Davilla elliptica A.St.-Hil.  Arbusto Cer 

7 - Davilla grandiflora A.St.-Hil. & Tull. Arbusto BA, GO, MT e TO 

8 - Davilla lacunosa Mart.  Arbusto  BA, GO, MT e MG 

9 - Davilla minutifolia Fraga  Arbusto BA e GO 

10 - Davilla nitida (Vahl.) Kub.  Liana Neotropical 

11 - Doliocarpus brevipedicellatus Garcke Liana Neotropical 

12 - Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl.  Liana Neotropical 

13 - Doliocarpus elegans Eichler.  Liana GO, DF, MG e BA 

Legenda: Amaz – Amazônia; BA – Bahia; CE – Ceará; Cer – Cerrado; DF – Distrito 

Federal; End – endêmica; GO – Goiás; MA – Maranhão; MT – Mato Grosso; MG – Minas 

Gerais; PI – Piauí; SP – São Paulo; TO – Tocantins.  

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758392
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758404
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758392
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758392
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2.3. Dados de ocorrência 

Para o uso na modelagem, compilou-se dados geográficos dos herbários 

regionais no Brasil e outras coleções internacionais, totalizando 570 ocorrências para 

as 13 espécies de Dilleniaceae. Estes dados são referentes a amostras devidamente 

identificadas por especialistas ou por análises via herbário virtual (Tabela 2). Os 

dados foram digitalizados em uma planilha do Excel e salvas no formato csv, de 

acordo com as especificações exigidas pelo MaxEnt. 

 

2.4. Dados ambientais 

Todas as variáveis ambientais utilizadas são provenientes do  Bioclim 30 

segundos de resolução derivadas do Worldclim (http://www.worldclim.org/current) 

(Tabela 3). Os dados ambientais foram integrados ao modelo seguindo a hipótese 

maior correlação entre as variáveis ambientais e as espécies estudadas, avaliadas 

pelo teste de Jackknife que avalia a contribuição de cada variável nos resultados da 

modelagem. Os mapas foram obtidos do Ministério do Meio Ambiente (MMA - 

http://mapas.mma.gov.br) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – 

disponíveis em: http://www.ibge.gov.br). 

 

Tabela 3. Lista das variáveis ambientais usadas na modelagem. 

Nome  Variável  Brasil  Amazônia Legal  

bio1  Temperatura média anual  
  

bio2  
Variação Diurna Média de Temperatura 
(Média mensal (Tmax-Tmin))    

bio3  Isotermalidade ((bio2/bio7) (* 100))  
  

bio4  
Sazonalidade da Temperatura (desvio 
padrão * 100)    

bio5  Temperatura máxima do mês mais quente  
  

bio6  Temperatura mínima do mês mais frio  
  

bio7  Amplitude térmica anual (bio5-bio6)  
  

bio8  
Temperatura média do trimestre mais 
úmido    

bio9  Temperatura média do trimestre mais seco  
  

bio10  
Temperatura média do trimestre mais 
quente    

bio11  Temperatura média do trimestre mais frio  
  

bio12  Precipitação Anual  
  

bio13  Precipitação do mês mais chuvoso  
  

http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio1_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio1_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio2_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio2_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio3_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio3_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio4_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio4_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio5_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio5_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio6_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio6_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio7_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio7_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio8_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio8_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio9_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio9_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio10_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio10_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio11_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio11_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio12_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio12_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio13_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio13_amzl.asc
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bio14  Precipitação do mês mais seco  
  

bio15  
Sazonalidade da Precipitação (coeficiente 
de variação)    

bio16  Precipitação do trimestre mais chuvoso  
  

bio17  Precipitação do trimestre mais seco  
  

bio18  Precipitação do trimestre mais quente  
  

bio19  Precipitação do trimestre mais frio  
  

 

 

2.5. Modelagem e riqueza de espécies  

Atualmente diversos algoritmos de modelagem estão disponíveis, incluindo o 

GARP (Stockwell & Peterson, 2002), o Domínio (Carpenter, 1993) e o MaxEnt, os 

quais geram resultados similares para a inferência da modelagem. Usou-se o MaxEnt, 

desenvolvido por Phillips et al. (2004), que é um modelo de distribuição geográfica 

baseado em máxima entropia. O algoritmo MaxEnt foi testado e comparado com 

outros modelos (incluindo aqueles citados acima), onde concluíram que seus 

resultados são mais robustos, devido ao maior acerto nas predições (Araujo et al., 

2008).  

Com relação ao procedimento de modelagem, usou-se a opção de saída dos 

resultados como logístico e teste aleatório de 50%, enquanto todos os outros 

parâmetros usados são funções padronizadas do programa. Os resultados são 

imagens que representam a probabilidade de ocorrência em uma gama de cores 

distintas, gradualmente indicando onde as condições são adequadas (valores 

próximos a 1) e inadequados (valores próximos a 0).   

A riqueza de espécies foi determinado pela soma das distribuições das espécies 

utilizando o programa DIVA-GIS, que serviu para comparar os resultados com as 

áreas prioritárias para a conservação e as reservas já existentes no Cerrado. 

Posteriormente, todos os resultados foram transformados em mapas de distribuição 

contendo as delimitações de áreas de conservação e os limites políticos, usando o 

DIVA-GIS, disponível em http://www.diva-gis.org/. 

http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio14_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio14_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio15_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio15_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio16_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio16_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio17_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio17_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio18_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio18_amzl.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Brasil/bio19_br.asc
http://www.dpi.inpe.br/amb_data/Amazonia/bio19_amzl.asc
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3.  Resultados  

O teste estatístico de área-sob-a-curva (AUC) foi realizado e resultou em valores 

entre 0,860-0,995, indicando alto desempenho do modelo para todas as espécies (ver 

figs. 1-7). 

Os resultados indicaram prevalência de distribuição das espécies na zona 

central do Cerrado (Figs. 1-6). Espécies com distribuições ampla incluem: Curatella 

americana (Fig. 1A), Davilla cuspidulata (Fig. 3 E), D. elliptica(Fig. 3 F) , D. grandiflora 

((Fig. 4G), D. lacunosa (Fig. 4H), D. nitida (Fig. 5J), D. brevipedicellatus (Fig. 6K) D. 

dentatus (Fig. 6L), respectivamente). Espécies com distribuição restrita são: D. 

angustifolia (Fig. 1B), D. aymardii (Fig. 2C), D. cearensis (Fig. 2D), D. minutifolia (Fig. 

5I) e Doliocarpus elegans (Fig. 7M). Sobre estes padrões de distribuição, algumas 

espécies co ocorrem em muitas localidades, particularmente as espécies com ampla 

distribuição, tais como Curatella americana e D. elliptica (Figs. 1A e 3F, 

respectivamente). Entretanto, outras espécies exibiram distribuições restritas no 

Cerrado, como por exemplo, D. angustifolia, D. aymardii e D. cearensis (Figs. 1B, e 2C-

D, respectivamente).  

Nove das 13 espécies ocorrem nas formações savânicas, como o cerrado stricto 

sensu e vegetações rupestres do Cerrado, caracterizados por serem cerrados abertos 

arbustivos. As outras quatro espécies são representantes típicos de formações 

florestais como as matas ciliares e galeria, e florestas estacionais. Curatella americana 

e Davilla elliptica estão entre as espécies mais comuns do cerrado stricto sensu, 

enquanto que D. nitida e Doliocarpus spp. são muito frequentes nas formações 

florestais. A distribuição nas fitofisionomias do Cerrado mostrou os seguintes 

padrões (ver nas figuras as notas de rodapé): D. aymardii, D. elliptica, D. lacunosa, D. 

grandiflora, e D. minutifolia ( Fig. 2-5 ) são arbustos endêmicos de vegetação 

arbustivas do Cerrado, como o cerrado stricto sensu (savana) e rupestre. Embora 

estas espécies ocorreram no mesmo tipo de vegetação (Tabela 1), os resultados da 

modelagem indica haver especialização de nicho baseado na distribuição destas 

espécies. Por exemplo, D. angustifolia (Fig. 1 B ) é uma liana endêmica e encontrada 

apenas em altitudes superiores a 1200m no Cerrado. No entanto, outros arbustos 

endêmicos do cerrado arbustivo são: D. aymardii (Fig. 2 C ), que é restrito ao norte do 

Cerrado, na região do Jalapão no estado de Tocantins. D. cearensis (Fig. 2 D) ocorre na 

borda norte do Cerrado, especialmente no estado do Ceará. Além destas, a única 
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espécie arbórea neotropical é C. americana que está distribuida por  todo o Cerrado. 

As demais espécies de lianas como, Davilla nitida, Doliocarpus brevipedicellatus 

Doliocarpus dentatus, ocorrem em habitats de floresta estacional e nas matas ciliares 

(Figs. 5 J, 6 K-L). Doliocarpus elegans é uma espécie de liana presente nas matas 

ciliares, no entanto, é endêmica para altitudes acima de 1000m, onde os resultados do 

modelo sustentou esta distribuição restritiva (Fig. 7 M).  

A região Central do Cerrado pode conter uma riqueza de até oito espécies (Fig. 8 

N). Estas áreas compreendem o planalto central do Brasil, especialmente a Serra dos 

Pireneus, a Chapada dos Veadeiros, o Espigão Mestre, a Serra do Espinhaço e a Serra 

do Caiapó (ver Fig. 8). Estas áreas contêm as principais reservas dos Cerrado como os 

parques nacionais, tais como: Chapada dos Veadeiros, Sempre Viva, Serra do Cipó, e 

Emas, citando apenas alguns (Fig. 8 N). Os resultados da modelagem indicaram que a 

riqueza de espécies está pelo menos parcialmente incluída dentro das reservas (Fig. 8 

N). Entretanto, existem muitas áreas indicadas com alta riqueza de espécies que não 

estão contempladas por unidades de conservação (Fig. 8 N). De outra forma, as áreas 

prioritárias para a conservação no Cerrado, designadas pelo Ministério do Meio 

Ambiente do Brasil (MMA) coincide com a distribuição de muitas espécies e com 

áreas indicadas como de alta riqueza neste estudo (Fig. 8 O). 
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Figura 1. Fitofisionomia e amplitude de ocorrência de Curatella americana (A) e 

Davilla angustifolia (B) no Cerrado. Legenda: alta probabilidade de ocorrência (0.5-1) 

baixa (0-0.4). Linhas e letras indicam o tipo de vegetação de ocorrência para as 

espécies. AUC = 0.910, e 0.949, respectivamente. Ilustração: José Filipe Ribeiro. 
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Figura 2. Fitofisionomia e amplitude de ocorrência de Davilla aymardii (C) e Davilla 

cearensis (D) no Cerrado. Legenda: alta probabilidade de ocorrência (0.5-1) baixa (0-

0.4). Linhas e letras indicam o tipo de vegetação de ocorrência das espécies. AUC = 

0.987, e 0.995, respectivamente. Ilustração: José Filipe Ribeiro. 
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Figura 3. Fitofisionomia e amplitude de ocorrência de Davilla cuspidulata (E) e 

Davilla elliptica (F) no Cerrado. Legenda: alta probabilidade de ocorrência (0.5-1) 

baixa (0-0.4). Linhas e letras indicam o tipo de vegetação de ocorrência das espécies. 

AUC = 0.83, e 0.952, respectivamente. Ilustração: José Filipe Ribeiro. 
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Figura 4. Fitofisionomia e amplitude de ocorrência de Davilla grandiflora (G) e 

Davilla lacunosa (H) no Cerrado. Legenda: alta probabilidade de ocorrência (0.5-1) 

baixa (0-0.4). Linhas e letras indicam o tipo de vegetação de ocorrência das espécies. 

AUC = 0.928, e 0.964, respectivamente. Ilustração: José Filipe Ribeiro. 
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Figura 5. Fitofisionomia e amplitude de ocorrência de Davilla minutifolia (I) e Davilla 

nitida (J) no Cerrado. Legenda: alta probabilidade de ocorrência (0.5-1) baixa (0-0.4). 

Linhas e letras indicam o tipo de vegetação de ocorrência das espécies. AUC = 0.995, e 

0.914, respectivamente. Ilustração. José Filipe Ribeiro. 
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Figura 6. Fitofisionomia e amplitude de ocorrência de Doliocarpus brevipedicellatus 

(K) e Doliocarpus dentatus (L) no Cerrado. Legenda: alta probabilidade de ocorrência 

(0.5-1) baixa (0-0.4). Linhas e letras indicam o tipo de vegetação de ocorrência das 

espécies. AUC = 0.860, e 0.962, respectivamente. Ilustração: José Filipe Ribeiro. 
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Figura 7. Fitofisionomia e amplitude de ocorrência de Doliocarpus elegans (M) no 

Cerrado. Legenda: alta probabilidade de ocorrência (0.5-1) baixa (0-0.4). Linhas e 

letras indicam o tipo de vegetação de ocorrência da espécie. AUC = 0.995. Ilustração: 

José Filipe Ribeiro. 
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Figura 8. Riqueza de espécies comparada com as reservas (N) e as áreas prioritárias 

para a conservação indicadas pelas áreas hachuradas (O). Legenda: Cores 

representam a riqueza de espécies (vermelho – alta; verde – baixa). 
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4. Discussão 

A modelagem ecológica foi testada previamente para  prever a distribuição de 

espécie no Cerrado (Pereira & Groppo, 2012). Dada a necessidade de conservar 

habitats e espécies diante das ameaças, e devido ao longo tempo necessário para 

execução de tais pesquisas adequadamente para uma ampla região, novas 

alternativas são necessárias. Assim, a distribuição de espécies e os mapas produzidos 

têm sido utilizados com relativo sucesso para investigar uma grande variedade de 

abordagens científicas (Araújo & Willians, 2000; Guisan & Thuiller, 2005). Usando os 

MDEs (modelos de distribuição de espécies) foi possível avaliar questões relativas à 

conservação do Cerrado por meio das Dilleniaceae, que devido a sua grande 

representatividade pode ser um substituto à biodiversidade no uso conservacionista. 

Assim, devido ao conhecimento fragmentado da biodiversidade, a escolha destes 

grupos substitutos de biodiversidade, torna-se um aspecto importante na biologia da 

conservação (Pinto et al.,   2008).  

Em geral, as condições ambientais no Cerrado são favoráveis à ocorrência das 

espécies de Dilleniaceae, uma vez que os princípios ecológicos controladores da 

distribuição de espécies estão presentes (Austin, 2002). Por exemplo, espécies como 

Curatella americana e Davilla elliptica estão entre os principais representantes tanto 

em frequência quanto em abundância, principalmente no cerrado stricto sensu (Felfili 

et al., 2002). Em geral, estas espécies são bem conhecidas já que ocorrem por toda 

parte no Cerrado (Felfili & Fagg, 2007), enquanto outras tais como D. angustifolia e D. 

elegans são raras e restritas, e por isso são pouco conhecidas e com escassos estudos, 

além de poucos dados amostrais nas coleções (Pereira & Gomes-Klein, 2007).  

Os resultados indicam que muitas espécies são simpátricas, ou seja, apresentam 

sobreposição de distribuição, e.g. Curatella americana, que pode ser considerada uma 

espécie nicho generalista (Peers & Thornton, 2012) ou uma competidora superior, 

talvez adaptada ao fogo (Pennington & Oliveira-filho, 2009). Geralmente, muitos 

padrões observados são principalmente devido à grande heterogeneidade 

fitofisionômica encontrada no Cerrado, mesmo em pequenas escalas (Ribeiro & 

Walter, 1998). As vegetações de Cerrado ocorrem como um mosaico no Brasil central, 

com manchas semelhantes ocorrendo em locais disjuntos do bioma (Felfili, 2007). 
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Estudos indicam existir um padrão espacial da biodiversidade em constante mudança 

desde árvore, arbusto e espécies herbáceas, devido às variações ambientais locais, 

tais como solos, disponibilidade de água e topografia (Eiten, 1994; Ribeiro & Walter, 

1998 Furley, 1999). Por exemplo, nas regiões de maiores altitudes do Cerrado 

existem poucos arbustos, enquanto que nas altitudes abaixo de 1000m são favoráveis 

a espécies como Davilla e Curatella (Felfili , 1993).   

Uma correlação direta entre as fitofisionomias do Cerrado e biodiversidade de 

espécies de Dilleniaceae foi verificada. Nesta, a biodiversidade é de 69% e 35%, 

respectivamente, para o cerrado stricto sensu e 31% e 30%, respectivamente, para 

mata de galeria e matas ciliares (Mendonça et al., 1998). Esta maior biodiversidade 

para o cerrado stricto sensu é devido a sua maior área geográfica. Por outro lado, as 

matas de galeria e ciliares, apesar de ocuparem apenas 5% do Cerrado, contém 

aproximadamente 30% do total de espécies do Cerrado, ressaltando seu valor para a 

conservação (Felfili et al., 2001). Infelizmente, as florestas estacionais que cobrem 

cerca de 15% do Cerrado, são as mais degradadas e fragmentadas vegetações deste 

bioma (Silva Pereira et al., 2011).   

Apesar da grande biodiversidade do Cerrado, que representa cerca de 5% do 

total do planeta, e um índice de endemismo de cerca de 44% em 10.000 espécies de 

plantas (Machado et al., 2004), este está atualmente vulnerável (Klink & Machado, 

2005), tornando-o um hotspot de biodiversidade (Myers et al., 2000). Para 

exemplificar a importância dos hotspots, somente para as angiospermas há potencial 

de aumento de biodiversidade entre 10 a 20% devido a novas descobertas de 

espécies raras nos hotstpots. Entretanto, as ameaças ao Cerrado estão conduzindo 

rápidas taxas de extinção, principalmente devido à extinções crípticas (ou seja, a 

perda de espécies que ainda não foram descobertas e descritas pela ciência) (Pimm & 

Raven, 2000; Joppa  & Roberts, 2011). A expansão das plantações nos países tropicais 

causa perda de biodiversidade (Phalan et al., 2013). Estudos indicam que existe 

apenas 53% da área original do Cerrado (MMA, 208; Tabor et al., 2004), com apenas 

35% não antropizada e apenas 5% em áreas protegidas (Ibama, 2010). Nas taxas de 

perda do Cerrado, este pode desaparecer completamente até 2030 (Machado et al., 

2004). Atualmente, o Cerrado está fragmentado (Carvalho et al., 2009; De Marco 

Júnior, & Ferreira, 2009), devido a circunstâncias como inadequadas áreas 

protegidas, combinado com a contínua expansão da agropecuária no Cerrado, 
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incluindo as pastagens, as culturas extensivas como soja e cana-de-açúcar, e 

recentemente a introdução de florestas de Eucalyptus.  

As pastagens são citadas como as maiores responsável pelo desmatamento no 

Cerrado, apesar de outras culturas, como soja e cana de açúcar gradualmente estarem 

substituindo as pastagens (Ratter & Bridgewater, 2004). Durigan & Siqueira (2007) 

sugerem que o gado ainda é tido como um fator negativo na manutenção das áreas 

nativas, uma vez que ao entrar nessas áreas à procura de comida ou abrigo, trazem 

consigo espécies invasoras, além de destruir a vegetação.  

A cultura da soja, impulsionado pelo câmbio favorável, cria o dilema do 

desenvolvimento econômico versus a conservação ambiental (Carvalho et al., 2009; 

Richards et al., 2012). As plantações de soja ocupam grandes áreas do Cerrado como, 

por exemplo, o Espigão Mestre - Serra Geral e a região ao sul da Chapada dos 

Veadeiros, das quais são considerados refúgios florísticos (Werneck et al., 2012), 

além de grande biodiversidade (Neto, 2013), incluindo de Dilleniaceae, mas com 

escassas reservas ambientais (Fig. 8 O).  

A expansão da cana-de-açúcar em áreas atualmente cultivadas com soja no 

Cerrado representa uma ameaça ambiental, pois pode aumentar a pressão de 

desmatamento a partir de culturas de soja na região amazônica, por exemplo 

(Martinelli, 2008; Neto, 2013). Embora um estudo enfatize que a cana-de-açúcar seja 

uma atividade agrícola de menor impacto que outras (Durigan e Siqueira, 2007), de 

fato, seus efeitos resultam em elvados níveis de degradação do Cerrado, 

principalmente o fogo. Embora no Cerrado o fogo seja um fator natural, inclusive uma 

força evolucionária na flora (Simon et al, 2009), sua frequência e intensidade devido a 

presença de gramíneas invasoras aumenta seus efeitos negativos (Araújo & Ferreira, 

2012), conduzindo a mudanças nas comunidades (Hoffmann et al., 2009) e também 

excessiva homogeneização da flora (Tabarelli et al., 2012). Além disso, embora a 

cultura da cana de açúcar seja considerada ecologicamente correta, os remanescentes 

de Cerrado dentro das áreas de monocultura de cana conduzem ao efeito “mar de 

cana, deserto verde" (Gonçalves, 2005). Atualmente estimulado pela política dos 

biocombustíveis, esta cultura tende a se espalhar para outras áreas de Cerrado Brasil 

à dentro (Gonçalves, 2009). Mesmo que seja positivo com relação aos gases de efeito 

estufa, entretanto, esta cultura tem causado muitos impactos ambientais negativos 

como: ameaças à biodiversidade; aumento de preços de alimentos; competição por 
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recursos hídricos etc. (Koh & Ghazoul, 2008).   

O cultivo de Eucalipto no Cerrado é um fenômeno recente e precisa ser 

estudado com cuidado. Os remanescentes de Cerrado próximos de grandes cidades, 

como por exemplo, Goiânia, Anápolis e Brasília, estão sendo substituídos por esta 

cultura, mesmo que em solos pobres e em terrenos acidentados. Isso exemplifica um 

total desrespeito para a manutenção e conservação da flora do Cerrado pela política 

governamental. Além disso, a legislação ambiental brasileira fez mudanças polêmicas 

no novo código florestal, representando um retrocesso na política ambiental. Por 

exemplo, permitindo a redução de áreas de preservação permanente em matas 

ciliares e galeria ao longo dos rios, em alguns casos, de 30m para apenas 15m de 

largura. Isto contraria evidências de estudo que apontam que pelo menos 60 m destas 

matas são necessárias na região central do Brasil para as espécies de mamíferos 

(Faleiro et al., 2013) 

Assim, é necessário definir as prioridades de conservação face ao uso da terra 

como uma alternativa para equilibrar as atividades econômicas com o 

desenvolvimento sustentável. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) poderia 

implementar as propostas das áreas prioritárias para conservação como: novos 

inventários biológicos; criação de novas unidades de conservação e corredores 

ecológicos, que juntas constituem excelentes alternativas para aumentar e melhorar a 

proteção do Cerrado e sua biodiversidade (ver Fig. 8 P). Deve-se perguntar qual é o 

valor a biodiversidade, a resposta é que a biodiversidade tem um valor infinito, 

porque a vida humana não é possível sem ela (Toman, 1998). 

  

5. Conclusões 

O estudo de Dilleniaceae através de modelagem de distribuição de espécies 

resultou em padrões de distribuição e riqueza que foram utilizadas para a avaliação 

do estado de conservação deste grupo e da flora  do Cerrado. Os resultados indicaram 

que a maioria das espécies de Dilleniaceae são arbustos distribuídos principalmente 

em vegetação de Cerrado aberta, que possui alto índice de biodiversidade. Outras 

espécies representativas deste grupo são lianas, que ocorrem em formações florestais 

(por exemplo, galeria e ciliares). Apesar da pequena área que essas formações 

florestais ocupam dentro do Cerrado, os dados indicam alta biodiversidade nessas 

comunidades, portanto, com enorme valor de conservação. Os resultados deste 
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estudo mostraram uma correlação entre a biodiversidade do Cerrado e de 

Dilleniaceae com relação ao número de espécie, sendo portanto, úteis como subsídio 

na conservação do Cerrado. Infelizmente, as áreas de conservação do Cerrado não são 

eficazes para o padrão de riqueza e distribuição de espécies raras das Dilleniaceae. 

Foi apresentado alguns dos problemas atuais relacionados à destruição do Cerrado, 

visando indicar medidas para a sua proteção. Neste caso, as áreas prioritárias para 

conservação poderiam ser urgentemente implementadas visando melhorar e ampliar 

a rede de reservas. Muitas destas áreas estão ainda em bom estado de conservação e 

são impróprias para o uso da terra. Sugere-se que essas regiões de Cerrado sejam 

integrados em novas áreas protegidas. Ressalta-se que, ao conservar áreas naturais 

com alta riqueza de espécies de plantas, conserva-se a fauna e os processos 

ecológicos. 

  

Agradecimentos 

IMP agradece pela bolsa de estudo concedido pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, processo Nº: 159552/2010-9), e a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). MG agradece 

ao financiamento do CNPq e da Fapesp.   

 

6. Referências  

Araújo, F.M., Ferreira, L.G. & Arantes, A.E. (2012). Distribution Patterns of Burned 

Areas in the Brazilian Biomes: An Analysis Based on Satellite Data for the 2002–

2010 Period. Remote Sens., 4(12), 1929–1946. doi:10.3390/rs4071929 

Araújo, M.B. & Willians, P.H. (2000). Selecting areas for species persistence using 

occurrence data. Biological Conservation, 96, 331–345. 

Araujo, M.B., Ortega-Huerta, M.A. & Peterson, T. (2008). Modeling Ecological niches 

and predicting geographyc distributions: a test of six presence-only methods. 

Rev. Mexicana de Biodiversidad, 79, 205–216. 

Austin, M.P. (2002). Spatial prediction of species distribution: an interface between 

ecological theory and statistical modelling. Ecol Modell, 157(2-3), 101–118. 

doi:10.1016/S0304-3800(02)00205-3 

 



 

 

37 

 

Aymard, G. (1998). Dilleniaceae novae neotropicae VIII. Two new species of Davilla 

from Brazil. Brittonia, 50, 51–55. 

Aymard, G. & Muller, J. (1994). Dilleniaceae Novae Neotropicae III. Sinopsis y 

adiciones a la Dilleniaceae del Peru. Candollea, 49, 169–182. 

Baker, R.J., Phillips, C.J., Bradley, R.D., Burns, J.M., Cooke, D., Edson, G.F., Haragan, D.R., 

Jones, C., Monk, R.R., Montford, J.T., Schmidly D.J. & Parker, N.C. (1998). 

Bioinformatics museums, and Society: integrating biological data for knowledge-

based decisions. Occasional Papers, Museum of Texas Tech Univ, 187(i), 1–4. 

Blackburn, T.M. &  Gaston, K.J. (1996). A sideways look at patterns in species richness, 

or why there are so few species outside the tropics. Biodiversity Letters, 3, 44–53. 

Bojorquez-Tapia, L.A., Azuara, I., Ezcurra, E., & Flores-Vilela, O.A. (1995). Identifying 

conservation priorities in Mexico through geographic information systems and 

modeling. Ecological Applications, 5, 215–231. 

Carpenter, G., Gillison, A.N. & Winter, J. (1993). DOMAIN: a flexible modelling 

procedure for mapping potential distributions of plants and animals. Biodivers 

Conserv, 680, 667–680. 

Carvalho, F.M.V., De Marco Júnior, P. & Ferreira, L.G. (2009). The Cerrado into-pieces: 

Habitat fragmentation as a function of landscape use in the savannas of central 

Brazil. Biological Conservation, 142(7), 1392–1403. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2009.01.031 

Cincotta, R.P., Wisnewski, C.J. & Engelman, R. (2000). Human population in the 

biodiversity hotspots. Nature, 404(6781), 990–992. doi:10.1038/35010105 

De Marco Júnior, P. (2007). Uso de modelos aditivos generalizados na estimativa de 

distribuição potencial de espécies. Megadiversidade, 12, 1–12. 

Durigan, G., Siqueira, M.F. & Franco, G.A.D. (2007). Threats to the Cerrado remnants of 

the state of Sao Paulo, Brazil. Scientia Agricola, 64(4), 355–363. 

Eiten, G. (1994). Vegetação do cerrado. In P. MN (Ed.), Cerrado - caracterização, 

ocupação e perspectivas (pp. 17–73). Brasília. 

Engler, R., Guisan, A. & Rechsteiner, L. (2004). An improved approach for predicting 

the distribution of rare and endangered species from occurrence and pseudo-

absence data. Journal of Applied Ecology, 41(2), 263–274. doi:10.1111/j.0021-

8901.2004.00881.x 



 

 

38 

 

Faleiro, F.V., Machado, R.B. & Loyola, R.D. (2013). Defining spatial conservation 

priorities in the face of land-use and climate change. Biological Conservation, 

158(0), 248–257. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2012.09.020 

Felfili, J.M. & Fagg, C.W. (2007). Floristic composition , diversity and structure of the “ 

cerrado ” sensu stricto on rocky soils in northern Goiás and southern Tocantins , 

Brazil. Revista Brasil. Bot., 30(3), 375–385. 

Felfili, J.M., Mendonça, R., Walter, B.M.T., Silva Júnior, M.C., Nóbbrega, M.G.G., et al. 

(2001). Flora fanerogâmica das matas de galeria e ciliares do Brasil Central. In et 

al. Ribeiro, J.F. (Ed.), Cerrado: caracterização e recuperação de matas de galeria. 

Felfili, J.M., Nogueira, P.E., Silva Júnior, M.C., Marimon, B.S. & Delitti, E.B.C. (2002). 

Composição florística e fitossociologia do cerrado 103. Acta Bot. Bras., 16(1), 

103–112. 

Felfili, J.M. & Silva Júnior, M.C. (1993). A comparative study of cerrado (sensu stricto) 

vegetation in Central Brazil. Journal of Tropical Ecology, 9, 277–289. 

Furley, P.A. (1999). The nature and diversity of neotropical savanna vegetation with 

particular reference to the Brazilian cerrados. Global Ecology and Biogeography, 

8(3-4), 223–241. doi:10.1046/j.1466-822X.1999.00142.x 

Gavrilets, S. (2009). Adaptive Radiation : Contrasting Theory with Data. Science, 323, 

732–737. doi:10.1126/science.1157966 

Gentry, A.H. (1992). Tropical forest biodiversity: distributional patterns and their 

conservational significance. Oikos, 63, 19–28. 

Giulietti, A.M., Harley, R.M., Queiroz, L.P., Wanderley, M.G.L., Berg, C. V. (2005). 

Biodiversidade e conservação das plantas no Brasil. Megadiversidade, 1. 

Gonçalves, D.B. (2005). Cane Sea, Green Desert?. Dilemmas of sustainable development 

in sugarcane production in São Paulo, BR. Department of Production Engineering 

of Universidade Federal de Sao Carlos: Sao Carlos. 

Gonçalves, D.B. (2009). Considerations about the recent expansion of sugarcane 

production in Brazil. Economic Information. Sao Paulo: A.T. Nilda Tereza Cardoso 

de Mello. 

Guisan, A. & Thuiller, W. (2005). Predicting species distribution: offering more than 

simple habitat models. Ecology Letters, 8(9), 993–1009. doi:10.1111/j.1461-

0248.2005.00792.x 



 

 

39 

 

Hoffmann, W.A., Adasme, R., Haridasan, M., de Carvalho, M.T., Geiger, E.L., Pereira, 

M.B., Gotsch, S.G. & Franco, A.C. (2009). Tree topkill, not mortality, governs the 

dynamics of savanna-forest boundaries under frequent fire in central Brazil. 

Ecology, 90(5), 1326–37. Retrieved from 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19537552 

Horn, J.W. (2009). Phylogenetics of Dilleniaceae using sequence data from four plastid 

loci (rbcL, infA, rps4, rpl16 INTRON). Int J Plant Sc, 170, 794–798. 

Hunter, M.L. & Gibbis, J.P. (2006). Fundamentals of conservation biology. In Wiley-

Blackwell (Ed.), (pp. 252–276). Malden, MA. 

Ibama. Unidades de Conservação Federais. Brasil: Brasília. (2010). 

Johnson, C.J. & Gillingham, M.P. (2005). An evaluation of mapped species distribution 

models used for conservation planning. Environmental Conservation, 32, 117–

128. 

Joppa, L.N., Roberts, D.L. & Pimm, S. L. (2011). How many species of flowering plants 

are there? Proc. R. Soc B, 278(1705), 554–9. doi:10.1098/rspb.2010.1004 

Klink, C.A. & Machado, R.B. (2005). A conservação do Cerrado brasileiro. 

Megadiversidade, 1, 143–155. 

Koh, L.P. & Ghazoul, J. (2008). Biofuels, biodiversity, and people: Understanding the 

conflicts and finding opportunities. Biological Conservation, 141(10), 2450–2460. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2008.08.005 

Kubitziki, K. (1971). Doliocarpus, Davilla und verwandte gattungen (Dilleniaceae) 

(9th ed., pp. 1–105). Staatssamml, München. 

Kubitzki, K. (2004). Dilleniaceae In: Flouring Plants of the Neotropics (pp. 128 – 130.). 

Princenton, New Jersey.: Princeton University Press. 

Machado, R.B., Neto, N.B.R., Pereira, P.G.P., Caldas, E.F., Gonçalves, N.S., et al. (2004). 

Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. C. Internacional, 23. 

Martinelli, G. & Morais, M.A. (2013). Livro Vermelho da Flora do Brasil. Rio de Janeiro: 

Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Martinelli, L.A. & Filoso, S. (2008). Expansion of sugarcane ethanol production in 

Brazil: Environmental and social challenges. Ecological Applications, 18(4), 885–

889. doi:10.1890/07-1813.1 



 

 

40 

 

Mendonça, R.C., Felfili, J.M., Walter, B.M.T., Silva Júnior, M.C., Rezende, A.V., et al. 

(1998). Flora vascular do Cerrado. (E. CPAC, Ed.)Cerrado, Ambiente e flora. 

Planaltina, DF.: Sano SM, et al. 

Mittermeier, R.A., Gil, P.R., Hoffmann, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C.G., 

Lamoreus, J. & Da Fonseca, G.A.B. (2005). Hotspots Revisited: Earth’s Biologically 

Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Cemex / Conservation 

International. 

Murphy, B.P. & Bowman, D.M. (2012). What controls the distribution of tropical forest 

and savanna? Ecol Lett, 15, 748–758. 

Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Fonseca, G.A.B. & Kent, J. (2000). 

Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403(fevereiro), 853–

858. 

Neto, L.M. & Forzza, R.C. (2013). Biogeography and conservation status assessment of 

Pseudolaelia (Orchidaceae). Botanical Journal of The Linnean Society, 171(1), 

191–200. doi:10.1111/j.1095-8339.2012.01304.x 

Pearce, J. & Ferrier, S. (2000). An evaluation of alternative algorithms for fitting 

species distribution models using logistic regression. Ecol Modell, 128(2–3), 127–

147. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3800(99)00227-6 

Pearson, R.G., Raxworthy, C.J., Nakamura, M. & Townsend, P.A. (2006). Predicting 

species distributions from small numbers of occurrence records: a test case 

using cryptic geckos in Madagascar. Journal of Biogeography, 34(1), 102–117. 

doi:10.1111/j.1365-2699.2006.01594.x 

Peers, M.J.L., Thornton, D.H. & Murray, D.L. (2012). Reconsidering the specialist-

generalist paradigm in niche breadth dynamics: resource gradient selection by 

Canada lynx and bobcat. PloS One, 7(12), e51488. 

doi:10.1371/journal.pone.0051488 

Pennington, R.T., Lavin, M. & Oliveira-filho, A. (2009). Woody Plant Diversity, 

Evolution, and Ecology in the Tropics: Perspectives from Seasonally Dry Tropical 

Forests. Annu. Rev. Ecol. Evol Syst., 40, 437–457. 

doi:10.1146/annurev.ecolsys.110308.120327 

Pereira, I.M., & Gomes-Klein, V.L. (2007). Taxonomia e Ecologia da Família 

Dilleniaceae nos Estados de Goiás e Tocantins. Revista Brasileira de Biociências, 

5(2), 975–977. 



 

 

41 

 

Pereira, I.M. & Groppo, M. (2012). Ecological Niche Modeling: Using Satellite Imagery 

and New Field Data to Support Ecological Theory and its Applicability in the 

Brazilian Cerrado. Journal of Ecosystem & Ecography, 02(03), 2–4. 

doi:10.4172/2157-7625.1000111 

Peterjohn, B.G. (2001). Some considerations on the use of ecological models to predict 

species’ geographic distributions. Condor, 103, 661–663. 

Phalan, B., Bertzky, M., Butchart, S.H.M., Donald, P.F., Scharlemann, J.P.W., 

Stattersfield, A.J. & Balmford, A. (2013). Crop expansion and conservation 

priorities in tropical countries. PloS One, 8(1), e51759. 

doi:10.1371/journal.pone.0051759 

Phillips, S.J., Dudík, M. & Schapire, R.E. (2004). A maximum entropy approach to 

species distribution modeling. Twentyfirst International Conference on Machine 

Learning ICML 04, 69, 83. doi:10.1145/1015330.1015412 

Pimm, S.L. & Raven, P. (2000). Extinction by numbers. Nature, 403, 843–845. 

Pinto, M.P., Diniz-filho, J.A.F., Bini, L.M., Blamires, D., Fernando, T. & Rangel, L.V.B. 

(2008). Biodiversity surrogate groups and conservation priority areas : birds of 

the Brazilian Cerrado. Diversity Distr., 14, 78–86. doi:10.1111/j.1472-

4642.2007.00421.x 

Primack, R.B. (2006). Essentials of conservations biology. (S. I. Associates, Ed.) (p. 

p.535). Sunderland, MA. 

Ratter, J.A., Bridgewate, R.S. & Ribeiro, J.F. (2004). Estrutura do cerradão e da 

transição entre cerradão e floresta paludícola num fragmento da International 

Paper do Brasil Ltda., em Brotas, SP. Revista Brasileira de Botânica, 27(249-262). 

Ratter, J.A., Ribeiro, J.F. & Bridgewater, S. (1997). The Brazilian Cerrado Vegetation 

and Threats to its Biodiversity. Annals of Botany, 80, 223–230. 

Ribeiro, J.F. & Walter, B.M.T. (1998). Fitofisionomias do bioma cerrado. In Embrapa 

CPAC (Ed.), Cerrado: ambiente e flora (pp. 89–166). Planaltina: Sano SM, et al. 

Richards, P.D., Myers, R.J., Swinton, S.M. & Walker, R.T. (2012). Exchange rates, 

soybean supply response, and deforestation in South America. Globa 

Environmental Change-Human and Policy Dimensions, 22(2), 454–462. 

doi:10.1016/j.gloenvcha.2012.01.004 

Ricklefs, R.E. (2004). A comprehensive framework for global patterns in biodiversity. 

Ecol Lett, 7, 1–15. 



 

 

42 

 

Silva Pereira, B.A., Venturoli, F. & Carvalho, A.F. (2011). Florestas Estacionais no 

Cerrado: Uma visão Geral. Pesq. Agropec. Trop., 41(3), 446–455. 

doi:10.5216/pat.v41i3.12666 

Simon, M.F., Grether, R., Queiroz, L.P., Skema, C., Pennington, R.T. & Hughes, C.E. 

(2009). Recent assembly of the Cerrado , a neotropical plant diversity hotspot , 

by in situ evolution of adaptations to fire. PNAS, 106(48), 20359–20364. 

Stockman, A., Beamer, D.A. & Bond, J.E. (2006). An evaluation of a GARP model as 

approach to predicting the spatial distribution of a non-vagile invertebrate 

species. Divers. Distr., 12, 81–89. 

Stockwell, D. R. B. & Peterson, A.T. (2002). Effects of sample size on accuracy of 

species distribution models. Ecol Modell, 148(1), 1–13. doi:10.1016/S0304-

3800(01)00388-X 

Tabarelli, M., Peres, C.A. & Melo, F.P.L. (2012). The “ few winners and many losers ” 

paradigm revisited : Emerging prospects for tropical forest biodiversity. 

Biological Conservation, 155, 136–140. doi:10.1016/j.biocon.2012.06.020 

Tabor, K., Steininger, M., Machado, R.B., Ramos Neto, M.B., Pereira, P.G.P., Caldas, E.F., 

Gonçalves, D.A. & Santos, N.S. (2004). Estimativas de perda da área do Cerrado 

brasileiro. C. Internacional, 23. 

Toman, M. (1998). Why not to calculate the value of the world’s ecosystem services 

and natural capital. Ecological Economics, 25, 57–60. 

Urbina-Cardona, J.N. & Flores-Villela, O. (2010). Ecological-niche modeling and 

prioritization of conservation-area networks for Mexican herpetofauna. 

Conservation Biology : The Journal of the Society for Conservation Biology, 24(4), 

1031–41. doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01432.x 

Werneck, F.P., Nogueira, C., Colli, G.R., Sites, J.W. & Costa, G.C. (2012). Climatic stability 

in the Brazilian Cerrado: implications for biogeographical connections of South 

American savannas, species richness and conservation in a biodiversity hotspot. 

Journal of Biogeography, 39(9), 1695–1706. doi:11111/j.1365-

2699.2012.02715.x 

Whittaker, R.J., et al. (2011). Conservation Biogeography: assessment and prospect. 

Divers Distrib, 11, 3–23. 



 

 

43 

 

Parte 2 

Modelagem do nicho ecológico: Usando imagens de satélites e novos dados 
amostrais para confirmar a teoria ecológica e sua aplicabilidade no Cerrado 

brasileiro 

 

Publicado em: Ecosystem & Ecography. Received June 09, 2012; Accepted June 12, 2012; 

Published June 15, 2012 Pereira and Groppo, J Ecosyst Ecogr 2012, 2:3 

http://dx.doi.org/10.4172/2157-7625.1000111 

 

Resumo 

O valor da modelagem como ferramenta para analisar a distribuição de espécies 

no espaço geográfico tem sido bem documentada. No presente estudo, determinou-se 

a distribuição potencial de Davilla ellipitca, uma típica espécie de planta do Cerrado. 

Os objetivos foram verificar se o nicho especificado pela modelagem como habitat 

favorável é suportado por novos dados de ocorrência ao longo da distribuição da 

espécie. Foi realizada uma sobreposição dos resultados da modelagem sobre a 

imagem do software Google Earth como guia de campo para novas re-amostragens. 

Detectou-se a presença desta espécie em localidades indicadas como nicho potencial 

pela modelagem. A comparação entre teoria e prática por re-amostragens é 

importante para avaliar a extensão do nicho que está ocupado pela espécie, bem 

como prover novos dados amostrais, demonstrando confiabilidade no uso da 

modelagem em áreas com alta biodiversidade, das quais estão sob ameaças, tais como 

o Cerrado Brasileiro.           

 

Palavras-chave: re-amostragem, nicho ecológico, flora, conservação.  

 

Abstract 

The value of modeling as a tool to analyze species distribution in geographic 

space has been well documented. In the present study, we predicted potential 

distribution of Davilla elliptica a typical Brazilian Cerrado plant. The aims are 

determine if the niche specified by the model was favorable habitat, is supported by 

actual occurrence data throughout the geographic range of the specie. We 

constructed an overlay of the modeling results in a Google Earth program as a field 

guide for re-sampling occurrence data of actual plant localities. We detected this 
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specie in localities indicated as potential niches by the model. A comparison between 

theory and practice by re-sampling is important to assess the extent of the niche 

occupied by specie, as well as provide additional ecological data, providing 

confidence in the use of modeling in areas of high biodiversity, which are under 

continued threat, such as the Brazilian Cerrado. 

 

Keywords: re-sampling, ecological niche, flora, conservation. 
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1. Introdução 

Durante muito tempo os estudos ecológicos tentam quantificar os efeitos das 

variáveis ambientais bióticas e abióticas na distribuição das espécies [1]. Esta 

abordagem tornou-se um importante meio para fornecimento de dados 

biogeográficos, especialmente para aquelas espécies com dados escassos [2]. 

Baseando-se nestes princípios surgiu a modelagem de distribuição de espécies 

(MDE), fundamentado na teoria do nicho ecológico, incluindo o "nicho fundamental", 

que é uma função da tolerância fisiológica e limitações do ecossistema, e o "nicho 

realizado", que inclui também os efeitos das interações bióticas e a exclusão 

competitiva [3]. Um nicho ecológico é definido da seguinte forma: o conjunto de 

condições e recursos ambientais e as interações ecológicas que controlam a 

distribuição das espécies, satifazendo suas exigências, de modo que esta sobreviva, 

cresca e reproduza [4-6]. A abordagem da modelagem distribuição de espécies foi 

desenvolvida como uma probabilidade da distribuição no espaço geográfico, gerando 

uma previsão da cobertura espacial de uma espécie em particular, incluindo de locais 

onde não há dados disponíveis [7]. Portanto, a compreensão das distribuições 

geográficas das espécies são questões ecológicas fundamentais, uma vez que estas são 

essenciais para a conservação e manejo de espécies, principalmente para espécies 

ameaçadas de extinção [8]. A MDE tem ampla aplicabilidade, incluindo o uso na 

avaliação de unidades de conservação; localizar de forma eficiente as áreas 

prioritárias para conservação; estabelecer a distribuição de espécies raras e 

ameaçadas de extinção; estudos biogeográficos; analisar os efeitos das mudanças 

climáticas na distribuição das espécies, além de ser útil para orientação para novas 

coletas de dados no campo [1, 5, 9, 10]. Mesmo com todas estas aplicações, o autor [9] 

enfatiza que mesmo para grupos bem estudados como as aves, algumas abordagens 

fundamentais como, por exemplo, a ecologia geográfica continua a ser mal 

compreendido. Nota-se que desde o início da modelagem na década de 1970 [10],  

enormes avanços têm ocorrido, impulsionado pelas conquistas tecnológicas. As 

questões mais problemáticas identificadas na MDE são o uso predominante de 

variáveis abióticas e o não uso de variáveis bióticas para melhorar os resultados [11]. 

Outra questão muitas vezes discutida é a qualidade dos dados (precisão de 

localização) versus a quantidade (número de ocorrências) [12], onde os esforços para 

criação de modelos eficientes com dados incompletos são muitas vezes questionados 
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[13]. Entretanto, não há dúvida de que o sucesso do modelo depende da qualidade 

dos dados disponíveis [14]. 

Apesar de exitirem vários guias empíricos para selecionar modelos baseados 

num conjunto de critérios específicos, este pode ser feito de forma simplificada. Por 

exemplo, estudos relatam que a máxima entropia (Maxent) apresenta maior precisão 

nos resultados. Este método reduz os erros de falsos positivos (ou seja, de erro tipo I, 

ou de erro de comissão), indicando áreas onde não existe a presença da espécie [15]. 

O erro tipo 1 é menos grave que o erro tipo II, ou erro de omissão, da qual indica 

menor ocorrência do que realmente é [16]. Se considerarmos a robustez estatística, o 

algoritmo Maxent produz altos valores de AUC (área sob a curva), o que demonstra 

uma precisa previsão [17]. Outro critério é a precisão na localização de áreas 

prioritárias para conservação, onde mais uma vez o Maxent demonstrou um 

desempenho superior [6, 17]. Esta abordagem também funciona melhor com 

pequeno número amostral e dados incompletos [7]. Diferentemente, outros métodos 

simples, como o Bioclim e Domínio demonstram resultados inconsistentes em termos 

de erros de posicionamento, comparados aos novos métodos como Maxent e outros 

[18]. Entretanto, nenhum dos modelos é satisfatório em todas as condições [14], 

tendo o usuário que escolher o que melhor atenda aos objetivos do estudo [3]. O 

autor [19] enfatiza que a variação na precisão do modelo depende mais da qualidade 

dos dados biológicos do que o modelo em si. Mesmo que o modelo funciona bem sob 

certas limitações, seus dados e resultados subsequentes devem ser interpretadas 

para responder às perguntas inicialmente propostas no estudo. De acordo com o 

autor [20], muitos dos estudos de modelagem, eventualmente levam a perguntas sem 

respostas, e outros estudos empregam modelagem para outros propósitos que não o 

de prever a distribuição das espécies. No entanto, a verdadeira importância desta 

técnica é contribuir para o esclarecimento dos conceitos de nicho [3, 21]. Neste 

sentido, um simples meio de avaliar qualquer modelo é comparar suas predições com 

dados observados [1], verificando se questões teóricas estão sendo respondidas. Esta 

abordagem pode esclarecer como os fatores abióticos e bióticos afetam as espécies no 

tempo e espaço, adicionando tais informações à teoria nicho ecológico.   

O objetivo deste estudo foi testar a consistência dos resultados da modelagem 

produzidos com o algoritmo Maxent, verificando seu valor prático, baseado em uma 

abordagem de campo. Verificar a amplitude de nicho ocupado por D. elliptica visando 
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confirmar sua presença em locais indicados como habitat adequado pela modelagem, 

mas que ainda não tinha dados amostrais. Tais análises de habitats favoráveis à 

ocorrência são importantes uma vez que estes podem tornar-se num importante guia 

de orientação de novas coletas no campo, contribuindo para o fortalecimento e 

utilização desta técnica para a conservação da biodiversidade na região do Cerrado, 

atualmente ameaçado por processos antrópicos [22]. 

 

2. Material e métodos 

Foi realizado a predição da distribuição de Davilla elliptica A. St. Hil. 

(Dilleniaceae), vulgarmente conhecida como “lixeirinha ou sambaibinha”. Esta 

espécie foi escolhida por ser um representante típico do Bioma Cerrado, ocorrendo 

principalmente na vegetação arbustiva e aberta do cerrado, da qual apresenta alto 

índice de biodiversidade, mas sob crescentes pressão antrópica. Portanto, esta 

espécie é uma opção viável para servir como modelo para estudos de conservação. D. 

elliptica é bem circunscrito taxonomicamente, e possui pelo menos 160 registos de 

ocorrência.  

Foram utilizados os dados ambientais com base no critério de existência de alta 

correlação entre as variáveis e a espécie estudada. Foram utilizadas as seguintes 

variáveis bioclimáticas: temperatura média anual - bio1; sazonalidade da 

temperatura (desvio padrão * 100) - Bio4; temperatura média do trimestre mais frio - 

Bio11; precipitação anual - Bio12; sazonalidade da precipitação (coeficiente de 

variação) - Bio15, além da altitude e solos derivados do Ambidata (Divisão de 

Processamento de Imagens do INPE (DPI), disponível em 

http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/download.php ). 

O algoritmo Maxent [23] baseia-se na modelagem da máxima entropia de uma 

distribuição geográfica para dada espécie. No programa, utilizou-se a opção de saida 

dos resultados logistico e teste  aleatório de 50%, enquanto as demais funções são 

padronizadas. Os resultados são imagens que representam a probabilidade de 

ocorrência numa escala de cores indicando habitat adequado (próximo de 1), 

mudando gradualmente para habitat inadequado (valores próximos a 0). 

Posteriormente transformou-se as imagens em mapas usando o programa Diva-GIS 

7.1.7, onde foram inseridos os limites das unidades políticas e ambientais no espaço 

geográfico. Os resultados foram salvos no formato KMZ para uso no Google Earth. 
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Neste programa foi realizado um upload da imagem para inserir a imagem da 

distribuição. As propriedades da imagem foram posteriormente configuradas para 

permitir melhor visualização via aumento da transparência sob a imagem de satélite 

do Google earth, criando um guia de navegação em campo (Fig. 1).  

Foi comparado os resultados de modelagem com 10 novos pontos de re-

amostragens realizadas no campo, visando verificar através da imagem de satélite se 

estes dados incidiram em locais indicados pela modelagem como adequados à 

ocorrência desta espécie. Ou seja, se o modelo previu com precisão os habitats 

adequados para D. elliptica? 

 

3. Resultados 

A distribuição potencial de D. elliptica está indicada numa escala de cores que 

representa a probabilidade de ocorrência, onde a maior probabilidade são os valores 

próximos de 1, e a menor os valores próximos de 0 (Figuras 1 e 2). Nota-se que as 

principais áreas de habitat adequado distribuem-se numa ampla área dentro do 

estado de Goiás, da qual inclui a região núcleo do Cerrado. Várias outras pequenas 

áreas isolados com diferentes níveis de  adequabilidade de habitat também foram 

indicados (Fig. 2). No mapa de distribuição está indicado os registros atuais (círculos) 

e os pontos de re-amostragem (cruzes) (Fig. 2). Observa-se que muitas áreas de 

habitat adequado coincide com os pontos de re-amostragem de D. elliptica, 

confirmando a precisão do modelo (Fig. 2, cruzes). 

Além disso, duas outras análises foram realizadas. Uma delas, os pontos de re-

amostragem foram incluidos numa segunda modelagem para verificação de possíveis 

efeitos sobre os resultados. Entretanto, nenhuma influência significativa foi 

detectada, somente a AUC melhorou de 0,949 para 0,952. Em uma terceira análise, de 

acordo com informações do autor [23] 30 pontos foram alelatoriamente selecionados 

em localides equidistantes para evitar autocorrelação espacial, mas também não 

houve diferenças significativas nos resultados. 
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Figura 1. Visualização dos resultados da modelagem no Programa Google Earth, 

como guia de campo para análises dos resultados.  

 

 

Figura 2. Modelagem do nicho ecológico para Davilla elliptica. As áreas de ocorrência 

ou nicho realizado estão indicadas numa escala de cores (> 0.66-0.99 alta, e < 0.44 

baixa). Estão indicados os atuais registros de ocorrência (círculos), e os novos dados 

amostrais com presença confirmada (cruz). Maxent: AUC = 0.949.  
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4. Discussão  

Os resultados da modelagem de D. elliptica utilizando as variáveis ambientais e 

os dados de ocorrência foram satisfatórios, estatisticamente com excelente resultado 

indicado pela área sob a curva (AUC = 0.946) [24], baseando-se na capacidade do 

modelo em predizer se espécie está presente ou ausente [25]. Além disso, as análises 

de campo testaram diretamente a precisão modelo via re-amostragens.  

Apesar dos custos de novas amostragens no campo [26], esta técnica pode 

revelar se tais localidades de habitats favoráveis são nicho potencial ou realizado. O 

nicho realizado é onde a espécie ocorre, enquanto que o potencial há condições, mas 

nem sempre a espécie ocupa sua totalidade. Assim, a confirmação de ocorrência desta 

espécie nestas localidades, indica precisão e usabilidade da modelagem preditiva 

[12]. Outro exemplo da aplicabilidade em campo foi verificado em outro trabalho de 

campo na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. Neste detectou-se novas 

populações baseados nos mapas de predição em áreas indicadas como favoráveis à 

ocorrência a 300 km de distância de conhecidas populações de Davilla angustifolia - 

Dilleniaceae, uma espécie endêmica e restrita em locais com elevadas altitudes no 

Cerrado.  

As discussões ecológicas envolvendo a distribuição de espécies são complexas, 

entretanto, as simplificações são fundamentais na MDE.  Além disso, assumindo que 

um nicho ecológico é análogo a um volume no espaço ambiental, capaz de sustentar o 

crescimento populacional, pode-se prosseguir para a análise em si da distribuição 

[27]. De acordo com o autor [3], a MDE pode medir apenas o nicho realizado, ou seja, 

o local onde uma espécie é encontrada é sua distribuição realizada [5]. Além disso, o 

nicho realizado ou distribuição de D. elliptica corresponde às áreas indicadas no mapa 

como habitats favoráveis (Fig. 2). Entretanto, frequentemente os modelos ou as 

variáveis falham na predição, devido às limitações e a complexidade do nicho, 

levando a questões adicionais, principalmente mudanças climáticas, e a dinâmica de 

distribuição das espécies. Embora as propostas objetivem produzir distribuição de 

espécies usando MDE, a inclusão de novos e mais refinados dados [28], pode resultar 

em predições mais acuradas [28]. Geralmente pequeno número de variáveis 

consideradas preditoras diretas são suficientes. Muitas vezes, a melhor abordagem 

para elucidar os parâmetros de distribuição de espécies e comunidades. O autor  [29] 
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discute em detalhes como as variáveis ambientais e as interações ecológicas agem 

direta e indiretamente afetando a distribuição de espécies. A presença da espécie 

num determinado local segue três condições básicas [29]: (1) as condições locais 

suportam o crescimento populacional; (2) as interações com outras espécies 

(predação, competição, e mutialismo, etc.) resultando na persistência da espécie; e 

(3) as localidades facilitam a dispersão das espécies. D. elliptica ocorre ao longo de 

um gradiente latitudinal de aproximadamente 1500 km no Cerrado, mas esta 

distribuição não é homogênea; esta distribui-se no cerrado stricto sensu ou cerrados 

abertos arbustivos. Numa pequena área geográfica existem locais favoráveis, que 

muitas vezes, esta pode não estar presente. Isto certamente se deve a um dos fatores 

considerados anteriormente; talvez as condições ambientais não suportem o 

crescimento populacional; ou, há interações com competidores. Verifica-se que D. 

elliptica ocorre em áreas isoladas, sendo indicativo que sua dispersão não seja um 

fator limitante. Tipicamente, a presença ou ausência de uma dada espécie em certo 

local deve-se a combinação de vários fatores. Consideremos ainda aquelas três 

condições no espaço e tempo. Por exemplo, a vegetação do Cerrado ocupou quase 

completamente a região Amazônica desde 18.000-13.000 anos atrás [30], em um 

grande evento biogeográfico que afetou as três condições citadas anteriormente. 

Consequentemente, apenas as espécies que se adaptaram às mudanças no ambiente 

persistiram localmente, enquanto que as incapazes de adaptar e migrar foram 

extintas destas áreas [31]. Na ausência de migração, uma espécie apenas sobrevive se 

as condições ambientais forem favoráveis [32] enquanto que muitas espécies migram 

quando as condições ambientais mudam. Este processo dinâmico é denominado de 

evolução do nicho [33], o qual as espécies e comunidades enfrentam constantemente 

[31]. A respeito da importância dos fatores do nicho na distribuição de espécies, a 

compreensão desta complexidade é desafiadora. Por exemplo, área nas savanas com 

longos períodos sem fogo aumenta a probabilidade destas tornarem-se florestas, 

enquanto que áreas onde o fogo é freqüente se mantêm como savana [34].  

Assim, uma espécie ocupa o nicho realizado, que reflete os dados ambientais 

que podem ser modelado, entretanto estes fatores são cumulativo e dinâmicos, o que 

também tornam-os limitantes para a modelagem do nicho ecológico. Dessa forma, a 

modelagem simplifica nossa compreensão, onde o conhecimento da distribuição das 

espécies torna-se uma ferramenta necessária para a conservação. Ou seja, um método 
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rápido, preciso, e efetivo é muito importante diante dos atuais alterações climáticas e 

perda de biodiversidade. Este estudo de D. elliptica como modelo demonstrativo de 

uso do Maxent, exibiu alto grau de acerto nas predições, demonstrando congruência 

entre teoria e observação de campo. Conclui-se que a modelagem pode ser usada com 

segurança e maior frequência nos estudos de distribuição e conservação das espécies 

do Cerrado, que sofre pressão antrópicas, incluindo desmatamentos, fogo, e a invasão 

de espécies exóticas, entre outros fatores, que tendem a reduzir sua biodiversidade 

[35]. Desse modo, o próximo passo é realizar outros estudos com tais finalidades.  
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Distribuição e Conservação de Davilla (Dilleniaceae) na Mata Atlântica 
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Parte 3 

Distribuição e conservação de Davilla Vand. (Dilleniaceae) na Mata Atlântica 

usando modelagem do nicho ecológico  

 

Resumo 

 Modelou-se o nicho ecológico para 12 espécies de plantas pertencentes ao 

gênero Davilla (Dilleniaceae) que ocorrem na Mata Atlântica do Brasil. Este gênero 

inclui espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, além disso, são úteis como 

indicadoras de áreas para a conservação. Os objetivos deste trabalho consistem em 

comparar a distribuição e a riqueza de espécies com as áreas protegidas, avaliando o 

grau de proteção e análises de lacunas nas reservas para este grupo. Para tal, usou-se 

o algoritmo Maxent com as variáveis ambientais derivadas do Ambidata – INPE, que 

juntamente com os dados de ocorrência, produziu-se os mapas de distribuição 

geográfica. Os resultados indicaram alta riqueza de espécies na região costeira e 

restingas nos estados do Espírito Santo e Bahia. As espécies endêmicas desta região 

são: D. cuspidulata, D. flexuosa, D. macrocarpa, D. flexuosa, D. grandifolia e D. 

sessilifolia. Na Mata Atlântica do sudeste brasileiro ocorrem as seguintes espécies 

endêmicas: D. latifolia, D. rugosa, D. tintinnabulata e D. glaziovii. Esta última está 

inclusa na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção devido à perda de 

habitat e extrativismo predatório. D. angustifolia ocorre em elevadas altitudes no 

Cerrado e Mata Atlântica adjacente. Outras espécies, tais como: D. kunthii e D. nitida, 

apresentam ampla distribuição em outros biomas. A indicação de maior riqueza de 

espécies na costa da Bahia corresponde com outros inventários florísticos que 

apontam esta área como uma das maiores biodiversidade já registrada. Embora esta 

região possua várias áreas protegidas, existem lacunas na rede de reservas, das quais 

combinadas com as ameaças antrópicas como a fragmentação, tem ocasionado vários 

problemas para a biodiversidade. Neste caso, enfatiza-se a necessidade de aumentar a 

cobertura das áreas protegidas e também manejar os recursos naturais de modo a 

evitar a perda de biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Conservação de plantas, biodiversidade, ameaçadas, floresta.  
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Abstract 

We have modeled the ecological niche for 12 plant species belonging to the 

genus Davilla (Dilleniaceae) which occur in the Atlantic Forest of Brazil. This group 

includes endemic species threatened by extinction and is therefore a useful indicator 

for areas requiring conservation. The aims are to compare the distribution and 

richness of species within the protected areas, assessing the degree of protection and 

gap analysis of reserves for this group. To this purpose, we used the Maxent 

algorithm with environmental data derived from Ambitada - INPE, which together 

with the occurrence data, produced geographic distribution maps. The results show 

that high species richness occurs in forest coastal and restingas of Espírito Santo to 

Bahia states. The endemic species of the region comprise: D. cuspidulata, D. flexuosa, 

D. macrocarpa, D. flexuosa, D. grandifolia and D. sessilifolia. In the Atlantic Forest of 

southeastern Brazil, occurs the endemic species: D. latifolia, D. rugosa, D. 

tintinnabulata and D. glaziovii. This latter species is included in the ‘red list’ of 

endangered species, due to undergone habitat loss and predatory extractivism. D. 

angustifolia occur in altitude Cerrado and adjacent Atlantic Forest areas. Other 

species, such as D. kunthii and D. nitida, have a wide distribution in other biomes. The 

indicators of species richness in the coastal region of Bahia correspond with floristic 

inventories that point to this area having a high biodiversity. Although this region has 

several protected areas, there are gaps in reserves, which combined with 

anthropogenic threats and fragmentation, have caused several problems for 

biodiversity. In this case, we emphasize the need to increase the coverage of 

protected areas and also management concerning the use of natural resources, 

thereby avoiding biodiversity loss. 

 
Key-words: Plant conservation, Biodiversity, endangered, Forest.  
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1. Introdução 

 Aproximadamente dois terços de todas as espécies de plantas ocorrem nos 

trópicos, principalmente nas florestas tropicais úmidas, representado pelos mais 

diversificados biomas terrestres (Haven, 1980; Gentry, 1992). Apenas o Brasil possui 

cerca de 19% da flora mundial, com mais de 56.000 espécies (excluindo fungos) 

(Giulietti et al., 2005). Esta enorme biodiversidade econtra-se nos grandes e 

complexos biomas, como a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. Com exceção da 

Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado são hotspots mundiais de biodiversidade 

(Myers et al., 2000). Entretanto, a dúvida sobre a quantidade de espécies que existem 

nestes biomas ainda persiste, na realidade, não sabemos (Pimm et al., 1995), uma vez 

que as estimativas indicam crescimento entre 10 e 20 % no número de plantas com 

flores, devido ao esforço taxonômico ao longo do tempo (Joppa et al., 2011). Das 

espécies encontradas desde 1990, que ocorrem em apenas uma região, quase 80 % 

delas habitam os hotspots de biodiversidade (May, 1988).  

 A Mata Atlântica (MA) possui um dos maiores índices de biodiversidade do 

planeta. Estudos revelam que em apenas um hectare de MA pode conter até 476 

espécies de plantas (MMA, 1998), e uma densidade de 144 espécies de árvores 

observado em apenas 0,1 hectare no sul da Bahia, sendo um dos maiores valores 

registrados no mundo (Martini et al., 2007). Por isso, esta floresta é considerada um 

dos locais mais importantes para a conservação da biodiversidade (Gentry, 1992), já 

que neste bioma, existem regiões com diferentes níveis de riqueza, composição e 

endemismo de espécies (Martini et al., 2007). No entanto, o futuro desta 

biodiversidade está ameaçado devido às altas taxas de extinção esperadas (Pimm et 

al., 1995), principalmente nas florestas tropicais (Pimm & Raven, 2000). Fatores 

como alta densidade populacional humana nos hotspots conduz a rápidas mudanças 

ambientais, e consequentemente à extinção de espécies, portanto, é um fator crucial 

para a conservação da biodiversidade global (Cincotta et al., 2000).  

Há nove hotspots de biodiversidade com cobertura florestal inferior a 30%, e 

do total de 5 milhões km² de cobertura florestal, a Mata Atlântica possui apenas 

353,000 km² de sua área original, e cerca de 96,000 km² em reservas protegidas 

(Gillespie et al., 2012). Assim, devido ao seu status de ameaçada e devido ao alto 

número de espécies endêmicas, torna-se um grande desafio conservá-la (Tabarelli et 
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al., 2005). 

 A fascinante questão de como as plantas e os animais estão distribuídos na 

Terra, no espaço e tempo, tem uma longa história que inspira muitos biogeógrafos e 

ecólogos na buscar de explicações (Guisan & Thuiller, 2005). Novas respostas para 

estas perguntas estão surgindo com o uso de modelos de distribuição de espécies 

(SDMS). Estes tornaram-se um importante meio para a compreensão da distribuição 

geográfica, abordando variadas aplicabilidades (Guisan & Thuiller, 2005; Peterson & 

Kluza, 2005), incluindo a avaliação de padrões de biodiversidade com o objetivo de 

desenvolver estratégias de conservação (Rodríguez et al.,  2007; Chen & Townsend, 

2002). Assim, com a capacidade de prever as distribuições das espécies com 

confiança estatística, tornou-se possível a avaliações de amplas áreas e biotas inteiras 

(Peterson & Kluza, 2005). Os avanços na MDE nos permitem potencialmente prever 

efeitos antropogênicos sobre os padrões de biodiversidade em diferentes escalas 

espaciais (Guisan & Thuiller, 2005). Neste caso, a MDE incorpora como um dos seus 

pilares a atualização e criação novos dados relativos a distribuição das espécies 

(Rodríguez et al., 2007). 

 Existem várias maneiras de propor medidas de conservação. Entre estas 

destaca-se a presença de espécies ameaçadas de extinção, regiões com altas taxas de 

endemismo, áreas com alta biodiversidade, áreas de distribuição de espécies raras, e 

áreas conservadas sob ameaça etc. (Rodríguez et al., 2007; Zimmermann et al., 2010). 

Em geral, necessita-se de abordagens holísticas para solucionar os problemas de 

conservação (Lindenmayer & Hunter, 2010). Por exemplo, em relação à MDE, depois 

de gerar os mapas de predição, o próximo passo consiste em sobrepor estas 

distribuições à rede de áreas protegidas, identificando "lacunas" existentes – ou seja, 

espécies que não estão sendo incluídas nestas, além de também proporcionar 

informações de locais potenciais para a futura expansão ou criação de novas áreas 

protegidas (Araujo & Williams, 2000; Rodríguez et al., 2007).  

 Os objetivos deste trabalho consistem em produzir resultados sobre a 

distribuição geográfica das espécies de Davilla (Dilleniaceae), que tem vários 

representantes na Mata Atlântica brasileira, incluindo espécies ameaçadas de 

extinção. Essas informações podem ser valiosas, e juntamente com outros esforços 

visam conhecer os padrões de distribuição e riqueza de espécies de Mata Atlântica. As 

evidências mostram que o uso de MDE tem sido extremamente útil, e que a 
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conservação se beneficia de uma integração mais explícita e estruturada desta técnica 

em programas básicos de monitoramento dos órgãos governamentais, ONGs, 

universidades e do setor privado. 

          

2. Metodologia 

2.1. Área de estudo 

Compreende o bioma Mata Atlântica que abrange cerca de 1,3 milhões de km² 

na costa leste do Brasil e pequenas porções do leste do Paraguai e da Província de 

Misiones, na Argentina (Stehmann et al., 2009). Este é formado por um conjunto de 

formações florestais (Ombrófila Densa, Ombrófila Mista, ombrófila aberta, estacional 

semidecidual e estacional decidual) e ecossistemas associados, como floresta de 

restingas, mangues e campos de altitude (Stehmann et al., 2009). Mesmo após 

desmatamentos intensivo, que reduziu e fragmentou a Mata Atlântica, estima-se que 

existam pelo menos 20.000 espécies de plantas, representando cerca de 35% do total 

encontrado no Brasil, e com alta taxa de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção 

(Stehmann et al., 2009). Esta riqueza é maior do que alguns continentes (17.000 

espécies na América do Norte e 12.500 na Europa), portanto, a Mata Atlântica é 

prioridade na conservação da biodiversidade global (Nature, 2000). 

 

2.2. Dados de ocorrência    

 Neste estudo, foram utilizados 1.520 registros de ocorrência de 12 espécies 

pertencentes ao gênero Davilla (Dilleniaceae) (Tabela 1). Os dados da ocorrência 

foram extraídos do banco de dados SpeciesLink, onde foram selecionados apenas os 

dados com a identificação confiável por especialistas. A lista de espécies da Mata 

Atlântica está de acordo com The Plant List (2010), versão 1. Publicado na Internet; 

http://www.theplantlist.org/ (acesso janeiro 2012). Estes dados incluem informação 

ecológica e geográfica das espécies. As coordenadas das espécies foram convertidas 

em graus decimais e salvos no formato CSV contendo quatro casas decimais. 

 

Tabela 1. Lista de espécies de Davilla da Mata Atlântica. 

Espécies Hábito Distribuição 
1 - D. angustifolia A. St.-Hil.  Liana MG e BA 
2 - D. cuspidulata Mart. ex Eichler Liana MG e BA 

3 – D. flexuosa A.St.-Hil. Liana ES e BA 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758392
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4 - D. glaziovii Eichler Subarbusto  End RJ 

5 - D. grandifolia Moric. ex Eichl. Liana BA e ES 

6 - D. kunthii A.St.-Hil. Liana Neotr. 

7 - D. latifolia Casar. Liana SP, MG, ES, BA 

8 - D. nitida (Valh.) Kub.  Liana Neotr. 

9 - D. macrocarpa Eichler Liana End BA e ES 

10 - D. rugosa Poir. Liana BRA 

11 - D. sessilifolia Fraga Liana End BA 

12 - D. tintinnabulata Schlechtd. Liana SP e RJ 

Legenda: BA – Bahia; BRA - Brasil End – endêmica; ES – Espírito Santo; MG – Minas Gerais; 

Neotr – Neotropical; SP – São Paulo; RJ – Rio de Janeiro. 

 

2.3. Dados ambientais e cartográficos 

Usou-se os dados ambientais derivados da base de dados ambiental Ambidata, 

Divisão de Processamento de Imagens do INPE (DPI), disponível em: 

(http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/download.php), que produziu melhores valores 

da AUC (ver abaixo). Os dados cartográficos como limites das unidades de 

conservação foram obtidos do Ministério do Meio Ambiente (MMA - 

http://mapas.mma.gov.br) e limites políticos dos estados do Brasil do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - disponível em: http:// www.ibge.gov.br). 

 

2.4. Procedimento de modelagem 

Para a modelagem usou-se o algoritmo Maxent (Phillips et al., 2004) que produz 

a modelagem da distribuição geográfica baseado na máxima entropia. Usou-se a 

opção de saída dos resultados como logístico e teste aleatório de 25%, enquanto que 

as demais funções são padronizadas no programa. Os resultados gerados são imagens 

que representam a probabilidade de ocorrência em uma escala distinta de cores, 

indicando que as condições são adequadas (próximo a 1), e mudando gradualmente 

para inadequados (valores próximos a 0). Essas imagens foram posteriormente 

transformadas em mapas utilizando o programa DIVA GIS 7.1.7 para inserção dos 

limites das unidades políticas e ambientais no espaço geográfico.  

Como medida estatística que demonstra eficiência do modelo gerou-se a área 

sob a curva (AUC), a qual mede a capacidade do modelo em classificar corretamente 

se uma espécie está presente ou ausente em determinada área. 
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3. Resultados  

Os resultados indicaram que a maioria das espécies de Davilla ocorrem no 

litoral dos estados do Espírito Santo até a Bahia (ver Figs. 2-9). As espécies endêmicas 

desta região incluem: D. flexuosa (Fig. 3), D. grandifolia (Fig. 4A), D. macrocarpa (Fig. 

7A)  e D. sessilifolia (Fig. 9A). Juntamente com estas, as espécies D. angustifolia (Fig. 1) 

D. cuspidulata (Fig. 2), D. kunthii (Fig. 5) e D. nitida (Fig. 7B) também ocorrem nesta 

área, mas estão presentes em outros biomas tais como a Amazônia e o Cerrado. Além 

destas, D. glaziovii (Fig. 4B), D. latifolia (Fig. 6), D. rugosa (Fig. 8) e D. tintinnabulata 

(Fig. 9B)  ocorrem predominantemente na Mata Atlântica da região Sudeste do Brasil 

(São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo). Destas, Davilla glaziovii 

(Fig. 4B) está ameaçada de extinção e ocorre em áreas restritas no estado do Rio de 

Janeiro.  

Considerando a distribuição individual das espécies, detectou os seguintes 

padrões: Davilla cuspidulata e D. flexuosa, D. grandifolia e D. macrocarpa são 

parcialmente simpátrica na MA (Figs. 2, 3, 4A e 7A). Estas são encontradas desde o 

norte do estado do Espírito Santo, estendendo-se próximo a costa até a região do 

recôncavo na Bahia, que corresponde à região onde localiza-se a capital Salvador. A 

modelagem indicou áreas adjacentes aos pontos de coletas para estas espécies (ver 

Figs. 1-9). Davilla sessilifolia (Fig. 9A) está restrita ao norte da Bahia, suportado pelos 

resultados da modelagem. Davilla latifolia ocorre em Minas Gerais e Espírito Santo, 

embora a modelagem tenha indicado áreas potenciais à sua ocorrência na Serra do 

Mar no Rio de Janeiro, e na Bahia (Fig. 6). Davilla rugosa ocorre na MA em Minas 

Gerais e São Paulo, e Serra do Mar no Rio de Janeiro, e desde o Espírito Santo até o 

recôncavo baiano (Fig. 8). Davilla glaziovii (Fig. 4B), e D. tintinnabulata (Fig. 9B) são 

duas espécies raras. A primeira é endêmica das Serras do Mendanha e Couto no Rio 

de Janeiro (Fig. 4B), enquanto que a segunda ocorre apenas na MA na Serra da 

Mantiqueira, nas divisas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Fig. 9B). 

Em relação à riqueza de espécies, observa-se que a região litorânea dos estados 

do Espírito Santo até Sergipe, principalmente a região costeira da Bahia, contém de 5-

7 espécies, sendo considerada a área de maior riqueza. Na Bahia localizam-se a 

maioria das áreas protegidas, mas também é uma região altamente povoada e com a 

MA fragmentada (ver Fig. 10). 
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Figura 1. Distribuição de Davilla angustifolia na Mata Atlântica. Legenda: Cores 

indicam probabilidade de ocorrência (alta e baixa). AUC = 0.971.   
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Figura 2. Distribuição de Davilla cuspidulata na Mata Atlântica. Legenda: Cores 

indicam probabilidade de ocorrência (alta e baixa). AUC = 0.990.  
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Figura 3. Distribuição de Davilla flexuosa na Mata Atlântica. Legenda: Cores indicam 

probabilidade de ocorrência (alta e baixa). AUC = 0.990.  
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Figura 4. Distribuição de Davilla grandifolia (A) e de Davilla glaziovii (B) na Mata 

Atlântica. Legenda: Cores indicam probabilidade de ocorrência (alta e baixa). AUC = 

0.958 e 0.996, respectivamente.  
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Figura 5. Distribuição de Davilla kunthii na Mata Atlântica. Legenda: Cores indicam 

probabilidade de ocorrência (alta e baixa).  AUC = 0.924.  
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Figura 6. Distribuição de Davilla latifolia na Mata Atlântica. Legenda: Cores indicam 

probabilidade de ocorrência (alta e baixa).  AUC = 0.989.  
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Figura 7. Distribuição de Davilla macrocarpa (A) e Davilla nitida (B) na Mata 

Atlântica. Legenda: Cores indicam probabilidade de ocorrência (alta e baixa).  AUC = 

0.997 e 0.965, respectivamente.  
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Figura 8. Distribuição de Davilla rugosa na Mata Atlântica. Legenda: Cores indicam 

probabilidade de ocorrência (alta e baixa). AUC = 0.934.  
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Figura 9. Distribuição de Davilla sessilifolia (A) e Davilla tintinnabulata (B) na Mata 

Atlântica. Legenda: Cores indicam probabilidade de ocorrência (alta e baixa). AUC = 

0.999 e 0.998, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Riqueza de espécies de Davilla, indicando a rede de reservas e as lacunas 

de reservas na Mata Atlântica. Legenda: Alta riqueza (vermelho 5-7 espécies), baixa 

riqueza (amarelo e verde 0-2 espécies).  
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4. Discussão 

 As elevadas taxas de endemismo e riqueza de espécies da Mata Atlântica (MA) 

são bem conhecidas, representando um dos mais ricos repositórios mundiais de 

biodiversidade, apesar dos intensos desmatamentos sofridos (Ribeiro et al., 2009). 

Parte desses desmatamentos é devido a MA conter proporção substancial da 

população mundial, onde são produzidas muitas comodities negociadas 

internacionalmente (Ghazoul & Douglas, 2010). Devido a esses fatores, a MA tornou-

se um dos 25 hotspots de biodiversidade (Myers et al.,  2000), sendo sua conservação 

fundamental, porque além da grande biodiversidade, abriga ainda muita história 

evolutiva, mais do que esperado pelo número de espécies por si só (Sechrest et al., 

2001). Assim, devido à combinação de todos esses fatores, torna a conservação da MA 

um grande desafio (Lindenmayer & Hunter, 2010).  

Inicialmente, é importante compreender as causas destas mudanças, e os 

agentes causadores do desmatamento, tendo as atividades econômicas um papel 

crítico neste processo (Doug et al., 2011). Consecutivamente, é necessário conhecer 

esta biodiversidade e sua ecologia, como necessidade integradora para resolver os 

problemas de conservação. 

Atualmente a MA continua sob risco, os quais conduzem a extinção de espécies e 

desaparecimento dos remanescentes florestais (Morellato & Haddad, 2000). Matos & 

Bovi (2002) ressaltam que as ameaças à biodiversidade no sudeste brasileiro, por 

exemplo, são: a destruição do habitat e a sobre-exploração das espécies, considerados 

os mais importantes. Embora o crescimento da população humana exerça uma 

pressão considerável sobre os recursos biológicos, além de uma série de outros 

fatores sociais e econômicos que tendem a aumentar a sobre-exploração desses 

recursos. Por exemplo, estudo demonstrou que a sobre-exploração da palmeira 

Euterpe edulis Mart. (Stehmann et al., 2009), como sendo uma consequência de 

problemas sociais, tendo ainda contribuído para o desaparecimento de vários 

fragmentos florestais (Matos & Bovi, 2002). Da mesma forma a espécie Davilla 

glaziovii "Erva-de-Santa-Luzia", endêmica da Mata Atlântica nas Serras do Mendanha 

e Couto, no Rio de Janeiro, está na lista de ameaçada de extinção (Stehmann et al., 

2009) devido ao alto nível de ameaças, incluindo a perda de habitat e exploração 

irracional (MMA, 2008), necessitando, portanto, de medidas urgentes para conservar 
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estas espécies. As espécies endêmicas são mais ameaçadas, embora estudo seja 

contrário a esta visão, prevendo que em 2050 o uso da terra pela humanidade pode 

reduzir os habitats disponíveis para espécies devido a sua localização, resultando em 

muitas espécies condenadas à extinção (Feeley & Silman, 2009). 

 Por vários motivos, a Mata Altlântica, entre os biomas tropicais é um dos mais 

ameaçados, sendo que grande parte desta floresta está em pequenas, perturbadas e 

isoladas manchas (Lira et al., 2012). Além disso, mais de 80% dos fragmentos são 

menores que 50 ha, e quase metade dos remanescente florestais possuem menos 

100m a partir de suas bordas, e a distância média entre os fragmentos é grande 

(1.440m). Suas unidades de conservação protegem apenas 9% da remanescentes 

florestais e 1% da floresta original (Ribeiro et al., 2009). Isso certamente afeta sua 

biodiversidade, sendo algumas espécies particularmente sensíveis à fragmentação 

florestal (Leal et al., 2012).  

 Em geral, a MA possui cerca de 7 mil espécies de plantas vasculares endêmicas 

(Stehmann et al., 2009). Pelo menos 530 espécies de plantas estão oficialmente 

ameaçadas, algumas ao nível de bioma, outras nacionalmente ou globalmente, já que 

não estão contempladas por áreas protegidas. Neste caso, se as áreas de ocorrência 

das espécies não sobrepõem às áreas protegidas, estas unidades de conservação 

apresentam lacunas (Rodrigues et al., 2004), indicando, portanto a necessidade de 

racionalizar e expandir estas áreas (Tabarelli et al., 2005). Os usos dessas análises de 

lacunas de reservas pelas Davilla, onde na MA é centro de diversidade para 

Dilleniaceae, com pelo menos 36 espécies (Fraga & Stehmann, 2010), sendo que 

destas 12 pertencem ao gênero Davilla, permitiu uma análise básica. Estas espécies 

são lianas encontradas nas florestas e restingas. Algumas destas estão entre as mais 

representativas e típicas espécies desse bioma. Por exemplo, Davilla rugosa é 

amplamente encontrada nestas florestas (Villagra, et al., 2013). Assim, o grupo de 

organismos utilizados em conservação, como Davilla, necessariamente não necessita 

de critérios tais como ameaçados ou valor econômico (Mendelsohn, 2001), uma vez 

que as espécies possuem um valor inerente a si próprias (Primack  & Rodrigues, 

2001). Além disso, o objetivo geral da gestão da biodiversidade é geralmente manter 

ou restaurar a biodiversidade, não simplesmente maximizar a riqueza de espécies (3). 

De qualquer forma a maioria das espécies de Davilla são endêmicas, com distribuição 

restrita em a apenas alguns locais e em tipos específicos de vegetação. Entre estas, D. 
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sessilifolia, foi recentemente descrito para a restinga do estado da Bahia (Fraga, 

2008). Devido a esta raridade, combinada com as ameaças antrópicas sobre as 

espécies e seus habitats, torna-se um grupo interessante para contribuir para o 

conhecimento da biodiversidade e para a conservação. Neste caso, os resultados da 

modelagem indicou um centro de diversidade do gênero Davilla em florestas na 

região biogeográfica da Bahia (Ribeiro et al., 2009), compreendendo a área costeira 

desde o estado do Espírito Santo até a Bahia. Estes resultados são congruentes com 

outros estudos abordando a flora, onde demonstram alta biodiversidade e 

endemismo (Eve et al., 2008). Esta área incide principalmente na Serra do Conduru, 

localizado no sudeste da Bahia, da qual se detectou uma das mais altas taxas de 

biodiversidade florística do planeta (Ribeiro et al., 2009). Nesta área localizam-se 

várias unidades de conservação tais como: Parque Nacional Serra Conduru; Parque 

Nacional do Descobrimento e Monte Pascoal, a Reserva Biológica de Una, a Área de 

Proteção Ambiental (APA) de Trancoso, da Lagoa Encantada, da Costa de Itacari / 

Serra Grande, do Caminho Ecológico da Boa Esperança, e a Reserva Extrativista 

Cassurubá, entre outras que são unidades de conservação localizadas no estado da 

Bahia. Além destas, o Parque Nacional do Rio Preto no Espírito Santo e a APA Bacia do 

São João – Mico Leão Dourado no Rio de Janeiro, também abrangem áreas indicadas 

como de maior riqueza de espécies de Davilla. No entanto, nota-se que as reservas, 

como os parques nacionais e estaduais são poucos e pequenos, sendo que a grande 

maioria são Áreas de Preservação Ambiental (APA), localizadas principalmente no 

estado da Bahia. Assim, com exceção desta região, verifica-se que existem vastas 

áreas indicadas como de alta riqueza que podem ser consideradas lacunas de 

reservas, e, portanto, indicadas como prioritárias para a criação de novas áreas 

protegidas. Esta consideração também se baseia em evidências que apontam que 

alguns tipos de vegetação, tais como as florestas de restingas costeiras, são ainda 

pouco protegidas. Por exemplo, apenas 14.000 hectares de restingas são protegidos 

por Unidade de Conservação Federal, representado pelo Parque Nacional de 

Jurubatiba, no Rio de Janeiro (Scarano, 2002).  

Assim nota-se que, a rede de unidades de conservação é insuficiente para 

manter a riqueza e as espécies raras por longo tempo nestas florestas tropicais, e 

urgentes ações para recuperação e conservação precisam ser implementado para 

minimizar esta situação (Ribeiro et al., 2009). Para a questão do isolamento e 
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pequena dimensão dos remanescentes florestais na MA. Lira et al., (2012) indica que 

há uma regeneração dinâmica na MA, podendo ser importante fator para a 

conservação da biodiversidade, uma vez que as florestas secundárias reduzem o 

isolamento, contribuindo para a manutenção da biodiversidade original. Além disso, 

existem recentes avanços tais como a criação dos Parques Nacionais Alto Cariri, Boa 

Nova e Serra das Lontras, e o Refúgio da Vida Silvestre de Boa Nova, além da 

expansão do Parque Nacional Pau Brasil, totalizando mais de 65,000 hectares de 

novas áreas protegidas. Isto representa para a MA da Bahia um aumento em 60% nas 

áreas de proteção integral e 5% no total das unidades de conservação, considerando 

proteção integral e uso sustentável. Os valores são significantes, considerando que a 

Mata Atlântica é um dos biomas com menor proporção de área nativa remanescentes. 
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Parte 4 

Distribuição e Conservação de Davilla glaziovii Eichl. (Dilleniaceae) uma rara e 

ameaçada espécie da Floresta Atlântica 

 

Resumo 

 Davilla glaziovii Eichler (Dilleniaceae), conhecida como “Erva-de-Santa-Luzia” é 

endêmica da Mata Atlântica brasileira e consta na lista de espécies ameaçadas de 

extinção devido ao elevado nível de ameaças antrópicas como perda de habitat e 

exploração irracional, necessitando, portanto, de subsídios à sua efetiva conservação. 

Os objetivos deste estudo consistem em analisar a distribuição geográfica desta 

espécie usando o algoritmo Maxent, visando avaliar sua amplitude de ocorrência em 

relação às unidades de conservação e ameaças antrópicas. Embora D. glaziovii tenha 

sido historicamente coletada apenas nas Serras do Mendanha e do Couto no estado do 

Rio de Janeiro, a modelagem indicou novas áreas favoráveis à ocorrência desta 

espécie, confirmadas por novas amostragens. Parte de sua ocorrência está inserida 

dentro das reservas protegidas, entretanto, há ameaças antrópicas como perda de 

habitat em áreas não protegidas e extrativismo predatório. Sua ocorrência próxima à 

zona urbana favorece a exploração irracional devido ao seu uso na medicina popular, 

o qual ocasionou diminuição populacional, e possivelmente extinções locais ao longo 

de sua área de ocorrência original. Sugere-se as seguintes medidas protetoras serem 

implementadas: proibir e/ou conscientizar a população deste uso predatório; ampliar 

e gerenciar as unidades de conservação nas áreas de ocorrência; realizar a 

reintrodução da espécie em outras localidades que foram indicadas pelo modelo 

como nicho potencial; realizar trabalhos de campo visando detectar novas 

populações. Todas estas medidas visam aumentar a amplitude geográfica de 

ocorrência, de modo a minimizar a pressão antrópica e o risco de extinção desta 

espécie. 

 

Palavras-chave: ameaçada de extinção, Mata Atlântica, plantas, conservação.   
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Abstract 

Davilla glaziovii (Dilleniaceae), known as "Erva-de-Santa-Luzia (Brazil)" is an 

endemic species to Brazilian Atlantic Rain Forest, being an endangered species due to 

high levels of anthropogenic threats such as habitat loss and irrational exploitation, 

thus requiring subsidies to their effective conservation. The aims of this study are to 

analyze the geographical distribution of this species using Maxent algorithm in order 

to evaluate its occurrence range in relation to protected areas and anthropogenic 

threats. Although D. glaziovii has historically been sampled only in Mendanha and 

Couto Ranges in Rio de Janeiro state, the modeling indicated new occurrence areas 

confirmed by new sampling. Part of its occurrence is located within protected 

reserves; however, there are anthropogenic threats such as habitat loss and 

predatory usage. Its occurrence close to urban areas favors the overexploitation, due 

to their use in popular medicine, which led to population decline, and possibly local 

extinctions throughout its original occurrence area. We recommend the following 

protective measures to be implemented: prohibit and / or raise awareness of this 

predatory use; expand and manage protected areas in areas of occurrence; perform 

reintroduction of the species in other localities whose areas were indicated by the 

model as a potential niche; and conduct new fieldwork aiming to detect new 

populations. All these measures aim to increase the geographic range of occurrence in 

order to minimize the anthropogenic pressure and the risk of extinction of this 

species. 

  

 

 Keywords: endangered, Atlantic Forest, plants, conservation. 
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1. Introdução  

Na região tropical existem regiões como a Mata Atlântica que apresenta grande 

biodiversidade e altas taxas de endemismo (Wilson, 2010; Mittermeier et al.,  2005;  

Orme et al., 2005; Ribeiro et al., 2009). Este bioma possui pelo menos 14.552 plantas 

vasculares, das quais 6.933 são endêmicas (Stehmann et al., 2009). Apesar destes 

significativos indicadores a Mata Atlântica sofre com vários processos antrópicos 

como desmatamentos, exploração das espécies e seus recursos, que em conjunto 

causam sérios problemas populacionais, geralmente conduzindo à extinção de 

espécies (Cincotta et  al., 2000). 

O gênero Davilla Eichl. é neotropical possuindo desde espécies com ampla 

distribuição até espécies endêmicas de vários biomas (Goldstein et al, 1986; Fraga & 

Stehmann, 2010; Aymard, 2002; Kubitzki, 2004). O centro de diversidade de Davilla é 

a Mata Atlântica onde ocorrem pelo menos 13 espécies, das quais mais da metade são 

endêmicas deste bioma, algumas com distribuição muito restrita (Fraga & Stehmann, 

2010; Fraga & Werneck, 2011). Dentre estas, Davilla glaziovii, conhecida como “Erva-

de-Santa-Luzia” ou “cipó caboclo”, é endêmica da floresta ombrófila densa, baixo 

montana, da região sul do Rio de Janeiro (Fraga & Werneck, 2011). Esta consta na 

lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do Brasil classificada como 

criticamente ameaçada (CR) (MMA, 2008), justamente por apresentar distribuição 

restrita, além de redução em sua área de ocorrência e sofrer extrativismo predatório 

devido ao seu uso na medicina popular (Fraga & Werneck, 2011). Embora muitas 

espécies estejam oficialmente ameaçadas, existem muitos aspectos que são ainda 

pouco conhecidos e estudados, principalmente para as espécies raras e com dados 

escassos, dificultando o enquadramento na condição de ameaçadas, devido à 

deficiência de dados e informações ecológicas (MMA, 2008). Entretanto, mesmo para 

espécies que figuram na “lista vermelha”, há necessidade de estudos para o 

conhecimento de sua ecologia, pois estas podem continuar sob intensa ameaça. Além 

disso, tais informações são necessárias e fundamentais na tomada de decisões dos 

órgãos públicos e privados, para o planejamento e proteção da biodiversidade (Parolo 

et al., 2008).  

 Uma recente e importante abordagem usada em conservação é a modelagem de 

distribuição de espécies (MDE) (Zimmermann et al., 2010), cujos resultados são 

utilizados como mecanismo subsidiário na localização de áreas prioritárias para a 
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conservação e avaliação de unidades de conservação já existentes (Bojorquez-Tapia  

et al., 1995; Araujo & Williams, 2000; Chen & Townsend, 2002; Ortega-Huerta & 

Peterson, 2008; Urbina-Cardona & Flores-Villela, 2010), tanto para a preservação de 

espécies raras (Engler et al., 2004), quanto da biodiversidade (Funk & Zermoglio, 

1999; Vargas et al., 2004; Johnson & Gillingham, 2005). Assim, usando investigar 

espécies ameaçadas de extinção cria-se uma oportunidade de responder a várias 

perguntas a respeito de potenciais habitats em condições ambientais atuais e futuras 

(Qiao & Ji, 2012).  

 Nas duas últimas décadas, o interesse em modelagem de distribuição de 

espécies de plantas e animais cresceu muito, tornado-se de grande relevância, pois 

abrange aspectos tão diversos quanto à biogeografia, a biologia da conservação, as 

mudanças climáticas, a degradação dos solos, gestão de habitats ou espécies e 

avaliações de distribuições potenciais de espécies (Guisan, 2000; Vargas et al., 2004; 

Guisan & Thuiller, 2005; Pearson, 2007; Papes, 2007; Allouche et al, 2006; Parolo et 

al., 2008; Zimmermann et al., 2010). Esta técnica combina registros de ocorrência e 

camadas digitais de dados ambientais (Pearson, 2007), podendo o pesquisador 

escolher a priori (Qiao & Ji, 2012) entre os vários algoritmos atualmente disponíveis 

para a predição de espécies (Hernandez  et al., 2006). Entretanto, apesar destes 

recentes avanços na modelagem, os autores (Engler  et al., 2004) enfatizam que ainda 

são poucos os estudos com espécies raras e ameaçadas na literatura, embora os 

resultados possam ser particularmente importantes.  

Assim, os objetivos deste trabalho consistem em inferir a distribuição geográfica 

de Davilla glaziovii visando conhecer sua amplitude de ocorrência, analisando 

questões como as ameaças antrópicas envolvidas, permitindo assim verificar seu 

atual status de conservação e propor medidas auxiliares em sua efetiva proteção, de 

modo a garantir a viabilidade desta espécie para o futuro. 

 

2. Meteriais e métodos 

A área de estudo é uma região limitada da Mata Atlântica próxima a região 

metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

compreendendo as Serras do Mendanha e do Couto (figura 1). 
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Figura 1. Imagem da região da cidade do Rio de Janeiro - Brasil, indicando áreas onde 

historicamente tem sido encontrada Davilla glaziovii nas Serras do Mendanha e do 

Couto. Fonte: Google Earth. 

 

2.1. Dados de ocorrência 

   Foram encontrados apenas 14 registros de Davilla glaziovii, 12 deles no 

SpciesLink (http://www.splink.org.br/index?lang=pt), dos quais apenas 6 possuem 

coordenadas geográficas de distintas áreas. Entretanto, duas destas são coordenadas 

que se referem ao estado do Mato Grosso, outra é referente ao Espírito Santo, na 

cidade de Linhares, e duas são da Serra do Cipó em Minas Gerais, especificamente na 

cidade Santana do Riacho. Duas outras coordenadas se referem ao marco da cidade 

do Rio de Janeiro. Todas estas coordenadas não representam reais áreas de 

ocorrência desta espécie, algumas nem mesmo deve pertencer a esta espécie como, 

por exemplo, as referentes ao Mato Grosso. As demais podem até significar registros 

correto da região de ocorrência desta espécie, entretanto também não são válidas 

para uso na modelagem, uma vez que não representa a verdadeira localidade de 

ocorrência da espécie. Assim, apenas as duas coordenadas da Serra do Cipó, Minas 

Gerais e do Espírito Santo foram corrigidas para serem utilizadas, indicando a área 

geográfica ecológoca mais próximas. Além destas, existe duas outras coletas 

realizadas por Fraga que possuem coordenadas de ocorrência, sendo que destas, 

apenas uma estava correta, a outra há um erro de posicionamento, fazendo com que a 

mesma incida no oceano Atlântico. Esta última foi corrigida o erro de posicionamento 
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para utilizá-la. Além destas, foram produzidas duas outras coordenadas referentes 

aos materiais de Martinelli e Glaziou, representando 6 coordenadas totais de acordo 

com a Tab. 1. Inicialmente optou-se por excluir as coordenadas de Minas Gerais e 

Espírito Santo na primeira modelagem, após estas foram incluídas para verificação de 

tal influencia nos resultados 

  

Tabela 1. Listagem dos materiais analisados. 

Herbário nº Coletor Nº Local Coordenadas  

RB nº196618 Martinelli 

4143 et al. 

RJ, Campo Grande, Serra do 

Mendanha, IBDF – 600-700m 

altitude 

-22.8185, -43.5206*  

 

P - nº 682206 Glaziou, A. 

2916 

RJ, Serra do Couto -22.5930, -43.5311* 

RB n º  591314 Fraga, C.N. 

2903 

RJ, Campo Grande, Serra do 
Mendanha.  

-22.8219, -43.5247 
 

RB nº 550355 Fraga, C.N. 

2214 

RJ, Serra do Mendanha.  -23.8231*, -43.5250 
 

BHCB nº 18841 Stehmann, 

J.R. et al. 

s.n. 

Minas Gerais, Santana do 
Riacho, Serra do Cipó 

-19.3777, -40.4914 

ESA 105126 Rando, J.G. 

205 

Espírito Santo, Linhares -19.1689, -43.7144* 

*Coordenadas corrigidas para região ecológica mais próxima de acordo com as informações 
dos coletores. 

 

2.2. Distribuição geográfica 

 Com relação ao procedimento de modelagem optou-se pelo uso do algoritmo 

Maxent (Phillips, 2009) que produz modelagem da distribuição geográfica baseado na 

máxima entropia. Usou-se a opção da saída dos resultados como logístico e funções 

padronizadas do programa. Os resultados produzidos são imagens que representam a 

probabilidade de ocorrência em uma escala distinta de cores, indicando que as 

condições são adequadas (próximos de 1), e gradativamente mudando para 

inadequadas (valores próximos de 0). Estas imagens foram posteriormente 

transformados em mapas utilizando o programa Diva Gis 7.1.7 para inserção das 
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unidades políticas e ambientais no espaço geográfico.  

Foram utilizadas todas as variáveis climáticas e ambientais derivadas do 

AMBIDATA, da Divisão de Processamento de Imagens do INPE (DPI), disponível em:  

(http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/download.php). Também foram utilizados dados 

cartográficos como: limites das unidades ambientais e políticas do Ministério do Meio 

Ambiente MMA (http://mapas.mma.gov.br) e do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística - IBGE (http://www.ibge.gov.br), respectivamente. 

  Como medida estatística que demonstra a eficiência do modelo, foi gerada a 

área sob a curva (AUC) que mede a habilidade dos modelos em classificar 

corretamente se uma espécie está presente ou ausente (Parolo et al., 2008). O valor 

da AUC pode ser interpretado como uma probabilidade, onde um local com a 

presença (mais próximos de 1) e ausência (mais próximo de 0) são avaliados 

aleatoriamente.  

 

3. Resultados  

 O resultado da distribuição potencial de Davilla glaziovii Eichl. está 

representado nas Figuras 2 e 3, do qual obteve uma precisão estatística medida pela 

área sob a curva (AUC = 0.993), considerada excepcional. Nota-se que apenas as áreas 

apontadas pelas setas coincidem com a distribuição histórica conhecida para esta 

espécie, da qual tinha sido encontrada nas Serras do Mendanha e do Couto, nas 

proximidades da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, observa-se que várias outras 

localidades próximas como as montanhas dentro da cidade do Rio de Janeiro, 

especialmente a Pedra Branca e a Floresta da Tijuca foram indicada como nicho 

potencial (Figs. 1 e 2). Além destas, várias outras áreas nas bordas das montanhas 

para o interior do Estado do Rio de Janeiro como porções da Serra da Mantiqueira e 

Serra do Mar, tanto ao sul quanto ao norte também foram indicadas como áreas 

favoráveis à ocorrência (ver Figs). Dentre estas áreas, a Serra dos órgãos é um maciço 

montanhoso adjacente à Serra do Couto da qual foi indicado haver áreas contínuas 

favoráveis à ocorrência (Fig. 3). Outras áreas limitadas no Espírito Santo e Minas 

Gerais também possuem probabilidade de ocorrência.  

 Com relação cobertura das áreas de ocorrência de Davilla glaziovii pelas 

Unidades de Conservação (Fig. 3), nota-se que sua área de ocorrência está 

contemplada pela APA e o Parque natural e Municipal da Serra do Mendanha, e ainda 
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pelo Parque Municipal de Nova Iguaçu (ver Fig. 2 e 3). Inclui também as Reservas 

Biológicas do Tinguá e Araras, além da APA de Petrópolis, que são apontadas pelo 

modelo como favoráveis à ocorrência, as quais localizam-se próximas de pontos de 

ocorrência confirmada (figs. 2 e 3). 
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Figura 2. Áreas onde há registros de ocorrência de Davilla glaziovii na Serras do 

Mendanha e do Couto (superior direita), e respectivas áreas indicadas como 

favoráveis à ocorrência (inferior direita). Legenda: Probabilidade de ocorrência em 

vermelho (alta), verde (baixa). 
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Figura 3. Detalhe indicando áreas onde há registros de ocorrência (estrela) e áreas 

apontadas pelo Maxent como de alta probabilidade de ocorrência (vermelho). As 

Unidades de Conservação (UC) estão indicadas pelas setas. Legenda: idem figura 2.  
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4. Discussão  

 A modelagem tem sido atualmente usada com muita frequência objetivando 

fornecer uma base científica para a gestão de espécie localmente ameaçada (Parolo et 

al., 2008).  Davilla glaziovii se encaixa perfeitamente nesta categoria, uma vez que 

existe poucas localidades na qual tem sido encontrada. Como a modelagem apresenta 

uso potencial para identificação de reservas (Araújo et al., 2005), tem-se a 

oportunidades de analisar a amplitude de ocorrência de espécie no espaço geográfico, 

cujos resultados permite-nos analisar novas áreas das quais foram indicadas como 

potencial à ocorrência afim de verificar se há novas populações (Pereira & Groppo, 

2012). Neste contexto, existem numerosos trabalhos envolvendo plantas ameaçadas 

como as orquídeas do gênero Cyrtopodium (Lamb. ex Andrews) R. Br. no Brasil (Lima  

& Destro, 2005), e também a distribuição potencial da espécie Canacomyrica 

monticola Guillaumin na Nova Caledônia (Kumar, 2009). Inclui também nesta 

listagem a abordagem de distribuição geográfica de espécies lenhosas do Cerrado no 

Estado de São Paulo - Brasil (Siqueira,  2007), e ainda o estudo envolvendo a 

localização de locais prioritários para conservação para Caryocar brasiliense Camb. - 

pequi (De Marco Júnior, 2009), além de outros, que em geral ajudaram em questões 

relativas à conservação. Dessa forma, são vários exemplos demonstrando que ao 

conhecer a atual distribuição das espécies, é possível avaliar seus status de 

conservação comparando com as atuais unidades de proteção, áreas de maior 

diversidade, localidades com espécies raras, além de também contribuir na 

orientação de novas coletas de dados das espécies no campo, baseando-se justamente 

nos mapas de distribuição (Pereira & Groppo, 2012).  

 Com relação ao estudo de Davilla glaziovii, embora tenham sido indicadas pela 

modelagem localidades com alta probabilidade de ocorrência, há de se investigar o 

porquê desta espécie ter sido registrada historicamente apenas na Serra do 

Mendanha e Serra do Couto. Como Davilla glaziovii possuía indicações de registros 

apenas nestas duas áreas citadas acima (Fraga & Werneck, 2011), inicialmente 

usamos apenas informações destas para produzir sua distribuição inicial. Este 

resultado havia indicado existir outras regiões favoráveis à ocorrência, dentre estas, 

áreas referentes a duas outras coletas provenientes da Serra do Cipó em Minas 

Gerais, e uma de Linhares no Espírito Santo. Entretanto, estes dados não eram 

confiáveis devido à grande distância geográfica da maioria dos registros conhecidos. 
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Assim, posteriormente estes dados foram incluídos nova modelagem, onde foi 

confirmado estas novas áreas como favoráveis à presença e com possíveis registros 

confirmados. Tais indícios ajudam a explicar o fato das duas principais populações na 

Serra do Mendanha estar isolada da população da Serra do Couto. Estas se encontram 

separadas geograficamente tanto pela topografia de baixa altitude, assim como pela 

zona urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, uma possível 

explicação para o padrão de ocorrência isolada na Serra do Mendanha possivelmente 

seja em decorrência da destruição do habitat pela urbanização e isolamento 

geográfico. A história de ocupação humana da Mata Atlântica teve como consequência 

a destruição de seus ecossistemas e perda de espécies entre outros efeitos (Rambaldi  

& Marçal, 2003). Por exemplo, a APA Estadual Gericinó-Mendanha está localizada 

entre duas grandes regiões urbanas densamente povoadas: a Baixada Fluminense, e a 

Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro (Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

2013). Desta ocupação humana surgiram outros problemas como o extrativismo 

predatório do qual poderia ser responsável pelo desaparecimento de populações em 

muitas localidades. Ambas as possibilidades, a perda de habitat e extrativismo 

predatório são apontadas como fatores determinantes na inclusão desta espécie na 

lista de ameaçada de extinção (MMA, 2008; Stehmann, et al.,  2009). O processo de 

dispersão de Davilla é ornintocórico devido à presença de arilo adocicado (Kubitziki, 

1971), e a fragmentação e isolamento geográfico provavelmente teria diminuído a 

probabilidade de dispersão desta espécie, principalmente da Serra do Mendanha para 

outras áreas próximas, via processos naturais, uma vez que este habitat está 

completamente ilhado pela zona urbana. O território interno desta APA possui 105 

Km² de área, nas cotas acima de 100 metros de altitude, e tem como objetivos 

assegurar a proteção do ambiente natural, dentre outras funções, as espécies raras e 

ameaçadas de extinção (Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2013). A pergunta é, 

seria viável conservar D. glaziovii nesta área frente a todas as problemáticas 

apontadas, ou se tornaria extinta localmente ao longo do tempo. 

Para a Serra do Couto os registros de ocorrência estão fora de unidades de 

conservação, e bem próximos de áreas desmatadas e consolidadas para outras 

atividades. Existe nas proximidades a Reserva Ecológica do Tinguá, a Reserva 

Biológica de Araras e a APA de Petrópolis. Felizmente a Mata Atlântica remanescente 

na Serra do Couto é considerada reserva da Biosfera (Rambaldi & 2003). Esta região é 
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um contínuo ambiental amplo e conectado de habitats geralmente coberto por 

reservas que foram indicados pelo modelo como favorável à ocorrência.  

Para os outros registros no Espírito Santo e Minas Gerais, há de investigar em 

campo se há outras localidades com populações viáveis ou se são apenas registros 

isolados. Caso seja confirmado, talvez possa existir um problema amostral, sendo, 

portanto, necessário verificar a possibilidade de novas populações nas áreas 

indicadas pela modelagem como favoráveis à ocorrência.   

 Mesmo que se tenha detectado que a rede de reservas compreende a 

distribuição desta espécie, no entanto, parece que estes parques não tem sido efetivos 

para salvá-la da extinção. Além do isolamento urbano de populações, existem ainda 

inúmeras incursões da população em busca de produtos diversos, incluindo a outrora 

milagreira “Erva-de-Santa-Luzia” a nossa Davilla graziovii, que agora depende de 

mudanças em nossas atitudes para protegê-la.  Há informações de projetos de 

estruturação física das Unidades de Conservação do Rio de Janeiro (Vice-governor, 

2009), das quais são primordiais para que estas cumpram seu papel na conservação 

de espécies ameaçadas. Em um caso mais extremo poderia ser realizada sua 

introdução artificial em locais indicados pela modelagem como habitats favoráveis, 

permitindo, portanto a ampliação de sua distribuição e também sua posterior 

dispersão para outras áreas. Assim, restam apenas poucas oportunidades, e a melhor 

delas é sem dúvidas a manutenção das populações, principalmente na Serra do 

Mendanha e do Couto, além de novos esforços em campo na tentativa de detectar 

novas populações. 

 

Agradecimentos 

Agradecemos o financiamento desta pesquisa pelo Conselho Nacional de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico (CNPq, processo nº: 159552/2010-9), pela 

bolsa de Doutorado. À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), pelo auxílio financeiro. Ao Departamento de Biologia (FFCLRP-USP), 

Faculdade de Ciências, Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo – USP, Ribeirão 

Preto pelo apoio concedido na execução deste trabalho. MG agradece ao CNPq pela 

Bolsa de Produtividade em Pesquisa. 

 

 



 

 

 

94 

 

5. Referências 

Araújo, M.B., Thuiller, W., Williams, P.H. & Reginster, I. (2005). Downscaling European 

species atlas distributions to a finer resolution : implications for conservation 

planning. Global Ecology and Biogeography, 14, 17–30. 

Araújo, M.B. & Willians, P.H. (2000). Selecting areas for species persistence using 

occurrence data. Biological Conservation, 96, 331–345. 

Aymard, G. (2002). A New Species of Davilla (Dilleniaceae), Amongst the Flora of São 

Paulo, Brasil. Acta Botânica Venezuelica, 25(2), 153–159. 

Bojorquez-Tapia, L.A., Azuara, I., Ezcurra, E. & Flores-Vilela, O.A. (1995). Identifying 

conservation priorities in Mexico through geographic information systems and 

modeling. Ecological Applications, 5, 215–231. 

Chen, G. & Townsend, P.A. (2002). Prioritization of areas in China for the conservation 

of endangered birds using modelled geographical distributions. Bird 

Conservation International, 12 (03), 197–209. doi:10.1017/S0959270902002125 

Cincotta, R.P., Wisnewski, C.J. & Engelman, R. (2000). Human population in the 

biodiversity hotspots. Nature, 404(6781), 990–992. doi:10.1038/35010105 

De Marco Júnior, P. & Siqueira, M. (2009). Como determinar a distribuição potencial 

de espécies sob uma abordagem conservacionista ? Megadiversidade, 5(12). 

Engler, R., Guisan, A. & Rechsteiner, L. (2004). An improved approach for predicting 

the distribution of rare and endangered species from occurrence and pseudo-

absence data. Journal of Applied Ecology, 41(2), 263–274. doi:10.1111/j.0021-

8901.2004.00881.x 

Fraga, C.N. (2009). Three new species of Davilla ( Dilleniaceae) from Bahia , Brazil. 

Brittonia, 60(December), 355–361. 

Fraga, C.N. & Stehmann, J.R. (2010). Novidades taxonômicas para Dilleniaceae 

Brasileiras. Rodriguésia 61(Sup.): S01-S06. Rodriguésia, 61, S01–S06. 

Fraga, C.N., Werneck, M.S. & Stehmann, J.R. (2011). Dilleniaceae Salisb. endêmicas da 

Mata Atlântica. In 59 Congresso Nacional de Botânica. 

Funk, V.A., Zermoglio, M.F. & Nassir,  N. (1999). Testing the use of specimen collection 

data and Gis in Biodiversity exploration and consection decision making in 

Guyana. Biodivers Conserv, 8(727), 751. 



 

 

 

95 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro. (2013). Institudo estadual do ambiente - inea. 

Guisan, A. & Zimmermann. N.E. (2000). Predictive habitat distribution models in 

ecology. Ecol Modell, 135, 147–186. 

Guisan, A. & Thuiller, W. (2005). Predicting species distribution: offering more than 

simple habitat models. Ecology Letters, 8(9), 993–1009. doi:10.1111/j.1461-

0248.2005.00792.x 

Goldstain et al., (1986) Daily and seazonal patterns of waters relations in evergrenn 

tropical savanna trees. Oicological Plant 7: 107-120. 

Hernandez, P.A., Graham, C.H., Master, L.L. & Albert, D. (2006). The effect of sample 

size and species characteristics on performance of different species distribution 

modeling methods. Ecography, 29, 773–785. 

Hunter, M.L., Gibbis, J.P. (2006). Fundamentals of conservation biology. In Wiley-

Blackwell (Ed.), (pp. 252–276). Malden, MA. 

Johnson, C.J. & Gillingham, M.P. (2005). An evaluation of mapped species distribution 

models used for conservation planning. Environmental Conservation, 32, 117–

128. 

Kubitziki, K. (1971). Doliocarpus, Davilla und verwandte gattungen (Dilleniaceae) 

(9th ed., pp. 1–105). Staatssamml, München. 

Kubitzki, K. (2004). Dilleniaceae In: Flouring Plants of the Neotropics (pp. 128 – 130.). 

Princenton, New Jersey.: Princeton University Press. 

Kumar, S. & Stohlgreen, T. (2009). Maxent modeling for predicting suitable habitat for 

threatened and endangered tree Canacomyrica monticola in New Caledonia. 

Journal of Ecology and Natural Environment, 1(4), 94–98. 

Lima, M.R., Déstro, G.F.G. & Bottura, G.A. (2005). A distribuição potencial de três 

espécies de orquídeas (Orchidaceae Juss.) no cerrado brasilleiro. In 60 Congresso 

Nacional de Botânica, (cnbot). 

Mittermeier, R.A., Gil, P.R., Hoffmann, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C.G., 

Lamoreus, J. & Da Fonseca, G.A.B. (2005). Hotspots Revisited: Earth’s Biologically 

Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. Cemex / Conservation 

International. 

MMA. (2008). Lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Instrução 

normativa No06, 23 de setembro. 



 

 

 

96 

 

Orme, C.D.L., Davies, R.G., Burgess, M., Eigenbrod, F., Pickup, N., Olson, V.A., Webster, 

A.J., Ding, T., Rasmussen, P.C., Ridgely, R.S., Stattersfield, A.J., Bennett, P.M., 

Blackburn, T.M., Gaston, K.J. & Owens, I.P.F. (2005). Global hotspots of species 

richness are not congruent with endemism or threat. Nature, 436(August). 

doi:10.1038/nature03850 

Ortega-Huerta, M.A. & Peterson, A.T. (2008). Modelling ecological niches and 

predicting geographic distributions: a test of six presence-only methods. Revista 

Mexicana De Biodiversidad, 79(1), 205–216. Retrieved from 

http://specify5.specifysoftware.org/Informatics/bios/biostownpeterson/OHP_R

MB_2008.pdf 

Papes, M. (2007). Ecological niche modeling approaches to conservation and 

endangered and treatened birds in central and eastern Europe. Biodiversity 

Informatics, 4, 14–26. 

Parolo, G., Rossi, G. & Ferrarini, A. (2008). Toward improved species niche modelling: 

Arnica montana in the Alps as a case study. Journal of Applied Ecology, 45, 1410–

1418. doi:10.1111/j.1365-2664.2007.0 

Pearson, R.G. (2007). Species’ Distribution Modeling for Conservation Educators and 

Practitioners. American Museum of Natural History, 1–50. 

Pereira, I.M. & Groppo, M. (2012). Ecological Niche Modeling: Using Satellite Imagery 

and New Field Data to Support Ecological Theory and its Applicability in the 

Brazilian Cerrado. Journal of Ecosystem & Ecography, 02(03), 2–4. 

doi:10.4172/2157-7625.1000111 

Phillips, S.J. et al. (2009). Maximum entropy modeling of species geographic 

distributions. Ecological Modelling, 190, 231–259. 

Qiao, H., Lin, C., Ji, L. & Jiang, Z. (2012). mMWeb - An Online Platform for Employing 

Multiple Ecological Niche Modeling Algorithms. PloS One, 7(8), e43327. 

doi:10.1371/journal.pone.0043327. 

 

Ribeiro, M.C., Metzger, J.P., Martensen, A.C., Ponzoni, F.J. & Hirota, M.M. (2009). The 

Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest 

distributed? Implications for conservation. Biological Conservation, 142(6), 

1141–1153. doi:10.1016/j.biocon.2009.02.021 



 

 

 

97 

 

Siqueira, M.F. & Durigan, G. (2007). Modelagem da distribuição geográfica de espécies 

lenhosas de cerrado no Estado de São Paulo. Revista Brasileira Botânica, 30(2), 

233–243. 

Urbina-Cardona, J.N. & Flores-Villela, O. (2010). Ecological-niche modeling and 

prioritization of conservation-area networks for Mexican herpetofauna. 

Conservation Biology: The Journal of the Society for Conservation Biology, 24(4), 

1031–41. doi:10.1111/j.1523-1739.2009.01432.x 

Vargas, J.H., Consiglio, T., Jørgensen, P.M. & Croat, T. (2004). Modelling distribution 

patterns in a species-rich plant genus, Anthurium ( Araceae ), in Ecuador. Divers 

Distrib, 10, 211–216. 

Vice-governor, Fernando, L.P. (2009). Novas idérias, novas atitudes pelo 

desenvolvimento sustentável. Inea. 

Wilson, E.O. (2010). The Diversity of Life (197–209). Cambridge, Ma: Belknap Press of 

Harvard University Press. 

Zimmermann, N.E., Edwards Jr., T.C., Graham, C.H., Pearman, P.B. & Svenning, J.C. 

(2010). New trends in species distribution modelling. Ecography, 33(6), 985–

989. doi:10.1111/j.1600-0587.2010.06953.x 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
Distribuição e Conservação de Davilla Vand. (Dilleniaceae) na Floresta 

Amazônica 

 

 



 

 

 

99 

 

Parte 5 

Distribuição e conservação de Davilla Vand. (Dilleniaceae) na Floresta 

Amazônica 

 
Resumo 

O gênero Davilla pertence à família Dilleniaceae, e está amplamente disperso no 

Neotrópico, contendo nove espécies na Amazônia. Os objetivos deste trabalho 

consistem em modelar a distribuição geográfica do gênero Davilla para o 

conhecimento ecológico de sua distribuição e aspectos relativos à sua conservação. 

Para tais resultados utilizou-se o algoritmo Maxent para produção da distribuição 

geográfica das espécies. Embora este grupo não seja muito diversificado, possui 

representantes típicos de vários biomas como Davilla nitida e D. kunthii que são 

neotropicais. Espécie como D. cearensis são de ocorrência transicional na Caatinga, 

norte do Cerrado e leste da Amazônia. D. cuspidulata além da Amazônia também 

ocorre no Cerrado e na Mata Atlântica. As demais espécies como D. alata, D. lanosa, D. 

neei, D, pedicellaris e D. strigosa são endêmicas da Amazônia. A modelagem indica que 

a distribuição das espécies ocorrem no leste amazônico, principalmente na região 

próxima à foz do rio Amazonas, excetua-se D. lanosa que ê endêmica da divisa dos 

estados de Rondônia e Amazonas. Como o leste da Amazônia possui as maiores taxas 

de desmatamento registradas para o Brasil, é apontada como vulnerável e importante 

para a conservação. Assim, embora a Amazônia possua uma das maiores 

biodiversidades do planeta e uma grande rede de reservas, existem enormes lacunas 

relativas ao conhecimento das suas espécies e de sua ecologia, conhecimento 

primordial para a conservação da biodiversidade. 

 

   Palavras-chave: biodiversidade, plantas, modelagem ecológica, Amazônia. 

 

Abstract 

Davilla Vand. (Dilleniaceae) is a widely dispersed genus in the Neotropics, with 

nine species in the Amazon basin. The aims of this paper are modeling the 

geographical distribution of Davilla in Amazonia, recovering their distribution and 

discussing aspects of their conservation. We used the Maxent algorithm for producing 

geographical distribution of species. Results showed that although this group is not 
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very diverse, species like Davilla nitida and D. kunthii are Neotropical representatives 

present in different biomes. In other hand, species like D. cearensis is of transitional 

occurrence in Caatinga, Northern Cerrado, and Eastern Amazonia. D. cuspidulata, 

besides presents in Amazon basin, also occurs in the Cerrado and Brazilian Atlantic 

Rain Forest. Other species such as D. alata, D. lanosa, D. neei, D. strigosa and D. 

pedicellaris are endemic to the Amazon basin. The modeling indicates that these 

species occur in the eastern Amazon, mainly near the Amazon River mouth, excluding 

D. lanosa, which is endemic to the border of the of Rondônia and Amazonas states. As 

eastern Amazon has the highest rates of deforestation in Brazil is vulnerable and 

important for conservation. Thus, although the Amazon basin presenting a great 

biodiversity and a wide network of reserves, there are huge gaps in the knowledge of 

species and their ecology, which are essential to the conservation of the biodiversity. 

 

Keywords: biodiversity, plants, ecological modeling, Amazon. 

 

1. Introdução  

A família Dilleniaceae é um grupo de plantas pantropical, possuindo gêneros 

exclusivos da região neotropical como: Curatella, Doliocarpus, Neodillenia, Pinzona e 

Davilla (Aymard, 2000; Kubitzki, 2004). Nesta região a família Dilleniaceae está 

representada por pelo menos 102 espécies, dentre elas 25 pertence ao gênero Davilla, 

nove de ocorrência na região Amazônica e América Central (Aymard & Muller, 1994;  

Fraga & Stehmann, 2010). As espécies são na maioria lianas, encontradas 

especialmente nas Florestas Atlântica e Amazônica, embora existam várias espécies 

arbustivas típicas das vegetações do Cerrado como Curatella americana L. As espécies 

de Dilleniaceae ocorrem em grande variedade de habitats (Kubitziki, 1971), sendo, 

portanto úteis em estudos de biogeografia e ecologia, principalmente conservação de 

habitats que em muitos casos estão sendo rapidamente destruídos pela conversão de 

terras para usos diversos. 

Na região neotropical há extensas áreas cobertas pela Floresta Pluvial Tropical, 

pertencentes ao Bioma Floresta Tropical Úmida latifoliada (Olson et al., 2001), que 

possui a maior biodiversidade do planeta (Gentry, 1992). Neste bioma encontra-se a 

Amazônia que é a maior e mais rica floresta tropical, na qual recente compilação 

indica existir pelo menos 40.000 espécies de Angiospermas (Da Silva et al., 2005). 
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Embora esta floresta a primeira vista pareça ser na ecologia e fitofisionomia 

uniforme, na realidade esta possui grande heterogeneidade ambiental, distintas como 

ecoregiões (Olson et al., 2001). Além disso, há indícios que fenômenos como as 

mudanças climáticas históricas possuem um grande efeito sobre a distribuição e 

evolução de espécies de plantas no Neotrópico, especialmente a diversificação 

(Pennington et al., 2004), contribuindo, portanto, para seu grande número de 

espécies. 

Embora a Floresta Amazônica possua tal biodiversidade e importância ecológica 

global, esta floresta é ainda carente de estudos relativos à ecologia e diversidade 

biológica, principalmente aspectos relativos à distribuição e conservação de espécies. 

Isto pode ser exemplificado pelas lacunas de informações relativas às espécies e 

biodiversidade (Vieira et al., 2008), principalmente em regiões remotas e inacessíveis 

(Hopkins, 2007). Algumas destas lacunas localizam-se em regiões de intensa pressão 

de conversão de terras que precisam ser investigadas antes que desapareçam (Sousa-

Baena, Garcia, & Peterson, 2013). Assim, os dados de ocorrência de milhares de 

espécies, dos quais existem escassos registros, dificulta a avaliação do grau de 

ameaças destas espécies perante aos efeitos antrópicos (Hopkins, 2007). Tanto as 

informações de especialistas botânicos, quanto de modelos preditivos, indicam que o 

total de biodiversidade é ainda desconhecido, tendo, portanto, possibilidade de 

aumento com novas descobertas (Joppa et al., 2011).   

No contexto geral faz se necessário conhecer a distribuição das espécies que 

poderão servir como referenciais para trabalhos de campo objetivando novas 

amostragens para melhor conhecer a diversidae biológica da amazônica. Além disso, 

tais informações são extremamente úteis para questões conservacionistas. Para tal 

finalidade o método de modelagem de distribuição de espécies (MDE) tem sido 

utilizado com bastante frequência para muitos grupos de animais e plantas, com 

diferentes abordagens incluindo biogeografia, a ecologia e conservação, efeitos das 

mudanças climáticas na biodiversidade, etc.  (Stockwell & Peterson, 2002). Assim, por 

meio do conhecimento da distribuição das espécies, onde estimativas de risco de 

extinção torna-se uma ferramenta de conservação valiosa porque indicam não só a 

percentagem total de espécies de plantas da Amazônia ameaçadas de extinção, mas 

também o grau em que as espécies e habitats individuais serão afetados pelas 

mudanças de uso da terra (Feeley & Silman, 2009). 
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Embora tenham sido criados muitos projetos de desenvolvimento para a 

Amazônia estes se mostraram falhos em muitos aspectos, necessitando de soluções 

visando o desenvolvimento regional, dando prioridade à sustentabilidade na maior 

floresta tropical do mundo (Kohlhepp, 2002). Por exemplo, o desmatamento e a 

expansão da fronteira agrícola caminham lado a lado dentro do contexto da ocupação 

e do uso da terra na região (Vieira et al., 2008). Estes autores apontam que há 

grandes lacunas de conhecimento que precisam ser resolvidas para o melhor 

conhecimento dos ecossistemas locais de modo a possibilitar sua preservação. 

Assim, os objetivos deste trabalho consistem em modelar a distribuição 

geográfica do gênero Davilla para o conhecimento ecológico de sua distribuição e 

aspectos relativos à sua conservação. Os dados gerados poderão ser utilizados como 

um modelo para outras espécies de plantas e animais que ocorrem na Amazônia. 

 

 
2. Metodologia 

Neste trabalho modelou-se a distribuição geográfica para nove espécies de 

Davilla (Dilleniaceae) para a Região Amazônica e para a América Central (Tabela 1). 

Os dados de ocorrência foram extraídos do SpeciesLink (disponível em 

http://splink.cria.org.br/tools?criaLANG=pt). Este é um sistema de informação que 

integra em tempo real meta dados de coleções científicas. Os dados foram 

selecionados visando excluir dados incorretos, dando preferência por dados 

identificados por especialistas em Dilleniaceae como Kubitzki K., Aymardi G., Fraga 

C.N,. Bruniera C.P., o que tornou os dados de distribuição mais confiáveis. 

Foram utilizadas as variáveis climáticas e ambientais derivadas do AMBIDATA, 

da Divisão de Processamento de Imagens do INPE (DPI), disponível em: 

(http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/download.php). Também foram utilizados dados 

cartográficos como: limites das unidades ambientais e políticas do Ministério do Meio 

Ambiente MMA (http://mapas.mma.gov.br) e do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística - IBGE (http://www.ibge.gov.br), respectivamente. Os mapas foram 

produzidos usando o programa DIVA-GIS 7.5.0, no qual foram inseridos os limites 

geográficos, políticos e ambientais como unidades de conservação sobre os 

resultados da distribuição geográfica. Baseando-se nestes discutimos a distribuição 

das espécies e aspectos relativos à conservação deste grupo e da biodiversidade na 
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Amazônia.   

Como medida estatística que demonstra a eficiência do modelo, foi gerada a 

área sobre a curva (AUC) que mede a habilidade dos modelos em classificar 

corretamente se uma espécie está presente ou ausente (Parolo, 2008). O valor da AUC 

pode ser interpretado como uma probabilidade, onde um local com a presença (mais 

próximos de 1) e ausência (mais próximo de 0) são avaliados aleatoriamente. AUC = 1 

máxima precisão, AUC = 0.5 predição meramente ao acaso. 

 

Tabela 1. Lista de espécies do gênero Davilla Vand. ocorrentes na Amazônia. 

 

ônica. Amazônica.  

Espécies Hábito Distribuição 

1 - Davilla alata (Vent.) Briq. Liana AP, PA e SUR 

2 - D. cearensis Huber Liana CE, PI, MA, TO e PA 

3 - D. kunthii A.St.-Hil. Liana Neotr. 

4 - D. lanosa Fraga & Stehmann Liana End RO 

5 - D. neei Aymard Liana AP e AM 

6 - D. nitida (Vahl.) Kub. Liana Neotr. 

7 - D. pedicellaris Benth. Liana AM e PA 

8 – D. steyermarkii Kub. Liana VEN 

9 - D. strigosa Kubitzki Liana End AM, PA e MA 

Legenda: AM = Amazonas; AP = Amapá; BZ = Belize; CE = Ceará; Cer = Cerrado; End = 
endêmica; MA = Maranhão; Neotr = Neotropical; PA = Pará; PI = Piauí; RO = 
Rondônia; SUR = Suriname; TO = Tocantins; VEN = Venezuela. 
 

 

Tabela 2. Variáveis ambientais e climáticas usadas na modelagem. Legenda das 
variáveis disponíveis em: http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/download.-php)  

Descrição das variáveis Símbolo 

Bioclimáticas  bio1 até bio19 

Altitude Altitude_br 

Porcentagem de Cobertura Arbórea Sa2001tree_br 

Declividade ou Gradiente Declividade  

Exposição ou Orientação  Exposição_br 

Densidade de Drenagem Dens_dren3_br 

Vegetação IBGE Vegetação_ibgr1992_br 

Solos Brasil Solos2001_br 

 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2758391
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3. Resultados 

Os resultados da distribuição geográfica das espécies do gênero Davilla para a 

região Amazônica e América Central indica que as espécies Davilla kunthii (Fig. 3) e D. 

nitida (Fig. 6) são neotropicais, ocorrendo desde o Cerrado e Floresta Atlântica, até a 

Amazônia e florestas da América Central. Davilla nitida é típica do Cerrado, enquanto 

que D. kunthii ocorre com frequência na Floresta Atlântica. Na Amazônia estas 

espécies ocorrem perifericamente nas porções sul e norte, além de áreas próximas ao 

Rio Amazonas (Figs 3 e 6). A única espécie de Davilla de ocorrência exclusiva fora do 

Brasil é Davilla steyermarkii que possui apenas um registro de ocorrência para 

Venezuela, portanto, não foi possível produzir o seu mapa de distribuição.   

As demais cinco espécies: Davilla alata (Fig. 1), D. lanosa (Fig. 4), D. neei (Fig. 5), 

D, pedicellaris (Fig. 7) e D. strigosa (Fig. 8) são endêmicas da Amazônia. Os dados 

amostrais indicam que estas espécies ocorrem no leste da Amazônia, próximo ao Rio 

Amazonas no estado do Pará até sua foz. Exceto D. lanosa que é endêmica de 

Rondônia. Entretanto, a modelagem indica que todas estas espécies possuem áreas de 

ocorrência mais amplas que a indicada pelos dados amostrais. 

Com relação à distribuição individual das espécies detectaram-se os seguintes 

padrões: Davilla alata tem sido encontrada apenas no Amapá e Pará no Brasil, e um 

registro no Suriname. A modelagem aponta que todo o leste do Pará em direção a 

região central no Rio Amazonas e a região de Roraima são áreas favoráveis à 

ocorrência desta espécie (Fig. 1); Davilla cearensis é uma espécie que ocorre 

predominantemente no Ceará, Piauí, Maranhão e Tocantins, em áreas pertencentes 

aos Biomas Caatinga e Cerrado. Na Amazônia esta espécie tem sido encontrada na 

ecoregião de transição entre o Cerrado e Amazônia nos estados do Pará, Tocantins e 

Maranhão. A modelagem indica apenas estas áreas adjacentes aos dados amostrais 

como favorável á ocorrência (Fig. 2); Davilla kunthii é uma espécie neotropical com 

abundantes dados amostrais. Embora esta espécie seja tipicamente florestal, existem 

apenas determinadas zonas indicadas como favoráveis à sua ocorrência. Estas se 

localizam principalmente próxima ao Rio Amazonas e ecoregiões periféricas com o 

Cerrado, além de áreas na América Central e a Floresta Atlântica (Fig. 3); D. lanosa 

possui poucos dados amostrais, todos em Rondônia. Entretanto, a modelagem indicou 

áreas adjacentes para o interior do estado do Amazonas como altamente favorável à 
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sua ocorrência (Fig. 4); D. neei é outra espécie com escassos dados de ocorrência, 

tendo sido encontrada apenas próximo à foz do Rio Amazonas entre o Pará e Amapá. 

Entretanto, a modelagem indicou existir probabilidade de ocorrência na divisa dos 

estados do Pará com o Amazonas uma área altamente favorável à sua ocorrência (Fig. 

5); D. nitida também é uma espécie Neotropical com numerosos dados amostrais. A 

modelagem indicou que apenas áreas próximas ao Rio Amazonas e zonas periféricas 

com o Cerrado como sendo mais favoráveis à sua ocorrência (Fig. 6); D. pedicellaris 

possui poucos dados amostrais, com registros conhecidos apenas nas divisas do Pará 

e Amazonas, nas proximidades com o Rio Amazonas. Entretanto, a modelagem indica 

que todo o leste da região amazônica como a principal área favorável á ocorrência 

desta espécie (Fig. 7); D. strigosa também possui poucos dados amostrais, tendo um 

registro no Maranhão, outros no Pará, próximo à foz do Rio Amazonas. A modelagem 

indica apenas áreas restritas nas proximidades do Rio Amazonas em direção ao 

interior como potencial à sua ocorrência (Fig. 8). 

Com relação à riqueza de espécies nota-se que a região do Rio Amazonas, desde 

aproximadamente a cidade de Manaus até a foz, e a porção sul do Amapá como de 

maior riqueza, contendo entre 5 e 6 espécies (Fig. 9). Também é indicado partes de 

Roraima, além do extremo leste da Amazônia, localizada no Maranhão como de maior 

riqueza de espécies para este grupo.  

Com relação à cobertura das espécies e a riqueza pelas unidades de conservação 

(UC), nota-se que as UC da Amazônia são relativamente amplas e abrangem grande 

parte da distribuição das espécies, embora seja evidenciado que a muitos dos dados 

amostrais são de áreas fora destas reservas (Ver Figs. 1-9). 
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Figura 1. Distribuição de Davilla alata no Bioma Amazônia. Áreas com 

probabilidades à ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 0.959. 

 

 

Figura 2. Distribuição de D. cearensis no Bioma Amazônia. Áreas com probabilidades 

à ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 0.975. 
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Figura 3. Distribuição de D. kunthii no Bioma Amazônia. Áreas com probabilidades à 

ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 0.922. 

 

Figura 4. Distribuição de D. lanosa no Bioma Amazônia. Áreas com probabilidades à 

ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 0.982. 
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Figura 5. Distribuição de D. neei no Bioma Amazônia. Áreas com probabilidades à 

ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 0.996.  

 

Figura 6. Distribuição de D. nitida no Bioma Amazônia. Áreas com probabilidades à 

ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 0.889.  
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Figura 7. Distribuição de D. pedicellaris no Bioma Amazônia. Áreas com 

probabilidades à ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 0.915. 

 

Figura 8. Distribuição de D. strigosa no Bioma Amazônia. Áreas com probabilidades à 

ocorrência são indicadas na legenda (alta e baixa). AUC = 1.00  
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Figura 9. Riqueza de espécies de Davilla na Amazônia no Bioma Amazônia. Áreas com 

probabilidades de riqueza máxima entre 5 e 6 espécies são  indicadas no mapa. 

Legenda: riqueza de 0-6 espécies.  
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4. Discussão 

Davilla é um gênero Neotropical com espécies de lianas e arbustos encontradas 

nas florestas e nas savanas (Kubitziki, 1971; Aymard, 1998). O número de 

Dilleniaceae na Amazônia é cerca de 30 espécies (Fraga & Stehmann, 2010), sendo 

que para Davilla ocorrem nove espécies na região Amazônica. Este número é 

considerado pequeno se comparado com a tribo Bignonieae (Bignoniaceae) que 

possui 400 espécies, constituindo o maior grupo de lianas do Neotrópico (Lohmann et 

al., 2013). Entretanto, o número de espécies de Davilla pode aumentar à medida que 

novos esforços para coletas e identificação botânica são realizados. Por exemplo, nos 

últimos anos quatro novas espécies foram adicionadas ao gênero Davilla, sendo, duas 

para o Cerrado e uma para a Floresta Atlântica (Fraga, 2008), além de Davilla lanosa 

para a Amazônia (Fraga & Stehmann, 2010).  

Hopkins (2007) destaca as dificuldades de quantificar a diversidade vegetal da 

Amazônia e conhecer sua distribuição. Apesar de uma melhoria do conhecimento nos 

padrões de distribuição de espécies na região Neotropical, os processos que estão por 

trás destes permanecem praticamente desconhecidos (Lohmann et al., 2013). Não 

obstante, para as espécies de Davilla na região Amazônica verificou-se que estas 

apresentam baixo número de amostras, contendo apenas três espécies com mais de 

10 registros de ocorrência. Além disso, estas espécies com maior número de amostras 

são de ocorrência predominante fora da Amazônia. De acordo com estudo sobre 

amostragens botânicas na Amazônia indicam que o conhecimento da biodiversidade 

vegetal da Bacia Amazônica é subestimado consideravelmente (Hopkins, 2007). Uma 

das explicações desta baixa frequência amostral para a maioria das Davilla ocorrentes 

na Amazônia pode ser tanto devido a sua real raridade na natureza, quanto devido ao 

fato destas serem lianas localizadas em geral sobre as copas das árvores, dificultando, 

portanto, a coleta de materiais pelos pesquisadores (De Oliveira & Ramos, 2008). A 

maioria das espécies de Davilla amazônicas é indicada possuir ocorrência restrita a 

determinadas localidades. Por exemplo, Davilla steyermarkii que é conhecido apenas 

um registro de ocorrência, sendo relatada como a única espécie deste gênero que não 

ocorre no Brasil (Fraga & Stehmann, 2010). Os dados do material tipo desta espécie 

indica que sua área de ocorrência é em Bolívar, na Venezuela, nas coordenas 4˚25’N, 

61˚32’O a 750m altitude. Entretanto, há outro registro no SpeciesLink indicando a 
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cidade de São Luis, capital do Maranhão, no Brasil como área de ocorrência, porém, 

esta identificação é duvidosa. Além desta espécie, Davilla lanosa possui registros 

conhecidos apenas na floresta de terra firme no sudoeste da Amazônia (Fraga & 

Stehmann, 2010). Entretanto para esta espécie a modelagem indicou outras áreas 

com grande probabilidade de ocorrência, restando saber se realmente há populações 

nesta área.  

Além do problema da dificuldade em coletas sobre árvores, outro aspecto a ser 

considerado é que muitos espécimes coletados na Amazônia estão identificados 

apenas até o nível de gênero, o que pode conduzir à falsa impressão de raridade e 

endemismo locais. Provavelmente, isso se deve às poucas instituições de pesquisas e 

especialistas botânicos na Amazônia, que combinados com a grande biodiversidade e 

áreas inacessíveis de zonas remotas, tornam algumas áreas no interior da Amazônia 

pouco amostradas (Sousa-Baena et al., 2013). Os autores (Schulman et al., 2007) 

indicam que as atividades de coletas botânicas na Amazônia ainda são muito 

desiguais, sendo que áreas não amostradas representam 43% da área total, enquanto 

que outros 28% é pobremente coletada e apenas 2% pode ser considerada 

relativamente bem amostrada. Sousa-Baena et al. (2013) enfatizam que infelizmente 

algumas destas áreas são de intensa destruição de habitats, e não foram sequer 

estudadas cientificamente.  

Embora haja pesquisadores céticos em relação à técnica de modelagem de 

distribuição de espécies, esta pode contribuir para que novos dados amostrais sejam 

obtidos á partir de informações de dados disponíveis (Pereira & Groppo, 2012; 

Guisan & Thuiller, 2005).  Além disso, o uso desta técnica, para decisões de 

conservação e maior confiabilidade nos resultados deve ser seguido por inventários 

de campo representativos, especialmente para a detecção de espécies raras (Costa et 

al., 2010). Assim, no caso das Davilla amazônicas foi possível produzir informação da 

distribuição das espécies, mesmo com dados amostrais escassos, das quais poderão 

ser utilizados para realizar novos esforços de coleta botânica nas áreas indicadas 

como favoráveis. Neste caso, mesmo para as espécies consideradas raras a 

modelagem indicou existir maior amplitude de ocorrência comparada com os dados 

amostrais. Desse modo, resta saber se estas espécies são realmente raras ou se 

apenas são deficientes em amostragens. Os autores (De Oliveira et al., 2008) apontam 

que de 22 espécies de lianas inventariadas na Amazônia Central, 17 delas foram 
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representadas por um único indivíduo, sendo que a porcentagem de lianas com um 

único espécime superou os índices documentados em muitos estudos com espécies 

arbóreas concluídos nesta região. Isso é um indicativo de que algumas espécies de 

lianas possuem baixa freqüência, o que justifica o baixo número amostral devido à 

dificuldade de amostragem através da floresta. 

Todas as nove espécies de Davilla encontradas na Floresta Amazônica e América 

Central são lianas. Lohmann (comunicação pessoal) indica que este grupo de plantas 

incentivou o estudo das florestas tropicais, especialmente a Amazônia após a 

publicação de “On the movements and habits of climbing plants” de autoria deste 

autor (Darwin, 1875), considerado um dos primeiros tratamentos sobre lianas. 

Muitas áreas da Floresta Amazônica são habitats de espécies lianescentes, onde 

estudos indicam que 18-25% dos indivíduos e espécies das florestas pertencem ao 

grupo das lianas (Gentry, 1992; De Oliveira et al., 2013). Estas influenciam 

intensamente a dinâmica e diversidade destas florestas (De Oliveira et al., 2013), 

contribuindo expressivamente para a riqueza de espécies destas regiões (De Oliveira 

et al., 2013). Os autores (Schnitzer & Bongers, 2011) indicam que espécies de lianas 

permeiam a maioria das florestas tropicais de terras baixas, sendo que estas 

constituem um importante grupo ecológico na zona de transição dos dois maiores 

biomas da América (Cerrado e a Floresta Amazônica) (De Oliveira et al., 2013). 

Detectou-se que espécies como Davilla kunthii e D. nitida são frequentemente 

encontradas nas zonas de transição Amazônia/Cerrado. Além destas, D. cearensis 

também possui distribuição desde a Caatinga nos estados do Piauí e Ceará, passando 

pelo Cerrado no Maranhão, Tocantins e Piauí, até o Bioma Amazônia em áreas 

adjacentes no Pará e Tocantins.  

Para a riqueza de espécies do gênero Davilla a modelagem indicou que áreas 

próximas às margens e na foz do Rio Amazonas, principalmente nas campinarana e 

cerrado localizados nos estados do Amapá, Pará, Roraima e Amazonas como 

localidades com maior número de espécies. Algumas destas áreas são fortemente 

influenciadas pelo regime da cheia dos rios amazônicos. De acordo com Wittmann et 

al. (2013) em muitos ecossistemas amazônicos ainda não existe estimativas 

confiáveis sobre o grau de endemismo e causas da diversidade e endemismo, mesmo 

para o grupo arbóreo que é mais bem estudado. Seria possível que estas áreas de 

transições entre a floresta amazônica propriamente dita e as campinaranas/cerrado 
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também represente uma explicação de riqueza para lianas e portanto para Davilla. 

Alguns estudos indicam que espécies de lianas da família Dilleniaceae (Doliocarpus, 

Tetracera, Davilla) estão entre as mais frequentes espécies em ambientes de várzeas 

amazônicas (Burnham, 2004). Entretanto, existem trabalhos que também relatam 

que as lianas preferem solos arenosos-argilosos, com predominancia em áreas de 

platô (De Oliveira et al., 2008). Wittmann et al. (2013) detectaram existir dois centros 

de endemismo para árvores de várzeas, uma na Amazônia ocidental, caracterizado 

por baixa e breves inundações, e outra na Amazônia central, caracterizadas por 

inundações altas e prolongadas. Na primeira destas áreas há uma sobreposição 

parcial com as áreas indicadas neste estudo como de maior riqueza para Davilla. 

(Ferreira & Stohlgren, 1999) indicam que a duração da inundação tem forte impacto 

sobre a riqueza de espécies, diversidade e padrões de distribuição de plantas, já que 

contribui para a variedade de habitats e heterogeneidade da paisagem. Talvez seja a 

heterogeneidade ambiental que condiciona os diversos habitats para diferentes 

hábitos de plantas, incluindo as lianas. Entretanto, apesar do reconhecimento geral da 

influência da heterogeneidade ambiental sobre a distribuição de espécies, este 

geralmente é tratado como classes grosseiramente delimitadas, tais como platô, 

vertente e baixio na Amazônia Central, onde nestes habitats supostamente 

homogêneos, podem ocorrer especializações que foram pouco estudas até o momento 

(Drucker, 2005). Desse modo, dentre os mais notáveis e diferenciados ambientes 

encontrados na Amazônia, os mosaicos de cerrado e campinarana dispersos em meio 

à floresta representam os mais heterogêneos habitats amazônicos. A campinarana é 

um habitat muito original e com vegetação adaptada a solos extremamente pobres, 

dos quais possui um alto número de espécies endêmicas. Nesta existem várias 

camadas vegetativas em uma ecorregião, que se deslocam de savanas herbáceas com 

líquens e gramíneas através de estágios de árvores e florestas. Com essa estrutura 

vem uma grande variedade de espécies incluindo desde fauna primitiva, e espécies de 

primatas, além de espécies de plantas que são exclusivos para a ecorregião 

campinarana (WWF, 2012). Toledo et al., (2012) relatam que os fatores ambientais 

limitantes à ocorrência das espécies na Amazônia, existe uma relação positiva entre a 

frequência e a abundância das espécies, sendo inclusive o clima mais significativo do 

que solos nos padrões de distribuição de espécies. Neste estudo, 91 das espécies 

foram afetadas pelos fatores climáticos, apenas 47 pelo fator solo. Possivelmente, 
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tanto os solos quanto o clima, além do regime de cheia e as interações ecológicas são 

os fatores determinantes para a distribuição e diversidade biológica na Amazônia.  

Estudo como o de Phillips et al., (2002) indicam que as lianas estão se tornando 

dominantes nas florestas.  A ecologia das lianas indica que estas são tolerantes à 

sombra e pode tirar proveito diante a perturbação através de um crescimento rápido, 

sendo que o aumento em abundância e biomassa destas representa profundas 

alterações na composição e funcionamento da floresta tropical (Schnitzer & Bongers, 

2011). Estes autores indicam ainda que oito estudos sustentam o padrão de 

abundância e biomassa crescente para liana em florestas tropicais e subtropicais da 

América, sendo que as possíveis explicações desta crescentes taxas incluem o 

aumento da demanda evapotranspirativa, da perturbação florestal e as práticas de 

uso da terra, a fragmentação, e a elevada concentração de CO² atmosférico (Schnitzer 

& Bongers, 2011). Desse modo, embora as lianas sejam importante componente das 

florestas tropicais, possivelmente as atividades humanas tem favorecido estas a se 

tornarem dominantes. Entretanto, de forma alguma as lianas são negativas para a 

floresta, como relatado por alguns estudos. Estas apenas são importantes partes de 

determinados ambientes e de estágios sucessionais, inclusive poderia assegurar 

existência da floresta diante dos impactos humanos na mesma, por meio da 

resiliência florestal. 

Com relação aos habitats de cerrado e campinanarana na Amazônia, os quais 

são apontados como sendo os hatitats preferenciais de Davilla, o estado atual destas 

ecorregiões como um todo compreendem grandes manchas isoladas e razoavelmente 

intacta, no entanto, elas não caem dentro de área protegidas (WWF, 2012). Por causa 

da baixa produtividade dessas áreas, há pouco uso intensivo da terra, onde as 

ameaças principais são queimadas frequentes para a manutenção de pastagens para 

criação de gado, além de extração de areia (Borges & Moreira, 2013). Leandro V. 

Ferreira (não publicado), constatou a destruição de parte da vegetação dessas áreas 

localizadas na Alça Viária no município de Acará. De acordo com Aleixo & Poletto 

(2007) a conservação dos enclaves de cerrados amazônicos oferece uma 

oportunidade única para combinar a preservação de áreas com alta diversidade de 

habitats e o estabelecimento de uma rede de unidades de preservação do bioma 

Cerrado.  

Sabe-se que a floresta Amazônica é a mais íntregra e ampla do planeta. Suas 
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reservas estão entre as maiores e com biodiversidade imcomparável. No entanto, no 

que se refere à conservação in situ de espécies focais, de acordo com Heywood (2003) 

relata que o fato de estarem em áreas protegidas não é garantia de sua conservação. 

Este autor sugere que a dinâmica das mudanças ecológicas pode levar a mudanças 

consideráveis na composição das plantas e animais num curto período de tempo, e 

que, a menos que haja uma ativa intervenção no ecossistema ou manejo na população, 

a sobrevivência das espécies focais pode não estar sendo assegurada. Desse modo, 

faz-se necessário, no mínimo, o monitoramento das populações (Pereira & Costa, 

2010), uma vez que na Amazônia já são listadas 87espécies de plantas ameaçadas 

(Martinelli & Morais, 2013). Adeney et al., (2009) analisou o papel das reservas da 

Amazônia brasileira demonstrando que estas proporcionam uma protecção eficaz 

contra o desmatamento e, consequentemente contra incêndios. Entretanto, denota-se 

que a próximidades de estradas pavimentadas e não pavimentadas são fatores chave 

no processo de desmatamento, além dos fatores de proximidade de clareiras 

anteriores, as altas densidades populacionais (Armenteras et al., 2006), baixa 

precipitação anual, e longos períodos de seca, dos quais também aumentam a 

probabilidade de que um local seja desmatado. No entanto, as estradas são sempre 

importantes e são os fatores mais passíveis de formulação de políticas. Há evidência 

para justificar uma mudança nas prioridades atuais de desenvolvimento da 

Amazônia, evitando perdas adicionais em grande escala de florestas e dos serviços 

ambientais (Kirby et al., 2006). Além disso, os distúrbios relativos ao uso do solo e 

perda de habitats poderiam significar que entre 5-9% das espécies tornariam-se 

extintas na Amazônia, principalmente em áreas como o leste deste bioma no Pará, da 

qual está previsto elevada taxas de perda de habitat  (Feeley & Silman, 2009).  
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V. CONCLUSÕES GERAIS 

O estudo de Davilla permitiu analisar aspectos relativos à ecologia e a 

conservação deste grupo e da biodiversidade por meio do método de modelagem de 

distribuição de espécies. Tais informações compreendem a distribuição individual 

das espécies e também a riqueza de acordo com os respectivos biomas de ocorrência. 

Baseando-se nestas informações verificou-se, que na Mata Atlântica há maior 

biodiversidade, contendo 12 espécies, sendo oito endêmicas, uma delas ameaçada de 

extinção. No Cerrado o grupo está representado por nove espécies, cinco destas 

endêmicas. Para a Floresta Amazônica detectamos nove espécies, sendo que seis 

delas são endêmicas. Os resultados indicaram existir três centros de diversidade 

deste grupo, sendo que o principal deles localiza-se na Mata Atlântica, principalmente 

nas florestas litorâneas do estado da Bahia, que apresenta uma das maiores 

biodiversidade local conhecidas, e também muito ameaçada. A região central do 

Cerrado também é indicada como de alta riqueza, especialmente nos estados de Goiás 

e Bahia.  A outra área de diversidade localiza-se próximo à foz do Rio Amazonas. Estas 

áreas são importantes para a conservação deste grupo e da biodiversidade, já que são 

áreas com grande relevância biológica e ambiental. Tanto o fato dos endemismos, 

quanto as ameaças às espécies raras e seus habitats, são enfatizados como fatores 

determinantes na conservação deste grupo e da biodiversidade. Embora tenham sido 

discutidos os padrões de diversidade e ameaças às espécies e seus habitats para os 

referidos biomas brasileiros, uma abordagem mais generalizada poderá ser 

executada visando verificar os padrões globais de distribuição e conservação das 

espécies deste grupo, ou mesmo outros aspectos relativos à ecologia e biogeografia.  
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