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como ciência

• Quais são os padrões e  que processos que regulam as 
distribuições das espécies e suas abundâncias?

• Quais são os efeitos da diversidade biológica no 
funcionamento de ecossistemas ?

Hoje, apresentam importantes implicações para a 
sociedade.
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Climáticas

• Temperatura e precipitação desempenham papéis 

majoritários e determinam onde espécies de plantas e 

animais podem viver, crescer e reproduzir. 

• Os efeitos da mudança climática sobre espécies e 

ecossistemas podem ser diretos ou indiretos.  
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17 países – seis na América Latina

América Latina e do Caribe é a região 
com a maior diversidade biológica do 
planeta:

•50% das florestas tropicais do 
mundo
•33% dos mamíferos
•35% dos répteis
•41% das aves
•50% dos anfíbios

Países Megadiversos
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Efeitos indiretos

• Espera-se também que a mudança climática 
exerça efeitos indiretos

– ao afetar os chamados serviços ambientais, tais 
como proteção de solos e recursos hídricos e a 
própria regulação do clima.
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Serviços de suporte

Ciclagem de nutrientes

Produção Primária

Formação de solos

Serviços de 

Fornecimento

Comida

Água limpa

Madeira e fibras

Combustível

Ar limpo

Medicamentos

Serviços

reguladores

Regulação Clima

Reg. inundações

Reg. doenças

Purificação da água

Serviços Culturais

Estético

Cultural

Recreacional

Espiritual

Serviços Ecossistêmicos
Fornecidos pela diversidade de vida na Terra
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Efeitos indiretos

• Espera-se também que a mudança climática 
exerça efeitos indiretos

– ao afetar os chamados serviços ambientais, tais 
como proteção de solos e recursos hídricos e a 
própria regulação do clima.

– ao influenciar a intensidade e magnitude de 
estressores já existentes (tais como espécies 
invasoras e regime de fogo) sobre a biodiversidade e 
o funcionamento dos ecossistemas.
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biodiversidade

• A taxa e a magnitude da mudança climática induzida 
pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa 
tem e continuará a afetar a biodiversidade seja 
diretamente ou em combinação com outros vetores 
de mudança.
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Cenários de Biodiversidade -2100

Sala et al. 2000 Science 287:1770-1774
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Hotspots de biodiversidade=
altos níveis de endemismos e 
rápida perda de habitats

Brasil = 

Cerrado e 

Mata Atlântica
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Modelos dinâmicos de vegetação 
(DGVMs)

• Quantificação das mudanças de vegetação, em face das 
modificações no clima em escala global.

• Atual geração de DGVMs – deficiências na incorporação  da 
variação contínua nas características de plantas entre as espécies 
vegetais ou tipos.

• Modelos de próxima geração - benefícios com a  incorporação de 
características funcionais e síndromes que são, em geral:

 simples o suficiente para serem avaliadas nas escalas regional e 
global.

 informativas o suficiente para se relacionar com a dinâmica 
biogeoquímica, dispersão e perturbação de grande escala. 
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plantas

• Qualquer característica morfológica, fisiológica ou 
fenológica, mensurável para plantas individuais, de nível 
celular a nível de organismo, e que potencialmente 
afeta seu fitness.

• Quantificar como as características funcionais se 
relacionam com gradientes ambientais fornece 
indicações sobre os mecanismos que regem a 
distribuição das espécies.
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Grupos Funcionais

• Para compreender as relações entre diversidade de espécies e 
processos ambientais, algumas análises ecológicas simplificam 
a diversidade existente.

• Agrupamento de espécies em grupos homogêneos = "grupos 
funcionais" 
– de acordo com suas características estruturais e funcionais (atributos).

• Características funcionais são indicadores de respostas de 
desempenho da planta a fatores ambientais. 

• Atributos podem ser usados para predizer as consequências 
das mudanças globais.
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• Importante        documentar as 
relações entre as características 
funcionais e fatores ambientais.

• Identificação de vários eixos da 
variação

• Um dos mais importante está 
relacionado com a estratégia de 
utilização de recursos e tempo de 
vida das folhas.

Grupos Funcionais

http://pt.mongabay.com/travel/belize/p20521p.html
http://pt.mongabay.com/travel/belize/p20521p.html
http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/estudo-das-folhas
http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/estudo-das-folhas
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• Curto período de vida da 
folha

• Alta área foliar específica 
(SLA) - capacidade 
fotossintética 

• Alta concentração foliar de 
Nitrogênio - taxa de 
crescimento da planta.

• Espécies com renovação do 
tecido mais lenta, 

• Maior vida útil das folhas

• Caracterizados por baixa 
SLA e N foliar. 

Extremidades de eixo de variação de oferta de recursos naturais

Habitats ricos Habitats pobres
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Fenologia

• Respostas fenológicas tem sido cada vez mais relevantes para 
estudos ambientais. 

• Em particular, no caso de associação com gatilhos climáticos e 
mudanças de uso da terra: 

• 1. conciliar escalas de observação

• 2. integrar observações através de taxa

• 3. modelagem de sequências fenológicas que permitam 
previsões
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Tipos funcionais de plantas e representação
das vegetações naturais

1. Os TFP devem representar os tipos de plantas terrestres mais 
importantes do mundo, em ecossistemas e vegetações naturais.

2. Caracterizados  por meio de seu comportamento funcionais e atributos 
(forma).

3. O conjunto dos TFP deve fornecer geograficamente a cobertura 
representativa dos principais tipos de vegetação das áreas  continentais 
mundiais.

4. Problema: modelos globais tem representação deficiente da 
diversidade de tipos funcionais nos trópicos.

Como consequência do aumento de interesse 
teórico e prático, tem havido uma rápida 
expansão de grandes bases de dados de 
características regionais e globais.
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Abordagem

• Foco: Cerrado e Mata Atlântica
• Os biomas Cerrado e Mata Atlântica são hotspots de 

biodiversidade - áreas de alta riqueza de espécies e níveis de 
endemismo, sujeitas a uma perda rápida e extensiva dos 
habitats. 

• No entanto, informações sobre os demais biomas também 
foram incluídas.
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Abordagem

• Variáveis

• Atributos funcionais de plantas - distribuição de 
grupos funcionais

• Séries temporais e respostas fenológicas 
(regionalizados através de imagens orbitais )

• A principal motivação é avaliar os impactos potenciais das 
mudanças climáticas sobre a distribuição dos grupos funcionais e 
sobre o funcionamento destes ecossistemas naturais. 
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Abordagem

• Distribuição espacial de grupos-chave e 
mudanças climáticas

• Modelos iniciais  (feno-fisionômicos) baseados em envelopes climáticos 
para predizer ocorrência/ausência e dominância potencial de espécies e 
TPFs

• O espaço climático correspondente a faixa geográfica nas quais um tipo de 
vegetação ou um táxon pode crescer e reproduzir sob condições naturais. 

• Espera-se que a planta ou o tipo de vegetação  não cresça sempre que o  
valor de qualquer variável do envelope climático estiver fora dos limites do 
envelope.  
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Abordagem

• Interações com ciclos biogeoquímicos
• Associar as alterações na biodiversidade funcional com o 

funcionamento biogeoquímico dos sistemas de Cerrado e 
Mata Atlântica = integração com a componente de 
Biogeoquímica do INCT 
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Informações compiladas

1. Composição química (C, N, P)
2. Discriminação de elementos (δ15 N, δ13C)
3. Potencial de associação para fixação biológica de N2

4. Estrutura foliar (SLA, área, massa, espessura, lignina)
5. Tipo de fenologia foliar
6. Reabsorção de N e P durante senescência
7. Produção de serapilheira
8. Fluxo de nutrientes via serapilheira (N e P)
9. Estoque de nutrientes na serapilheira (N e P)
10. Taxa de decomposição

1. Temperatura
2. Pluviosidade
3. Solo
4. Vegetação natural predominante na região
5. Mudança no uso do solo
6. Tipo de manejo do solo

Variáveis ambientais

(afetam a vegetação)

Atributos da vegetação

(relacionados a como a 

vegetação responde ao 

ambiente e como a 

vegetação afeta o 

ambiente)
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Quantificando e escalonando a diversidade global de atributos de de plantas

TRY é uma rede de cientistas liderados por DIVERSITAS, IGBP,  Instituto Max Planck de 

Biogeoquímica e um conselho consultivo internacional.

Principais objetivos:

• Fornecer um arquivo global de características de plantas

• Promover na ecologia e ciência da biodiversidade Abordagens baseadas em atributos

• Apoiar uma nova geração de modelos globais de vegetação

Estado atual do banco de dados e rede

• 3 milhões de registros de atributos para cerca de 69 mil espécies de plantas

• 372 participantes de 179 instituições científicas em todo o mundo

• 219 projetos científicos solicitando à base TRY dados de características de plantas
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Contagem de referências

Total de referências: 140 

(08/2013)

Contagem de dados 

(atributos da vegetação)

Total de entradas: 34.667 

(08/2013)

article thesis unpubl.datadissertation book Book 

chapter

abstract

thesis article unpubl.data Book 

chapter

dissertation book abstract
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Sítios com informação 
compilada X Bioma e UF

Obs: Dados sem georreferenciamento

não foram contabilizados.
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Quantidade de dados e ano de 
publicação
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Obs.: Inclui dados sem 

georreferenciamento

Dados

UF vegetação

Amazonas 9931

Pará 8691

Distrito Federal 5294

São Paulo 4764

Rondônia 2494

Rio Grande do Sul 697

Rio de Janeiro 565

Rorâima 356

Pernambuco 285

Bahia 253

Goias 201

Minas Gerais 176

Mato Grosso 167

Acre 122

Mato Grosso do Sul 73

Maranhão 70

Paraná 70

Piauí 60

Amapá 52

Tocantins 32

Alagoas 0

Ceara 0

Espirito Santo 0

Paraíba 0

Rio Grande do Norte 0

Santa Catarina 0

Sergipe 0

Informação da vegetação por UF
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Concentração foliar de N



Logo
Instituiçao

Concentração foliar de N

Leguminosas         x        Não leguminosas
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Razão N:P foliar

N: P> 16 indica limitação por P em nível da comunidade

N: P <14 é indicativo de limitação por N

N: P entre 14 e 16, co-limitação por N e P
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Isótopos estáveis de N  (δ15N)

As diferenças na abundância natural de 15N entre espécies = 

indicação de que estas plantas compartilham o mesmo habitat 

usando fontes diferentes de N.
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bromélias e orquídeas 

em uma Campinarana

Isótopos estáveis de Carbono  (δ13C)

As diferentes razões 13C/12C podem ser usadas para 

distinguir plantas C4 e C3 (rotas fotossintéticas).

A discriminação isotópica mostra tanto variações intra

como interespecíficas - eficiência no uso da água.
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Atributos estruturais

Densidade da madeira

Área foliar específica
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Séries temporais

• Organização de importantes séries temporais, a princípio 
restritas aos biomas Cerrado e Mata Atlântica e 
posteriormente expandidas para todo o território nacional 
(LAPIG - Universidade Federal de Goiás)

• Todos dados estão disponíveis: do portal do LAPIG 
(www.lapig.iesa.ufg.br), no qual foram desenvolvidas duas 
plataformas de pesquisa, visualização e acesso direto aos 
dados - LAPIG Maps e LAPIG Database;

http://www.lapig.iesa.ufg.br/
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Séries temporais (2000 a 2012)

1. temperatura da superfície (a cada 8 dias, com resolução espacial de 1km);

2. índice de vegetação (a cada 16 dias, com resolução espacial de 250m);

3. precipitação (dados mensais, 30km de resolução);

4. evapotranspiração (dados mensais, 1km de resolução);

5. produtividade primária líquida (dados anuais, 1km de resolução);

6. água equivalente em sub/superfície (dados mensais, a partir de 2003);

7. área queimada (dados mensais, 1km de resolução espacial);

8. área foliar e atividade fotossintética (dados para cada 8 dias, 1km de 
resolução espacial);

No momento estamos procedendo à analise de todas estas séries temporais, a 

partir das quais grupos funcionais estão sendo identificados para o bioma 

Cerrado.
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Cerrado – Cobertura do solo
Comportamento Biofísico

Arantes, A.E. & Ferreira, L.G. Revista Brasileira de Geofísica (in process of submission)
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Cerrado –
Comportamento

Biofísico
Blue  water

•Blue water = é a 

quantidade de chuva que 

entra em lagos, rios e 

águas subterrâneas. 

•Principal fonte de água 

que usamos e 

gerenciamos para fins 

industriais, domésticos e 

irrigação. 

•Representa 30-35% de 

toda a água dentro do 

ciclo hidrológico.
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Distribuição dos sítios 

onde foram realizados 

estudos sobre biomassa 

acima e abaixo do solo, 

de acordo com diferentes 

fisionomias de Cerrado.

O símbolo * indica locais 

de savanas abertas na 

Amazônia brasileira.
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Distribuição 

geográfica de 116 

sítios onde a 

biomassa aérea da 

vegetação lenhosa 

em Cerrado foi 

amostrada.

Tamanho dos círculos 

representa as 

magnitudes relativas. 

Em cinza escuro os 

limites oficiais do 

bioma Cerrado 

(www.ibge.gov.br).
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Relação entre a precipitação em locais com estação seca severa (DRY 

SEVERE) (período 2000-2010) e AGWB em cerrado típico.
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Distribuição geográfica potencial de grupos funcionais de bromélias do bioma Mata 
Atlântica e os efeitos das mudanças climáticas por meio de modelagem preditiva

(Cecilia Maciel Barroso and Marinez Ferreira de Siqueira, Escola Nacional de Botânica Tropical ,JBRJ)

1. Área de Estudo : Bioma Mata Atlântica

2. Conjunto de Dados: 

-7249 registros pertencentes a 198 espécies

-49 atributos biológicos

-151 unidades amostrais de 60x60km 

(“comunidades”)

-36 variáveis ambientais

Bromélias são um dos grupos taxonômicos mais 

relevantes na Mata Atlântica:

• alto grau de endemismo

• expressivo valor ecológico decorrente 

principalmente de sua interação com a fauna 

• contribuição significativa para a manutenção 

da biodiversidade
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3. Determinação dos grupos funcionais: 

Análise de padrões nas comunidades a partir dos atributos das espécies, utilizando  
análise de correlação canônica, análise de coordenadas principais e técnicas de 
agrupamento. Análises realizadas no R – pacotes SYNCSA / FD / LabDSV
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4. Modelagem preditiva: -Uso de modelos correlativos que 
associam os registros dos grupos 
funcionais com o conjunto de 
dados ambientais  retirados de 
séries históricas de modo a 
permitir realizar predições 
relativas à distribuição atual

-Uso de modelos de circulação
geral atmosfera-oceano em
cenário futuro do IPCC (2080)  
para realizar predições relativas à 
distribuição futura

-Uso de algoritmos agrupados
(Ensemble Forecasting) com 
análises no R no pacote BIOMOD
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Influência das mudanças climáticas distribuição riqueza nas palmas (Arecaceae) ao longo 
de um gradiente de altitude na Mata Atlântica (Simey Thury Vieira Fisch, Maria Cecília Barbosa Toledo 

Universidade de Taubaté (UNITAU), Brazil) 

Gradiente de temperatura Na Serra do 

Mar, Ubatuba, SP  (contribuição -Gilberto 

Fisch)

>> = 0,67 °C / 100 m

>>Portanto, a diferença de 

temperatura média entre vegetação 

no litoral (floresta de terras baixas) 

e no NSV (floresta montana) é entre 

6,5 e 7,0 °C

• As palmeiras estão entre as famílias de maior 

longevidade no reino vegetal e entre as 

espécies de plantas vasculares mais 

abundantes nos trópicos.

• Desempenham papéis importantes na 

estrutura e funcionamento de diversos 

ecossistemas 

• Frutos  = recurso alimentar por uma ampla 

variedade de animais.

• Frutificação pouco sincrônica com outras 

espécies e/ou longos períodos de frutificação 

= recursos-chave para frugívoros tropicais
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Número máximo e  número médio de espécies de 

palmeiras ao longo de um gradiente de clima.

• 10 espécies de 

palmeiras no gradiente 

de altitude estudado

• as parcelas com  

maior riqueza 

encontram-se no 

intervalo de temperatura 

mais elevada
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Variação da riqueza de palmeiras ao longo do 

gradiente de altitude.

•A riqueza de palmeiras se 

reduz em áreas de várzea

•provavelmente, será a zona 

mais vulnerável

•As espécies especialistas 

das zonas mais altas 

sofrerão com restrição 

espacial =  mais 

vulneráveis do que as outras 

espécies
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Ampliando área de estudo

Palmeiras do 

Estado de São 

Paulo
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Palmeiras do Estado de São Paulo

Levantamento de documentação das espécies de palmeiras no 

Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, INCT – Herbário Virtual.
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Levantamento de documentação das espécies de palmeiras no

Herbário Virtual da Flora e dos Fungos, acessados até 31/07/2012

(http://inct.florabrasil.net/herbario-virtual)

 4 herbários internacionais

 16 nacionais

 6 herbários do estado de São Paulo

Espacialização do indivíduos

 Banco de dados no SIG SPRING

 Espacialização dos indivíduos de espécies nativas de palmeiras -

latitude e longitude (etiquetas das coleções botânicas)

 Dados de remanescentes de vegetação característica (Programa

Biota/FAPESP

 Áreas prioritárias para levantamentos florísticos (Programa

Biota/FAPESP)

 Biomas do estado de São Paulo (RADAM Brasil)
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Levantamento Banco de dados:

 1668 espécimes registrados

 91% identificados até nível de espécie

 29 espécies são nativas de São Paulo:

 11 típicas de cerrado,

 14 de Mata Atlântica e

 4 de ocorrência em ambos biomas.

Modelagem dos dados geográficos

 204 apresentam localização geográfica do local de coleta

real

 194 pontos de coleta foram reconhecidos dentro do estado

de São Paulo
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Distribuição espacial de palmeiras nativas coletadas no
estado de São Paulo em diferentes biomas
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Distribuição espacial de palmeiras nativas coletadas no estado de São Paulo em relação às áreas 

remanescentes de vegetação natural e áreas prioritárias para levantamentos de flora

A ausência de coleta botânica de palmeiras nas áreas mais 

afastadas do litoral e em regiões ao norte do estado coincide 

com as regiões indicadas com prioridade extrema e muito 

alta para levantamentos de flora nativa.
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• Entendimento das influências 

das MC na região em relação 

aos limites do nicho ecológico 

para a sobrevivência das 

palmeiras

• Quais são os Cenários de 

MC relevantes ?

 Palmeiras são sensíveis a:

 Solo/água

 Temperatura mínima

 Duração do período de 

baixas temperaturas

Efeito das Mudanças Climáticas

E se o clima muda???
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Componente Biogeoquímica

• Workshop Biomas Brasileiros e as Mudanças 
Climáticas: uma abordagem ecossistêmica

• Maresias/SP (8 – 11 de novembro de 2010)

• 36 pesquisadores brasileiros de 21 instituições

• Compilação de informações sobre:
• ciclagem biogeoquímica em diversos sistemas, 

terrestres e aquáticos, dos biomas brasileiros

• avaliação dos cenários de mudanças climáticas na 
dinâmica ecossistêmica e ciclagem de nutrientes 
nestes ambientes.
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Componente Biogeoquímica

• Número especial do Brazilian Journal of Biology, 
contendo 11 artigos com peer review. 

• Este trabalho indica o estado da arte de diversos 
processos biogeoquímicos em diversos ambientes 
naturais e antropizados no Brasil.

• Capítulo 5 – Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 
(Ciclos Biogeoquímicos e Mudanças Climáticas).
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Climate change and

Biogeochemistry: Brazilian Biomes

Vo. 72 (3) August, 2012
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~100 artigos

Em andamento:

Meta-análise tipo 

“effect size” 

relacionado ao efeito 

do uso da terra



Logo
Instituiçao

Banco de Dados C Solo
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Banco de Dados C Solo
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Banco de Dados C Solo
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Obrigada!

mercedes@unb.br


