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RESUMO 

 

Ao pensar em estratégias de conservação, conhecer a dinâmica e composição do 

ecossistema escolhido é fundamental. Em meio à diversidade da flora da Mata Atlântica as 

Bromeliáceas se destacam ao serem encontradas nos mais variados ecossistemas deste 

bioma. Com folhas dispostas em rosetas formando uma espécie de tanque, estas plantas 

armazenam água, gerando um micro-habitat, ainda pouco estudado, que abriga uma rica 

fauna de organismos pouco conhecidos, os quais são diretamente afetados pela perda 

contínua de habitat e fragmentação dos ecossistemas. Neste trabalho serão estudados o 

efeito da distância da moita à fonte colonizadora, do tamanho da moita, do efeito de borda e 

da fragmentação na riqueza e diversidade das espécies presentes nos fitotelmatas das moitas 

de bromélias, analisando ainda o processo de recolonização dos organismos.  

 

Palavras-chave: Moitas de bromélia, fitotelamata, fauna associada, recolonização, RPPN de 

Serra Bonita 

 

INTRODUÇÃO  

 

Conhecer a composição e a dinâmica dos biomas das florestas tropicais é de 

extrema importância quando pensamos em estratégias para a conservação da biodiversidade 

(LIMA; GUEDESBRUNI, 1997). Devido à sua grande fragmentação e consequente risco 

iminente de perda da sua megadiversidade, a Mata Atlântica tem se mostrado como 

prioridade para a conservação em nível mundial (MARTINELLI et al., 2008). Inventários 

florísticos em diversos trechos deste hot spot apontam a Família Bromeliaceae entre as de 

maior riqueza e diversidade (AMORIM et al. 2005; ASSIS et al., 2004; BARROS, 1991; 

COSTA; DIAS, 2001; LIMA; GUEDES-BRUNI, 1997; MAMEDE et al., 2001; 

MARQUES, 1997; MARTINELLI, 2006; MARTINELLI, et al., 2008). 

As bromélias apresentam folhas dispostas em roseta, geralmente com bainha 

alargada na base, propiciando a formação de um reservatório de água e nutrientes (REITZ, 

1983). Este acúmulo de água cria verdadeiros micro-hábitats a serem ocupados por uma 

variada fauna, além de permitir que outras espécies de plantas as utilizem como local para 

germinação (FIALHO; FURTADO, 1993). Entretanto, a biodiversidade faunística 

associada e as interações entre as espécies ainda são pouco estudadas. Sobre este aspecto se 

sabe que muitas espécies animais utilizam as bromélias para forrageamento, reprodução e 

refúgio contra predadores (OLIVEIRA; ROCHA, 1997). Apesar deste pouco conhecimento 

parece ser evidente que estas plantas possuem um papel muito importante para a 

preservação da biodiversidade faunística (LIMA; WANDERLEY, 2007), principalmente 

daquela associada aos tanques (fitotelmatas). 

No solo da mata, muitas vezes as bromélias formam agrupamentos - "moitas". Esta 

é uma formação comum, todavia passa despercebida quanto à sua importância na 

manutenção da diversidade. Estas moitas, isoladas entre si e com tamanhos variados, criam 

condições para a existência de uma riqueza de espécies que pode ser explicada por teorias 

ecológicas ainda não exploradas nesta perspectiva.  

Assim, a Teoria de Biogeografia de Ilhas proposta por MacArthur e Wilson (1963), 

propõe que o número de espécies em uma ilha, ou similarmente em uma área isolada, é 

resultado de um equilíbrio dinâmico entre imigrações e extinções. A base desta teoria 

compreende dois conceitos principais: 1) a curva espécie-área prevê o aumento do número 



de espécies em função do aumento da área amostrada e; 2) a influência da distância da 

fonte de colonizadores implica que o número de unidades de dispersão que chegam a uma 

ilha é uma função exponencial da distância da fonte de colonizadores (NASCIMENTO, 

2012). 

Seus conceitos têm sido amplamente discutidos como, por exemplo, nas formações 

de murundus de cupinzeiros, e/ou nos processos de criação de áreas de preservação. 

Entretanto, muitos trabalhos têm apresentado críticas à aplicação da teoria para essa última 

finalidade, pois entre outros problemas, ela não dispõe informações sobre a composição 

específica que os hábitats fragmentados podem suportar (GIMENES; ANJOS, 2003; 

WARBURTON, 1997;).  

Apesar de já testada em outras formações que se comportam como “ilhas”, a validez 

desta teoria ainda não foi testada para moitas de bromélias e para sua fauna, existindo, 

portanto, uma lacuna do conhecimento a ser preenchida. Todavia esta é apenas uma das 

possíveis explicações para a diversidade que poderá ser encontrada, assim sendo, novas 

bases ecológicas serão acrescentadas a este estudo. 

 

OBJETIVOS  

 

Geral:  

 Analisar a composição da macrofauna de fitotelmatas em moitas de bromélias em 

áreas de mata atlântica do sul da Bahia, avaliando os aspectos teóricos que 

sustentam argumentos sobre a biodiversidade nestes sistemas. 

 

Específicos: 

 Testar se existe diferença na riqueza de espécies em moitas de mesmo tamanho com 

diferentes distâncias da fonte colonizadora (moita não esterilizada); 

 Testar se existe diferença na riqueza de espécies em moitas de diferentes tamanhos 

com a mesma distância da fonte colonizadora; 

 Testar a existência do efeito de borda na riqueza de espécies em moitas de 

bromélias, em função do tamanho das mesmas; 

 Testar o efeito da fragmentação na riqueza de espécies em moitas de bromélias; 

 Acompanhar o processo de recolonização das espécies nos tanques centrais das 

bromélias. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Avaliar a validade da Teoria da Biogeografia de Ilhas utilizando microcosmos, 

como aqueles formados por fitotelmatas em moitas de bromélias, contribuirá para validar 

este conceito e ampliar sua aplicação. Além disso, novos conhecimentos serão gerados, 

através de uma perspectiva completamente nova.  

Perpassando à esfera da conservação da biodiversidade, é válido salientar que 

bromélias são cada vez mais retiradas do seu ambiente natural (ANACLETO; NEGRELLE, 

2009; NEGRELLE; MITCHELL; ANACLETO, 2011), para serem utilizadas como 

ornamentação urbana. Esta ação se dá sem qualquer preocupação com o impacto, ainda 

desconhecido, seja sobre a população de Bromeliacea, seja sobre a fauna a ela associada, a 



qual possivelmente sofrerá pela fragmentação da moita e aumento do efeito de borda 

devido à perda de área total. Todavia desconhecida intensidade deste impacto é um dos 

pontos chave deste trabalho. 

Considerando que a mata atlântica, como um todo, vem perdendo área e 

consequentemente biodiversidade, este estudo irá contribuir de forma clara para o 

direcionamento das decisões a respeito do manejo de uma importante parte deste 

ecossistema, que são as moitas de bromélias e a fauna a elas associada. 
 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Area de estudo: 

 

O projeto será desenvolvido em área de mata atlântica preservada. A proposta 

inicial é desenvolvê-lo na área de floresta atlântica montana da Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Serra Bonita (15°23’30"S e 39°33’55"W). Esta reserva esta 

localizada na microrregião Litoral Sul da Bahia, com maior parte no município de Camacan 

e menor no município de Pau Brasil. Foi criada em 2004 pelo IBAMA (Portarias n° 15 de 

04/03/04, nº 16 de 04/03/04, nº 33 de 09/03/04 e nº 36 de 09/03/04). Possui 1.200 hectares 

incluindo florestas submontana e montana.  

Camacan apresenta clima úmido a subúmido, com relevo de serras e maciços pré-

litorâneos e tabuleiro do Rio Pardo, enquanto Pau Brasil possui clima úmido, subúmido a 

seco, com relevo constituído pela depressão de Itabuna-Itapetinga e tabuleiro do Rio Pardo 

(SEI 2007).  A Serra Bonita possui uma área total de 7.500 hectares, com fortes gradientes 

altitudinais (entre 180 e 940 m acima do nível do mar). Apresenta 50% de sua área coberta 

por floresta primária. A área restante apresenta-se modificada, com florestas secundárias 

em diversos estádios de regeneração e áreas de cabruca (sistema de cultivo de cacau). 

 

Protocolo básico para coleta e análise das amostras, e tratamentos dos dados 

básicos e gerais obtidos nos tratamentos: 

 

Este projeto apresenta uma abordagem quantitativa e experimental. Todos os testes 

serão desenvolvidos utilizando o mesmo protocolo geral para obtenção das amostras. 

Após a seleção dos exemplares a serem descritos e acompanhados em campo serão 

medidos, na água contida no centro de cada bromélia, os seguintes parâmetros 

físico/químicos: temperatura, pH, condutividade, coloração e turbidez. Para cada moita 

serão obtidos o volume total de água (soma do volume individual de cada bromélia), 

volume da moita, gradiente de temperatura (da borda ao interior), composição (presença de 

outras plantas) e direção e intensidade do vento. O conteúdo de líquido presente no tanque 

central de cada bromélia será drenado e seu volume mensurado. Todo o conteúdo do tanque 

central será armazenado em recipiente apropriado, fixado em álcool 70% e levado para 

análise. No laboratório, com a ajuda de um estereomicroscópio, os grupos animais 

encontrados serão identificados no menor nível específico possível.  

Para todos os testes a serem realizados “Boxplots” (mediana e quartis) serão 

utilizados para explorar as distribuições espaciais das variáveis bióticas e abióticas. 

Para comparar as variáveis abióticas entre os parâmetros selecionados em cada teste 

será utilizada ANOVA. As variáveis bióticas (abundância, riqueza e diversidade) serão 



comparadas utilizando-se ANOVA de medidas repetidas. Esta ANOVA é utilizada quando 

o pressuposto da independência não é atendido, ou seja, quando as amostras são 

relacionadas. Quando necessário, serão realizadas transformações nos dados (logarítmicas 

ou Box-Cox) para atender as premissas de normalidade e/ou homocedasticidade dos 

resíduos. A normalidade dos resíduos será verificada pelo Teste de Shapiro-Wilk e a 

homogeneidade de variâncias pelo Teste de Levene. Quando o resultado da ANOVA for 

significativo, o teste de Tukey será utilizado nas comparações par a par. Quando os 

pressupostos não foram satisfeitos, as ANOVAs serão substituídas pelo teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis. Quando necessário, serão realizadas transformações nos 

dados (logarítmicas ou Box-Cox) para atender as premissas de normalidade e/ou 

homocedasticidade dos resíduos.  

Técnicas multivariadas de ordenação e de agrupamento serão empregadas para 

explorar as relações entre as espécies e identificar os padrões de associação. A técnica de 

ordenação NMDS (“Non-Metric Multidimensional Scaling”) (CLARK; WARWICK, 1994) 

será utilizada para evidenciar grupos. O coeficiente de Bray-Curtis será usado para produzir 

uma matriz de similaridade de composição de espécies entre quaisquer duas amostras em 

relação a abundância relativa de cada espécie. O índice de conformidade (estresse) será 

obtido, determinando o grau de proximidade entre a representação gráfica e os dados reais. 

Valores de estresse inferiores a 0,20 permitem a utilização de duas dimensões no NMDS. A 

similaridade, será calculada pelo índice de similaridade de Bray-Curtis, agrupada pelo 

método UPGMA, com nível de corte de 60% como alternativa para confirmar os padrões 

de similaridade. 

Os principais índices de riqueza (Margalef e Menhinick), de diversidade (Shannon e 

Simpson), de equabilidade (Pielou) e de dominância (Berger-Parker) além do estimador de 

riqueza Chao1 serão utilizados para comparar as comunidades. 

A diversidade beta (β) será calculada para avaliar o grau de especialização e a 

facilidade de dispersão das espécies. Quando beta é alta existem grupos de espécies 

especializados em determinados habitats e o fluxo de espécies entre as amostras é pequeno. 

Quando beta é baixa as espécies apresentam ampla distribuição e o fluxo de espécies entre 

as amostras é elevado (facilidade de dispersão). A diversidade beta será calculada pela 

equação de Cody (KOLEFF;GASTON; LENNON, 2003) 

 
 

onde é o ganho total de espécies ao longo do gradiente e  a perda total de 

espécies. 

     Para analisar as correlações entre a distribuição das espécies descritoras e as 

variáveis ambientais, será realizada uma análise de gradientes mista, pela técnica de análise 

de correspondência canônica ou CCA (TER BRAAK, 1988). Esta análise multivariada é 

indicada quando o objetivo é obter uma relação estreita das variáveis ambientais com as 

abundâncias de espécies (KENT; COKER, 1992; DYGBY; KEMPTON, 1996). A CCA 

requer duas matrizes, uma com dados das espécies e outra com variáveis ambientais. 

Dentre as inúmeras vantagens de usar a CCA, a maior delas é a possibilidade do uso do 

teste de Monte Carlo (HOPE, 1968), que consiste em permutar aleatoriamente as linhas da 

matriz de variáveis ambientais com o intuito de testar a significância da correlação entre as 

duas matrizes, identificando a probabilidade de acerto da relação encontrada entre as 



matrizes originais. Os testes de normalidade de Mardia (1970) e de Doornik e Hansen 

(2008) serão utilizados para verificar a normalidade multivariada. Quando necessário, os 

dados serão transformados utilizando log(x+1) ou Box-Cox (MARDIA; DRYDEN, 1998). 

A Porcentagem de Similaridade (SIMPER) será utilizada para avaliar a contribuição de 

cada espécie descritora nas comunidades. 

 

Testes a serem realizados: 

 

Para testar se existe diferença na riqueza de espécies, em moitas de mesmo 

tamanho, com diferentes distâncias da fonte colonizadora (moita cuja biota associada será 

mantida), serão criadas moitas artificiais com bromélias das quais terão sido extraídas toda 

a fauna do fitotelmata. Três moitas limpas serão aleatoriamente dispostas a cinco metros da 

fonte colonizadora e outras três a quinze metros. Após 24 meses a riqueza, a diversidade, a 

equabilidade e a dominância de cada moita, antes limpas, serão calculadas.  

A caracterização da estrutura das comunidades, nas duas distâncias e na fonte, antes 

e depois do teste (momento anterior à instalação e 24 meses depois), será efetuada 

utilizando-se a abundância em número de indivíduos e a riqueza, com descrição geral 

realizada pela média ± erro padrão. Como descritores ecológicos serão utilizados a riqueza 

(S) e a diversidade específica (H’) (SHANNON; WEAVER, 1949). A normalidade dos 

dados será analisada pelo teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO & WILK, 1965). 

A comparação da riqueza e diversidade entre as comunidades, em cada posição, 

antes e depois será realizada através de um perfil de diversidade (série de Hill) (HILL, 

1973). A hipótese de que existiam diferenças na estrutura das comunidades entre as três 

posições (fonte, 5m e 15m) será testada através da análise de variância não paramétrica 

multivariada PERMANOVA bifatorial cruzada (PERMANOVA – Permutational 

Multivariate Analysis of Variance) seguida por testes pareados PERMANOVA 

(ANDERSON, 2001). Nesta análise será utilizado o índice de Bray-Curtis, calculado a 

partir da matriz de abundância das espécies encontradas (BRAY; CURTIS, 1957). Os testes 

serão realizados a partir de 9.999 permutações aleatórias. 

Para comparar a riqueza de espécies entre as duas condições de distância em relação 

á fonte (5m e 15m), será realizada uma análise de rarefação baseada no número de 

indivíduos amostrados (GOTELLI; COWELL, 2001). A hipótese de que existam diferenças 

na estrutura das comunidades entre as duas condições será testada através da análise de 

variância não paramétrica multivariada PERMANOVA bifatorial cruzada segundo os 

parâmetros supracitados. Todos os testes serão executados utilizando o software PAST 

versão 2.17c (HAMMER et al., 2001). 

Para testar se existe diferença na riqueza de espécies em moitas de tamanhos 

variados com a mesma distância da fonte colonizadora serão criadas moitas artificiais com 

bromélias das quais terão sido extraídas toda a fauna do fitotelmata. Serão construídas 

moitas de 2m², 4m² e 6m². Para cada faixa de tamanho a ser avaliado serão feitas três 

réplicas. Após 24 meses a riqueza, a diversidade, a equabilidade e a dominância de cada 

moita, antes limpas, serão calculadas.  

A caracterização da estrutura das comunidades, nos três tamanhos e na fonte, antes e 

depois do teste (momento anterior à instalação e 24 meses depois), será efetuada utilizando-

se a abundância em número de indivíduos e a riqueza, com descrição geral realizada pela 

média ± erro padrão. Como descritores ecológicos serão utilizados a riqueza (S) e a 

diversidade específica (H’) (SHANNON; WEAVER, 1949). A normalidade dos dados será 



analisada pelo teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO; WILK, 1965). 

A comparação da riqueza e diversidade entre as comunidades, em cada tamanho, 

antes e depois será realizada através de um perfil de diversidade (série de Hill) (HILL, 

1973). A hipótese de que existiam diferenças na estrutura das comunidades entre os três 

tamanhos (2m², 4m² e 6m²) será testada através da análise de variância não paramétrica 

multivariada PERMANOVA bifatorial cruzada (PERMANOVA – Permutational 

Multivariate Analysis of Variance) seguida por testes pareados PERMANOVA 

(ANDERSON, 2001). Nesta análise será utilizado o índice de Bray-Curtis, calculado a 

partir da matriz de abundância das espécies encontradas (BRAY; CURTIS, 1957). Os testes 

serão realizados a partir de 9.999 permutações aleatórias. 

Para comparar a riqueza de espécies entre as três condições de tamanho, será 

realizada uma análise de rarefação baseada no número de indivíduos amostrados 

(GOTELLI; COWELL, 2001). A hipótese de que existam diferenças na estrutura das 

comunidades entre as três condições será testada através da análise de variância não 

paramétrica multivariada PERMANOVA bifatorial cruzada segundo os parâmetros 

supracitados. Todos estes testes serão executados utilizando o software PAST versão 2.17c 

(HAMMER et al., 2001). 

Para testar a existência do efeito de borda na riqueza de espécies em moitas de 

bromélias, em função do tamanho das mesmas procederemos da seguinte maneira: serão 

estabelecidos dois transectos perpendiculares que deverão partir das extremidades mais 

distantes da moita. O ponto de encontro será admitido como centro da moita. Serão 

consideradas bromélias de borda aquelas que estiverem em contado direto com o meio 

externo à moita. Em cada uma das regiões, centro e borda, serão amostradas cinco 

bromélias. Para cada tratamento (centro e borda) serão registradas a riqueza das espécies 

presentes em cada fitotelmo. Valores serão ainda calculados pelos estimadores Jackknife 

(HELTSHE;FORRESTER, 1983), Chao 1 e Chao 2  e comparados por inferência do 

intervalo de confiança. Deste modo será possível comparar a diversidade entre o centro e a 

borda ao estimar um erro padrão associado à estimativa e a um intervalo de confiança 

(MAGURRAN, 2004).  

Para testar as diferenças na composição de espécies entre os tratamentos será 

utilizada uma análise de similaridade (ANOSIM), a qual nos permitirá verificar se há 

diferenças estatísticas significantes entre os grupos de unidades amostrais.  

Para verificar quais táxons contribuem melhor para explicar a similaridade entre a 

borda e o centro será utilizado o teste de SIMPER através do índice de disimilaridade de 

Bray-Curtis. 

As diferenças entre as variáveis físico-químicas serão testadas através do teste t de 

Student pareado, entre borda e centro. Será ainda realizada uma Análise de 

Correspondência Canônica (CCA) (TER BRAAK, 1988) para verificar e comparar a 

relação destas variáveis com a matriz de composição de espécies. 

A abundância será comparada entre os tratamentos através na análise de variância 

(ANOVA) (Zar, 1996), para detecção de diferenças entre médias. Testes de Tukey foram 

aplicados a posteriori para avaliar quais tratamentos foram diferentes entre si. 

Para analisarmos o efeito da fragmentação na riqueza e diversidade das espécies da 

macro-fauna dos fitotelmos das moitas de bromélias, serão escolhidas quatro moitas de 

proporções semelhantes. A primeira será mantida intacta, a segunda será fragmentada em 

duas porções de tamanhos semelhantes, a terceira e a quarta serão fragmentadas em quatro 

porções de mesmo tamanho. Passado o período de dois anos, o material de fitotelmata 



presente em cada uma das bromélias que constitui os fragmentos e a moita, serão coletados 

e analisados segundo o protocolo citada acima.  

A hipótese de que a composição dos fitotelmatas iria diferir em função do tamnho 

dos fragmentos será testada com uma análise de variância fatorial não paramétrica (teste de 

Kruskal-Wallis) considerando um nível de significância de 0,05. O teste a posteriori tipo 

Mann-Whitney será empregado para evidenciar quais grupos apresentavam diferença 

significativa (ZAR, 1996). A normalidade dos dados será analisada pelo teste de Shapiro-

Wilk (SHAPIRO & WILK, 1965).  

O teste Qui-quadrado será empregado para testar diferenças entre abundância e 

tamanho dos fragmentos. Os valores encontrados do teste qui-quadrado, para cada 

fragmento, serão somados para verificar significância, primeiramente, do valor total e, 

posteriormente, para cada fragmento. 

Para testar a hipótese de que fitotelmata estará reestabelecido 24 meses após o 

distúrbio será realizada a comparação entre a comunidade encontrada antes do distúrbio e 

aquela encontrada ao final do experimento através do teste de Mann-Whitney (Wilcoxon) 

considerando um nível de significância de 0,05 (ZAR, 1996). A normalidade dos dados foi 

analisada pelo teste de Shapiro-Wilk (SHAPIRO & WILK, 1965).  

 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

 

Todos os equipamentos necessários estão disponíveis através de contato 

estabelecido com o Laboratório de Ecologia Bêntica da UESC. A maior parte do material 

de consumo necessário também já esta disponibilizado. Para a identificação das espécies do 

fitotelmata, acordos informais já foram pré-acordados e após o ingresso no curso estes 

serão formalmente estabelecidos.  
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