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RESUMO (250 palavras)

Ecossistemas  resilientes  e  resistentes  são  fortemente  influenciados  pelos 
atributos/características  de  espécies  vegetais  dominantes:  comunidades  dominadas  por 
plantas  de  rápido  crescimento  tendem  a  ter  uma  alta  resiliência  e  baixa  resistência. 
Buscando uma caracterização criteriosa da estrutura e penetração de luz no sub-bosque, 
este estudo tem por objetivo analisar os principais atributos e metodologias utilizados nas 
análises  da  dinâmica  do  dossel  em florestas  tropicais  antrópicas,  além de  desenvolver 
métodos  precisos  para  essas  análises.  Para  tal,  serão  acessados  bancos  de  dados  de 
diferentes estudos realizados na região sul da Bahia, que buscaram caracterizar a estrutura 
de remanescentes florestais através de fotografias hemisféricas digitais, as quais permitem a 
análise simultânea de várias propriedades do dossel, tais como, abertura do dossel (CO), 
índice de área foliar (LAI), índice de área de planta (PAI), índice de área de madeira (WAI), 
além da obtenção de cálculos de regime de luz (luz direta não afetada pelo dossel e luz 
refletida pela folhagem e ramos). Essas variáveis serão analisadas e comparadas por meio 
de diferentes softwares. Serão obtidas novas fotografias nos remanescentes por meio de 
diferentes  câmeras  fotográficas  cujas  imagens serão analisadas  e  comparadas  para uma 
melhor compreensão da estrutura dos remanescentes.  Além disso,  poderá ser incluída a 
análise  de  variáveis  baseadas  em Sistemas  de  Informações  Geográficas  (SIG)  para  as 
diferentes paisagens florestais do sul da Bahia, contribuindo, assim, para estudos de análise 
de paisagens. 

Palavras-chave  (6): fotografias  hemisféricas,  floresta  atlântica,  estrutura  do  dossel,  luz, 
abertura do dossel.

INTRODUÇÃO (500 palavras) 

Problemas ambientais  estão  levando a  uma perda  alarmante  da biodiversidade e 
alterando  os  serviços  ecológicos  prestados  por  ela  (Primack  e  Rodrigues  2001). 
Normalmente, essa perda é medida como a quantidade (riqueza) de espécies – considerando 
que  tanto  uma  espécie  rara  quanto  uma  comum  tem  o  mesmo  peso  na  comunidade, 
assumindo que os indivíduos são equivalentes – ficando outros componentes subestimados 
(Diaz e Cabido, 2001).

Na pesquisa ecológica, o interesse pela diversidade funcional vem crescendo nos 
últimos anos, principalmente em função da relação desta com a manutenção da dinâmica e 
da estabilidade dos ecossistemas (Díaz e Cabido 2001; Petchey e Gaston 2002; 2006).  A 
diversidade  funcional  é  uma  abordagem que  estima  as  diferenças  entre  os  organismos 
através da incorporação de atributos (características) funcionais – componentes do fenótipo 
dos organismos – que influenciam nos processos a nível de ecossistema (Petchey e Gaston 
2006). 

Rosado et  al.  (2013) propõem  que a escolha das características funcionais para 
prever a  resposta  da  comunidade e do ecossistema às  mudanças  ambientais deve estar 
estritamente ligada aos fatores ambientais locais e os processos fisiológicos que permitam 



às  espécies lidar com  as  condições  e disponibilidade  de  recursos.  Assim,  medir  a 
diversidade  funcional  significa  medir  a  diversidade  de  atributos/características  morfo-
fisiológicas  dos  organismos,  independentemente  de  sua  filogenia,  que  refletem  suas 
relações com fatores ambientais (clima, recursos, perturbações). 

O predomínio de certas características funcionais de espécies vegetais nos diferentes 
estágios da sucessão ecológica expressa processos ecológicos em múltiplas escalas. Assim, 
determinar  a  diversidade funcional  do dossel  (copas  das árvores) é fundamental  para a 
compreensão de como as florestas tropicais são formadas e predizer respostas a mudanças 
ambientais. 

A cobertura do dossel regula os principais processos ecológicos e ecofisiológicos 
em um ecossistema florestal (Chianucci et al, 2014), sendo um bom indicador do potencial 
de penetração da radiação solar, que pode interferir no recrutamento e estabelecimento das 
espécies de sub-bosque. Métricas (variáveis) incluindo cobertura de copa, composição de 
espécies, índice de área foliar (LAI), produção primária líquida e biomassa acima do solo 
podem ser estimadas usando vários modelos de características do dossel a nível regional e 
de paisagem. Essas medidas podem nos ajudar a entender a locação espacial bem como as 
mudanças temporais na biomassa florestal (Clark, 2009).

 O uso de fotografias hemisféricas digitais para analisar características de dosséis 
florestais é uma técnica relativamente antiga, que vem ganhando atenção nos últimos anos, 
devido  aos  avanços  da  tecnologia,  sendo  um  método  rápido  e  relativamente  barato, 
consistindo em um registro permanente da distribuição geométrica das frações de aberturas, 
a qual é muito utilizada para calcular regimes de luz e propriedades do dossel (abertura do 
dossel, índice de área foliar, distribuição do ângulo das folhas) (Chianucci e Cutini, 2012; 
Chianucci et al, 2014), permitindo uma análise mais criteriosa de parâmetros referentes à 
estrutura da floresta e à penetração e disponibilidade de radiação luminosa no sub-bosque. 

Assim, o entendimento do papel dos fatores ambientais que interagem nos inúmeros 
processos associados à dinâmica florestal poderá contribuir para a descrição das interações 
entre a vegetação e o seu ambiente, bem como para sua conservação. 

OBJETIVOS 

- Analisar os principais atributos e metodologias que buscam caracterizar a dinâmica do 
dossel em florestas tropicais antrópicas;

- Desenvolver métodos precisos para a análise da dinâmica do dossel em florestas tropicais 
antrópicas.

JUSTIFICATIVA

O Brasil é um dos países com maior diversidade do mundo e a Floresta Atlântica é 
um dos hotsposts mundiais, com comunidades ainda pouco compreendidas, com muitas 
questões a serem respondidas, em especial sobre aspectos funcionais das espécies que nelas 
ocorrem.



A análise de  atributos importantes da estrutura da vegetação,  como a abertura e 
fechamento  do  dossel,  é  útil  em  estudos  de  monitoramento,  como  por  exemplo,  de 
mudanças  fenológicas,  recuperação  das  plantas  após  impactos  ambientais  ou  estresse, 
dinâmica  do  dossel,  precipitação  interna,  efeitos  da  poluição  do  ar  etc.  A técnica  de 
fotografias  hemisféricas  digitais  permite  o  acesso  a  informações  acerca  do  efeito  de 
perturbações naturais que levam a modificações nas características estruturais do dossel e 
na distinção de estágios sucessionais oferecendo uma melhor percepção do funcionamento 
dos ecossistemas.

Assim, o estudo da estrutura e dinâmica do dossel florestal é um caminho promissor 
para se obter o conhecimento de características que possam atuar como indicadoras de 
estágios sucessionais, de mecanismos que atuam nas relações entre a diversidade de plantas 
e  processos  dos  ecossistemas,  contribuindo  para  o  planejamento  do  manejo  florestal, 
conservação da diversidade e dos serviços ecossistêmicos.

METODOLOGIA OU MATERIAL E MÉTODOS

O estudo será realizado com base em informações contidas em bancos de dados de 
estudos em remanescentes da Floresta Atlântica do sul da Bahia que buscaram caracterizar 
a estrutura do dossel florestal através de fotografias hemisféricas digitais (FHD), a saber: 

- Reserva Biológica de Una – REBIO-Una (Martini 2002);
- Cronosequência de florestas  maduras e secundárias no  Parque Estadual Serra do 

Conduru (PESC) representando três classes de idade: 11, 24 e 40 anos. Cronosequências ou 
distribuições no tempo e no espaço são uma abordagem alternativa para estudos ecológicos 
de longo prazo e tem sido muito utilizadas para investigar tendências ao longo da sucessão 
ecológica (Piotto 2011);

-  Estudo  conduzido  em  uma  floresta  tropical  úmida  remanescente  de  floresta 
Atlântica localizada dentro do PESC, em locais com diferentes estádios de regeneração 
(uma área de reflorestamento (plantio), uma capoeira em estádio avançado e uma floresta 
madura) (Oliveira Filho 2012);

-  Estudo  em  uma  região  de  floresta  tropical  úmida  compreendida  entre  os 
municípios de Una e Belmonte – Rede Sisbiota (Lima-Oliveira 2013).

Para se analisar os principais atributos e metodologias que buscam caracterizar a 
estrutura do dossel, as FHD obtidas nesses remanescentes serão analisadas e comparadas 
por meio dos softwares: Gap Light Analyzer (GLA – Frazer et al 1999), CIMES-Fisheye 
(Walter 2009) e Winscanopy (Clark 2009).

Serão analisadas variáveis (métricas) para uma caracterização criteriosa da estrutura 
e dinâmica do dossel e da penetração de luz no sub-bosque. A métrica mais comum obtida 
através das FHD é a fração de aberturas do dossel (CO), estimada pela intensidade de luz 
medida de cada pixel. O índice de área de foliar (LAI) também é largamente utilizado para 
caracterizar a arquitetura do dossel. Os atributos mais importantes da estrutura do dossel 
que afetam as medidas de LAI são a distribuição do ângulo da folhagem (Clark 2009) e a 
distribuição espacial das folhas. Métricas derivadas das FHD não diferenciam facilmente 
copas de árvores, arbustos e troncos; assim, será calculado o índice de área de planta (PAI) 
que é a soma de LAI com índice de área de madeira (WAI). Medidas de luz serão incluídas 
(luz direta não afetada pelo dossel e luz refletida pela folhagem e ramos) nas análises.  



 Para uma melhor compreensão da estrutura dos remanescentes, novas FHD serão 
obtidas por diferentes câmeras fotográficas (Nikon Coolpix 4300, Nikon D90, Samsung 
NX3000) equipadas com uma lente olho-de-peixe (180°), montadas sobre um tripé a 1,5 m 
de altura, nivelado em relação ao solo por um nível de bolha comum. Essas imagens serão 
analisadas e comparadas quanto às variáveis (métricas) anteriormente citadas.

Poderá ser incluída a análise de variáveis baseadas em Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG) para as diferentes paisagens florestais do sul da Bahia, contribuindo para 
estudos de análise de paisagens.

Análise de dados –  A análise da estrutura do dossel em função dos percentuais de 
cobertura florestal será realizada por meio de regressão linear simples entre percentuais de 
cobertura florestal e CO e da análise de cluster de similaridade para CO em função dos 
percentuais de cobertura florestal. Para tal, será utilizado o coeficiente de Bray-Curtis, que 
leva em conta o valor de CO e não somente a presença e ausência. Será utilizado o software 
Past versão 2.15 (Hammer et al 2012). As regressões serão realizadas na plataforma R. Os 
dados da abertura do dossel entre as diferentes remanescentes serão analisados mediante 
análise da variância seguida do teste de Scott-Knott em nível de 5% de probabilidade, para 
caracterização  em  nível  de  paisagem.  Procedimento  semelhante  será  realizado  para 
verificar diferenças na homogeneidade das clareiras existentes no dossel entre os diferentes 
remanescentes. Nesse caso, os dados de CO para cada um dos quatro círculos concêntricos 
das  fotografias  hemisféricas  dos  diferentes  remanescentes  serão  analisados  mediante  a 
análise da variância seguida do teste de Scott-Knott em nível de 5% de probabilidade. Para 
a análise da variância os dados de abertura de dossel serão transformados em arco Seno 
RAIZ(x/100).

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 
FINANCIAMENTO:
Os equipamentos necessários para o desenvolvimento do projeto, incluindo os materiais 
necessários  e  mudas  já  se  encontram  disponíveis  na  UESC.  Além  disso,  pretende-se 
encaminhar o projeto para obtenção de financiamento junto à FAPESB, CNPq e UESC. 
Parte das imagens que serão utilizadas já estão disponíveis em bases de dados coletadas por 
meio de teses e dissertações na região de abrangência da proposta e da Rede de Pesquisa 
em Funcionamento Ecológico de Paisagens Florestais Antrópicas - SISBIOTA-UESC.
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