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Resumo 

 

A biodiversidade está sendo perdida a uma taxa sem precedentes devido a ações 

antrópicas como exploração no uso do solo, e mudanças associadas. Estes efeitos 

atuam sobre a diversidade em diferentes níveis, dos quais abordaremos aqui a 

diversidade alfa e beta. O entendimento destes efeitos pode ser uma boa medida para 

predizer as consequências das alterações, principalmente em plantas, pois estas 

desempenham um papel na definição e extensão dos habitats. Dados acerca das 

espécies e características de suas áreas de ocorrência foram obtidos através da base 

de dados NeotropTree e comparados com informações quanto ao uso de solo obtidas 

através do MapBiomas. Utilizando o Critério de Informação de Akaike (AICc) 

selecionamos um modelo preditivo contendo as variáveis com melhor resposta frente a 

riqueza de espécies lenhosas da Mata Atlântica. Através do mesmo, avaliamos os 

efeitos causados pelas variáveis associadas a antropização. Além disto, avaliamos a 

relação entre a distância e a similaridade entre as áreas em diferentes graus de 

urbanização através do índice de similaridade de Jaccard. Observamos um aumento na 

diversidade alfa relacionado a porcentagem de área urbana enquanto a diversidade 

beta teve um decréscimo. Estes resultados refletem importantes alterações na 

diversidade de espécies de plantas em escalas locais e regionais. Além disto, 

evidenciamos que a urbanização pode atuar como um agravante para o efeito de 

homogenização biótica independente da presença de espécies exóticas no ambiente. 

 

 

Palavras-chave: Riqueza de espécies, Similaridade, Antropização, Mata Atlântica, 

Diversidade. 
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Abstract 

 

Biodiversity is being lost at an unprecedented rate mainly due to anthropic 

influences such as climate change and land-use. These are both able to affect 

diversity on different levels.  In this study, we will consider influences over alpha 

and beta diversity. Understanding these effects might shed some light on the 

consequences of human induced environmental changes especially regarding 

plants since they have an important role on the definition and extension of 

habitats. Species occurrence and its habitat characteristics data were obtained 

through Neotroptree database, while land-use information through MapBiomas 

database. We selected a predictive model containing the better responsive 

variables over the Atlantic Rainforest trees species richness using Akaike 

information criterion. In addition, we evaluated the relationship between pairwise 

distance and species composition similarity between areas by Jaccard similarity 

index. We found an increase in local alpha diversity on higher urban area 

percentages while beta diversity had a decrease. These results show important 

changes in diversity patterns on local and regional scales. Furthermore, our 

findings also indicate that urban areas might aggravate the biotic homogenization 

effect regardless the presence of alien species. 

 

 

Keywords: Species richness, Similarity, Anthropization, Atlantic Rainforest, Diversity. 

 

  



XVI 
 

 

  



XVII 
 

Sumário 

1. Introdução........................................................................ 17 

2. Objetivos.......................................................................... 19 

2.1. Objetivo 

geral................................................................... 

19 

2.2. Objetivo específico.......................................................... 19 

3. Hipóteses......................................................................... 21 

4. Materiais e Métodos........................................................ 23 

4.1 Área de estudo e geoprocessamento............................. 23 

4.2 Obtenção de dados......................................................... 25 

4.3 Análise de dados............................................................. 28 

4.3.1. Diversidade alfa............................................................... 28 

4.3.2. Diversidade beta............................................................. 30 

4.3.3. Pacotes estatísticos........................................................ 32 

5. Resultados...................................................................... 33 

6. Discussão........................................................................ 43 

7. Conclusões...................................................................... 49 

8. Referências..................................................................... 51 

9. Apêndice.......................................................................... 57 

  



XVIII 
 

 

 



17 
 

1. Introdução 

 

A biodiversidade sofre influências do clima e do habitat, porém, a atividade 

humana tem algum efeito sobre o ambiente natural como um todo e, ao longo das 

últimas décadas, houve um crescente reconhecimento e preocupação sobre o 

aumento de atividade econômica e o desenvolvimento urbano e seus consequentes 

custos ambientais (Giller e O’Donovan, 2002). Deste, destacam-se: erosão, aumento 

de temperatura, perda de biodiversidade e habitats, entre outros. 

De fato, em nível global, a diversidade de espécies está sendo reduzida a 

uma taxa sem precedentes devido as drásticas alterações no uso do solo, sendo o 

processo de antropização considerado como uma das principais causas da extinção 

de espécies, pois ocasiona mudanças na biota, na composição atmosférica e no 

clima (Díaz e Cabido, 2001; Sala et al., 2000; McKinney, 2006). Além disto, as 

modificações decorrentes tendem a ser de longo prazo e costumam se intensificar 

com o passar do tempo de modo que não há oportunidade para uma recuperação 

sucessional das espécies (McKinney, 2006). 

Mudanças drásticas no ambiente, como o aumento de temperatura nas cidades 

(Ilhas de calor) e alcalinização do solo urbano (McKinney, 2006), impedem a 

permanência das espécies nativas, criando novos nichos a serem ocupados. Por 

sua vez, a atividade humana aumentou consideravelmente a taxa e a extensão 

espacial das introduções de espécies em todo o mundo por meio de diversos 

vetores como comércio exótico de animais de estimação, translocações intencionais 

da vida selvagem para fins de recreação, controle biológico, entre outros (Olden, 

2006).  

Em sua revisão, McKinney (2008) concluiu que plantas tendem a apresentar um 

decréscimo na diversidade em áreas de alta antropização, enquanto a maior 

diversidade se apresentou em ambientes de antropização intermediária. Contudo, 

todos os 17 trabalhos referentes a plantas utilizados nesta revisão tiveram como 

escopo regiões do hemisfério norte com clima temperado. Plantas diferem em sua 

tolerância e exigências do ambiente, de modo que sua distribuição ou abundância 

variam ao longo de gradientes ambientais, e estas distribuições de espécies podem 

demonstrar associações tipicamente em escalas regionais (Swaine, 1996).  
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A Mata Atlântica é o lar de 72% da população brasileira, abriga três dos maiores 

centros urbanos do continente sul americano e concentra 70% do PIB brasileiro 

(SOS Mata Atlântica, 2017), por tanto está sob alta influência de fatores relativos a 

antropização. Porém, pouco se sabe sobre os efeitos decorridos pelos habitats 

urbanos e seus regimes de perturbações associados em relação aos padrões 

espaciais da flora (Lososová et al. 2012).  

Desta forma, faz-se necessário um acompanhamento das influências da 

antropização sobre a diversidade da flora da Mata Atlântica que, historicamente teve 

seu desflorestamento relacionado com os ciclos econômicos brasileiros como a 

exploração de pau-brasil, expansão de plantios de café e cana-de-açúcar, e 

conversão para áreas de pasto e, atualmente, com o plantio de eucaliptos e a 

expansão urbana (Teixeira, 2009). Estas ações antrópicas podem atuar como filtros 

ecológicos (Williams et al., 2009) que, por sua vez, influenciam a similaridade de 

espécies quanto ao grau de antropização (Duncan et al., 2011). 

McKinney (2002), por exemplo, estabelece que em áreas urbanizadas há uma 

grande área coberta por pavimentação, nas remanescentes áreas de vegetação há 

menor diversidade de plantas como um resultado de erosões, poluição, pisoteio, 

invasão ou cultivo de espécies não nativas além de outros distúrbios antrópicos. 

Ainda neste gradiente, as espécies não são distribuídas aleatoriamente, mas de 

acordo com sua sensibilidade e tolerância, e sua capacidade de adaptação às 

condições nele estabelecidas. 

Uma vez que ambientes urbanos são tipicamente mais similares entre si 

quando em comparação com ecossistemas naturais em seu entorno (Sukopp e 

Werner, 1982; McKinney, 2002), teorizamos que a antropização atua de forma 

negativa em relação a riqueza de plantas na Mata Atlântica, com um efeito de alta 

similaridade entre áreas. O entendimento de como a biodiversidade é afetada pelas 

áreas urbanas pode ser utilizado como métrica para a predição dos efeitos das 

mudanças climáticas globais, principalmente em relação as plantas pois sua 

presença está associada também a diversos grupos taxonômicos, como aves, 

mamíferos, insetos, répteis e anfíbios (Mckinney, 2002).  
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2. Objetivos  

2.1  Objetivo geral  

Testar se as áreas antropizadas influenciam a diversidade de espécies arbóreas 

presentes na mata atlântica da região sudeste do Brasil. 

2.2  Objetivos Específicos 

Avaliar os efeitos de áreas antropizadas sobre a diversidade alfa através da 

variação da riqueza de espécies. 

Avaliar o padrão de similaridade entre áreas em relação as suas distâncias, e 

sua variação segundo os graus de antropização. Esta medida será utilizada como 

proxy para os efeitos da antropização em relação à diversidade beta. 
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3. Hipóteses 

Esperamos demonstrar que áreas antropizadas afetam a diversidade em 

diferentes níveis. Quanto à diversidade beta, esperamos encontrar um padrão 

decrescente de similaridade dependente da distância. Contudo, quando 

discriminados os graus de urbanização neste padrão, esperamos que uma maior 

urbanização represente uma maior similaridade independente da distância entre as 

áreas. Desta forma, evidenciando um efeito homogenizador causado pela influência 

da área urbana. Não obstante, espera-se que a atividade antrópica também afete 

negativamente a diversidade alfa através de uma redução da riqueza de espécies 

perante a presença áreas urbanas, de silvicultura e agropecuária. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Área de estudo e geoprocessamento 

O domínio fitogeográfico da Mata Atlântica é um ecossistema complexo com 

95% de sua extensão presente em território brasileiro e abrangendo cerca de 15% 

do território nacional (SOS Mata Atlântica, 2017; Stehmann et al., 2009). Engloba 

principalmente as Florestas Ombrófla Densa, Ombrófla Aberta, Ombrófla Mista, 

Estacional Semidecídua e Decídua, conforme a Lei n° 11.428 de 2006. Sua área 

original estimada entre 1.300.000 a 1.500.000km² está atualmente distribuída em 

fragmentos florestais reduzidos (<100ha) em remanescentes equivalentes a apenas 

11% de cobertura vegetal, embora este percentual varie de acordo com a fonte e 

metodologia utilizada (Stehmann et al., 2009).  

Diferentemente das demais florestas tropicais a Mata Atlântica apresenta grande 

variação em suas variáveis geográficas e climáticas tais como alta amplitude em 

latitude e longitude, variação altitudinal, e grande diferença na pluviosidade em 

diferentes áreas (Stehmann et al., 2009). Além disto, Mantovani (2018) ainda 

acrescenta que a heterogeneidade estabelecida pela variação da altitude afeta 

também indicadores como temperatura, distribuição e quantidade de umidade, 

desenvolvimento do solo entre outros fatores, permitindo o estabelecimento de meso 

e microhabitats que favorecem a biodiversidade. 

Trabalhos de identificação realizados neste domínio fitogeográfico apresentaram 

alto grau de endemismo em diversos grupos animais e vegetais (Mantovani, 2018). 

Stehmann et al. (2009) por exemplo identificaram 7.871 espécies de angiospermas 

sendo 71% endêmicas, 631 pteridófitas sendo 81% endêmicas e 1166 briófitas 

sendo 19% endêmicas. Os autores ainda afirmam que embora não tenham 

encontrado nenhuma espécie endêmica de gimnosperma, das quatro espécies 

presentes no domínio Mata Atlântica, duas são ameaçadas de extinção.  

Este domínio é provavelmente um dos mais ameaçados do mundo (Teixeira et 

al., 2009) e, portanto, segundo Myers e colaboradores (2000) a Mata Atlântica 

configura um dos hotspots para a conservação uma vez que apresenta alto 

endemismo e está sujeita à uma intensa perda de habitat. Sendo assim, caracteriza 

um ambiente de extrema importância e compõem uma área ideal para estudos 

acerca dos padrões espaciais de diversidade. 
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As coordenadas das áreas pertencentes à região de Mata Atlântica, segundo a 

área estabelecida pela Lei n° 11.428 de 2006 supracitada, foram extraídas da 

plataforma Neotroptree (Oliveira-Filho, 2007) e adicionadas ao software livre QGIS 

(QGIS Development Team, 2019) versão 3.0. Este trabalho abrange apenas áreas 

pertencentes à região Sudeste do Brasil, sendo assim, áreas localizadas ao longo do 

restante da Mata Atlântica não foram incluídas na análise (Figura 1). Além disto, 

tendo em vista o escopo de áreas florestais no presente trabalho, áreas que não 

refletiam áreas de florestas per se, tais como áreas de restinga, mangues, campos 

rupestres e de altitude, também foram excluídas previamente. A identificação para 

exclusão destas áreas foi baseada em uma combinação de atributos pertencentes a 

estas fitofisionomias. Por exemplo, áreas de manguezais e restinga através da 

identificação de áreas próximas ao mar, com alta salinidade e baixa altitude. 

 

 

 

Figura 1. Área de Mata Atlântica na região sudeste utilizada. Em vermelho estão 

destacadas todas as localidades obtidas na base de dados NeoTropTree. 
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Em cada um dos 557 pontos presentes dentro do território da Mata Atlântica da 

região sudeste foi adicionado um buffer de dez quilômetros para observação de 

distância mínima entre as coordenadas. Desta forma, áreas muito próximas não 

foram mantidas caso apresentassem uma distância menor que vinte quilômetros 

entre os pontos. 

O critério adotado para a seleção das áreas amostradas em caso de 

sobreposição foi: 1) exclusão de área específica de modo a permitir o maior número 

possível de amostragens e 2) aleatorização da área a ser excluída.  Desta forma, 

resultou-se em 486 áreas.  

Após esta seleção de áreas, em cada uma das 428 localidades resultantes foi 

adicionado um buffer de cinco quilômetros sob os quais foram extraídos por meio de 

ferramentas de sobreposição de camadas os valores e resumos de variáveis 

ambientais e de porcentagem de cobertura de solo detalhadas no item a seguir. Ao 

longo das áreas selecionadas foram obtidas 3239 espécies registradas. 

 

4.2. Obtenção de dados 

A lista de espécies de árvores utilizada foi obtida através da base de dados 

NeoTropTree (Oliveira-Filho, 2017) a qual dispõem sítios georreferenciados 

atrelados a cada uma das ocorrências. A listagem foi compilada a partir de 

informações a respeito da ocorrência de espécies publicadas em monografias e 

publicações de cunho taxonômico, bem como em exemplares providos de herbários, 

em uma área circular de raio de cinco quilômetros centrados nas coordenadas 

geográficas associadas. A base de dados englobou informações de espécies 

lenhosas apenas. A definição adotada para espécies lenhosas foi a de plantas 

capazes de crescer mais de três metros em estatura sem se apoiar em outras 

plantas (árvores e arborescentes). A mesma definição foi utilizada no presente 

trabalho.  

Para cada localidade a base de dados também oferece informações a respeito 

de: 

(1) heterogeneidade do ambiente: altitude, percentual de vegetação campestre 

natural (gramíneas e herbáceas) e superfícies de rocha exposta; 

(2) variáveis bioclimáticas: temperatura anual, temperatura máxima e mínima, 

isotermalidade, variação das temperaturas diária e anual, precipitação anual, 
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precipitação nos três meses mais chuvosos e secos, déficit hídrico e índice de 

aridez, obtidas em resolução espacial de 1km² no banco de dados WorldClim - World 

Climate Data (disponíveis em: www.worldclim.org/bioclim); 

(3) variáveis relacionadas ao substrato: classe de textura do solo baseada no 

percentual de areia presente, classe de fertilidade do solo baseada na porcentagem 

de bases no solo, capacidade de drenagem do solo, e capacidade de 

armazenamento de água no solo obtidas em resolução espacial de 1km² no banco 

de dados Harmonized World Soil Database v 1.2 (disponíveis em: www.fao.org). 

Em sua base de dados, Oliveira-Filho (2017) utilizou padrões de faixas de 

abrangência nas variáveis relativas ao solo, uma vez que o solo apresenta 

heterogeneidade e uma amostragem pontual poderia levar ao um valor errôneo 

quanto à composição total.  

Os dados acerca da porcentagem de uso de solo foram obtidos através do 

Projeto MapBiomas, que representa uma iniciativa multi-institucional para gerar 

mapas anuais de cobertura e uso do solo a partir de processos de classificação 

automática aplicada a imagens de satélite (MapBiomas, 2018). Os dados utilizados 

estão compreendidos na coleção 2.3, com resolução de 30m e cobertura referente 

ao ano de 2016 uma vez que este se aproxima da data da base de dados 

Neotroptree. 

Os dados de evapotranspiração real e potencial, e aridez foram obtidos através 

do CGIAR Consortium for Spatial Information (CGIAR-CSI) disponível em: 

www.cgiarcsi.community, e possuem resolução de 30 arc-segundos por pixel. O 

detalhamento das variáveis obtidas está disposto na Tabela 1. 
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Tabela 1. Detalhamento das variáveis analisadas. 

Sigla Variável Unidade Fonte 

AET Evapotranspiração potencial mm CGIAR-CSI 
PET Evapotranspiração real mm CGIAR-CSI 
TempAnn Temperatura anual média ºC NeoTropTree 
TempMax Temperatura máxima ºC NeoTropTree 
TempMin Temperatura mínima ºC NeoTropTree 
Isotherm Isotermalidade ºC NeoTropTree 
TDayRng Variação de temperatura diária ºC NeoTropTree 
TAnnRng Variação de temperatura anual ºC NeoTropTree 
PrecAnn Precipitação anual mm NeoTropTree 
PrecWetP Precipitação no período de chuvoso mm NeoTropTree 
PrecDryP Precipitação no período de secas mm NeoTropTree 

WD Déficit hídrico mm NeoTropTree 
AriIndex Índice de aridez % NeoTropTree 
Alt Altitude m NeoTropTree 
SurfRock Superfície rochosa % NeoTropTree 
SoilWtrStor Capacidade de armazenar água do solo % NeoTropTree 
RnkDrain Classe de drenagem do solo Class* NeoTropTree 
SoilFertClas

s 
Classe de fertilidade do solo Class* NeoTropTree 

SoilTexClas
s 

Classe de textura do solo Class* NeoTropTree 

GrassCover Vegetação campestre (gramíneas e herbáceas) % NeoTropTree 
Forest Área natural florestada % MapBiomas 
NatNoFores Área natural não-florestal % MapBiomas 
Urban Área urbana % MapBiomas 
Silvi Área de silvicultura % MapBiomas 
AgroPast Área de agropecuária % MapBiomas 
Water Área de corpos d'água % MapBiomas 

 

*Class – variável categórica 
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4.3. Análise de dados  

4.3.1. Diversidade alfa 

 

 

Figura 2. Fluxograma representando as etapas de criação e seleção do modelo 

empregado para análise dos efeitos da antropização sobre a diversidade alfa. 
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Para observar o efeito das variáveis sobre a riqueza de espécies na Mata 

Atlântica como um índice para os seus efeitos sobre a diversidade alfa, optamos 

pela elaboração de um modelo linear generalizado (GLM) da família Poisson. Sua 

elaboração segue o fluxograma a seguir (Figura 2). Embora as variáveis associadas 

à antropização sejam nossas variáveis de interesse, adicionamos as demais 

variáveis macroambientais em nosso modelo preditivo de modo que melhor reflita o 

ambiente estudado e suas interações. Modelos de regressão são muito úteis para 

analisar a relação linear direta ou inversa entre uma única variável de resposta 

(riqueza de espécies, neste caso) e uma ou mais variáveis explicativas (Zuur et al., 

2007).  

Primeiramente, para a seleção de variáveis a serem utilizadas, retiramos as 

variáveis preditoras com um alto valor de correlação com as demais (>0,7), desta 

forma, minimizamos o erro imbuído ao modelo. Para tal, identificamos as mesmas 

por meio de uma análise de correlação de Pearson no caso de variáveis não-

categóricas, e análise de correlação de Spearman para variáveis categóricas. Em 

seguida, criamos modelos lineares generalizados dos efeitos individuais de cada 

uma das variáveis aos quais submetemos ao critério de seleção de Akaike (AICc). 

 Este método ordena as melhores variáveis explicativas em relação à variável 

resposta riqueza de espécies das áreas amostradas. Sendo assim, a ordenação 

obtida seguindo o AICc foi utilizada para a permanência ou exclusão das variáveis 

correlacionadas. Portanto, dentre o conjunto de variáveis com alta correlação 

permaneceu a de melhor resposta ao AICc enquanto as demais foram excluídas 

(Figura 2A). As variáveis restantes foram unidas em um modelo saturado (i.e. 

contendo todas as variáveis selecionadas).com resposta à riqueza de espécies. 

Conforme exemplificado a seguir: 

 

Riqueza ~ variáveis ambientais + uso antrópico do solo 

 

Para a seleção de modelos, comparamos por AICc o modelo saturado criado 

com variações do mesmo após exclusão de cada uma das variáveis individualmente. 

Caso a exclusão de alguma variável apresente um melhor valor de ajuste ao AICc, 

um modelo alternativo sem estas variáveis será elaborado e testado via AICc em 

comparação ao modelo saturado para obtenção do melhor modelo explicativo, 
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adotando sempre o modelo com menor dAICc (Figura 2B). Alternativamente, caso 

nenhum modelo com exclusão de variável apresente valor melhor durante o critério 

de seleção de Akaike, utilizaremos o modelo saturado nas demais análises (Figura 

2C). 

O melhor modelo explicativo obtido teve seu valor de desvio-quadrado (D²) 

calculado como medida de ajuste uma vez que representa a porcentagem de desvio 

nulo explicada pelo desvio residual do modelo (Zuur et al., 2007) através da 

equação: 

 

𝐷2 =  
𝐷𝑛𝑢𝑙𝑜 − 𝐷𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐷𝑛𝑢𝑙𝑜
𝑥 100 

 

  

Os valores residuais do modelo foram analisados em relação à riqueza de 

espécies partindo do pressuposto de que os mesmos representam a relação entre 

variáveis resposta e a variável explicativa (diversidade de espécies) uma vez que os 

efeitos das demais variáveis preditoras foram contabilizadas (Concepción et al., 

2015). Ou seja, desta forma, é possível particionar o desvio explicado pelo modelo 

ao se observar o efeito de uma variável excluindo o efeito das demais variáveis 

empregadas. 

 

4.3.2. Diversidade beta  

Em ecologia, atribuir à diferença nos padrões de diversidade beta aos seus 

respectivos fenômenos biológicos é essencial para analisar a casualidade dos 

processos básicos da biodiversidade (Baselga, 2010). Assim, utilizamos matrizes de 

presença/ausência de espécies para analisar a diversidade beta entre as áreas 

através do índice de similaridade de Jaccard para sítios múltiplos (Baselga, 2013) 

totalizando 91379 observações. Esta análise resulta em uma matriz com valores 

entre zero e um indicando a dissimilaridade entre as áreas amostradas sendo 

representadas alta dissimilaridade por valores próximos a um. Para avaliar a 

similaridade, adotamos: 

 

 

(Zuur et al., 2007) 
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Similaridade = 1 - índice de dissimilaridade de Jaccard 

 

 Com o intuito de observar o padrão de similaridade das áreas amostradas e a 

distância entre as mesmas, foi realizada uma relação entre os valores de 

similaridade de Jaccard e a distância entre cada uma das amostras. 

A similaridade dos valores de diversidade de espécies foi testada através do 

teste de Mantel (Mantel, 1967) para avaliar o efeit de autocorrelação espacial. A 

autocorrelação espacial segundo Legendre (1993) pode ser caracterizada como a 

propriedade de variáveis aleatórias tomarem valores mais (em caso de correlação 

positiva) ou menos (correlação negativa) semelhantes do que esperado quando 

associados aleatoriamente a um par de observações devido a sua proximidade a 

outra observação. Este mesmo autor ainda exemplifica que a composição de 

espécies em uma dada localidade está mais relacionada a áreas próximas devido a 

processos bióticos tais como crescimento, reprodução, e migração, dentre outros. 

O teste de Mantel avalia se a variável de interesse está estruturada 

espacialmente (diversidade beta). Rochelle et al. (2015) elucida que, para tal, utiliza 

de valores de dissimilaridade entre os pares de dados e, é testado de forma simples 

onde analisa a correlação entre duas matrizes de distâncias numéricas (diversidade 

beta e distância entre pares). Quando esta correlação é significativa, aplica-se um 

teste parcial que considera novas variáveis (área de urbanização, silvicultura e 

agropecuária) possibilitando determinar se estas novas variáveis estão sendo 

controladas independentemente por outra variável espacialmente estruturada. 

Para obtenção da relação entre a similaridade de áreas com seu grau de 

antropização, as áreas estudadas foram separadas segundo suas porcentagens de 

área urbanizada. A separação dos graus de urbanização foi realizada através dos 

quartis dos valores de porcentagem de área urbana nos buffers amostrados. Desta 

forma, resultando na seguinte escala: valor 1 representando baixa intensidade de 

urbanização; valor 2 representando média-baixa intensidade de urbanização; valor 3 

representando média-alta intensidade de urbanização; e valor 4 representando alta 

urbanização (Tabela 2). Esta partição dos efeitos de antropização foi realizada 

primariamente com a taxa de área urbana pois ambiente urbano relaciona os dois 

maiores fatores de mudanças: o uso de solo e as alterações climáticas (Knapp et al., 

2012). 
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Tabela 2 – Discriminação da separação de graus de intensidade de áreas 
 urbanizadas através dos quartis dos valores amostrados 

 

Quartil Grau de antropização Área urbana (%)    

0 Nulo 0 
1 Baixo 0 - 0,6% 
2 Médio-Baixo 0,7 - 4,5% 
3 Médio-Alto 4,6 - 12,9% 
4 Alto 13 - 42% 

 

 

 

4.3.3. Pacotes estatísticos 

Os gráficos e análises estatísticas foram realizados em linguagem R com o 

programa R Studio (RStudio Team, 2018) através dos pacotes “bbmle” (Bolker e R 

Development Core Team, 2017) para as análises de critério de seleção de Akaike, 

“vegan” (Oksanen et al., 2019) e “car” (Fox e Weisbeg, 2019) para o teste de Mantel, 

e “betapart” (Baselga et al., 2018) para o índice de Jaccard. Para a realização das 

análises, as variáveis numéricas tiveram seus valores normalizados por logarítimo 

base 10 e, as variáveis com valores percentuais foram normalizadas através do 

arcoseno da raíz quadrada de seus valores. 
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5. Resultados 

Para a formulação do modelo, as variáveis foram submetidas ao critério de 

seleção de Akaike juntamente com um modelo de efeito nulo (Null). Desta forma, foi 

obtida a Tabela 3 contendo o ranqueamento das melhores variáveis explicativas em 

relação a riqueza das áreas estudadas. As mesmas tiveram seus valores 

comparados com as correlações entre variáveis de mesma natureza (Tabelas 4 e 5). 

As altas correlações (apresentadas em negrito) foram excluídas do modelo seguindo 

os valores de AICc de modo que apenas uma das variáveis se mantivesse. Desta 

forma as exclusões foram:  

(1) Área de agropecuária, devido a relação com área de florestas; 

(2) Índice de aridez, precipitação anual e precipitação nos meses mais secos 

devido a relação com evapotranspiração real; 

(3) Temperatura máxima e mínima devido à relação com a temperatura anual; 

(4) Variação de temperatura diária e isotermalidade devido à relação com 

precipitação nos meses mais secos.  

Não houve correlações altas entre as variáveis categóricas (tabela 4). 

Com as variáveis restantes foi elaborado um modelo preditivo que incluiu então 

as variáveis área de floresta natural, cobertura campestre (herbáceas e gramíneas), 

superfície de rocha exposta, capacidade de armazenamento de água no solo, 

altitude, evapotranspiração real e potencial, temperatura anual média, precipitação 

nos meses mais secos, variação de temperatura anual, déficit hídrico; e áreas 

urbanas, naturais não florestais, de silvicultura e de corpos d’água. 
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Tabela 3. Critério de Seleção de Akaike realizado em todas as variáveis para 

seleção de modelo. 

Variável AICc dAICc df Weight 

RnkDrain 17852.3 0.0 2 1 

Forest 18537.6 685.4 2 <0.001 

GrassCover 18737.0 884.7 2 <0.001 

AgroPast 18864.6 1012.3 2 <0.001 

SurfRock 18911.0 1058.7 2 <0.001 

Water 18974.6 1122.4 2 <0.001 

SoilWtrStor 19020.0 1167.8 2 <0.001 

Alt 19182.2 1330.0 2 <0.001 

AET 19185.6 1333.4 2 <0.001 

AriIndex 19229.0 1376.7 2 <0.001 

PET 19327.0 1474.7 2 <0.001 

PrecAnn 19394.2 1541.9 2 <0.001 

TempAnn 19467.2 1614.9 2 <0.001 

PrecDryP 19505.9 1653.6 2 <0.001 

PrecWetP 19523.4 1671.1 2 <0.001 

Urban 19523.7 1671.4 2 <0.001 

TempMax 19558.1 1705.8 2 <0.001 

SoilFertClass 19589.2 1736.9 2 <0.001 

TDayRng 19616.8 1764.6 2 <0.001 

TAnnRng 19653.9 1801.6 2 <0.001 

Isotherm 19725.8 1873.5 2 <0.001 

NatNoFores 19744.3 1892.0 2 <0.001 

SoilTexClass 19750.8 1898.5 2 <0.001 

Silvi 19757.8 1905.6 2 <0.001 

WD 19789.1 1936.9 2 <0.001 

TempMin 19798.0 1945.7 2 <0.001 

NULL 19810.1 1957.8 1 <0.001 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4. Resultado da correlação de Spearman em 
variáveis categóricas. 

 RnkDrain SoilFertClass SoilTexClass 

RnkDrain 1 0,226795907 0,408360011 

SoilFertClass 0,226795907 1 -0,025080341 

SoilTexClass 0,408360011 -0,025080341 1 
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Tabela 5. Resultado da correlação de Pearson em variáveis não categóricas. Valores maiores que 0,7 destacados em negrito. 
Ta  TempAnn TempMax TempMin Isotherm TDayRng TAnnRng PrecAnn PrecWetP PrecDryP AET PET WD 

TempAnn 1,00000 0,97510 0,94171 0,04531 -0,17638 -0,30543 -0,52586 -0,58186 -0,07678 -0,36211 0,58671 0,19983 
TempMax 0,97510 1,00000 0,88904 0,09586 -0,03872 -0,14239 -0,56811 -0,57035 -0,15462 -0,34923 0,67997 0,26835 

TempMin 0,94171 0,88904 1,00000 -0,11676 -0,41608 -0,53198 -0,43656 -0,58763 0,09867 -0,33277 0,36672 0,06164 
Isotherm 0,04531 0,09586 -0,11676 1,00000 0,77521 0,40914 -0,48679 -0,02791 -0,73645 -0,40289 0,68827 0,53629 
TDayRng -0,17638 -0,03872 -0,41608 0,77521 1,00000 0,88770 -0,26854 0,21024 -0,74486 -0,07406 0,66367 0,47897 
TAnnRng -0,30543 -0,14239 -0,53198 0,40914 0,88770 1,00000 -0,02093 0,33781 -0,53954 0,19990 0,45227 0,29593 
PrecAnn -0,52586 -0,56811 -0,43656 -0,48679 -0,26854 -0,02093 1,00000 0,79598 0,48658 0,82852 -0,65381 -0,70898 
PrecWetP -0,58186 -0,57035 -0,58763 -0,02791 0,21024 0,33781 0,79598 1,00000 -0,08595 0,70610 -0,29712 -0,39312 
PrecDryP -0,07678 -0,15462 0,09867 -0,73645 -0,74486 -0,53954 0,48658 -0,08595 1,00000 0,34078 -0,66816 -0,54990 
AET -0,36211 -0,34923 -0,33277 -0,40289 -0,07406 0,19990 0,82852 0,70610 0,34078 1,00000 -0,40132 -0,38024 
PET 0,58671 0,67997 0,36672 0,68827 0,66367 0,45227 -0,65381 -0,29712 -0,66816 -0,40132 1,00000 0,56453 
WD 0,19983 0,26835 0,06164 0,53629 0,47897 0,29593 -0,70898 -0,39312 -0,54990 -0,38024 0,56453 1,00000 
AriIndex -0,58929 -0,65263 -0,44957 -0,58997 -0,41907 -0,16206 0,96151 0,68960 0,58528 0,75607 -0,81700 -0,71811 
Alt -0,66386 -0,57554 -0,69428 0,43353 0,63167 0,60816 0,12304 0,44960 -0,38496 0,13014 0,05279 0,13328 
SoilWtrStor 0,01479 0,02364 -0,09931 0,16023 0,22068 0,21536 0,01270 0,02321 -0,04556 0,11369 0,12507 0,10567 
SurfRock -0,47682 -0,49571 -0,35630 -0,14025 -0,16136 -0,13493 0,25837 0,18876 0,20084 0,08314 -0,42280 -0,17811 
GrassCover 0,01970 -0,01774 0,04104 -0,16439 -0,22676 -0,19945 0,13237 0,00691 0,17889 0,11821 -0,18322 -0,10709 
Forest -0,34458 -0,37343 -0,20974 -0,47084 -0,36134 -0,17905 0,53364 0,25192 0,49175 0,47233 -0,54529 -0,35628 
NatNoFores 0,01519 -0,00837 0,00268 0,02975 -0,00978 -0,03954 -0,00209 0,01751 -0,03163 -0,01536 0,00225 -0,00077 
Water 0,22544 0,15608 0,25521 -0,20068 -0,32041 -0,32322 0,00836 -0,11261 0,10545 -0,04634 -0,12024 -0,14823 
Silvi -0,17827 -0,16366 -0,18557 0,09050 0,09029 0,06348 -0,01730 0,00463 -0,03038 0,02859 -0,06871 0,06657 
AgroPast 0,32506 0,37817 0,16279 0,55304 0,48807 0,30849 -0,51765 -0,19296 -0,54508 -0,44148 0,64591 0,38242 
Urban 0,06285 0,00309 0,14858 -0,23773 -0,33647 -0,31792 -0,03385 -0,13998 0,19876 -0,03163 -0,23456 -0,07651 
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Tabela 5 (Continuação). Resultado da correlação de Pearson em variáveis não categóricas. Valores maiores que 0,7 destacados em negrito. 

 AriIndex Alt 
SoilWtrSto

r SurfRock 
GrassCove

r Forest 
NatNoFore

s Water Silvi AgroPast Urban 

TempAnn -0,58929 -0,66386 0,01479 -0,47682 0,01970 -0,34458 0,01519 0,22544 -0,17827 0,32506 0,06285 

TempMax -0,65263 -0,57554 0,02364 -0,49571 -0,01774 -0,37343 -0,00837 0,15608 -0,16366 0,37817 0,00309 

TempMin -0,44957 -0,69428 -0,09931 -0,35630 0,04104 -0,20974 0,00268 0,25521 -0,18557 0,16279 0,14858 

Isotherm -0,58997 0,43353 0,16023 -0,14025 -0,16439 -0,47084 0,02975 -0,20068 0,09050 0,55304 -0,23773 

TDayRng -0,41907 0,63167 0,22068 -0,16136 -0,22676 -0,36134 -0,00978 -0,32041 0,09029 0,48807 -0,33647 

TAnnRng -0,16206 0,60816 0,21536 -0,13493 -0,19945 -0,17905 -0,03954 -0,32322 0,06348 0,30849 -0,31792 

PrecAnn 0,96151 0,12304 0,01270 0,25837 0,13237 0,53364 -0,00209 0,00836 -0,01730 -0,51765 -0,03385 

PrecWetP 0,68960 0,44960 0,02321 0,18876 0,00691 0,25192 0,01751 -0,11261 0,00463 -0,19296 -0,13998 

PrecDryP 0,58528 -0,38496 -0,04556 0,20084 0,17889 0,49175 -0,03163 0,10545 -0,03038 -0,54508 0,19876 

AET 0,75607 0,13014 0,11369 0,08314 0,11821 0,47233 -0,01536 -0,04634 0,02859 -0,44148 -0,03163 

PET -0,81700 0,05279 0,12507 -0,42280 -0,18322 -0,54529 0,00225 -0,12024 -0,06871 0,64591 -0,23456 

WD -0,71811 0,13328 0,10567 -0,17811 -0,10709 -0,35628 -0,00077 -0,14823 0,06657 0,38242 -0,07651 

AriIndex 1,00000 0,07412 -0,03405 0,33176 0,16993 0,58499 -0,00597 0,04149 0,01642 -0,60474 0,06311 

Alt 0,07412 1,00000 -0,07176 0,32910 -0,32806 0,04113 -0,03473 -0,38317 0,10003 0,06423 -0,19721 

SoilWtrStor -0,03405 -0,07176 1,00000 -0,54430 0,14272 -0,20517 0,00908 0,05347 0,02716 0,19844 -0,08555 

SurfRock 0,33176 0,32910 -0,54430 1,00000 -0,05299 0,36640 0,05812 -0,10778 0,17832 -0,37307 0,00268 
GrassCove
r 0,16993 -0,32806 0,14272 -0,05299 1,00000 0,05450 -0,00296 0,05118 0,19696 

-0,10236 
0,01409 

Forest 0,58499 0,04113 -0,20517 0,36640 0,05450 1,00000 -0,14148 -0,16311 -0,00475 -0,87781 -0,22626 
NatNoFore
s -0,00597 -0,03473 0,00908 0,05812 -0,00296 -0,14148 1,00000 0,37720 0,06483 

-0,15045 
0,00688 

Water 0,04149 -0,38317 0,05347 -0,10778 0,05118 -0,16311 0,37720 1,00000 -0,08799 -0,16989 0,27132 

Silvi 0,01642 0,10003 0,02716 0,17832 0,19696 -0,00475 0,06483 -0,08799 1,00000 -0,11484 -0,12507 

AgroPast -0,60474 0,06423 0,19844 -0,37307 -0,10236 -0,87781 -0,15045 -0,16989 -0,11484 1,00000 -0,06323 

Urban 0,06311 -0,19721 -0,08555 0,00268 0,01409 -0,22626 0,00688 0,27132 -0,12507 -0,06323 1,00000 
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Alternativamente, variações deste modelo saturado foram elaboradas através da 

exclusão individual de cada uma das variáveis. Estes modelos por sua vez foram 

comparados via AICc para a seleção do melhor modelo explicativo (Tabela 6A). 

Frente ao melhor desempenho dos modelos sem a média de temperatura anual, e 

valores de precipitação nos meses mais secos/úmidos perante o modelo saturado 

contendo as variáveis pré-selecionadas (Tabela 6B), foi estabelecido um modelo 

alternativo contemplando a exclusão destas. O modelo alternativo apresentou o 

melhor desempenho frente aos demais e, sendo assim, foi adotado para as demais 

análises. 

 

Tabela 6.  Comparação dos modelos preditivos via AICc 

 A AICc dAICc df weight   B AICc dAICc df weight 

(Excl) PrecWetP 13925.5 0.0 19 0.2976  Modelo alternativo 13925.0 0.0 17 0.2732 

(Excl) TempAnn 13925.9 0.4 19 0.2429  (Excl) PrecWetP 13925.5 0.5 19 0.2163 

(Excl) PrecDryP 13926.0 0.6 19 0.2258  (Excl) TempAnn 13925.9 0.9 19 0.1765 

Modelo saturado 13926.1 0.7 20 0.2121  (Excl) PrecDryP 13926.0 1.0 19 0.1641 

(Excl) SoilTextClass 13931.1 5.6 19 0.0180  Modelo saturado 13926.1 1.1 20 0.1542 

(Excl) NatNoFores 13935.5 10.0 19 0.0020  (Excl) SoilTextClass 13931.1 6.1 19 0.0131 

(Excl) Silvi 13935.8 10.3 19 0.0017  (Excl) NatNoFores 13935.5 10.5 19 0.0014 

(Excl) SurfRock 13953.7 28.3 19 <0.001  (Excl) Silvi 13935.8 10.8 19 0.0013 

(Excl) SoilWtrStor 13985.7 60.3 19 <0.001  (Excl) SurfRock 13953.7 28.7 19 <0.001 

(Excl) WD 13998.1 72.6 19 <0.001  (Excl) SoilWtrStor 13985.7 60.7 19 <0.001 

(Excl) SoilFertClass 14030.7 105.2 19 <0.001  (Excl) WD 13998.1 73.1 19 <0.001 

(Excl) PET 14040.2 114.7 19 <0.001  (Excl) SoilFertClass 14030.7 105.7 19 <0.001 

(Excl) Alt 14105.6 180.2 19 <0.001  (Excl) PET 14040.2 115.2 19 <0.001 

(Excl) Water 14122.3 196.8 19 <0.001  (Excl) Alt 14105.6 180.6 19 <0.001 

(Excl) RnkDrain 14214.2 288.8 19 <0.001  (Excl) Water 14122.3 197.3 19 <0.001 

(Excl) AET 14226.2 300.7 19 <0.001  (Excl) RnkDrain 14214.2 289.2 19 <0.001 

(Excl) Forest 14297.8 372.4 19 <0.001  (Excl) AET 14226.2 301.2 19 <0.001 

(Excl) Urban 14483.6 558.1 19 <0.001  (Excl) Forest 14297.8 372.8 19 <0.001 

(Excl) TAnnRng 14498.4 572.9 19 <0.001  (Excl) Urban 14483.6 558.6 19 <0.001 

(Excl) GrassCover 14518.2 592.8 19 <0.001  (Excl) TAnnRng 14498.4 573.4 19 <0.001 

NULL 19810.1 5884.6 1 <0.001  (Excl) GrassCover 14518.2 593.2 19 <0.001 

      NULL 19810.1 5885.1 1 <0.001 

 

Este modelo apresentou um valor de desvio quadrado equivalente a 35,6%. Os 

resultados da partição da variância explicada estão dispostos na figura 3 e tabela 7 

onde é possível observar a direção das relações entre as variáveis preditoras em 

relação a riqueza de espécies. As variáveis que apresentaram relação positiva com 

a riqueza foram: as áreas naturais não florestais, urbanas, naturais florestadas, além 

de evapotranspiração atual e potencial; altitude, capacidade de armazenamento de 
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água no solo, déficit hídrico, e superfície rochosa. Enquanto área de silvicultura e 

corpos d’água, cobertura de vegetação campestre, variação de temperatura anual, 

classe de drenagem, textura e de fertilidade do solo apresentaram uma relação 

negativa. Destas, o efeito de áreas de silvicultura e áreas naturais não florestais, e 

classe de textura do solo tiveram valores probabilísticos não significativos. 

 

Tabela 7. Coeficiente de determinação (R²) na partição da variância explicada do mo

delo e seus respectivos valores probabilísticos (p):  

 

Variável R²  p 

 NatNoFores 0,001 -  

 Silvi 0,0006 - 

 SoilTexClass 0,0019 - 

 SurfRock 0,012 * 

 SoilWtrStor 0,007 * 

 WD 0,01 * 
 
SoilFertClass 0,011 * 

 PET 0,096 ***  

 Alt 0,115 *** 

 Water 0,038 *** 

 RnkDrain 0,13 *** 

 AET 0,136 *** 

 Forest 0,07 *** 

 Urban 0,051 *** 

 TAnnRng 0,211 *** 

 GrassCover 0,09 *** 

 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘-’ 1 
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Figura 3. Análise de resíduos parciais do modelo preditivo. Linha de tendência 

evidenciada em azul 
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Figura 3 (continuação). Análise de resíduos parciais do modelo preditivo. Linha de 

tendência evidenciada em azul 
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Através dos valores obtidos pelo do índice de Jaccard usados para medir a 

similaridade entre a composição de espécies de cada par de áreas, obtivemos a 

relação da diversidade beta e da distância entre as áreas amostradas (Figura 4). De 

modo que a similaridade diminuiu de acordo com a distância entre as áreas. O efeito 

de autocorrelação espacial foi avaliado e demonstrou-se significativo (p < 0,001) 

para o teste de mantel total e parcial, envolvendo as variáveis de fator antrópico. 

Desta forma, a similaridade entre as áreas está correlacionada com a proximidade 

entre as áreas assim como a pelo efeito das variáveis de antropização utilizadas 

(área de silvicultura, agropecuária e urbanização). 

 

 

Figura 4. Relação entre similaridade da flora e distância entre as áreas.  

 

Após a separação das áreas conforme seus graus de urbanização, as áreas 

urbanizadas utilizadas neste estudo não demostraram perda de similaridade devido 

à distância, apenas as áreas sem urbanização (Figura 5). Ou seja, áreas 

urbanizadas são semelhantes entre si independente de sua distância espacial. 
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Figura 5. Discriminação da relação de similaridade e distância entre as áreas 

conforme seus graus de urbanização, representado pelas linhas de tendência de 

cada categoria. 
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6. Discussão 

Observamos os efeitos da antropização sobre a riqueza de espécies lenhosas 

através de um modelo preditivo no qual adicionamos variáveis relacionadas a 

antropização, clima, e habitat para melhor representatividade e predição do 

ambiente e, através do mesmo, pudemos explicar 35,6% da variação total da 

riqueza de espécies de plantas lenhosas. Este valor é condizente com os valores 

encontrados em trabalhos semelhantes (Pausas et al., 2003). 

Segundo McKinney (2008) a urbanização pode aumentar ou diminuir a 

riqueza de espécies dependendo de diversas variáveis, tais como o grupo 

taxonômico, escala espacial e intensidade de urbanização. Nossos dados 

demonstraram uma relação positiva quanto à resposta da riqueza de espécies em 

relação a porcentagem de área urbana. Wania et al. (2006) afirma que áreas 

urbanas de fato apresentam maior riqueza de espécies do que as áreas rurais ao 

redor.  

Mais de 80% da área de grandes centros urbanos é coberta por edifícios e 

calçadas, deixando apenas 20% de sua área total para vegetação (Blair e Launer, 

1997; McKinney, 2008). Em sua revisão, McKinney (2008) encontrou que para a 

maioria dos estudos com plantas (65%) a riqueza aumenta com uma urbanização 

intermediária e diminui em áreas de urbanização intensa. Tento em vista o escopo 

local dos trabalhos avaliados, o autor classificou como urbanização intermediária 

áreas com até 70% de urbanização, onde encontrou o pico em riqueza de espécies.  

Segundo Niemelä (1999) esta alta diversidade pode ser explicada pela alta 

heterogeneidade espacial encontrada em áreas urbanas, especialmente em grupos 

que requerem relativamente uma pequena área para suportar populações viáveis 

(plantas e insetos) (McKinney, 2008). Concepción e colaboradores (2016) afirmam 

que no caso de plantas, este aumento de riqueza se deve pela presença de 

espécies comuns, generalistas tais como plantas de estágio sucessional inicial pois 

estas são capazes de sobreviver bem no ambiente urbano. 

  Kowarik e Von der Lippe (2018) alertam que este aumento na riqueza pode 

mascarar outros problemas referentes ao ambiente urbano tais como mascarar a 

diminuição ou viabilidade de tamanhos populacionais. Duncan et al. (2011) 

exemplifica através de árvores que são capazes de viver por longos períodos e, 

mesmo que a população tenha se tornado inviável, alguns exemplares possam 
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persistir como populações artefatos alterando indicadores de diversidade alfa e/ou 

beta. Este tipo de viés pode ser testado futuramente em trabalhos com uma escala 

temporal. 

Este resultado não procedeu com nossa hipótese inicial de que a diversidade 

alfa apresentaria uma diminuição em áreas de maior urbanização devido à forte 

seleção causada neste ambiente.  Contudo, é importante ressaltar que o maior valor 

obtido para a porcentagem de área urbana foi de 42% e que, a base de dados 

utilizada tem como foco áreas de floresta, e não áreas urbanas. Desta forma a 

superfície urbana sob a qual realizamos nossas análises refletem áreas periurbanas 

diferentemente de estudos com foco em áreas urbanas tais como os avaliados por 

Mckinney (2008) pois estes avaliam grandes centros urbanos sob uma resolução 

espacial menor. 

Comparativamente, mesmo a maior porcentagem de área urbana avaliada em 

nosso estudo é, para McKinney (2008), ainda considerado um valor abaixo do 

intermediário e, desta forma entra em conformidade a relação positiva entre área 

urbana e riqueza de espécies demonstrada em seu estudo. Entretanto, enfatizamos 

que os resultados aqui apresentados consideram efeitos em uma escala regional 

mas que mantém o padrão observado em escala local. 

Outra variável utilizada para avaliar a antropização que obtivemos foi a de 

áreas de porcentagem de áreas de agropecuária, tendo em vista que as porções de 

Mata Atlântica que foram modificadas pela ação humana são tipicamente 

agromosaicos e áreas de pastagem (Ribeiro et al., 2011). Contudo, esta variável foi 

excluída do modelo pela sua alta correlação negativa com as áreas de florestas 

(87%), que por sua vez, exemplifica esta substituição. As áreas de florestas 

apresentaram uma relação positiva em relação à riqueza associada não somente a 

menor agropecuária, mas também com a relação positiva da altitude perante a 

riqueza. Tabarelli et al. (2010) afirma que há uma diferença no gradiente de 

preservação de floresta nativa em relação aos diferentes estratos altitudinais. 

Maiores altitudes (>1200m) possuem mais de 20% de sua cobertura original, 

chegando a 40% em altitudes maiores que 1600 metros, ao passo que altitudes 

entre 400 e 800 metros apresentem por volta de apenas 10% de sua floresta 

original. 

Além disto, áreas deflorestadas e sua decorrente fragmentação de áreas 

verdes dificultam a persistência de diversas espécies onde ocorre, por exemplo, a 
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substituição de espécies vegetais com polinizadores específicos. Desta forma, o 

próprio ambiente torna-se mais vulnerável aos impactos de variações climáticas 

(Scarano e Ceotto, 2015).    

Ainda referente à antropização, avaliamos o efeito das áreas de silvicultura. 

Estas estão em constante crescimento na região sudeste da Mata Atlântica, 

sobretudo no estado de São Paulo através de plantações de Eucalyptus spp. 

(Ribeiro et al., 2011). Diferentes abordagens são realizadas no processo de 

silvicultura, e sua presença em áreas de Mata atlântica já foi observada atuando 

tanto de forma positiva (Fonseca et al., 2009) quanto negativa em relação a riqueza 

de espécies (Zurita et al., 2006). Nosso modelo apresentou um baixo efeito negativo 

quanto à presença de áreas de silvicultura, porém de sem valor significativo.  

Quanto as demais variáveis empregadas relativas ao ambiente, observamos 

uma resposta de maior riqueza através de uma alta evapotranspiração real e 

potencial, e a uma menor variação de temperatura anual. Estes resultados indicam 

uma preferência de ocorrência de espécies em ambientes com alta umidade no ar, e 

baixa sazonalidade. A baixa capacidade de drenagem do solo mostrou-se favorável, 

juntamente com uma alta capacidade de armazenamento de água. Estes valores 

podem indicar por uma possível relação com a manutenção de nutrientes no solo. 

Uma vez que uma menor capacidade de drenagem diminui a lixiviação e aumenta 

também a retenção de nutrientes disponíveis neste ambiente.  

O efeito de áreas naturais não florestais demostrou um valor probabilístico 

não significativo e valor explicativo individual de apenas 0,1% em relação ao modelo. 

É possível que estes valores reflitam a pouca representatividade das áreas naturais 

não florestais uma vez que computaram um valor máximo de apenas 3% da área do 

buffer amostrado.  

A porcentagem de áreas de corpos d’água no ambiente apresentou uma 

correlação negativa com a riqueza. Marques e colaboradores (2009) afirmam que a 

Mata Atlântica possui um regime hidrológico que varia desde áreas bem drenadas a 

paisagens rasas sujeitas a inundações. Em seu estudo, observaram a dinâmica de 

riqueza de espécies de árvores ao longo de dezesseis anos em áreas de alta e 

baixa drenagem e concluíram que embora a área de inundação avaliada tivesse 

uma maior riqueza inicial houve declínio durante o período do estudo. Marques e 

colaboradores (2009) ainda propuseram que uma provável explicação a este padrão 
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seja a de que inundações frequentes induzem um maior distúrbio que reduzem 

oportunidades de exclusão competitiva das demais espécies. 

A porcentagem de vegetação campestre (gramíneas e herbáceas) 

representou uma relação negativa em relação à diversidade de árvores. A 

abundância de gramíneas pode inibir a capacidade de regeneração da mata através 

da diminuição do recrutamento e crescimento de sementes (Drábek et al., 2007). 

Além disto, áreas que sofrem efeito de corte raso (clear-cutting), técnica utilizada por 

indústria madeireira, aumentam o ciclo do nitrogênio e liberam íons de alumínio 

(Drábek et al., 2007) levando a um aumento no número de gramíneas.  

Muitas características gerais das comunidades vegetais, tal qual a riqueza, 

estão potencialmente relacionadas a características edáficas (Huston, 1980). Desta 

forma, avaliamos a classe de textura do solo, pois a mesma pode facilitar a 

penetração de sementes para a germinação, crescimento de raízes e aeração 

conforme sua composição, medida em porcentagem de areia (Abdulazees, 2017; 

Bocchese et al., 2008). Entretanto a mesma não demonstrou valores significativos 

referente à riqueza de espécies na área avaliada. Por sua vez a classe de fertilidade 

do solo, avaliada segundo a porcentagem de saturação de bases no solo (Oliveira-

filho, 2017), onde apresentou uma maior riqueza em solos mais acidificados. 

Segundo Huston (1980) este padrão de maior riqueza em solos de baixa fertilidade é 

comumente observado. 

E por fim, observamos ambientes com afloramentos rochosos. Nas áreas 

estudadas o estabelecimento de plantas lenhosas nesta região mostrou-se favorável 

uma vez que ambos, a superfície de rocha exposta e o déficit hídrico, apresentaram 

relação positiva com a riqueza. Estes afloramentos representam para comunidades 

de plantas, em geral, características limitantes como baixa disponibilidade de água e 

solos pobres. Ao mesmo tempo em que a heterogeneidade da superfície representa 

oportunidade para o estabelecimento e coexistência de diferentes plantas (Do 

Carmo e Jaboci, 2015).  

Por sua vez, a diversidade beta representada pelo efeito sobre a similaridade 

ao longo da Mata Atlântica da região sudeste do Brasil apresentou uma relação 

negativa conforme o aumento da distância, ou seja, conforme a distância entre as 

áreas aumenta, menor foi a similaridade entre elas. 

Este padrão era esperado com base no efeito de autocorrelação espacial. 

Confirmou-se que há uma dependência da similaridade quanto a distância das 



47 
 

áreas. A interdependência destes valores frente as variáveis de antropização (áreas 

de agropecuária, silvicultura e urbanas) também se mostrou significativa, sugerindo 

uma forte correlação independente do gradiente espacial. Ou seja, áreas com maior 

similaridade quanto aos graus de antropização também apresentaram maior 

similaridade em suas composições. 

Sendo assim, analisamos as áreas frente ao seu grau de urbanização com 

base nos valores de seus quartis, onde teorizamos que um maior grau de 

urbanização aumentaria a similaridade entre as áreas, portanto, diminuindo 

diversidade beta. Contudo, observamos que a diminuição da similaridade em áreas 

mais distantes se manteve apenas em áreas sem urbanização. A partir do menor 

grau de urbanização constatado, a similaridade entre as áreas se mantém, de modo 

que a distância não mais ofereça um efeito negativo.  

Este padrão de alta similaridade em áreas urbanas é muito observado em 

estudos que consideram o efeito de homogenização biótica. Este efeito considera a 

substituição de espécies nativas por espécies exóticas e já foi observado em 

diversos grupos taxonômicos, incluindo plantas (Olden et al., 2004; Rooney et al., 

2004). Entretanto nosso trabalho não considera a introdução de espécies ou 

substituição de espécies, uma vez que a base de dados Neotroptree atue apenas 

com espécies nativas. 

Desta forma, enfatizamos que os resultados obtidos alertam para um efeito 

homogenizador quanto a comunidade vegetal pela urbanização independente da 

introdução de espécies que se mantém independente da distância entre os pares de 

áreas amostradas. Isto pois áreas urbanas possuem seu ambiente físico semelhante 

uma vez que são construídas para atender as necessidades de apenas uma 

espécie, a nossa (McKinney, 2006). Sendo assim, oferecendo filtros ecológicos 

fortes e específicos para as espécies. 

Consequentemente, a homogenização biótica se expande uma vez que as 

espécies capazes de sobreviver neste ambiente urbano são também semelhantes 

ao redor do globo (McKinney, 2006). De fato, Duncan et al. (2011) evidenciam a 

presença de tais filtros seletivos ao afirmar que em locais urbanizados há uma forte 

seleção, por exemplo, para espécies de plantas mais altas e com sementes mais 

pesadas. Além disto, Gilbert (1989) destaca que a mudança no pH de solos urbanos 

devido ao uso de materiais tais como concreto promovem o crescimento de plantas 

que requerem solos com pH alto. 
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 Por fim, Scarano e Ceotto (2015) sumarizam a importância da manutenção 

de áreas e recursos naturais pois, dentro do domínio Mata Atlântica, seu declínio 

está associado com a vulnerabilidade social perante impactos climáticos. Isto pois a 

diversidade sustenta serviços ecossistêmicos tais como produção de alimentos, 

estabilidade climática, de solos e reservatórios de água. 
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7. Conclusões 

Procuramos abordar a seguinte questão: como a proximidade com áreas 

antropizadas está afetando a diversidade? Para tal, abordamos dois aspectos da 

diversidade: a riqueza de espécies e a similaridade entre áreas como medidas para 

a diversidade alfa e beta, respectivamente.  

Ao longo deste trabalho teorizamos que os efeitos da antropização sobre a 

diversidade alfa seria negativo. Das três variáveis utilizadas para observar este 

efeito, apenas a porcentagem de área de agropecuária mostrou-se verdadeira para 

esta hipótese. Enquanto a porcentagem de área de silvicultura não demonstrou 

efeito significativo, e a porcentagem de área urbana apresentou uma relação 

positiva. 

 Contudo, com base na porcentagem máxima de representatividade de área 

urbanizada encontrada, entendemos que o real efeito apresentado através do 

modelo preditivo é, de fato, referente a um grau intermediário de urbanização. Este, 

condiz com o observado na literatura em escalas locais, desta forma, evidenciamos 

que o mesmo se mantém em uma escala regional.  

Em relação à diversidade beta, observamos um decréscimo em seus valores 

conforme o aumento da distância entre as áreas avaliadas. Após a separação dos 

graus de intensidade de urbanização, observamos um grande aumento na 

similaridade que se manteve independente da distância, conforme propusemos. 

A perda de biodiversidade ameaça importantes processos e serviços 

ecossistêmicos. Demonstramos aqui que a urbanização pode estar afetando a 

diversidade não apenas em uma escala mais ampla do que a comumente abordada 

em estudo de ecologia urbana, mas também pode atuar como um agravante para o 

efeito de homogenização biótica independente da influência de espécies exóticas 

e/ou introduzidas. Tendo em vista que a homogenização biótica foi observada em 

diversas localidades ao redor do mundo, estas implicações devem ser levadas em 

consideração para a preservação não apenas do bioma Mata Atlântica aqui 

estudado, como nos demais sobretudo em tempos de flexibilização no rigor de leis 

ambientais 
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9. Apêndice 

O script utilizado no software R para as análises pode ser observado a seguir: 

data1 = read.csv("TranfData.csv", header=TRUE , sep = ";", dec=",") 

#I will try to exclude some variables according to AICC 

 

test00 = glm(TRich~1, data = data1, family = "poisson") 

test01 = glm(TRich~TempAnn, data = data1, family = "poisson") 

test02 = glm(TRich~TempMax, data = data1, family = "poisson") 

test03 = glm(TRich~TempMin, data = data1, family = "poisson") 

test04 = glm(TRich~Isotherm, data = data1, family = "poisson") 

test05 = glm(TRich~TDayRng, data = data1, family = "poisson") 

test06 = glm(TRich~TAnnRng, data = data1, family = "poisson") 

test07 = glm(TRich~PrecAnn, data = data1, family = "poisson") 

test08 = glm(TRich~PrecWetP, data = data1, family = "poisson") 

test09 = glm(TRich~PrecDryP, data = data1, family = "poisson") 

test10 = glm(TRich~AET, data = data1, family = "poisson") 

test11 = glm(TRich~PET, data = data1, family = "poisson") 

test12 = glm(TRich~WD, data = data1, family = "poisson") 

test13 = glm(TRich~AriIndex, data = data1, family = "poisson") 

test14 = glm(TRich~Alt, data = data1, family = "poisson") 

test15 = glm(TRich~RnkDrain, data = data1, family = "poisson") 

test16 = glm(TRich~SoilWtrStor, data = data1, family = "poisson") 

test17 = glm(TRich~SoilFertClass, data = data1, family = "poisson") 

test18 = glm(TRich~SurfRock, data = data1, family = "poisson") 

test19 = glm(TRich~SoilTexClass, data = data1, family = "poisson") 

test20 = glm(TRich~GrassCover, data = data1, family = "poisson") 

test21 = glm(TRich~Forest, data = data1, family = "poisson") 

test22 = glm(TRich~NatNoFores, data = data1, family = "poisson") 

test23 = glm(TRich~Water, data = data1, family = "poisson") 



58 
 

test24 = glm(TRich~Urban, data = data1, family = "poisson") 

test25 = glm(TRich~Silvi, data = data1, family = "poisson") 

test26 = glm(TRich~AgroPast, data = data1, family = "poisson") 

 

#test 15, 17, 19. são categóricos e foram excluídos da PCA acima, e da correlação 

pois precisam de correlação n-parametrica 

AICctab(test00, test01, test02, test03, test04, test05, test06, test07, test08, test09, 

test10, test11, test12, 

        test13, test14, test15, test16, test17, test18, test19, test20, test21, test22, 

test23, test24, test25, 

        test26, base = T, weights = T, delta = T) 

 

# correlation 

cor(datasamp[4:27]) 

Correlação<- cor(datasamp[4:27]) 

#write.csv2(Correlação, "Correlacao_non_categ") 

 

# Highest AICc Score Variable / deleted due to high correlation 

# Forest/ Agropast 

# Grass, SurfRock, water, soilwtrstr, 

# Alt / TempMin 

# AET / PrecAnn, AriIndex, PrecWet 

# PET/ AriIndex 

# TempAnn / Tmax, tMin 

# PrecDryP / Isotherm, TDayRng 

# #####PrecWetP / PrecAnn 

# TAnnRng / TdayRng,  

# WD / PrecAnn, AriIndex 

 

#Spearman because they are categorical 

cor(data1[27:29], method=c("spearman")) 

CorrelacaoCateg<- cor(data1[27:29], method=c("spearman")) 
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#write.csv2(CorrelacaoCateg, "Correlacao_categ") 

#no strong correlations between RankDrain SoilfertClass and SoilTextClass 

 

#i'm doing it again with all the remaining variables to know the order they appear in 

the model 

AICctab(test00, test01, test06, test08, test09, test10, test11, test12,test14, test15, 

test16, 

        test17, test18, test19, test20, test21,  test22,  test23,  test24,  test25, 

        base = T, weights = T, delta = T) 

 

#Therefore, the selected variables are (in AICc Order): 

# RankDrain (15), Forest (21), GrassCover (20), SurfRock(18), Water(23), 

SoilwtrStr(16), Alt(14), AET(10), PET(11), TempAnn(1), Tempann(1),  

# PrecDry(9), PrecWetP(8),  Urban(24),  SoilFertClass(17), TannRng(6), 

NatNoFores(22), SoilTextClass(19), Silvi(25), WD(12), 

 

####################### 

## Variables Exploration ## 

####################### 

 

#Now, I will perform a saturated model AICC with these variables 

SatMod= 

glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt+AET+P

ET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+

SoilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

AICctab(SatMod, test00, base = T, weights = T, delta = T)  

#The model is better then null effect model. Now I'll try excluding each variable at a 

time 

 

#-RnkDrain 

Excl00=glm(TRich~Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt+AET+PE

T+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+S

oilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-forest 
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Excl01=glm(TRich~RnkDrain+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt+AET+

PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores

+SoilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-GrassCover 

Excl02=glm(TRich~RnkDrain+Forest+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt+AET+PET+

TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+SoilT

exClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-SurfRock 

Excl03=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+Water+SoilWtrStor+Alt+AET+PE

T+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+S

oilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-Water 

Excl04=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+SoilWtrStor+Alt+AET+

PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores

+SoilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-SoilWtrStor 

Excl05=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+Alt+AET+PET+

TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+SoilT

exClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-Alt 

Excl06=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+AE

T+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFor

es+SoilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-AET 

Excl07=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFore

s+SoilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-PET 

Excl08=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFore

s+SoilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-TempAnn 

Excl09=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+Soi

lTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-PrecDryP 



61 
 

Excl10=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+Soi

lTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-PrecWetP 

Excl11=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+Soil

TexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-Urban 

Excl12=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores

+SoilTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-SoilFertClass 

Excl13=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+TAnnRng+NatNoFores+SoilTe

xClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-TAnnRng 

Excl14=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+NatNoFores+Soi

lTexClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-NatNoFores 

Excl15=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+SoilT

exClass+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson")  

#-SoilTexClass 

Excl16=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatN

oFores+Silvi+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-Silvi 

Excl17=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatN

oFores+SoilTexClass+WD, data = data1, family = "poisson") 

#-WD 

Excl18=glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt

+AET+PET+TempAnn+PrecDryP+PrecWetP+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatN

oFores+SoilTexClass+Silvi, data = data1, family = "poisson") 

   

#The comparison between these models with excluding variables 
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AICctab(SatMod, test00, Excl00, Excl01, Excl02, Excl03, Excl04, Excl05, Excl06, 

Excl07, Excl08, Excl09, Excl10, Excl11, Excl12, Excl13, Excl14, Excl15, Excl16, 

Excl17, Excl18, base = T, weights = T, delta = T)  

 

#The models without TempAnn, PrecWetP and PrecDPry (Excl09, 10 and 11) are 

better than the saturated one, so they're going to be excluded. 

SatMod02<- 

glm(TRich~RnkDrain+Forest+GrassCover+SurfRock+Water+SoilWtrStor+Alt+AET+P

ET+Urban+SoilFertClass+TAnnRng+NatNoFores+SoilTexClass+Silvi+WD, data = 

data1, family = "poisson")  

#I will compare the new one with the previous models 

#The comparison between these models with excluding variables 

AICctab(SatMod, SatMod02, test00, Excl00, Excl01, Excl02, Excl03, Excl04, Excl05, 

Excl06, Excl07, Excl08, Excl09, Excl10, Excl11, Excl12, Excl13, Excl14, Excl15, 

Excl16, Excl17, Excl18, base = T, weights = T, delta = T)  

 

#It's the best one. 

summary(SatMod02) 

#D² = 35,58% 

#D² = ((Dnull-Dresd)/Dnull *100) 

 

x11()  #opens a window for the plots 

library(car) 

crPlots(Excl15)  #plot of partial residuals 

 

#Now i will extract the parcial residues of the model and plot it as a matrix 

rparm = as.data.frame(residuals(SatMod02, type = "partial")) # matrix of partial 

residuals 

 

#Partition of the explained deviance 

summary(lm(rparm$RnkDrain~data1$RnkDrain)) #0,13 

summary(lm(rparm$Forest~data1$Forest))  #0,07 

summary(lm(rparm$GrassCover~data1$GrassCover)) #0,09 

summary(lm(rparm$SurfRock~data1$SurfRock)) # 0,012 
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summary(lm(rparm$Water~data1$Water)) #0,038 

summary(lm(rparm$SoilWtrStor~data1$SoilWtrStor)) #0,007 

summary(lm(rparm$Alt~data1$Alt)) #0,115 

summary(lm(rparm$AET~data1$AET)) #0,136 

summary(lm(rparm$PET~data1$PET)) #0,096 

summary(lm(rparm$Urban~data1$Urban)) #0,051 

summary(lm(rparm$SoilFertClass~data1$SoilFertClass)) #0,011 

summary(lm(rparm$TAnnRng~data1$TAnnRng)) #0,211 

summary(lm(rparm$NatNoFores~data1$NatNoFores)) #0,001 

summary(lm(rparm$Silvi~data1$Silvi)) #0,0006 

summary(lm(rparm$WD~data1$WD)) #0,010 

#sum of the explained Var. 97,86% 

 

#################################### 

## Jaccard Index with Baselga Correction ## 

################################### 

 

#install.packages("betapart") #for beta.pair 

library("betapart") 

#Creating an object with the main matrix of species presence 

SppMatrix<-read.csv2("SppClean.csv", sep = ";") 

 

#Creating a data frame selecting the data without the spps names 

#This is done due to an error while reading the whole file. 

df1<-data.frame(SppMatrix[,2:3240])  

 

#betapair creates 3 different distance matrices 

#To check them and their differences, F1 on "beta.pair" opens the help window. 

#The object 'A'comprises all of them. 

a<-beta.pair(df1, index.family = 'jaccard') 
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#When viewing 'A' there is the possibility of choosing only one of the matrices. 

#The one I'm looking for is "beta.jac" 

#Opening it gives me the following code: a[["beta.jac"]] 

#Now I will use it to create "b", an object that comprises only the wanted matrix 

b<-a[["beta.jac"]] 

class(b) #shows the format of the object 

 

#"b" was classifyed as a "dist" file. I am going to transform it on a matrix to export 

c<-as.matrix(b) 

class(c) #Checking it only 

#c 

 

#to transform the values into similarity I’ll you it as (1-value). Since it is given as 

dissimilarity in a 0-1 scale 

#Creating a file  

#write.csv (c, "JacBasel.csv") 

 

################### 

### Mantel test ### 

################### 

 

#BETAPART 

library(betapart) 

 

Spp<-read.csv2("C:/Users/Pedro 

Monteiro/Desktop/JaccardWBaselga/SppClean.csv") 

Sppdist<-beta.pair(Spp[2:3239], index.family="jac")  # Matriz de Diversidade beta - 

Jaccard 
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m.sim <- as.matrix(Sppdist$beta.jtu) #dist dissimilarity matrix accounting for spatial 

turnover, measured as the turnoverfraction of Jaccard pair-wise dissimilarity - 

Jaccard 

m.sne <- as.matrix(Sppdist$beta.jne) #vdist object, dissimilarity matrix accounting for 

nestedness-resultant dissimilarity, measured as the nestedness-fraction of Jaccard 

pair-wise dissimilarity - Jaccard 

m.jac <- as.matrix(Sppdist$beta.jac) #dist object, dissimilarity matrix accounting for 

beta diversity, measured as Jaccard pair-wise dissimilarity - Jaccard 

 

#se quiser salvar como matriz 

write.csv(m.jac, "jac.csv") 

write.table(m.jac, "jac.txt") 

 

#MANTEL TEST 

library(vegan) 

 

Var<-read.csv2("C:/Users/Pedro Monteiro/Desktop/Mantel/AntropVariables.csv") 

#using anthropization variables (silvi,urban and agropast) 

Coord<-read.csv2("C:/Users/Pedro Monteiro/Desktop/Mantel/CoordData.csv") 

 

Vardist<-vegdist(Var[2:4], method="euclidean") 

Coorddist<-vegdist(Coord[2:3], method="euclidean") 

 

mantel(m.jac, Coorddist, method="pearson", permutations=999) 

mantel.partial(m.jac, Vardist, Coorddist, method="pearson", permutations=999) 

 

 

 

 


