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RESUMO 

 

Simulação computacional para populações em ambientes fragmentados: estudo 

de caso com o macaco-prego-de-crista, Sapajus robustus. 

 
KEESEN, F.1 PINHEIRO, C.F.12, ARASHIRO, E.1,2 MARTINS3,W.P. 
 1 Programa de Pós Graduação em Ecologia de Biomas Tropicais, Universidade Federal de Ouro Preto, MG, 
Brasil. 2 Departamento de Física, Universidade Federal de Ouro Preto, MG, Brasil.  3Universidade Estadual  
de Montes Claros, MG, Brazil 

 

Modelos computacionais têm sido comumente utilizados para simular sistemas complexos 

tais como a dinâmica de comunidades biológicas. O estudo de populações sujeitas ao 

fenômeno de perda e fragmentação do habitat, transformação de áreas contínuas em áreas 

pequenas, geralmente circundada por matrizes antrópicas, tem sido o foco de muitos estudos 

dentro do âmbito da conservação. Assim, o objetivo do presente estudo foi desenvolver um 

modelo computacional, a partir da modificação do reconhecido Penna Model de 

envelhecimento biológico, a fim de se avaliar o comportamento de populações sujeitas aos 

efeitos de ambientes fragmentados, modelo denominada "Modelo Penna de Fragmentação". 

Como objeto de estudo foram utilizados os dados biológicos do macaco-prego-de-crista, 

espécie de primata (Sapajus robustus) ameaçada de extinção, cuja distribuição geográfica 

dentro do bioma Mata Atlântica se insere no cenário de intensa fragmentação do habitat. Foi 

realizada uma classificação de uso e ocupação do solo - utilizando técnicas de processamento 

digital de imagens e geoprocessamento - em uma área contida dentro da distribuição 

geográfica de S. robustus, a fim de se obter um panorama da estrutura da paisagem na qual a 

espécie está inserida. As simulações do modelo evidenciaram o comportamento 

demográfico esperado em função de três principais aspectos que acometem populações 

sujeitas a perda e fragmentação do habitat: tamanho populacional efetivo, área e 

conformação dos fragmentos e os efeitos deletérios devido à baixa variabilidade 

genética, considerando populações pequenas e isolados. A análise da paisagem revelou 

que a região apresenta-se com uma composição fragmentada, com predominância de 

matrizes antrópicas bem como classes de regeneração da paisagem que não são capazes 

de abrigar populações viáveis de Sapajus robustus. A classificação servirá, ainda, de 

subsídio para a continuidade da simulação do modelo considerando população e espaço 

geográfico, na expectativa de gerar uma ferramenta capaz de demonstrar o 

comportamento de populações no tempo real e futuro, servindo de auxílio para ações de 

conservação e manejo.  
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Palavras-chave: Fragmentação do habitat, Sapajus robustus, Penna Model, modelagem, 

rede, classificação, paisagem. 

ABSTRACT 

 

Computational models have been commonly used for simulating complex systems such as the 

dynamics of biological communities. The study of populations subject to the phenomenon of loss 

and fragmentation of habitat, transforming continuous areas into small areas, usually 

surrounded by anthropogenic matrices, has been the focus of many studies within the scope of 

conservation. The objective of this study was to develop a computer model by introducing 

modifications to the renowned Penna Model for biological aging, in order to evaluate the 

behavior of populations subjected to the effects of fragmented environments. As an object of 

study, it was used biological data of the robust tufted capuchin (Sapajus robustus), an 

endangered primate species whose geographical distribution within the Atlantic Forest is part of 

the backdrop of intense habitat fragmentation. It was also carried out a classification of the use 

and occupation of land -using techniques of digital image processing and GIS - in an area 

contained within the geographic distribution of S. robustus in order to obtain an overview of the 

structure of the landscape in which the species is inserted. The simulations showed the expected 

behavior based on three main aspects that affect populations subject to habitat loss and 

fragmentation: the effective population size, area and conformation of the fragments and the 

deleterious effects due to low genetic variability, considering small and isolated populations. The 

landscape analysis revealed that the region has become fragmented, with predominance of of 

anthropogenic matrices and classes regeneration of the landscape incapable to support viable 

populations of Sapajus robustus. The landscape classification will also allow continue and further 

to improve the model simulation, considering population and geographical area. With the 

expectation of generating a tool to demonstrate the population behavior in real time and future, 

serving as an aid to management and conservation policies and actions. 

Key words: Habitat fragmentation, Sapajus robustus, Penna Model, modeling, lattice, 

classification, landscape. 
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Homozigoto Indivíduo com duas cópias do mesmo alelo 

Seleção Natural 

Processo evolutivo onde características favoráveis 
hereditárias são passadas para as gerações futuras em 
detrimento as menos favoráveis e, consequentemente, 
menos adaptáveis. 

Tamanho Populacional Efetivo  

Tamanho de uma população idealizada capaz de manter a 
diversidade genética - gerar a mesma quantidade de 
endogamia ou variância nas frequências alélicas como a 
observada na população sob consideração. 
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 Perda e fragmentação do habitat 

 

A fragmentação e consequente perda de habitat é considerada uma das maiores causas 

da perda da biodiversidade dos ambientes naturais (FAHRIG, 2003; GIBSON et al., 2011; 

VITOUSEK, P.M., MOONEY, H.A., LUBCHENCO, J., MELILLO, 1993). Pode ser definida, 

conceitualmente, como um processo ecológico no qual uma mancha de habitat contínua 

é dividida em pedaços cercados por uma matriz alterada, capaz de reduzir o valor da 

paisagem para uma ou mais espécies (LORD; NORTON, 1990). 

 

Historicamente é possível dizer que a concepção primeira de habitat fragmentado surgiu 

com MacArthur & Wilson (1967) com a famosa teoria de Biogeografia de Ilhas. Embora a 

teoria não tenha tido como foco a fragmentação de habitat, serviu como base para as 

discussões aprofundadas sobre o tema. Portanto, mesmo que as características das ilhas 

formadas evolutivamente se distingam das unidades de paisagem formadas por 

distúrbios humanos, as premissas da teoria permeiam ambas: i) Ilhas maiores 

apresentam maior riqueza de espécies do que ilhas menores; ii) ilhas mais distantes de 

uma população continental têm menor riqueza de espécies do que ilhas mais próximas, 

uma vez que existem menos eventos de colonizações líquidas; iii) as espécies nas ilhas 

mudam com o tempo (MACARTHUR & WILSON, 1967).  

 

Lovejoy (2006) argumenta que a fragmentação do habitat, um fenômeno global e 

crescente, teria consequências na sustentabilidade dos ecossistemas em todo o planeta.  

Alterar a sustentabilidade de um ecossistema corresponderia aos efeitos adversos nas 

relações ecológicas, advindas de modificações ocorridas na paisagem em função da 

fragmentação.   

 

De acordo com (GASCON & LOVEJOY (1999),  METZGER  (2000) e HU et al. (2012) a 

estrutura da paisagem de um habitat fragmentado, tamanho, grau e tempo de 

isolamento do fragmento, associada à sua composição fisionômica e ao tipo de matriz 

em que está inserido, determinam a magnitude dos processos ecológicos. Fragmentos 

pequenos em uma matriz não permeável comumente sofrem alterações negativas na 

composição e na riqueza de espécies (CROOKS, 2002; DEBINSKI; HOLT, 2000; QUINN; 
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HARRISON, 1988). Algumas espécies são incapazes de se deslocar de um fragmento a 

outro quando esses estão inseridos em uma matriz aberta (PARDINI, 2004; ROCHA; 

PASSAMANI; LOUZADA, 2011), fazendo com que as matrizes funcionem como filtros 

para o movimento de muitas espécies (GASCON; LOVEJOY, 1999; LAURANCE, 1997; 

LAURANCE et al., 2002; UMETSU; PAUL METZGER; PARDINI, 2008). Isso leva, por 

exemplo, a extinções locais (BURKEY; REED, 2006; FAHRIG, 2002; WILCOX; MURPHY, 

1985) bem como a distúrbios em relações clássicas como a de predador-presa 

(SCHNEIDER, 2001; STROHM; TYSON, 2009). 

 

É possível citar também o chamado "efeito de borda", que pode ser caracterizado como o 

aumento inversamente proporcional da borda em relação à área do fragmento. Esse 

causa alterações nas condições bióticas e abióticas (BROADBENT et al., 2008; 

HARRISON; BRUNA, 1999; MURCIA, 1995), a dizer pela alteração do microclima local e 

na estrutura da vegetação (EWERS; BANKS-LEITE, 2013; RFCH; EWEL, 1992; 

WILLIAMS-LINERA, 1990; YOUNG; MITCHELL, 1994), modificando o habitat disponível 

para diversas espécies. 

 

Além da estrutura da paisagem cabe considerar as respostas espécie-especificas perante 

os distúrbios de fragmentação (DONOVAN et al., 1997; EWERS; DIDHAM, 2006; FERRAZ 

et al., 2007; KOPROWSKI, 2005; SRINIVASAIAH et al., 2012). Espécies com diferentes 

estratégias de histórias de vida respondem de maneira diferenciada à fragmentação do 

habitat (EWERS; DIDHAM, 2006). Características tais como dimensão corporal 

(GEHRING; SWIHART, 2003; LOMOLINO; PERAULT, 2007), requerimentos ecológicos 

especializados (DALE et al., 1994) e área de vida (CROOKS, 2002; GERBER; KARPANTY; 

RANDRIANANTENAINA, 2012) estão entre as principais características que tendem a 

aumentar ou diminuir o grau de ameaça à viabilidade de populações sujeitas à perda e 

fragmentação do habitat.   

 

Algumas espécies de vertebrados, tais como os primatas, são especialmente sensíveis à 

perda e fragmentação do habitat, sobretudo para àquelas com elevado grau de 

especialização à vida arborícola (FERRARI, [S.d.]). Diversas relações ecológicas e/ou 

biológicas são comprovadamente afetadas de maneira negativa em primatas (ARROYO-

RODRÍGUEZ; MANDUJANO, 2009). A relação espécie-área, que é o declínio linear da 

riqueza em função da área, por exemplo, é significativamente consolidada em escala 
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espacial, exceto na África (HARCOURT; DOHERTY, 2005). Estudo publicado 

recentemente pelo PPBIo (Programa de Pesquisa em Biodiversidade) demonstrou que a 

diversidade e abundância de primatas foi diretamente proporcional ao tamanho das 

reservas (PONTES; DE PAULA; MAGNUSSON, 2012). CHIARELLO & MELO (2001) 

demonstraram que a densidade populacional de três espécies de primatas endêmicos à 

Mata Atlântica foram diretamente correlacionadas com o tamanho dos fragmentos 

estudados, levando-os a concluir que, em fragmentos pequenos a viabilidade 

populacional das espécies pode estar comprometida em médio e longo prazo. 

CRISTÓBAL-AZKARATE & ARROYO-RODRÍGUEZ (2007) observaram diferenças na dieta, 

área de vida e dimensões da população de Alouatta palliata em áreas fragmentadas do 

México. 

 

O Bioma Mata Atlântica é intensamente fragmentado, com apenas 8,5% de cobertura 

vegetal de sua área original, e tem Minas Gerais como o estado campeão de 

desmatamento (SOS, MATA ATLÂNTICA, 2013). Nesse bioma as consequências da perda 

e fragmentação do habitat se fazem sentidas com o número de espécies consideradas 

ameaçadas de extinção segundo a lista nacional (MMA, 2008). Das 26 espécies de 

primatas ameaçadas nacionalmente quase dois terços ocorrem na Mata Atlântica (MMA, 

2008). Para Sapajus, antigo gênero Cebus, das quatro espécies endêmicas da Mata 

Atlântica, três estão ameaçadas de extinção (Sapajus xanthosternos, S. flavius e S. 

robustus). 

 

A espécie Sapajus robustus (macaco-prego-de-crista) foi negligenciada durante muito 

tempo devido à complexidade taxonômica que existia em torno do antigo gênero Cebus. 

Durante muitos anos foi considerada uma subespécie de Cebus apella (TORRES DE 

ASSUMPÇÃO, 1983), ou ainda, como uma subespécie de C. nigritus. Há 10 anos SILVA 

JÚNIOR (2001) elucidou a taxonomia do gênero Cebus, revalidando C. robustus como 

espécie. Mais recentemente a espécie foi separada em outro gênero: Sapajus (ALFARO, J. 

W. L.; SILVA; RYLANDS, 2012).  

 

Sapajus robustus está entre as 10 espécies de primatas mais ameaçadas de extinção da 

Mata Atlântica, sendo o terceiro mais ameaçado da família Cebidae no Brasil (MMA, 

2008). Provavelmente abundante no passado, as principais ameaças sobre as 
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populações dessa espécie são a destruição do habitat e a intensa pressão de caça (IUCN, 

2012a; MMA, 2008) 

 

1.2 Modelagem como ferramenta para a simulação de fenômenos 

biológicos 

 

Os sistemas naturais são compostos por uma série de interações bióticas e abióticas que 

resultam em um número indefinido de comportamentos biológicos, extremamente 

difíceis de mensurar.  Tendo em vista essa complexidade, é de suma importância a 

utilização de ferramentas capazes de simplificar e direcionar a avaliação desses sistemas 

de maneira objetiva e confiável (GOTELI, 1995; MOLOFSKY; BEVER, 2004). Diante disso, 

os modelos matemáticos, por permitirem a análise de um objeto real através de 

conexões e dependências lógicas capazes de predizerem padrões e mecanismos sem sua 

análise experimental, tornaram-se uma ferramenta essencial para o estudo de sistemas 

ecológicos. 

  

O primeiro e clássico modelo matemático aplicado à ecologia foi o modelo Malthusiano, 

cujo objetivo era descrever o crescimento populacional humano.  Esse modelo previa a 

inevitável miséria e sofrimento da população humana uma vez que o suprimento 

alimentar nunca poderia ascender em um ritmo que acompanhasse o seu exponencial 

crescimento (GOTELI, 1995). LOTKA, (1925) e VOLTERRA (1926) descreveram, em 

momentos distintos, o conceituado modelo Predador-Presa que marca a concepção dos 

modelos ecológicos na escala de comunidades Seus pressupostos diziam que, exceto 

pela presença de predadores, presas poderiam sobreviver em ambientes carentes de 

recursos e, por sua vez, predadores seriam limitados somente pela disponibilidade de 

presas. ODUM (1969), avaliando os componentes bióticos e abióticos, insere a visão 

ecossistêmica dos modelos e inclui o homem como fonte de interação e modificação do 

meio. 

 

Os modelos citados funcionaram como um marco e impulsionaram o uso da modelagem 

em diversos níveis de organização biológica. Esses podem ser construídos a partir de 

equações lineares simples bem como através de sofisticadas equações diferenciais 

capazes de descrever funções desconhecidas e suas derivadas usando uma ou mais 

variáveis (ZILL & CULLEN, 2001). Os fenômenos biológicos podem ainda ser simulados 
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de maneira cada vez mais realista, interagindo essas e outras técnicas matemáticas, 

através de sistemas computacionais compostos por linhas de códigos e comandos que 

permitem descrever, avaliar e padronizar o objeto de estudo (SCHERER, 2010). 

 

1.2.1 Modelos de Autômatos Celulares 

 

Na tentativa de descrever a complexidade de diversos sistemas naturais, uma técnica de 

simulação robusta e de fácil implementação, chamada modelo de autômatos celulares, 

tem sido comumente utilizada por pesquisadores (CASWELL; ETTER, 1999; MOLOFSKY, 

1994; PEIXOTO; BARROS, 2004; ROHDE; ENGLAND; NSW, 2005; VITÁNYI, 2012). Os 

autômatos celulares foram conceitualmente desenvolvidos na década de 1950 pe los 

matemáticos John Von Neumann e Arthur Burks com o objetivo de simular padrões de 

autorreprodução através de representações discretas do espaço e do tempo (VON 

NEUMANN, J., BURKS, 1966) 

 

O modelo de autômatos celulares é composto por uma rede de células de mesmas 

dimensões, onde cada uma delas evolui de acordo com as características e interações 

das vizinhas, sob um conjunto de regras simples e iguais para todos os componentes da 

rede (WOLFRAM, 1984a). Cada célula representa um estado de armazenamento de uma 

ou mais variáveis, podendo ser discretas ou continuas, conectadas entre si, formando 

uma rede. Essa rede pode ser unidirecional, ou seja, uma linha de células com vizinhos a 

sua direita ou esquerda (VON NEUMANN, J., BURKS, 1966); bidimensional, com vizinhos 

nos limites superior, inferior, laterais e diagonais (PACKARD; WOLFRAM, 1985); ou 

tridimensional, formando uma distribuição espacial, onde a vizinhança dos autômatos é 

acrescida dos vizinhos à frente e atrás. Os vizinhos são aqueles capazes de influenciar 

mudanças no estado de uma célula focal, sendo cada estado avaliado sob um conjunto de 

regras que vai determinar onde ocorrerá a mudança. Cabe lembrar que o conjunto de 

regras, determinísticos ou probabilísticos, previamente definidos, se aplica a todas as 

células, e gera um N número de combinações que podem ocorrer na vizinhança 

(WOLFRAM, 1984b) 

 

Uma maneira fácil de entender o funcionamento dos autômatos celulares é observar o 

modelo "Game of Life" descrita por GARDNER (1970). Esse modelo representa uma 

analogia à queda, ascensão e alternância de população de seres vivos. O modelo é 
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composto por uma grade retangular bidimensional onde as células podem ter dois 

estados: viva (1) ou morta (0). O estado seguinte de uma célula depende da interação de 

um conjunto de regras entre o seu próprio estado e o estado de seus vizinhos adjacentes. 

GARDNER definiu quatro estados ou regras principais: 

 

● Uma célula morta (0) torna-se viva se exatamente três vizinhos adjacentes são 

células vivas (1); 

● Uma célula viva (1) permanece viva quando dois ou mais vizinhos são vivos (1); 

● Uma célula viva (1) morre se menos do que dois vizinhos forem vivos (solidão); 

● Uma célula viva morre se tem quatro ou mais  vizinhos vivos (superlotação). 

 

Figura 1: Representação da evolução de um autômato celular (esquerda para a direita), representado, 

aqui, pelas regras do "Game of Life". Célula morta representada pelo quadrado branco e célula viva 

representada pelo quadrado preto.  

 

 O “jogo” pode começar com qualquer configuração inicial de células vivas e mortas. 

Cada célula nasce ou morre de acordo com as células vizinhas e o sistema tende à morte 

de todas as células ou à geração de padrões estáveis. Mesmo possuindo regras simples, 

os resultados visuais obtidos são complexos e pequenas alterações nas condições iniciais 

do sistema podem gerar grandes alterações de comportamento (WOLFRAM, 1986). 

 

Stephen Wolfram, na década de 80, estudou sistematicamente a mecânica estatística do 

funcionamento dos autômatos celulares simples, envolvendo sequências de células em 

uma linha com valores binários, e a formação de padrões particularmente similares. 

Esses padrões foram descritos em quatro comportamentos espaços-temporais 

principais, gerados pela evolução da rede em cada período determinado:  

 

1. Homogêneo, no qual todas as células atingem um mesmo valor; 

2. Estado estável e periódico no tempo e espacialmente não homogêneo, ou 

seja, no qual nem todas as células possuem o mesmo valor; 

3. Estado desordenado ou caótico; 
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4. Formação de estruturas complexas com evolução imprevisível. 

 

A complexidade dos resultados obtidos por Wolfram o levou a conclusão de que os 

autômatos celulares poderiam ser utilizados como modelos matemáticos de sistemas 

físicos, computacionais e biológicos. 

 

1.2.2 "Penna Model": Modelo de Envelhecimento Biológico 

 

O envelhecimento biológico, ou seja, a deterioração progressiva das funções fisiológicas 

com o aumento da idade, e os mecanismos que o regem, representa um fenômeno 

intrigante que parece contradizer a teoria da seleção natural (ROSE, 1991). De acordo 

com DARWIN (1859) a seleção natural tende a privilegiar indivíduos com atributos 

hereditários que promovam uma maior taxa de sobrevivência e de reprodução, sendo 

esses atributos espalhados pela população devido a uma elevada taxa de dispersão. 

Dessa forma, teríamos uma população com indivíduos cada vez mais aptos e longevos, 

sem uma diminuição das taxas de sobrevivência e reprodutiva na medida em que a idade 

cronológica avança. 

 

Na tentativa de esclarecer o enigma do envelhecimento biológico, diversas teorias 

evolutivas surgiram ao longo dos anos, desde as primeiras discussões vindas de Darwin.  

MEDVEDEV (1990) fez uma compilação com mais de 300 teorias, entre as quais se 

destacam àquelas cujas explicações baseiam-se nos mecanismos genéticos da seleção e 

aptidão do indivíduo (ROSE, 1991). Três são amplamente discutidas até os dias de hoje: 

a teoria do "Acúmulo de mutações"(MEDAWAR, 1952); a da "Pleiotropia Antagônica" 

(WILLIAMS, 1957); e a do "Corpo Descartável"(KIRKWOOD, T.B.L., 1977). 

 

A primeira delas discorre que a força da seleção natural diminui com o aumento da 

idade. Assim, mutações ou alelos negativos teriam um efeito neutro no início da vida, 

quando a seleção natural é intensa, mas um forte efeito deletério no final da vida, 

quando a seleção é fraca. Dessa forma, essas mutações ou alelos poderiam ser 

transmitidos de uma geração para outra, acumulando na população por deriva genética, 

que por sua vez conduziria a evolução do envelhecimento (KIRKWOOD, THOMAS B L, 

2002; LE BOURG, 2001; MEDAWAR, 1952; ROSE, 1991). 
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A “Pleitropia Antagônica” sugere que alguns genes (genes pleiotrópicos) apresentam 

efeito benéfico durante a juventude, tornando-se prejudiciais em fases tardias 

(KIRKWOOD, THOMAS B L, 2002). Os genes seriam selecionados devido seu efeito 

positivo sobre a aptidão na juventude, apesar dos efeitos negativos na velhice, uma vez 

que esses configuram o envelhecimento (LE BOURG, 2001; ROSE, 1991; WEINERT; 

TIMIRAS, 2003).  

 

A última teoria argumenta que as células somáticas são mantidas para garantir o 

sucesso reprodutivo sendo posteriormente descartadas. Dessa maneira, haveria um 

saldo energético entre o custo investido na longevidade e o sucesso reprodutivo, o que 

determina o tempo de vida (KIRKWOOD, T.B.L., 1977; WEINERT; TIMIRAS, 2003). 

 

Baseado na teoria do acúmulo de mutações deletérias, PENNA (1995) desenvolveu um 

modelo computacional conhecido como "Penna Model" cujo objetivo foi simular a 

dinâmica do envelhecimento biológico. Esse modelo tem sido amplamente utilizado para 

simular diversos fenômenos populacionais tais como a explicação da senescência 

semelpara em salmões do Pacífico (PENNA, T.; OLIVEIRA, 1995); o mecanismo de 

controle da menopausa no cuidado parental para populações sexuadas (DE OLIVEIRA, P. 

M. et al., 1999); o processo de especiação simpátrica (LUZ-BURGOA et al., 2003); as 

associações entre dinâmicas populacionais sob efeitos da temperatura (DE OLIVEIRA,  A. 

C. S.; MARTINS; ZACARIAS, 2008), além de mais recentemente, simulações sobre a 

estabilidade de populações e capacidade suporte (PIÑOL; BANZON, 2011).  

 

PENNA (1995) introduziu em seu modelo parâmetros populacionais determinísticos, 

tais como mutações e longevidade de cada indivíduo em um genoma cronológico 

chamado "bit string". O "bit string" é uma sequência de caracteres binários (zeros e uns) 

capaz de armazenar uma sequência de elementos que formam uma palavra (Figura 2). O 

modelo original, descrito em detalhes por PENNA, T.; STAUFFER (1995)considera um 

sistema assexuado, onde cada indivíduo é representado por uma única fita ou palavra de 

32 bits. Cada posição dessa fita representa um intervalo de tempo na vida do indivíduo 

(genoma cronológico), como um dia para algumas espécies de borboletas, bem como 

vários anos para o ser humano. Posições que contem zero (0) significam saúde e 

posições que contem um (1) significam uma doença com risco de vida herdada de seus 

pais (STAUFFER,D. MOSS DE OLIVEIRA,S. DE OLIVEIRA, P.M.C. SÁ MARTINS, 2006), um 
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bit string representa simplesmente um número inteiro, uma vez que computadores 

usam base binária. 

 

Figura 2: Representação de um "bit string" com palavras representadas por 08 bits. Cada palavra de 08 

bits pode exibir 256 combinações diferentes (2 8 = 256), que seriam os números inteiros de 0 a 255. Para 

exemplificar: o número 4 é representado pelo somatório da multiplicação do valor encontrado em cada 

posição (0 a 7, da direita para a esquerda) pelo binário (2) elevado à posição: 0*27 + 0*26 + 0*25 + 0*24 + 

0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20, ou seja, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 = 4. 

 

Em uma população inicial, ou seja, a população criada no tempo zero, cada indivíduo 

contém em sua fita um número de mutações deletérias que vão se tornando relevantes 

ao longo de sua vida. Um indivíduo morre quando o número de mutações atinge um 

limiar (T), que corresponde ao número máximo de mutações deletérias que cada 

indivíduo pode manifestar em seu tempo cronológico. Se esse indivíduo sobreviver até a 

idade reprodutiva (R), a prole herdará o seu genoma, no qual será introduzido, 

aleatoriamente, um número x de mutações (m) em posições independentes das de seus 

pais. Essas novas mutações podem aumentar ou diminuir o número de posições ruins na 

fita deste novo indivíduo (PENNA, T.; STAUFFER, 1995) controlando e gerando 

flutuações na população (Figura 3). 
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Figura 3: Representação cronológica de um indivíduo de 32 bits de acordo com o "Penna Model" 

assexuado. Cada posição representa um período na vida do indivíduo. Os valores 0 representam uma 

posição normal, os valores 1 representam uma mutação que poderia expressar uma doença. O limiar T foi 

fixado a cinco posições de mutação e sua idade reprodutiva (R) foi de 10 anos. Dessa maneira, o presente 

indivíduo será capaz de reproduzir por até dois passos de tempo antes de morrer aos 12 anos de idade (a 

contagem das posições é feita da direita para a esquerda). 

 

Para controlar um possível crescimento explosivo da população, Penna (1995) 

introduziu em seu modelo o chamado fator logístico de Verhulst (V), que é uma relação 

entre o tamanho populacional no tempo N(t) e a capacidade suporte do ambiente (K) 

que limita o crescimento de uma dada população: 

 

 

 

A cada passo de tempo é gerado um número aleatório, para cada indivíduo, que é 

comparado ao valor de V. Se esse número for menor do que V, o individuo morre, 

controlando, dessa maneira, o número máximo de indivíduos que aquele ambiente é 

capaz de sustentar (PENNA, T.; STAUFFER, 1995; STAUFFER,D. MOSS DE OLIVEIRA,S. 

DE OLIVEIRA, P.M.C. SÁ MARTINS, 2006).  

 

BERNARDES, (1995, 1996) e STAUFFER et al., (1996)foram os primeiros a adaptar o 

modelo de Penna para a reprodução sexuada. No modelo sexuado, cada indivíduo é 

representado por duas fitas de 32 bits contendo informações herdadas do pai e da mãe. 

Para que uma doença se manifeste nesse "genoma" de fita dupla, o indivíduo deverá ser 

homozigoto naquela posição, ou seja, apresentar 1 e 1 nas duas fitas. Nas posições onde 

esse indivíduo for heterozigoto, ou seja, com 1 e 0 para cada fita, ele irá manifestar a 

doença de acordo com um fator de dominância (d). Esse fator de dominância indica o 

número de posições, escolhidas de maneira aleatória no início da simulação para todos 

os indivíduos, nas quais, ao aparecer apenas um  caractér 1, a doença se manifestará. O 

indivíduo irá morrer de acordo com a mesma lógica de acúmulo de mutações até um 

limiar crítico (T), como definido no modelo assexuado (Figura 4). 
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Figura 4: Representação cronológica de um indivíduo de 32 bits de acordo com o "Penna Model" sexuado. 

A doença se manifestará se a posição for homozigota (1 e 1 para as duas fitas) ou se a posição for 

heterozigota (0 e 1) caso a mesma esteja sujeita ao fator de dominância (d), posição essa definida 

aleatoriamente. Na presente figura o limiar T corresponde a 4 mutações contadas da direita para a 

esquerda: duas homozigotas, nas posições 1 e 5 e duas heterozigotas dominantes (d), nas posições 3 e 8. 

 

Assim como na natureza, o surgimento dos novos indivíduos no modelo se dá através do 

cruzamento e da recombinação ("crossing over") das tiras de bits dos pais. Análogo ao 

"crossing over", cada uma das fitas dos genitores é cortada, aleatoriamente, em uma 

posição. Os pedaços de fita gerados são recombinados e unidos entre si de maneira a 

produzir duas novas fitas de cada pai. Cada uma dessas fitas receberá N mutações, que 

podem ser deletérias ou não. O filho gerado é o resultado da união de duas fitas, uma 

vinda do pai e outra da mãe, sendo o sexo determinado com uma probabilidade de 50 % 

para macho e 50 % para fêmea.  

 

Figura 5: “Nascimento" de um novo indivíduo através do cruzamento do "bit string" representado pela 

mãe e do "bit string" representado pelo pai. As setas no filho indicam as mutações geradas aleatoriamente 

 

A fim de simular a dinâmica populacional de uma espécie de vertebrado sujeita aos 

efeitos da fragmentação do habitat, considerando os atributos ecológicos da mesma, foi 

elaborado um modelo, em rede, modificado da versão sexuada do Penna Model de 

envelhecimento biológico. Como estudo de caso foi considerada a espécie de primata 
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Sapajus robustus. A título de identificação optamos por nomear esta nova versão de 

"Modelo Penna de Fragmentação". Assim, a seguinte hipótese foi testada: i) A perda e 

fragmentação do habitat afeta a viabilidade populacional de Sapajus robustus. Como 

predição espera-se que quão menor e mais isolado for o fragmento maior será a 

probabilidade de extinção local.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1.1 Parâmetros Biológicos do Modelo  

 

O "Modelo Penna de Fragmentação" foi construído considerando-se parâmetros reais 

inerentes à ecologia da espécie. Para a obtenção desses dados foram realizadas buscas a 

estudos publicados em banco de dados indexados tais como o Portal Periódico CAPES; 

Primatelit, e ISI Web of Science. Os principais termos utilizados para essa busca foram: 

Cebus robustus nigritus, ecology, reproduction, e population parameters. 

 

Devido o conflito taxonômico em torno do gênero e da espécie, elucidado recentemente 

(ALFARO, J. W. L.; SILVA; RYLANDS, 2012), e diante da ausência de dados ecológicos 

exclusivos à mesma, foram utilizadas informações que se referiam ao gênero, 

priorizando àquelas alusivas a Sapajus nigritus. Essa espécie é filogeneticamente a mais 

próxima de S. robustus, além de ter sua distribuição geográfica inserida no Bioma Mata 

Atlântica (ALFARO, J. W. L.; SILVA; RYLANDS, 2012; RYLANDS; KIERULFF; 

MITTERMEIER, 2005). 

 

Apesar de S. nigritus apresentar um número maior (ou mais considerável) de 

publicações, a espécie S. robustus foi escolhida devido ao seu enquadramento em 

categorias de ameaça mundial, nacional e regional, sendo a principal causa desse 

enquadramento a perda e fragmentação de habitat (COPAM, 2010; IUCN, 2012b; 

MACHADO, A.M.B., DRUMMOND, G.M., PAGLIA, 2008). Ainda, a espécie distribui-se, 

geograficamente, em uma área de intensa perturbação da paisagem por atividades 

antrópicas com extensas áreas fragmentadas, e sujeita aos mais diversos usos e 

ocupações do solo, o que a coloca em uma situação de vulnerabilidade maior que S. 

nigritus. 
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Foram, então, levantadas informações sobre a ecologia e reprodução da espécie, 

consideradas essenciais à alimentação e dinâmica do modelo (Quadro 1). Informações 

relevantes ao entendimento da estrutura social e comportamental também foram 

avaliadas a título de informação e validação indireta. 

 

Quadro 1: Parâmetros ecológicos e comportamentais utilizados para alimentar o "Modelo Penna 

de Fragmentação". 

Atributos Valor Gênero/ Espécie Referência 

1Idade de dispersão 
(macho) (média) 

5 anos Sapajus nigritus 
(BITETTI; JANSON, 2001; 
JANSON; BALDOVINO; 
BITETTI, 2012) 

Razão sexual  1:1 Sapajus 
(FRAGASZY; VISALBERGHI; 
FEDIGAN, 2004) 

Tamanho de grupos 
(média) 

15 indivíduos Sapajus robustus (MARTINS, 2010) 

Densidade grupo 
0,54 

grupos/km2 
Sapajus robustus (MARTINS, 2010) 

Densidade indivíduos 
8 

indivíduos/km2 
Sapajus robustus (MARTINS, 2010) 

Área de vida  187.5 há Sapajus robustus (MARTINS, 2010) 

Longevidade (média) 32 anos Sapajus nigritus 
(BITETTI; JANSON, 2001; 
JANSON; BALDOVINO; 
BITETTI, 2012) 

Maturidade sexual 
macho  

5 a 7 anos Sapajus nigritus 
(BITETTI; JANSON, 2001; 
JANSON; BALDOVINO; 
BITETTI, 2012) 

Maturidade sexual fêmea  5 a 8 anos Sapajus nigritus 

(BITETTI; JANSON, 2001; 
FRAGASZY; VISALBERGHI; 
FEDIGAN, 2004; JANSON; 
BALDOVINO; BITETTI, 2012) 

Tempo de gestação 
(média) 

06  meses Sapajus 

(BITETTI; JANSON, 2001; 
FRAGASZY; VISALBERGHI; 
FEDIGAN, 2004; JANSON; 
BALDOVINO; BITETTI, 2012) 

Fecundidade * 01 Sapajus 

(BITETTI; JANSON, 2001; 
FRAGASZY; VISALBERGHI; 
FEDIGAN, 2004; JANSON; 
BALDOVINO; BITETTI, 2012) 

* (JANSON; BALDOVINO; BITETTI (2012) evidenciam senescência das fêmeas, mas não evidênciam menopausa Asim, não 

é possível estimar com exatidão o período reprodutivo de uma fêmea madura. 

 

                                            

1 Na natureza os machos de Sapajus robustus podem imigrar durante toda a sua vida, mas a frequência de 
dispersão varia por faixa etária. A dispersão atinge os maiores valores entre os 5 a 7anos com uma média 
de 0,5, ou seja, 50% (média) dos machos acabam migrando entre os 5 a 7 anos de idade (BITETTI; 
JANSON, 2001). Devido à dificuldade em implementar no modelo valores de dispersão que variam para 
cada faixa etária, optou-se pela escolha de um valor onde os efeitos da variabilidade já se fazem sentidos. 
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. 

 

1.2 Modelagem 

 

1.2.1 Modelagem em rede 

 

A simulação do presente modelo foi realizada em redes quadradas de lado L, aplicando 

regras de evolução do sistema, baseadas nos dados ecológicos da espécie. Os indivíduos 

criados no tempo t=0 apresentam idades aleatórias, respeitando a razão sexual 1:1. Cada 

célula, localizada em uma posição x, y da rede, é capaz de abrigar um único indivíduo. Os 

mesmos são distribuídos aleatoriamente, de acordo com uma densidade inicial (ρ0)  

previamente estabelecida. 

  

O sexo de cada indivíduo é definido, também de maneira aleatória, sendo associado à 

célula. A célula é rotulada de acordo com o estado sexual que o indivíduo ocupa no 

tempo (t). Machos são representados pelo estado sex =-1 para os jovens, e sex = -2 para 

os sexualmente ativos, a partir de 07 anos.  As fêmeas apresentam além dos dois estados 

de maturidade sexual, sex = 1 para as jovens e sex = 2 para as sexualmente ativas (07 

anos), dois outros estados: sex = 3 para as prenhas e sex = 4 para as no resguardo, 

sendo, portanto, não ativas sexualmente por até dois passos de tempo a cada ciclo 

reprodutivo. Cada passo de tempo da simulação representa um ano de vida do indivíduo, 

no qual ocorrem diversos processos da dinâmica e vida da população, tais como 

deslocamento, imigração, reprodução, nascimento e morte.   

 

A cada passo de tempo acontece primeiramente o deslocamento dos indivíduos. A soma 

dos sítios desocupados na vizinhança de Neumann-Moore (veja Figura 6) de cada um 

dos indivíduos compõe o espaço acessível aos indivíduos naquela rodada de dispersão. 

Feito isso, os sítios do espaço acessível são sorteados em ordem aleatória para serem 

ocupados por indivíduos em sua vizinhança. Quando há mais de um indivíduo na 

vizinhança, é feito o sorteio para ver quem ocupará aquele vazio. 
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Figura 6: Estrutura de vizinhança considerando um autômato bidimensional. A vizinhança de Neumann 

considera as células limítrofes inferior, superior, esquerda e direita como vizinhas. A vizinhança de Moore 

considera, além dessas células, as células diagonalmente adjacentes. 

 

Machos podem dispersar de um território para outro ao chegarem no limite da rede que 

ocupam, segundo uma probabilidade de dispersão (Pdis).  

 

À medida que os indivíduos atingem a maturidade sexual são capazes de reproduzir, 

desde que obedeçam as seguintes regras:  

 

i. O parceiro está apto, ou seja, o macho e a fêmea atingiram a idade reprodutiva 

mínima de 07 anos de idade;  

ii. Fêmeas em período de resguardo não estão aptas a reproduzir (o resguardo é 

representado por 02 passos de tempo); 

iii. A escolha do parceiro é realizada pelas fêmeas, seguindo a lógica de 

vizinhança de Neumann e Moore; 

iv. Fêmeas nunca cruzam com machos que estão em células fora de seu 

território; 

v. Uma vez que machos e fêmeas se encontram, serão capazes de cruzar se pelo 

menos uma das células vizinhas estiver vazia, para que possa ser ocupada 

pela prole; 

vi. O deslocamento da prole é direcionado pelo deslocamento da fêmea: Uma 

fêmea, ao se deslocar para uma célula vazia, permite que a prole ocupe a 

célula que ocupava anteriormente. A prole irá acompanhar a mãe por pelo 

menos dois passos de tempo e nunca ocupará uma célula fora do território da 

mãe. 
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1.3 Modelo Penna de Fragmentação 

 

O presente modelo apresenta algumas modificações e adequações em relação ao modelo 

sexuado de Penna, com o intuito de inserir valores de parâmetros biológicos inerentes à 

espécie. Na versão original cada indivíduo é representado por duas fitas de 32 bits 

contendo informações herdadas do pai e da mãe, enquanto no presente modelo cada 

indivíduo apresenta duas fitas de 64 bits.  Uma vez que a espécie foco de estudo 

apresenta um comportamento social gregário, torna-se necessário a identificação do 

grupo ao qual aquele indivíduo pertence, o que permitirá, dentre outras coisas, mapear o 

grau de similaridade entre grupos parentes ao longo da evolução do sistema. Assim, 32 

posições de cada fita desse indivíduo correspondem à identificação do grupo ao qual ele 

pertence. Essas posições serão chamadas, de agora em diante, de "bits ou genomas de 

identificação". Essas posições são herdadas no momento do cruzamento, vindas da mãe. 

As 32 posições restantes correspondem aos locais onde irá ocorrer a dinâmica 

populacional de envelhecimento, o chamado cromossomo cronológico (Figura 7).  

 

 

Figura 7: Representação do bit string de identificação e do bit string cronológico que representam um 

indivíduo no "Modelo Penna de Fragmentação". 

 

Alguns parâmetros apresentam valor diferenciado daqueles definidos por Penna2, por 

considerarmos valores biológicos reais específicos para a espécie S.robustus, tais como a 

idade reprodutiva (R = 7) e o tempo de vida (bit_size = 32). Foi, ainda, inserida no 

modelo uma modificação referente às mutações. Além da mutação aleatória (m) original, 

podem ser inseridas mutações deletérias nos novos indíviduos gerados. Admitindo que a 

similaridade entre os bits de identificação do pai e da mãe é uma representação do grau 

de diversidade genética da espécie, a partir de uma análise dessa similaridade no 

                                            

2  Limiar de mutações (T); idade reprodutiva (R); posições de dominância (D). 
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momento do cruzamento, essa mutação deletéria é determinada e inserida. O 

surgimento dos novos indivíduos ocorre da mesma maneira como descrita para o 

Modelo sexuado3. No entanto, ocorre a inserção de mutações deletérias a mais em 

função do número de bits semelhantes que o casal apresenta entre si, chamado em nosso 

modelo de "grau de similaridade crítica" (SC). Se o indivíduo apresentar entre 48 e 63 

posições iguais, ou seja, uma similaridade correspondente a uma fita idêntica e mais de 

50% da outra, o que representaria pelo menos um dos avós em comum, ele receberá 

uma mutação deletéria (SC1=48). Se o indivíduo apresentar 64 posições iguais, ele 

receberá três mutações deletérias (SC3=64), demonstrando que o casal que reproduziu é 

composto de dois irmãos.  

 

Para que seja definido o grau de similaridade entre o casal, cada uma das fitas que 

representam a identificação de grupo desse casal, ou seja, as 32 posições de parentesco, 

são comparadas entre si, como demonstra a Figura 8. Será considerado como resultado a 

combinação dupla de fitas onde for encontrada a maior similaridade entre as posições. 

Assim, o novo indivíduo receberá, em uma posição aleatória, uma ou três novas 

mutações deletérias em função do maior ou menor grau de similaridade de seus pais. 

 

Figura 8: Comparação dos bits de identificação da mãe (indivíduo 1 fita cinza) e do pai (indivíduo 2 fita 

preta) para a inserção de mutações deletérias no novo indivíduo gerado. A comparação AA, BB neste 

cruzamento apresenta a maior similaridade, pois temos a fita A do indivíduo 1 e a fita A do indivíduo 2 

idênticas e as fitas B's com 30 posições coincidentes, totalizando um grau de similaridade igual a 62 ( 

assumindo que o restante da fita não visualizada na figura apresente o mesmo comportamento da parte 

visualizada). 

 

Outra modificação do presente modelo refere-se ao controle do crescimento explosivo 

da população. No Modelo Penna original o controle ocorre através da inserção do fator 

                                            
3 Item 1.2.2  
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logístico de Verhulst, que é uma medida da capacidade suporte do meio (K). Aqui, o 

crescimento é controlado pelo próprio tamanho da rede e através da configuração das 

sub-redes contidas na rede maior que simulam fragmentos de habitat de tamanhos 

diferenciados. Assim, uma população distribuída em uma sub-rede (habitat) favorável, 

mas isolada, sem condições de "crescer" para outras regiões no espaço, através de 

conectividade e/ou imigrações, tende a controlar o crescimento de sua população ou 

mesmo levar ao desaparecimento da mesma. Isso ocorre pela ausência de recurso, 

representada em nosso modelo pela ausência de espaço disponível para que novas 

gerações possam se estabelecer, e pela ausência de diversidade genética, quando não 

houver entradas ou saídas de novos parceiros sexuais, fazendo com que a cada passo de 

tempo ocorra um acúmulo de mutações deletérias, levando ao declínio da população. 

 

1.3.1 Simulação 

 

A fim de se avaliar a funcionalidade do modelo, foram realizados simulações em redes 

quadradas. Para tal, foram consideradas alterações nos valores da densidade inicial da 

população (ρ0),  tamanho de rede (L) e  tipo de rede - redes com e sem subdivisões - 

representando territórios grandes, pequenos e com formas e áreas diferenciadas 

(Largura x Altura).  

 

A população no tempo zero foi formada por indivíduos com idades e "genomas 

cronológicos" aleatórios, ou seja, formada por grupos populacionais heterogêneos. 

Assim, foi avaliado para qual valor de densidade inicial seria observado uma 

variabilidade de "genomas cronológicos" para que a população, a partir do ponto de 

estabilização temporária da curva, fosse capaz de manter populações viáveis para a 

continuidade das demais simulações do modelo. Os valores da densidade variaram de 

0,1 a 1,0 para três tamanhos de rede: L = 10 x 10 (100 sítios), L= 20 x 20 (400 sítios) e 

L= 30 x 30 (900 sítios).  

 

Em relação ao tamanho das redes foram avaliados o efeito área para  três dimensões: 

redes com 100 (L= 10x10), 225 (L = 15 x 15), 400 (L = 20x20), 625 (L = 25 x 25), 900 (L 

= 30x30) e 1125 (L = 35x35) sítios. 

A fim de se representar um ambiente fragmentado foi inserido no modelo o efeito da 

divisão da rede em sub-redes. Para tal foi considerada uma rede de tamanho L= 100 x 
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100 dividida em sub-redes de mesma área, porém, agora, com configurações 

geométricas diferenciadas (Erro! Fonte de referência não encontrada.).  

 

Figura 9: Divisão de uma rede L = 100 x 100 em sub-redes com quatro configurações geométricas 

contendo o mesmo número de sítios (100 sítios cada sub-rede, ou seja, apresentam a mesma área). 

 

No Quadro 2 estão descritos os valores dos demais parâmetros, intrínsecos ao Modelo 

Pena, considerados para a simulaçãdo do presente modelo. 

 

Quadro 2: Valores dos Parâmetros utilizados para alimentar o "Modelo Penna de 
Fragmentação". 

Parâmetros 
Descrição do 

parâmetro  
Valores 

T Limiar de mutações  5 

R Idade Reprodutiva 7 

D Posições de Dominância 3 

m Mutações aleatórias  1 

(SC1)  Mutações deletéterias  1 para 48-63 

(SC3)  Mutações deletéterias  3 para 64 

Nam Número de amostras O número de amostras variou, 
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proporcionalmente, de acordo com o tamanho da 
rede, tendo por menor valor 600 amostras, 4 para 
a maior rede avalida e como maior valor 20.000 
amostras, para a menor rede avaliada.  

 

Foram avaliados, ainda, os efeitos dos parâmetros demográficos, dispersão e 

variabilidade do genoma cronológico (representada pelo SC) em função do fluxo de 

indivíduos, na estrutura da população a fim de se testar se o fluxo de indivíduos 

aumenta a viabilidade em populações isoladas.  

 

A partir dos resultados encontrados foi possível definir os valores críticos de cada 

parâmetro para que os resultados obtidos não fossem um viés dos próprios parâmetros, 

perdendo, assim, o controle da real influência da fragmentação e da densidade na dinâmica 

populacional. 

 

Cabe ressaltar que os valores da população inicial e o tamanho das céluas nestas redes 

não representam valores reais, ou seja, não correspondem aos valores de área de vida e 

densidade de uma população na natureza.  Além disso, os valores das simulações 

representam médias de séries temporais. 

 

1.4 Amostra da paisagem dentro da área de distribuição geográfica 

da espécie 

 

A fim de se obter uma perspectiva da estrutura da paisagem, considerando um cenário 

real, dentro da área de distribuição geográfica de Sapajus robustus, foi realizada uma 

análise de uso e ocupação do solo em uma região contida dentro dos limites geográficos da 

espécie considerando o estado de Minas Gerais (MARTINS, 2005). Essa região 

corresponde a uma área 50.000 Km2 (50 km x 50 km), delimitada pelas coordenadas -

19.15531 N / 45.38973 E e -19.15531 N / 45.91379 W; -19.65838 S / 19.15531  E  e -

19.65838 S / 45.38973 W (WGS_1984_UTM_Zona 24 N) que configuram os vértices de 

um quadrado (Figura 10), contida na mesorregião do Vale do Mucuri, na porção leste do 

estado de Minas (IBGE, 1990; MINAS, 2010). Essa região foi escolhida pelo fato da mesma 

                                            
4 A limitação no número de amostras para redes grandes se deu devido à limitação de memória do 
computador. Como as médias são realizadas para valores temporais, e redes grandes requerem um 
número grande de passos de tempo até se obter a extinção da população, há um limite físico para que esse 
produto (amostras X tempo) caiba na memória RAM do computador. 
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conter uma configuração que parece demonstrar um cenário de intensa fragmentação da 

vegetação nativa inserida em variados tipos de matrizes antrópicas. 
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Figura 10: Área de estudo considerada para análise de uso e ocupação do solo dentro do limite de distribuição geográfica de Sapajus robustus no estado de Minas Gerais, 

Brasil. 
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1.4.1 Classificação do Uso e Cobertura do Solo  

 

Para classificar a área de estudo em relação ao uso e ocupação do solo por Sapajus 

robustus foram adquiridas duas cenas (185 x 170 km cada cena), com resolução de 30 

metros por pixel, capturadas pelo satélite Landsat 5 - órbitas 216 e 217 e ponto 72 

(formato geotiff com projeção/datum UTM/WGS-84), adquiridas por meio do acesso ao 

endereço eletrônico http://glovis.usgs.gov/, entre os dias 6 e 31 de maio do ano de 

2010.  

 
Após download das referidas cenas, deu-se o empilhamento das diferentes bandas das 

imagens e posterior geração de um mosaico correspondente à união das cenas. Partindo 

do mosaico obtido, foi selecionada a área de estudo, sobrepondo-a e executando o corte 

da imagem para obter o correspondente imagético relativo somente à área de estudo.  

 

Após os procedimentos descritos, foi calculado o Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada, IVDN (NDVI em inglês) (programa Erdas Imagine 9.1). Índices de 

vegetação são combinações de valores espectrais matematicamente recombinados de 

forma a produzir um valor único que indica a quantidade ou a energia da vegetação em 

um pixel (CAMPBELL, 1996). 

 

O NDVI é um algoritmo utilizado para quantificar as concentrações de vegetação verde 

no alvo a ser avaliado (ROUSE, J.W. HAAS, R.H., SCHELL, 1974). O resultado obtido a 

partir da aplicação de tal índice corresponde a uma matriz onde os valores de pixel 

variam de -1 a 1, sendo valores próximo de 1 aqueles  relacionados a maior exuberância 

e/ou conservação da vegetação. Por apresentar grande sensibilidade à resposta 

espectral da vegetação é comumente utilizado em estimativas de parâmetros da 

vegetação tais como cobertura vegetal, biomassa, índice de área foliar e estrutura da 

vegetação. 

 

Considerando isso, o NDVI foi empregado para classificar os fragmentos arbóreos e seus 

respectivos estágios sucessionais. Posteriormente, após classificados e separados os 

fragmentos arbóreos, foi utilizada a classificação não supervisionada isodata (BALL; 

HALL, 1967) para toda a área a fim de avaliar e confirmar os resultados obtidos pelo 

NDVI, ao mesmo tempo em que se puderam classificar os demais usos e coberturas do 
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solo. A classificação não supervisionada é um método computacional de análise e 

agrupamento de pixels "Cluster Analysis"  (LILLESAND; KIEFER; CHIPMAN, 2004). Parte-

se do pressuposto que o número de agrupamentos ou classes é conhecido a priori. Na 

hipótese de se ter escolhido um valor de classes inadequado o método irá impor, pelo 

uso de técnicas de otimização, agrupamentos aos dados (GONÇALVES et al., 2008). O 

resultado dessa classificação gerou vinte classes que, ao longo do percurso, foram 

recombinadas entre si em busca de um resultado mais apurado em termos de resposta 

ao objetivo do estudo. 

 

Todos os procedimentos ligados ao sensoriamento remoto e geoprocessamento foram 

desenvolvidos utilizando o software Erdas Imagine 9.1. De posse do resultado obtido 

pela combinação dos resultados entre NDVI e classificação não supervisionada, passou-

se a trabalhar no software ArcGis 10.1 em virtude da necessidade de supervisão dos 

resultados obtidos no passos anteriores. 

 

Para refinar os resultados de forma a alcançar o maior nível de correspondência com a 

realidade, as informações obtidas pelo NDVI e pela classificação não supervisionada 

foram cruzadas com fonte de dados oficiais. Os dados oficiais foram obtidos através de 

imagens de satélite de alta resolução (Google Earth e Base de Mapas ESRI online), bem 

como de informações contidas (a) no "Atlas dos Remanescentes Florestais de Mata 

Atlântica" que utilizaram imagem TM/Landsat 5 selecionadas dentro do período 2009-

2010 (SOS, MATA ATLÂNTICA & INPE, 2010); (b)5 no "Mapeamento da cobertura 

vegetal do estado de Minas Gerais" com imagens TM/Landsat 5 no período de 2007  e; 

(c)6 na base cartográfica da hidrografia de Minas Gerais. Os resultados foram validados 

de acordo com sua resposta espectral em relação ao padrão percebido.  

 

As classes de paisagem foram definidas de acordo com o uso do habitat por Sapajus 

robustus. Dessa maneira, classificações refinadas em termos fisionômicos, como as 

consideradas pelo "Atlas dos Remanescentes Florestais de Mata Atlântica" e pelo 

"Mapeamento da cobertura vegetal do estado de Minas Gerais", não foram incluídas. 

 

                                            
5 http://geosisemanet.meioambiente.mg.gov.br/ 
6 http://www.igam.mg.gov.br/geoprocessamento/downloads 
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1.4.2 Processamento Digital da Imagem (Matlab) 

 

Para que a imagem de satélite decodificada possa ser, futuramente, integrada ao Modelo, 

possibilitando a "percepção" da imagem em uma linguagem de programação, a mesma 

foi convertida em uma figura tiff (Tagged image file format) de 100 dpis, na escala de 

cinza. O número de classes de cinza gerado corresponde às mesmas classes de paisagem 

interpretadas. Cada classe pode ser separada num arquivo diferente. Cada arquivo 

contendo uma máscara binária (preto ou branco) da ocorrência daquela classe. 

 

De posse dessa figura, as análises referentes à configuração da paisagem foram 

realizadas utilizando a linguagem de programação MATLAB através do método de Blob 

Analysis que é capaz de calcular estatísticas para regiões rotuladas de uma imagem 

binária (pixels pretos ou brancos). No presente estudo, os rótulos são representantes de 

porções contíguas de cada classe de paisagem. O MATLAB permite a construção de 

gráficos, compilação e manipulação de funções específicas para cálculos diversos e 

extração de variáveis simbólicas através de uma linguagem matemática (algoritmos 

numéricos) sobre matrizes (VIEIRA, 2004). A seguir são descritos os atributos avaliados: 

 

i. Demarcação das áreas viáveis: a imagem em nível de cinza representando as 

diferentes paisagens é lida em uma matriz (x, y), onde x e y representam as 

dimensões da imagem e o valor armazenado na matriz representa o tipo de mata, 

neste caso, oito diferentes valores entre 0 e 255. A imagem toda é percorrida e 

para cada tipo de mata são encontrados os componentes conexos e são atribuídos 

rótulos. O algoritmo utilizado para o crescimento da região em função da 

vizinhança foi proposto por HARALICK (1992). O pixel referente à mata recebe o 

mesmo rótulo de seus vizinhos, considerando a vizinhança de oito pixels, caso 

não exista nenhum pixel vizinho rotulado, essa região recebe um novo rótulo.  

Desse modo, ficam delimitadas regiões vizinhas de uma mesma mata, 

possibilitando a extração de estatísticas de cada uma das regiões.  As medidas são 

feitas para cada uma das paisagens de maneira independente. 

ii. Área total disponível dos habitat viáveis: cálculo do número de pixels presentes 

na região demarcada.  

iii. Eixo maior e menor da região: valor escalar que define o comprimento em pixels 

dos eixos de uma elipse circunscrita à região.  
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iv. Orientação: ângulo em graus entre os eixos maior e menor da região. 

v. Perímetro: número de pixels da borda de cada região. 

 

Partindo do pressuposto que a área de vida um grupo (15 indivíduos) de S. robustus seja 

de 187,5 ha (MARTINS, 2010) e que a espécie, devido a sua grande plasticidade 

ambiental (ROBINSON, JG, JANSON CH, ED. SMUTS, 1987) seja capaz de sobreviver, 

também, em ambientes intermediários, optou-se for fazer uma análise qualitativa  

considerando o habitat favorável disponível em dois níveis:  

 

i. Quantificando o número de fragmentos de mata avançada capazes de abrigar pelo 

menos um grupo de S.robustus (187,5 ha);  

 

ii. Quantificando o número de fragmentos mistos, ou seja, a junção de classes 

vizinhas de mata avançada e mata média. O polígono misto representa uma área 

com pelo menos 187,5 ha de mata avançada unida a qualquer área vizinha de 

mata média. A junção dessas classes se justifica por serem capazes, desde que 

unidas, de fornecer os requerimentos ecológicos necessários à sobrevivência de 

pelo menos um grupo de S. robustus.  

 

A quantificação das classes foi realizada em cima da figura tiff, onde cada pixell da figura 

apresenta uma área de 900 m2 ou 0.09 ha (L = 30m x 30m). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1.5 Análises do Modelo "Penna de Fragmentação" 

a. Efeito da densidade no comportamento populacional 

 

Para testar a funcionalidade do modelo, a primeira análise realizada foi relativa ao 

comportamento da população em função da variação da densidade inicial (ρ0). Para a 

rede 10 x 10, considerada pequena, qualquer condição inicial de densidade leva ao 

desaparecimento da população, sem apresentar período de estabilidade (Figura 11). No 

entanto, o comportamento da população passa a ser diferenciado a partir de uma 
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densidade de 0,5. Para densidades iniciais inferiores a 0,5, a população apresentou 

queda continua até o desaparecimento total da população, ou seja, uma ρ0 inferior a 0,5 

é representada por um número de indivíduos que não apresentam um "genoma 

cronológico" viável. O modelo eliminou os indivíduos que não chegaram à idade 

reprodutiva no limiar T. Sem um número mínimo de reprodutores, a população tende a 

se extinguir rapidamente.  

 

Densidades acima de 0,5 apresentam um comportamento da curva semelhante, 

representada por uma queda inicial da população nos primeiros passos de tempo, 

período este que corresponde à seleção dos "genomas cronológicos" (evidenciado no 

gráfico pela reta na horizontal), seguida por uma taxa de crescimento populacional 

ascendente, relativa à densidade inicial correspondente. Como o espaço é o fator 

limitante, as populações comportam-se como populações confinadas, onde nem mesmo 

o aumento de indivíduos selecionados no tempo é capaz de superar os efeitos de uma 

população pequena (já que o espaço limita a ocupação) e pouco diversa (baixa 

variabilidade de "genomas cronológicos"). É possível que o fator parentesco esteja 

conduzindo a população a um rápido declínio devido o aumento do número de mutações 

deletérias, sendo análogo aos efeitos esperados para populações pequenas: como a 

estocasticidade demográfica e a deriva genética (ALLENDORF, FRED W. LUIKART, 

GORDON, AITKEN, 2012; YOUNG et al., 2000). 
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Figura 11: Efeito da variação da densidade populacional ρ(t) para uma rede 10 x 10 em função do tempo. 

Média de 20.000 amostras. Barra na horizontal evidenciando o período de seleção de "genomas 

cronológicos". 

 

Em redes de dimensões L= 20 x 20, assim como observado para a configuração de redes 

L= 10 x 10, a população apresenta dois comportamentos: o primeiro deles é o 

desaparecimento total da população para densidade inicial menor ou igual a 0,4 e uma 

queda (seleção do "genoma cronológico"), seguida de ascensão para densidades maiores 

ou iguais a 0,5 ( Figura 12). No entanto, nesta configuração de rede o crescimento 

populacional, embora siga um comportamento gráfico semelhante, apresenta variações 

entre o ponto de mínimo (seleção do genoma cronológico) e o ponto de máximo (valor 

da densidade em que se estabiliza o "genoma cronológico") à medida que se tem mais 

sítios iniciais ocupados. A variação na densidade máxima, ao analisar os intervalos de 

tempo, é um efeito da ocupação inicial (ρ0).  

 

 Figura 12: Efeito da variação da densidade populacional para uma rede 20 x 20: ρ(t) densidade da 

população (células ocupadas) em função do tempo. Média de 5.000 amostras. 

 

Embora a população em uma rede L= 20 x 20 se mantenha durante um intervalo de 

tempo muito superior ao que foi encontrado para uma rede L= 10 x 10 ela tende a se 

extinguir. Tal fato representa o comportamento do modelo, ou seja, o desaparecimento 

de toda a população devido ao efeito do acúmulo de mutações deletérias. O 

desaparecimento da população ocorre, praticamente, no mesmo intervalo de tempo para 
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qualquer valor de ρ0 igual e/ou maior do que 0.5. Isso quer dizer que populações com ρ 

igual e/ou maior a 0.5 já são capazes de manter uma população viável, mas que a 

sobrevida não se altera a partir desse patamar uma vez que o crescimento e manutenção 

da população passam a ser controlados pela área disponível, ou seja, pelo tamanho da 

rede. Uma rede densamente povoada de L = 20 x 20 sofrerá o mesmo efeito deletério 

quando ocupada por uma população mínima ótima, uma vez que o limitante é o espaço. 

Assim, uma rede quadrada de L= 20 x 20, com uma ρ0 0.5 pode representar um tempo de 

geração dito viável para a população estudo de caso. 

 

Para uma taxa de ocupação inicial com valor igual ou maior a 0,7 em uma rede L = 30 x 

30, considerada no presente modelo uma rede grande, após o ponto de seleção do 

"genoma cronológico", ou seja, o ponto de mínima densidade após a queda inicial, a 

população se recupera e mantém constante7 com o valor da densidade próximo ao valor 

da ocupação inicial (Figura 13). Ou seja, para uma rede grande e densamente povoada o 

efeito do acúmulo de mutações deletérias não se faz visto uma vez que se tem uma gama 

elevada de parceiros sexuais, com "genomas de identificação" diversificados. Para 

valores de ocupação entre 0,5 e 0,6 a população se recupera a uma densidade inferior a 

densidade inicial, mas também viável. 

 

                                            
7 Assume-se como valor constante tendo em vista que a queda dos valores populacionais se dá a uma taxa 
muito baixa para redes grandes L= 30 x 30, não sendo possível visuzalizar o passo de tempo em que 
ocorrerá, ou não, uma queda brusca devido a limitação de memória do computador. 
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Figura 13: Efeito da variação da densidade populacional para uma rede 30 x 30: ρ(t) densidade da 

população (células ocupadas) em função do tempo. Média de 600 amostras. 

 

O modelo tende a levar as populações eventualmente ao desaparecimento. Porém, nota-

se que para redes L= 30 x 30 isso ocorrerá em um tempo mais longo. A progressão do 

tempo de extinção cresce rapidamente com o tamanho da rede. Assim, para redes 

grandes, é possível dizer que a população atinge um estado estacionário por um tempo 

indefinidamente longo, ou seja, onde o efeito das mutações deletérias não alcança um 

patamar a ponto de levar a população à extinção. 

 

Baixos valores de densidade levam ao desaparecimento da população em um curto 

espaço de tempo, como podem ser observados para qualquer valor de ρ em redes 

pequenas (L= 10 x 10) e para valores críticos de populações distribuídas em uma área 

viável em termos espaciais (L= 20 x 20; L= 30 x 30) (Figura 14). Existe um valor de 

ρ  mínimo (0,5) a partir do qual a população se recupera e se mantém viável. O aumento 

da área e a variação da densidade a partir desse valor mínimo irão conferir à população 

uma sobrevida de maneira quase diretamente proporcional a partir desse patamar. A 

taxa de crescimento populacional aumenta com o aumento da densidade, mas é 

controlada pela capacidade suporte do meio, representada no presente modelo pelo 

fator espaço (sítios disponíveis e isolamento de área). Na natureza a variável espaço 

pode ser representa pelo espaço em si, um bom exemplo seriam fragmentos pequenos e 

sem conectividade; e pelo espaço efetivo ou ausência de recurso adequado: um 

fragmento grande, mas composto por mata avançada mesclada por pasto sujo, ou uma 

área de reflorestamento monoespecifica poderia representar uma área grande em 

termos espaciais, mas uma área não efetiva em requerimentos ecológicos.  
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Figura 14: Efeito da variação da densidade populacional no tempo 100 em função da densidade inicial 

para uma rede 10x10 e no tempo 200 para uma rede de 20 x 20 e 30 x 30. Média de 20.000, 5.000 e 600 

amostras respectivamente. 

 

O modelo foi capaz de evidenciar dois aspectos principais referentes a dinâmicas 

populacionais: a relação entre crescimento populacional dependente da densidade 

(LOTKA, 1925; VOLTERRA, 1926) e a chamada população mínima viável (SHAFFER, 

1981; SOULÉ; SOULC, 1985).  

 

O crescimento populacional dependente da densidade evidencia que baixas densidades 

populacionais não são capazes de manter populações viáveis porque afetam a taxa de 

crescimento populacional caso a densidade chegue a um valor crítico. Baixas densidades 

na natureza representam uma relação entre a aptidão reprodutiva dos indivíduos de 

uma espécie e a densidade de conespecificos (ALLEE, 1927) que levam a uma 

diminuição do crescimento populacional podendo ocasionar, por exemplo, em extinções 

locais. Diversos fatores são citados como direcionadores desse efeito, tais como a 

alteração dos valores de razão sexual (CAUGHLEY, 1994), a susceptibilidade à predação 

(GASCOIGNE; LIPCIUS, 2004) e, sobretudo, os aspectos demográficos tais como a 

dispersão ativa, que podem levar, por exemplo, a diminuição do crescimento 

populacional por perda de indivíduos (BONTE; LENS; MAELFAIT, 2004) e os fatores 
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genéticos como a depressão endogâmica, consequência dos efeitos causados pela deriva 

genética (YOUNG et al., 2000). 

 

No presente modelo, o conceito de população mínima viável foi demonstrado através da 

analogia da densidade mínima viável uma ρ0 de 0,5. População mínima viável, ou 

número mínimo de indivíduos distribuídos em uma área ideal, refere-se a um número 

populacional mínimo capaz de assegurar a persistência da população em um estado 

viável para um determinado intervalo de tempo (RAI, 2003), ou seja, mantendo o fluxo 

gênico e a diversidade genética (ALLENDORF, FRED W. LUIKART, GORDON, AITKEN, 

2012).  

b. Efeito da área no comportamento populacional 

 

Com base nos resultados observados da densidade para três tamanhos de rede, optou-se 

por utilizar uma ρ0 de 0,8 para testar o comportamento do modelo ao analisar outros 

parâmetros. Uma densidade de 0,8 é capaz de abrigar uma variabilidade de genomas 

cronológicos suficiente para a densidade não ser um viés na evolução do modelo.  

 

Fica claro que o tamanho da rede (área) interfere diretamente na viabilidade da 

população (Figura 15). Desconsiderado o efeito da ocupação inicial, uma população 

confinada a uma área pequena tende a se extinguir muito mais rapidamente do que uma 

população com mesma taxa de ocupação em uma área grande. Outro comportamento 

observado no gráfico é que populações em uma rede pequena, embora se recuperem 

após a seleção do genoma cronológico, não mantém os valores estabilizados, ou seja, o 

comportamento é sempre de descendência até se extinguir. A partir de uma rede 20 x20 

existe um período de estabilidade que aumenta de acordo com o aumento da rede, 

chegando a um tamanho de rede (30x30) onde o efeito espaço não mais existe. Seria, 

então, um tamanho de área capaz de manter uma população viável até quase o infinito. 
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Figura 15: Efeito da área na viabilidade populacional. Foram avaliados os efeitos da área para vários 

tamanhos de rede (ver legenda) com uma densidade inicial de ρ(t) 0.8.   Média de 20.000 para L= 10 x 10, 

10.000 para L= 15 x 15, 5.000 para L= 20 x 20, 2.000 para 25 x 25 e 600 para L= 30 x 30 e 35 x 35. 

 

Os efeitos do acúmulo de mutações parecem ser diluídos para redes grandes uma vez 

que, possivelmente, são formados grupos com "genomas de identificação" (grupos 

sociais) dispersos por pontos diferenciados da rede (territórios de cada grupo social). 

Como o deslocamento dos indivíduos é livre e aleatório, dentro dos intervalos de passos 

de tempo de cada atualização da simulação, e até esse ponto não foi inserida a 

subdivisão da área em territórios, a chance de indivíduos com "genomas de 

identificação" diferente se encontrar aumenta com o aumento da rede.  

 

Para redes muito grandes (L = 30 x 30 e L= 35 x 35), a população mantém o valor da 

densidade elevada e em níveis constantes. Esse comportamento ocorre em função da 

grande variabilidade de "genomas de identificação" que acabam diluindo os efeitos do 

acúmulo de mutações deletérias. Parece haver um balanço entre a mortalidade e o 

nascimento de novos indivíduos ou a ocupação e a variabilidade. Em um sistema real os 

valores de densidade dificilmente chegariam ao patamar observado em função do 

controle exercido pela capacidade suporte (recursos limitantes tais como espaço, 

alimento e abrigo), e por relações ecológicas tais como a predação e a competição intra e 

interespecífica (GOTELI, 1995) que conduzem o tamanho da população a um valor de 
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equilíbrio condizente com o meio. No entanto, cabe ressaltar que o objetivo do modelo é 

avaliar o comportamento da população em função de parâmetros críticos que gerem 

viabilidade populacional. 

 

Redes pequenas representam áreas incapazes de manter a população viável por muito 

tempo. Dois estudos recentes evidenciaram os efeitos da área na riqueza e abundância 

de primatas: BOYLE & SMITH, (2010) analisaram a distribuição e a persistência de seis 

espécies de primatas nativas em fragmentos florestais isolados desde o ano de 1989 na 

Amazônia brasileira, encontrando uma relação direta entre a riqueza de primatas e o 

tamanho dos fragmentos. HARCOURT & DOHERTY (2005) realizaram uma análise global 

entre a relação espécie-área para primatas de florestas tropicais em estudos compilados 

para cerca de 133 fragmentos, distribuídos em 33 áreas dos cinco continentes. As 

análises dos dados indicaram que a riqueza e a proporção da riqueza de primatas 

diminuem em uma relação quase linear com a área do fragmento.  

 

No presente modelo a área apresentou uma relação quase direta com a densidade 

populacional. A ausência de recursos limita o crescimento, conduzindo aos efeitos 

intrínsecos de pequenas populações. Uma área grande, mas com poucos indivíduos e 

sem entradas externas (sem imigrantes) irá sofrer, praticamente, o mesmo efeito de 

uma área pequena e muito povoada: poucos indivíduos, poucos reprodutores, alteração 

da taxa reprodutiva e baixa variabilidade de "genomas de identificação" (diversidade 

genética). Cabe ressaltar, no entanto, que na natureza, essa relação pode ser variável 

considerando fatores intrínsecos da ecologia da espécie tais como o tamanho da área de 

vida (MITANI; RODMAN, 1979; PEARCE et al., 2013), tamanho corporal (BENNETT, 

2009) e o grau de especialidade em relação aos requerimentos ecológicos (CHAVES; 

STONER; ARROYO-RODRÍGUEZ, 2012; DALE et al., 1994; GASCON; LOVEJOY, 1999; 

PÜTTKER et al., 2013) tornando uma espécie mais ou menos susceptível aos efeitos 

citados. 

 

Estudos realizados para o gênero Cebus demonstraram que a maioria das espécies 

apresenta grandes áreas de vida, embora sejam capazes de manter-se com densidades 

elevadas em áreas pequenas, devido a dois fatores principais: qual o tipo de recurso está 

disponível na área e; a habilidade de explorar os recursos de maneira sazonal 

(FRAGASZY; VISALBERGHI; FEDIGAN, 2004). Embora o presente modelo não seja capaz 
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de descrever, de maneira individualizada, a contribuição de cada fator recurso que 

controla a dinâmica populacional da espécie na natureza, os parâmetros ocupação dos 

sítios e parentesco representaram, até o presente momento, o comportamento geral da 

população desde os níveis críticos de sobrevivência (uma área pequena e isolada) aos 

níveis de viabilidade (uma área contínua extensa). 

c. Viabilidade da população em sub-redes quadradas  

 

Os efeitos da densidade e área avaliados foram realizados de maneira individualizada, 

ou seja, sem considerar possíveis interações entre sub-redes e sem considerar a 

influência da variabilidade do "genoma de identificação" nos resultados encontrados. 

Assim, no presente item, os parâmetros serão avaliados de maneira conjunta 

considerando a inserção de sub-redes quadradas, que representam territórios ou 

fragmentos de habitat, além do efeito da dispersão de indivíduos de um território para 

outro, representado pela dispersão de machos. 

 

Considerando a rede de tamanho intermediário, mantendo-se a lógica de 200 sítios, no c 

para cada sub-rede (território), observa-se que a partir de uma dispersão de 0.2 os 

efeitos da variabilidade já modificam o comportamento da curva, ainda que não gerem 

sobrevida (Figura 16). Assim, esse valor foi definido como ponto de corte, mantendo 

uma dispersão com probabilidade ativa durante toda a vida, a partir dos 07 anos de 

idade.  
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Figura 16: Efeito da dispersão em uma rede L = 40 x 40 dividia em quatro sub-redes de L= 20 x20 com 

uma ρ(t) densidade inicial de 0.8.    

 

Ao avaliar o efeito da dispersão para diferentes tamanhos de sub-rede quadradas, a 

alteração no comportamento demográfico das populações parece ser pouco efetiva uma 

vez que, mesmo aumentando o tamanho das redes, ou seja, eliminando o efeito da área, a 

dispersão altera a taxa de crescimento da população, sem, no entanto, elevar a sobrevida 

da mesma (Figura 17). Para sub-redes pequenas (10 x10; 15 x 15) a dispersão leva a 

população a uma queda mais brusca, deixando mais uma vez claro que os efeitos da 

densidade (ocupação inicial) e do tamanho da rede (tamanho da área disponível) 

refletem diretamente na viabilidade da população. O fluxo de parceiros reprodutivos 

imigrando de uma rede para outra é insuficiente para causar uma modificação visível 

uma vez que, o número de indivíduos como um todo é insuficiente para o simples 

comportamento de reprodução. Imigrar pode representar uma perda e não um ganho 

nessa conformação.  
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Figura 17: Gráficos de densidade (ρ) em função do tempo (t) para três tamanhos de rede subdivididos em 

quatro sub-redes quadradas. Foram considerados os efeitos com (linha tracejada) e sem dispersão (linha 

inteira). 

 

O desaparecimento da população com e sem dispersão ocorre, praticamente, no mesmo 

passo de tempo, representando, em longo prazo, ausência de fluxo efetivo tendo em 

vista o comportamento do modelo (Figura 17). O comportamento da dispersão entre 

sub-redes viáveis (L= 20 x 20) parece funcionar como o fluxo de dispersão de machos, 

entre diferentes grupos sociais, dentro de uma área contínua na natureza. O fluxo de 

machos ocorreria dentro do Equilíbrio de "Hardy-Weinberg" (frequências alélicas 

constantes), ou seja, mantendo a diversidade genética da população. Assim, outros 

fatores tais como o espaço, recurso, competição e predação controlam e mantém a 

população em um valor de equilíbrio dinâmico (GOTELI, 1995). A dispersão, para essa 

configuração de rede, não irá alterar a sobrevida que já é controlada pela capacidade 

suporte do meio. Ressaltando que o desaparecimento de toda a população, até mesmo 

para redes viáveis, é o reflexo do acúmulo de mutações deletérias como predição do 

próprio modelo. 

d. Viabilidade da população em sub-redes com configurações geométricas 

diferenciadas 
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Com os principais parâmetros avaliados e validados foi avaliado o efeito da configuração 

geométrica no comportamento demográfico para cada tipo de sub-rede com e sem 

dispersão de indivíduos. A Figura 18 demonstra que o efeito da largura pelo 

comprimento (perímetro8/área) afeta diretamente o comportamento dos gráficos. 

Quanto menor a relação perímetro/área maior será a viabilidade de uma população 

(1,04; 0,58; 0,5; 0,4).  

 

 

 

Figura 18: Gráficos de densidade (ρ) em função do tempo (t) para uma rede 100x100 subdividida 100 

sub-redes com 100 sítios. Foram consideradas 04 configurações geométricas para as sub-redes, sem o 

efeito da dispersão. 

 

As diferentes sub-redes inseridas no modelo, representadas quantitativamente por uma 

relação inversamente proporcional da área x perímetro, são uma representação clássica 

da formação de manchas de habitat sujeitas ao chamado "Edge effects" ou Efeito de 

borda em ambientes fragmentados (MURCIA, 1995). São capazes, ainda, de representar 

os efeitos demográficos ocasionados pela perda de área efetiva na viabilidade 

                                            
8 O perímetro  representa a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja, a soma de todos os 
lados de uma figura geométrica. Um polígono tem perímetro igual à soma do comprimento de 
suas arestas. 
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populacional (FLETCHER et al., 2007). O efeito de borda tende a diminuir a quantidade e 

diversidade de recursos, podendo desequilibrar o balanço entre consumo e produção 

que afeta a capacidade suporte do ambiente (FAGAN; CANTRELL; COSNER, 1999; 

SAUNDERS; HOBBS; MARGULES, 1991). Além de influenciar diretamente na mobilidade 

dos organismos, alterando o fluxo da emigração e imigração (RIES; SISK, 2004). 

 

Considerando estritamente o modelo pode-se dizer que o comportamento das 

populações se diferem para cada tipo de sub-rede porque a movimentação se altera. 

Cada sub-rede apresentará possibilidades de borda e de deslocamento interno 

diferenciados, de acordo com a posição do indivíduo. Em sub-redes (02x50) existe um 

menor número de possibilidades ao deslocamento: existem no máximo (05) cinco 

posições de deslocamento dentro da própria sub-rede e até (05) cinco posições de 

escolha para dispersão considerando que esse indivíduo esteja posicionado na borda 

superior ou inferior de seu território. Além disso, se uma fêmea escolher um parceiro, 

mas não tiver um sítio vazio para alocar sua prole essa morrerá.  Em outro extremo, 

para uma sub-rede 10 x 10 a influência da borda praticamente não existe, uma vez que 

as possibilidades de deslocamento e dispersão são praticamente totais (08 

possibilidades de deslocamento e dispersão) para qualquer posição da sub-rede. Assim, 

o comportamento será ditado pela relação área total e não mais pela relação perímetro. 

Como ainda é uma rede pequena, a população também tende a desaparecer em um 

intervalo de tempo relativamente curto (±2500 passos de tempo).  

 

É esperado que a dispersão seja capaz de evitar a extinção de populações, ao funcionar 

como um mecanismo de troca e manutenção genética (HANSKI, 2001). No entanto, o 

comportamento demográfico de populações distribuídas em sub-redes com 100 sítios, 

sujeitas a uma dispersão ativa, foi de declínio até o desaparecimento total da população 

para todas as sub-redes avaliadas. Embora se possa observar um período de 

crescimento populacional até atingir um valor máximo para sub-redes de L = 05 x 20 e 

10 x 10, a elevação da densidade não influência na sobrevida das populações, 

possivelmente por sofrer o efeito de populações pequenas (Figura 19).  

 

Assim, a contribuição de "genomas de identificação" trazidos por dispersores entre 

pequenas populações não geram alterações capazes de gerar sobrevida à população. Ao 

contrário, a dispersão leva a um comportamento da curva com queda mais acentuada. O 
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modelo não considera o fluxo contínuo entre os fragmentos, ou seja, um comportamento 

de metapopulação, que poderia equilibrar o balanço entre as perdas de indivíduos e 

manter os indivíduos entre manchas como uma única população funcional (HANSKI, 

ILKKA, GAGGIOTTI, 2004). Assim, a dispersão entre redes pequenas, no presente 

modelo, representa perdas de indivíduos isoladas, uma vez que nada garante que ao 

imigrar o indivíduo vá para uma rede com reprodutores.  

 

Figura 19: Gráficos de densidade (ρ) em função do tempo (t) para uma rede 100x100 subdividida em sub-

redes com 100 sítios. Foram consideradas 04 configurações geométricas para as sub-redes, com (linha 

tracejada) e sem o efeito da dispersão (linha inteira). 

 

Para uma rede de 200 x 200 com sub-redes com 200 sítios é observado o mesmo 

comportamento encontrado para sub-redes de 100 sítios, no entanto em um passo de 

tempo muito superior, deixando clara a influência que a área exerce na manutenção de 

uma  população (Figura 20 e Figura 22). Ao dobrar a área, considerando a configuração 

da sub-rede de L = 02 x 50 para 100 sítios e L = 04 x 100 para 200 sítios, sub-redes que 

seriam correspondentes em termos de configuração geométrica, a sobrevida média 

aumenta em seis vezes. 
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Figura 20: Gráficos de densidade (ρ) em função do tempo (t) para uma rede 200 x 200 subdividida em 

100 sub-redes, com 400 sítios. Foram consideradas 04 configurações geométricas para as sub-redes o 

efeito da dispersão. Densidade inicial de 0.8.  

 

Ao introduzir a dispersão no modelo, para sub-redes com L = 200 sítios, o 

comportamento demográfico observado se altera completamente (Figura 21) levando a 

crer que o efeito da dispersão só faz sentido quando relacionado a um tamanho 

populacional mínimo (crítico). O valor mínimo se relaciona com a entrada e saída de 

indivíduos, ou seja, para o modelo deve haver um balanço entre emigrantes e imigrantes 

para que a variabilidade de "genomas de identificação" eleve a sobrevida. 

 

Em ambientes naturais o valor populacional mínimo a ser beneficiado com entradas de 

alelos de populações diferenciadas pode não estar relacionado a um valor absoluto, 

como observado no modelo, mas a um valor ecológico como um equilibrio entre 

reprodutores ativos. Muitas vezes, poucos imigrantes são capazes de restaurar a 

diversidade genética (MILLS; ALLENDORF, 1996).  

 

A Figura 19 apresenta uma taxa de crescimento populacional elevada, após a seleção dos 

"genomas cronológicos", até atingir um valor máximo (para redes L = 05 x 20 e 10 x 10), 

diminuindo momentaneamente o efeito do acúmulo de mutações deletérias. Pode ser 

que a densidade máxima represente um valor ecológico que restaura a diversidade 
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genética na natureza. No entanto, como o fator limitante no modelo é o espaço, a 

população tem uma maior taxa de encontro entre parentes em redes pequenas que 

rapidamente elimina o efeito da variabilidade, aumentando o acúmulo de mutações 

deletérias e levando ao declínio populacional. Na natureza, o declínio será direcionado 

não mais aos efeitos genéticos, mas aos efeitos da ausência de recursos uma vez que as 

populações estão isoladas em pequenas áreas. 

 

Assim, como observado no modelo, para que haja sobrevida, ou seja, para que ocorra 

recuperação demográfica, é preciso que haja recurso disponível (sítios). A entrada de 

indivíduos em populações isoladas pode recuperar a diversidade genética, mas pode não 

levar a sobrevida da população. Dessa maneira, mesmo que haja um fluxo de dispersão, 

a recuperação de populações em ambientes fragmentados deve vir associada a medidas 

que garantam a conectividade da paisagem, como a formação de corredores ecológicos 

que aumentam a área efetiva; e a recuperação de áreas degradadas, com medidas de 

reflorestamento envolvendo espécies nativas e incremento de itens alimentares. 

 

Figura 21: Gráficos de densidade (ρ) em função do tempo (t) para uma rede 200x200 subdividida em 100 

sub-redes com 400 sítios. Foram consideradas 04 configurações geométricas para as sub-redes, com 

(linha tracejada) e sem o efeito da dispersão (linha inteira). 

 

A Figura 22 deixa ainda mais evidente o efeito da área em relação ao tamanho da 

população (diretamente proporciaonal), a uma densidade fixa, na variabilidade de 
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"genomas de identificação" na população. Uma vez que a densidade é fixa, quanto maior 

a rede maior será a quantidade de indivíduos e consequentemente menor será a 

quantidade de θ (64) final. Com o passar do tempo a quantidade tende a ser a mesma em 

função do comportamento do modelo, ou seja, em função da predição de acúmulo de 

mutações deletérias. Nos passos de tempo finais, o comportamento gráfico é oscilatório 

(grande variância) em função da densidade ou ausência dela, até decair ao ponto em que 

não existe mais população.  

Figura 22: Variabilidade do genoma cronológico em função da área para três tamanhos de rede: L = 10 x 

10, L = 20 x 20 e L= 30 x 30. 

 

Para que o fluxo de indivíduos aumente a sobrevida, devem ser levados em conta o 

tamanho mínimo de área e a conformação geométrica dos fragmentos. Na natureza a 

imigração está relacionada à distância entre os fragmentos e o tipo de matriz presente 

no entorno, não existindo, portanto, o efeito da vizinhança (sítios disponíveis). No 

modelo, esse efeito funciona como a capacidade suporte do fragmento, ou seja, 

fragmentos com relação perímetro/área elevadas apresentam pouca área núcleo e 

conseqüentemente pouco recurso adequado à sobrevivência da população. 

e. Conservação: Efeito da dispersão e variabilidade do "genoma cronológico" 

(fluxo gênico) por fêmeas 
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De maneira investigativa, foi avaliado o efeito que a dispersão ocasionaria caso ela fosse 

realizada pelas fêmeas. Para que o efeito encontrado fosse independente dos efeitos já 

observados para área, foi considerada uma rede quadrada de L = 10 x 10. O resultado 

apresentou um comportamento completamente diferente ao encontrado para machos, 

possibilitando uma sobrevida considerável para a população e deslocando para passos 

de tempo muito longos, o comportamento esperado do modelo de extinção dos 

indivíduos pelo acúmulo de mutações deletérias (Figura 23).  

 

Figura 23: Gráficos de densidade (ρ) em função do tempo (t) para uma rede 20 x 20 subdividida em 4 

sub-redes, com 100 sítios. Foram consideradas efeito de diferentes valores de  dispersão para machos e o 

valor de dispersão 0,2 para fêmeas.  

 

Esse efeito pode ter sido ocasionado pelo aumento de chances de procriação. Como a 

fêmea pode escolher com qual parceiro disponível em sua vizinhança ela quer se 

reproduzir a cada passo de tempo, ao se deslocar de uma sub-rede para outra as chances 

de sucesso reprodutivo passam de 1:8, para machos sendo escolhidos pelas fêmeas do 

novo grupo, para 7:8 caso uma fêmea esteja rodeada por machos. O macho pode estar 

rodeado por fêmeas, mas pode simplesmente não ser escolhido. Com a dispersão das 

fêmeas o sucesso reprodutivo, a cada passo de tempo, insere novos indivíduos na 

população que podem também se reproduzir e, sendo fêmeas, aumentam 

progressivamente a variabilidade na população.  
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Era esperada que a taxa de variabilidade e densidade fosse mais efetiva com a dispersão 

de machos já que machos podem cruzar com diferentes fêmeas a cada passo de tempo. 

No entanto, para uma rede pequena cruzar com várias fêmeas significa ter muitos 

irmãos com poucos sítios para deslocamento, o que acaba aumentando as chances de 

encontro e cruzamento entre irmãos. Dessa maneira, o efeito do acúmulo de mutações 

deletérias será maior do que o efeito de variabilidade de um imigrante na população. 

 

Comumente um macho pode cruzar com mais de uma fêmea em um mesmo evento 

reprodutivo, respeitadas as relações de hierarquia existentes para macacos-prego: 

sistema multi-machos, multi-fêmeas (FRAGASZY; VISALBERGHI; FEDIGAN, 2004).  Para 

o modelo esse efeito é controlado pela escolha das fêmeas. Na natureza o insucesso dos 

machos imigrantes pode ser ocasionado pelos efeitos comportamentais da espécie, tais 

como a aceitação do macho no novo grupo, por machos e fêmeas, onde essas escolhem 

quais e com quantos machos querem acasalar (FRAGASZY; VISALBERGHI; FEDIGAN, 

2004). Além disso, as fêmeas de macaco-prego são ditas promiscuas tendo o macho alfa 

prioridade sobre os cruzamentos, embora todos possam acasalar (ALFARO, J., 2005; 

CAROSI, M. LINN, G. VISALBERGHI, 2005). Assim, a cópula não é uma garantia de 

sucesso reprodutivo e o novo macho pode demorar mais de um ciclo reprodutivo para 

repassar seus genes às gerações futuras.  

 

Na história de vida da espécie o comportamento de dispersão dos machos levou ao 

sucesso evolutivo, no entanto, considerando os efeitos antrópicos na paisagem, 

estratégias, como a translocação de fêmeas, podem ajudar a melhorar o fitness dessas 

populações com maior eficiência. Cabe ressaltar, no entanto, que ações de translocação 

para primatas são eventos raros (STRUM, 2005), que dependem de relações 

comportamentais das espécies e que poucos são os estudos que avaliam os custos e 

benefícios dessa estratégia conservacionista (CALDECOTT; KAVANAGH, 2009; JONES, 

1999.  

 

1.5.1 Conclusão do Modelo  

 

O presente modelo foi capaz de simular o comportamento de dois principais 

componentes da estrutura de uma população: a estrutura demográfica e, de maneira 

simplificada, a estrutura genética. Embora o comportamento geral do modelo seja a 
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extinção da espécie, ele foi capaz de demonstrar os comportamentos demográficos em 

função dos três principais aspectos que acometem uma espécie sujeita à fragmentação 

do habitat: tamanho de área, tamanho populacional efetivo e efeitos deletérios devido à 

baixa variabilidade genética para populações isoladas. 

 

1.6 Análises da Amostra da Paisagem 

 

Os resultados da análise da paisagem são apresentados de maneira investigativa no 

intuito de avaliar a área, geometria e conectividade entre os fragmentos considerados 

favoráveis para a espécie. Esses resultados servirão de subsídio para a continuidade do 

projeto, justificando a manutenção de toda a descrição metodológica empregada, uma 

vez que ela será parte essencial do processo de integração da paisagem ao modelo. 

 

Foram determinadas, a partir da interpretação de imagens de satélite, nove (09) classes 

de uso e cobertura do solo para Sapajus robustus.  As classes encontradas foram, então, 

agrupadas em categorias de uso do habitat para a espécie definidas como: habitat 

favorável à ocorrência da espécie; habitat com permeabilidade ao deslocamento e; 

habitat desfavorável à ocorrência da espécie, sendo consideradas, portanto, 

impermeáveis. Cada categoria de habitat pode ser utilizada por S. robustus com 

diferentes probabilidades, considerando características da história natural da espécie 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1: Definição dos tipos de habitat e classes de paisagem utilizadas por Sapajus robustus. 

Tipo de Habitat Classes Descrição  

Favorável Mata Avançada Áreas cobertas por vegetação de porte florestal  

Permeável 

Mata Média Vegetação em estágio médio de regeneração. 

Mata Inicial a Média Vegetação em estágio inicial a médio de regeneração. 

Pasto sujo a inicial  
Vegetação composta por espécies herbáceas e 
arbustivas. 

Impermeável Água Espelhos d’água (rios, lagos e represas) 
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Tipo de Habitat Classes Descrição  

Afloramento Rochoso Rocha exposta 

Pasto Vegetação composta por espécies herbáceas 

Pasto sujo 
Vegetação composta por espécies herbáceas e 
pioneiras em estágio inicial de regeneração 

Silvicultura Monocultura de Eucalyptus sp. e Pinus sp. 

 

As classes encontradas foram quantificadas a fim de se avaliar a porcentagem de habitat 

disponível para a espécie na área amostrada. Os quantitativos por classe estão descritos 

na tabela abaixo e podem ser visualizados no espaço através do mapa no Anexo 1. 

 

Tabela 2: Quantitativos das classes de uso e ocupação do solo na área de estudo escolhida 

dentro dos limites de distribuição geográfica da espécie Sapajus robustus. 

 

Classes Área em ha Percentual 

Afloramento Rochoso 2371,23 0,89124458 

Água 431,12 0,162039685 

Silvicultura 47,33 0,017789335 

Mata Avançada 46800,71 17,59039786 

Mata Inicial a médio 35548,12 13,36102752 

Mata Média 13286,23 4,993729193 

Pasto 56502,8 21,23700116 

Pasto sujo 56505,8 21,23812873 

Pasto sujo a inicial  54564,94 20,50864194 

 

 

Com relação à distribuição das classes nota-se não exister predomínio de uma única 

classe, embora, ao considerar os tipos de habitat, a categoria impermeável perfaça 

43,54% da cobertura da área, seguida pela classe permeável com 38,86 % e 17,59% de 

mata avançada, ou seja, favorável à ocorrência da espécie. 

 

Ao observar a figura classificada percebe-se que a paisagem apresenta uma configuração 

retalhada, com classes distribuídas em toda a sua extensão sem pontos de dominância, 
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demonstrando o grau de perturbação da região. Nota-se ainda o predomínio de classes 

contidas na categoria de habitat impermeável, o que nos leva a inferir que a área de 

estudo apresenta potencial limitado para a manutenção de espécies que necessitam de 

ambientes florestais preservados.  

 

Quantificando as classes em cima da figura tiff, ou seja, a partir da imagem de satélite 

decodificada convertida para a linguagem de programação, foram contabilizados 949 

polígonos classificados como mata avançada, dos quais 898 apresentam área menor que 

187,5 ha, ou seja, apenas 51 polígonos possuem área igual ou maior a área mínima 

necessária para abrigar um grupo com 15 indivíduos de S.robustus.  

 

Ao avaliar a área dos polígonos de mata avançada, a fim de se inferir o número de 

indivíduos possíveis que poderiam ser distribuídos nas áreas de vida mínima para a 

região de estudo, três polígonos apresentaram área expressiva (10, 8 e 6 vezes 

superiores a área mínima) apesar da grande maioria (74,5 %) apresentar área menor do 

que 02 vezes a área mínima para um grupo de S.robustus (Figura 24).  

 

 

Figura 24: Frequência de polígonos de mata avançada, divididos em classes de dimensões, com área 

mínima igual ou maior a 187,5 ha, contidos dentro da área de estudo delimitada para classificação do uso 

e ocupação do solo por Sapajus robustus no estado de Minas Gerais, Brasil. 

 

Embora não tenham sido realizadas análises para avaliar a distância entre polígonos de 

mata avançada, considerarando a capacidade restrita de primatas arborícolas em 



 

67 
 

atravessar matrizes abertas (CHIARELLO; MELO, 2001; MICHALSKI; PERES, 2005) é 

possível inferir, a partir da Figura 26 em escala de pixels (30 m de lado), que os mesmos 

encontram-se em sua maioria isolados. Sendo necessárias análises mais aprofundadas 

sobre a funcionalidade real desses fragmentos. 

 

 

Figura 25: Polígonos mistos contidos dentro da área de estudo delimitada para classificação do uso e 

ocupação do solo por Sapajus robustus no estado de Minas Gerais, Brasil. 

 

Para a classe mista foram quantificados 2287 polígonos considerando mata avançada e 

mata média, dos quais 400 representam uniões totais para qualquer dimensão e 62 

representam a união de polígonos que atingiram a área mínima de 187.5 ha. É 

observado um acréscimo de pelo menos 10 polígonos com área mínima igual ou maior a 

187.5 ha. O aumento da área efetiva total foi de 5812,5 ha. Esse aumento pode ser 

observado ao considerar, por exemplo, a formação de um polígono misto com 
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dimensões de pelo menos 15 vezes a área mínima. Esse polígono é o resultado da 

conectividade do maior fragmento encontrado de mata avançada com fragmentos 

adjacentes, formando um polígono funcional muito maior ao que foi encontrado 

considerando apenas a mata avançada (Figura 26). 

 

 

Figura 26: Frequência de polígonos avançados e mistos, divididos em classes de dimensões, com área 

mínima igual ou maior a 187,5 ha, contidos dentro da área de estudo delimitada para classificação do uso 

e ocupação do solo por Sapajus robustus no estado de Minas Gerais, Brasil. 

 

É possível dizer que área efetiva total, ou seja, o somatório de todas as áreas capazes de 

abrigar pelo menos um grupo de Sapajus robustus, corresponde a 21937,5 ha 

distribuídos de maneira fragmentada ao longo da área de estudo. Importante ressaltar a 

presença de três fragmentos com tamanho de área considerável (8, 10 e 15 vezes a 

dimensão de uma área mínima) e que, possivelmente, são capazes de abrigar populações 

viáveis.  

 

1.6.1 Conclusão da Paisagem  

 

A análise da paisagem revelou que a região apresenta-se com uma composição 

fragmentada, com predominância de matrizes antrópicas bem como classes de 

regeneração da paisagem que não são capazes de abrigar populações de Sapajus 

robustus. Cabe ressaltar, no entanto, que algumas classes tais como o pasto a inicial e a 

mata inicial média são permeáveis e, certamente, permitem o fluxo de indivíduos entre 
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fragmentos de mata considerados viáveis. Assim, uma análise mais criteriosa, 

considerando as dimensões e conformações geométricas dos fragmentos, bem como a 

distância entre fragmentos poderão dar um panorama de área efetivamente disponível 

para a espécie. 

 

1.7 Conclusão Geral  

 

O presente trabalho valeu-se da crescente perda e fragmentação do habitat, como 

engenho para o desenvolvimento de um modelo computacional capaz de simular o 

comportamento de populações de vertebrados sujeitas aos distúrbios causados pela 

mesma. Tais distúrbios geram desequilíbrios em relações ecológicas clássicas tais como 

a competição e a predação, alterando a dinâmica e a viabilidade de populações.  

 

O modelo desenvolvido, que denominamos de "Modelo Penna de Fragmentação", 

representa uma modificação do Modelo Penna de envelhecimento biológico, cujo 

objetivo foi entender o processo que leva os organismos a senescência. O Modelo é 

composto por uma sequência de bits que serve como individualização dos organismos, 

bem como é capaz de controlar toda a sua história de vida: nascimento, reprodução, 

manifestação de mutações deletérias e morte. No presente modelo mantivemos a 

concepção original dos "bits cronológicos" bem como acrescentamos uma sequência 

adicional de bits, chamado de bits ou "genoma de identificação", que seria uma analogia a 

diversidade genética de uma população qualquer.  

 

A sequência de bits de identificação controla a variabilidade dos organismos, permitindo 

a inserção de mutações deletérias de acordo com o grau de similaridade entre eles. O 

acúmulo de mutações deletérias associadas ao efeito do espaço, ou seja, número de 

sítios disponíveis é capaz de controlar o crescimento e morte da população, 

possibilitando ao modelo simular o comportamento das mesmas diante de variáveis 

como o tamanho de área e tamanho da população, que representam consequências da 

perda e fragmentação do habitat. 

 

Como objeto de estudo foram utilizados os parâmetros biológicos da espécie Sapajus 

robutus, um espécie de primata classificada como ameaçada de extinção na categoria 

vulnerável em nível internacional, nacional e regional (MG). Por ter sua distribuição 
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geográfica restrita ao bioma Mata Atlântica, bioma esse intensamente retalhado e 

desmatado, contando atualmente com apenas 8,5 % de sua composição original, sofre 

fortemente os efeitos advindos da fragmentação do habitat, bem como a forte pressão de 

caça. 

As simulações do presente modelo evidenciaram o comportamento esperado para três 

principais situações comumente encontradas para populações sujeitas ao cenário 

descrito: tamanho populacional efetivo, tamanho de área e efeitos deletérios devido à 

baixa variabilidade genética para populações isoladas. 

 

O primeiro aspecto relaciona-se aos efeitos populacionais dependente da densidade, 

deixando clara a relação do tamanho minímo de uma população a fim de se manter a 

mesma viável dentro de um tempo evolutivo/cronológico. O segundo aspecto diz 

respeito às dimensões e configuração dos fragmentos. O tamanho dos fragmentos 

apresenta uma relação direta com o tamanho populacional, apresentando uma relação 

direta e crescente com a área em si. Além disso, foi possível demonstrar o efeito da 

configuração do fragmento, ou seja, como a forma e a extensão dos fragmentos 

interferem na viabilidade de uma população com e sem fluxo de indivíduos. Com o 

último aspecto foi possível evidenciar os efeitos que a perda de variabilidade genética 

("bits de identificação") exercem sobre as populações. 

 

Por fim foi realizada uma análise de uso e ocupação do solo em uma área delimitada 

dentro da área de distribuição geográfica da espécie para o estado de Minas Gerais. O 

objetivo dessa análise foi obter uma amostra da paisagem sobre a qual a espécie está 

sujeita dentro de toda sua distribuição geográfica, além de servir como subsídio, dentro 

das perspectivas de continuidade do projeto, com a inserção de uma concepção espacial.  

Como era esperado, a região apresentou uma dominância de classes da paisagem 

representativa de ambientes perturbados, como a pastagem e suas variantes, bem como 

a presença de matas em regeneração. Considerando os ambientes ditos favoráveis à 

ocorrência e manutenção da espécie, esses representam 22% da área, sendo capaz de 

abrigar um número máximo de 1755 indivíduos embora não se possa avaliar, ainda, a 

viabilidade dessas populações dentro do espaço geográfico classificado. 

 

Com o intuito de inserir correspondência espacial à rede populacional do modelo, 

permitindo inferências mais realistas sobre a viabilidade de espécies sujeitas à perda e 
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fragmentação do habitat, poderíamos dar continuidade ao trabalho, adequando os dados 

da presente simulação para uma rede com atributos da paisagem classificados de acordo 

com uma área real. Para tanto realizaríamos uma sobreposição da rede representada 

pelo espaço geográfico (rede espacial) com a rede de indivíduos (rede populacional). 

Acreditamos que com a inserção do espaço real no modelo seremos capazes de obter 

valores demográficos realistas para o comportamento de populações sujeitas à 

fragmentação (mantendo como estudo de caso S. robustus), considerando todos os 

cenários prováveis para a espécie: matas favoráveis, permeáveis e impermeáveis 

capazes de facilitar ou limitar o fluxo de indivíduos. Embora existam programas 

computacionais cujo objetivo seja determinar a viabilidade populacional de uma espécie, 

baseado em parâmetros ecológicos e reprodutivos, o fator espacial real não é 

considerado. Acreditamos, no entanto, que a paisagem seja fator determinante para a 

manutenção de espécies sujeitas à fragmentação do habitat. 
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5. ANEXO 

 

Anexo 1: Mapa de uso e ocupação do solo para da área de estudo considerada para análise de 

uso e ocupação do solo dentro do limite de distribuição geográfica de Sapajus robustus no estado 

de Minas Gerais, Brasil. 
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