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Figura 1. Representação da área de estudo. Os fragmentos florestais estão representados em cinza, as localidades de amostragem em pontos
pretos e as estradas e bordas de fragmentos como linhas contínuas.
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corredor (r = 0,476; p = 0,002), assim como as

distância geográfica (r = 0,385; p = 0,010)

matrizes de dissimilaridade biológica e

foram significativamente positivas (Figura 2).
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Figura 2. Relações entre a dissimilaridade biológica (índice de Bray-Curtis) e (A) as distâncias de corredor e (B) geográfica. Os resultados do
teste de Mantel indicam uma correlação significativa entre ambas.

Discussão
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