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aPrESENTação

Esta é a última edição do livro que reúne as experiências didáticas 
do cUrSo dE caMPo Ecologia E coNSErVação da caaTiNga 
apoiado pela chamada conjunta icMBio e cNPq para pesquisas em 
Unidades de conservação da caatinga lançada em 2011. Este livro 
portanto fecha um ciclo iniciado com este projeto financiado mas 
resultou na consolidação de uma grande iniciativa para geração de 
conhecimento acerca do semiárido brasileiro. 

o primeiro resultado é a consolidação do Parque Nacional do 
catimbau como Sítio PEld, selo conferido à localidades onde 
se desenvolvem Projetos Ecológicos de longa duração (PEld) 
financiados por chamada específica do cNPq para este fim. 
Portanto, a edição de 2013 do livro do curso de campo é na 
verdade o fechamento do ciclo inicial de pesquisas ecológicas no 
ParNa catimbau, mas o início de um novo, duradouro e prolífico 
ciclo de pesquisas na caatinga cujos objetivos são ambiciosos: 
entender a organização deste ecossistema frente as mudanças 
climáticas e perturbações humanas e gerar conhecimento aplicado 
à sustentabilidade.

o curso de campo continua sendo um dos pilares fundamentais dos 
projetos de pesquisa desenvolvidos pela UfPE e seus parceiros. É 
durante o curso que nos internamos na caatinga para aprofundar 
nossas reflexões. o curso forma alunos da UfPE e de outras 
universidades, atraindo-os para o estudo das caatingas. o curso 
forma biólogos da conservação aptos a entender a complexidade 
das ameaças à biodiversidade das caatingas e suas soluções 
possíveis. continua sendo o curso de campo um fator de intensa 
troca de ideias entre pesquisadores do Brasil e do exterior sobre 
as grandes questões a serem respondidas acerca da interação 
homem-natureza.  

OS cOORDEnaDORES,
Felipe Melo

Inara Leal
Marcelo Tabarelli
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rESUMo

fatores ambientais refletem no desenvolvimento 
dos órgãos reprodutivos, sendo importantes para 
a sobrevivência dos indivíduos em ambientes 
hostis. a produção de frutos requer um grande 
custo energético para as plantas e isso reflete 
na produção de flores femininas, diminuindo sob 
condições adversas. Nesse contexto, foi testada 
a hipótese de que a expressão sexual feminina 
é mais evidente em regiões que disponibilizam 
melhor qualidade de recursos, tendo como objetivo 
compreender a ecologia do dimorfismo sexual de 
Jatropha mutabilis (Pohl) Baill em microhabitats 
da caatinga. Para isso foram selecionadas uma 
área de vale e uma área de topo com diferenças 
nas condições microclimáticas. Nesses locais 
foram selecionados 20 indivíduos, suas flores 
foram contabilizadas e classificadas de acordo 
com a sexualidade. os resultados evidenciam 
diferença no total de flores e na presença de flores 
femininas por indivíduo em relação às áreas. No 
vale foram encontrados mais indivíduos com maior 
quantidade de flores e com pelo menos uma flor 
feminina. Em plantas com maior vigor a proporção 
de flores masculinas em relação ao total foi maior, 
embora o tamanho dos indivíduos não tenha 
respondido às variações do habitat. isso evidencia 
que a expressão feminina em J. mutabilis sofre 
influencia da melhoria das condições e dos 
recursos disponíveis no ambiente de vale. 

PalaVraS-cHaVE

biologia reprodutiva, custo energético, dimorfismo 
sexual, regulação populacional
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a expressão sexual confere características às plantas relacio-
nadas à presença e funcionalidade de partes masculinas e 
femininas na flor, na inflorescência e/ou no indivíduo. Embora 

o hermafroditismo floral seja comum em angiospermas, seguido 
pela monoicia e dioicia, populações vegetais podem diferir entre 
si quanto às proporções desses mecanismos reprodutivos, princi-
palmente se suas características ecológicas sofrem influência de 
fatores abióticos (solo, temperatura, disponibilidade de água), em 
intensidades diferentes (Endress 1994). Essa influência pode ser 
traduzida com modificações na produção de flores masculinas, 
femininas ou hermafroditas e ser controlada por fatores genéticos, 
hormonais ou ambientais (Endress 1994, Ming et al. 2007).

o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos de plantas monói-
cas envolve diversos processos independentes, porém muito bem 
coordenados. geralmente, inicia-se com a percepção de variação 
de determinados fatores ambientais, os quais determinam a difer-
enciação celular, convergindo para a formação do primórdio floral 
(defavari & Moraes 2002). Vários autores atribuem à expressão 
sexual uma importância como fator de sobrevivência de plantas em 
ambientes hostis (Hidayatullah 2009; Machado et al. 2006; Endress 
1994; frank & Swingland 1988). a produção de frutos confere um 
grande custo energético para as plantas e por isso o investimento 
na produção de flores femininas é diminuído sob condições micro-
climáticas adversas (Mahmood et al. 2012). 

fatores como profundidade do solo e sua capacidade de reten-
ção de água atuam como limitantes no estabelecimento de plantas 
em diversos ambientes, desempenhando um papel como filtro so-
bre a ocorrência de características florais relacionadas à adaptação 
a ambientes hostis. Na caatinga, onde as chuvas são esporádicas 
e mal distribuídas, essas alterações na disponibilidade de água em 
conjunto com outros fatores abióticos (temperatura, lixiviação do 
solo, disponibilidade de nutrientes, incidência solar) exigem adap-
tações ou intervalos de condições restritas e favoráveis à sobre-
vivência das plantas (Velloso 2001). 

Partindo da premissa de que flores femininas são mais custosas 
e de que o vale provê maior disponibilidade de recursos, espera-
se encontrar que a expressão sexual feminina é mais evidente em 
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ambientes de vale. Essa acentuação deverá ser evidenciada em (a) 
maior número de flores, (b) maior número de flores femininas em 
relação ao total em cada indivíduo e (c) maior número de indivíduos 
com flores femininas nas áreas de vale. 

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi desenvolvido no 
Parque Nacional do catimbau, localizado no sertão 
de Pernambuco, entre os municípios de Buíque, 
Tupanatinga e ibimirim, e inserido em uma região 
definida como área prioritária para a conservação 
(MMa, 2002). a região é caracterizada pela 
altitude elevada (800 - 1000m), vegetação típica 
de caatinga, com alta diversidade de espécies e 
estruturas. Para o estudo, foi selecionada a área 
da Trilha das Torres, caracterizada por apresentar, 
uma região de vale (08°34’25” S, 37°14’59” o) 
com cerca de 758 m de altitude e uma região de 
topo com 850 - 900 m de altitude (08°33’89” S, 
37°14’53” o). o vale apresenta solo mais profundo 
com maior capacidade de retenção de água e 
de sedimentos lixiviados da região de topo e 
vegetação com porte elevado. o topo caracteriza-
se por solo raso, arenoso, lixiviado, com pouca 
retenção de água, pobre em nutrientes e vegetação 
predominantemente arbustiva (Prado 2003).

ModElo UTiliZado Jatropha mutabilis (Pohl) 
Baill foi selecionada por apresentar populações 
em ambos ambientes de interesse da pesquisa 
(topo e vale), ser de fácil identificação visual e 
estar em período de floração durante o período do 
estudo. Trata-se de uma espécie monóica, com 
flores unissexuais, de habito arbustivo, com folhas 
alternas concentradas nas extremidades dos 



22

ramos, inflorescências terminais do tipo dicásios e 
frutos do tipo cápsulas tricocas (fig. 1).

figUra. 1. Jatropha mutabilis (Pohl) Baill a. flor Masculina, B. flor feminina, c. 
fruto imaturo, d. arbusto.

Esta espécie é eficiente na colonização dos solos 
arenosos profundos, sujeitos à baixa pluviosidade, 
em formações quase exclusivas, pela seletividade 
do terreno (andrade-lima 1989).

 
colETa dE dadoS Em cada um dos habitats (vale 
e topo), foram selecionados 20 indivíduos de J. 
mutabilis, separados entre si por uma distância 
mínima de cinco metros. Todas as flores, inclusive 
os botões, de cada planta foram contabilizadas e 
classificadas como masculinas (estaminadas) ou 
femininas (pistiladas) para avaliar a abundância 
diferencial dessas categorias entre os ambientes 
selecionados. o sexo das flores foi determinada 
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diretamente no campo. Também foi medido o 
diâmetro à altura de base (daB) dos troncos para 
certificar de que quaisquer variações encontradas 
na expressão sexual entre áreas não fossem 
devidas ao tamanho do indivíduo.

aNÁliSE dE dadoS

os dados coletados foram convertidos em três variáveis 
dependentes: total de flores, proporção de flores masculinas em 
relação ao total e presença e ausência de pelo menos uma flor 
feminina, todas avaliadas por indivíduo. foram utilizados modelos 
lineares generalizados para verificar a resposta dessas variáveis 
ao habitat (vale/topo) e à covariável de tamanho (daB). Também 
foi utilizado um modelo linear generalizado para testar a resposta 
do daB aos habitat e assim certificar que respostas positivas 
das variáveis de interesse ao daB não interferissem na análise 
entre ambientes. Não foi testada presença e ausência para flores 
masculinas porque todos os indivíduos testados apresentaram pelo 
menos uma flor desse sexo. Todos as análises foram realizadas 
com o auxílio do software rgui (disponível em: http://r-project.org, 
acesso em 10/05/2013). 

rESUlTadoS

dentre os indivíduos avaliados, o número de flores femininas por 
planta variou entre 0 e 9 no vale e entre 0 e 3 no topo, já as flores 
masculinas foram de 8 a 85 no vale e de 2 a 21 no topo. o daB 
variou entre 1,5 e 4,4 cm na base, contra 1,7 e 4,8 cm no topo. 
as médias e desvios padrões dos parâmetros de análise estão 
representados na Tabela 1.
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daB Total
Presença 

de flores 
femininas

flores 
masculinas/Total

Vale Topo Vale Topo Vale Topo Vale Topo
Média 2,745 3,085 23,400 9,850 0,700 0,300 92,632 95,086

Sd 1,063 0,969 22,497 5,575 0,470 0,470 7,848 8,635

TaBEla 1: Médias e desvios Padrões (Sd) dos principais parâmetros de análises. 
daB = diâmetro à altura da base; Total = Número de flores em cada indivíduo. 
Número de indivíduos no vale = 20; Número de indivíduos no topo = 20. 

Nas áreas do vale foram encontrados mais indivíduos com a pre-
sença de pelo menos uma flor feminina quando estes tinham maior 
daB (Habitat: z1,39=2.84; p=0,010; fig.2; daB:  z1,38=2.19, gl=37, 
p<0,001), bem como maior quantidade de flores por indivíduo 
(Habitat: f1,39=10,382, p=0,002; daB: f1,38=20,717; p<0,001). 
a proporção de flores masculinas em relação ao total foi maior em 
plantas com maiores daB, mas não respondeu ao habitat (Habitat: 
f1,39=0,980; p=0,328; daB: f1,38=5,110; p=0,029). Embora to-
das as variáveis tenham respondido ao tamanho do indivíduo, não 
há relação entre o tamanho e o habitat (f1,39=1,115; p=0,297).
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figUra 2. Proporção de indivíduos de J. mutabilis com pelo menos uma fêmea em 
duas áreas de caatinga no Parque Nacional do catimbau – Buíque, Pernambuco.

diScUSSão

os resultados mostram que J. mutabilis aumenta a expressão do 
fenótipo feminino em resposta à melhoria nas condições e recursos 
promovida pelo ambiente de vale. o tamanho do indivíduo também 
influencia essa expressão, mas não varia entre as duas áreas. 
Portanto, o aumento na presença de flores femininas na base 
não pode ser considerado um efeito indireto de uma mudança no 
tamanho do indivíduo. Santos et al. (2005) mostram que essas 
plantas têm flores femininas mais duradouras, com néctar mais 
concentrado e em maior quantidade. Esse padrão reflete o alto 
investimento energético necessário para a produção dessas flores 
e explicam a incidência de flores femininas ser menor no ambiente 
de topo.

Endress (1994) propõe que a plasticidade na expressão sexual 
em resposta a restrições ambientais é um mecanismo utilizado 
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pelas espécies para a manutenção de suas populações. Em J. 
mutabilis esse fator se fixou como característica adaptativa, uma 
vez que trata-se de uma espécie típica de áreas secas e terrenos 
arenosos com a proporção de flores masculinas naturalmente 
maior do que a de femininas (andrade-lima 1989). Entretanto, a 
espécie mantém certa plasticidade que permite que, de acordo 
com variações na disponibilidade de recursos, populações locais 
se ajustem para manter uma quantidade mínima de indivíduos 
portando flores femininas, o suficiente para propiciar o sucesso 
reprodutivo. ao avaliar que o daB é um bom preditor da expressão 
sexual, tanto no que diz respeito à quantidade de flores quanto à 
parcela de femininas, fica claro que as plantas de topo responsáveis 
por carregar as flores femininas e assim manter a fecundidade 
serão as plantas com o maior vigor (maior daB).

Este trabalho demonstrou que embora os indivíduos possuam 
limitações quanto à sua plasticidade fenotípica, associadas a re-
strições ambientais, populações com tamanho e variabilidade su-
ficientes para expressar diferenças em vigor, são capazes de se 
auto-regular.
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rESUMo

a herbivoria gera nas plantas diversas respostas 
de defesa, que são moduladas pela disponibili-
dade limitada de recursos, como situação de solos 
rasos onde é mais custoso repor tecidos fotoss-
intetizantes. Nesse trabalho, foi avaliado como 
a herbivoria é influenciada pela profundidade do 
solo, testando-se a hipótese que em solos mais 
profundos as plantas sofrem mais intensamente 
os efeitos da herbivoria. a espécie utilizada foi 
Handroanthus spongiosus. foram coletadas quatro 
folhas de doze indivíduos em solo raso e doze em 
solo profundo. Para cada folíolo foi medido o índice 
de herbivoria e comparadas frequência e intensi-
dade da herbivoria em cada tipo de solo. do total 
de folíolos amostrados, 90% apresentaram dano, 
porém a magnitude do dano foi muito baixa, com 
média do índice de herbivoria de 3,82 ± 0,92 em 
solos rasos e 4,72 ± 2,12 em solos profundos 
(cerca de 5% de área foliar removida em ambos 
os casos). Porque não houve diferença na defesa 
anti-herbivoria em H. spongiosus, conclui-se que a 
herbivoria na população não é influenciada pelas 
diferentes profundidades do solo, condição justi-
ficada pela similaridade dos danos em ambos os 
locais estudados.

PalaVraS-cHaVE

interações antagônicas, dano foliar, galha, 
profundidade do solo
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a evolução permitiu às plantas possuírem diversas estratégias 
contra a herbivoria. os três tipos básicos de defesas são: 
físicas, químicas e bióticas. as defesas físicas são caracteri-

zadas pela presença de tricomas, espinhos e esclerificação foliar 
(Strauss e Zangerls 2002). as químicas, quando há a produção de 
compostos do metabolismo secundário e incluem substâncias tóxi-
cas que alteram o metabolismo ou comportamento do herbívoro re-
duzindo a herbivoria (Strauss e Zangerls 2002). Por fim, as bióticas, 
quando há uma associação da planta com outro organismo. 

as defesas anti-herbivoria costumam variar entre as espécies, 
dentro das espécies e até mesmo entre os indivíduos (Boege e dirzo 
2004). Muitas dessas variações são causadas pela complexidade 
estrutural e pela área de distribuição de plantas hospedeiras, que 
influenciam diretamente a quantidade e a qualidade de recursos 
oferecidos à comunidade de herbívoros (Strong et al. 1984; Price 
1992).

relações negativas entre duas características da história de 
vida do organismo, onde a diminuição do investimento de energia 
em uma é associado ao aumento do investimento na outra, são 
chamadas de trade-off (Begon et al. 2006). a alocação de recursos 
pode ser direcionada para a reprodução, o crescimento ou a defesa. 
como exemplo, pode-se citar plantas que estão em locais com alta 
disponibilidade de recursos (i.e., água e nutrientes) que mobilizam 
a maior parte de seus nutrientes para o crescimento e acabam por 
investir menos em estratégias de defesa (Turner 2001). 

Uma parte das bacias sedimentares do semiárido ocorre em 
extensos chapadões com solos arenosos (SNE 2002). Estes são 
compostos por partículas de dimensões entre 0,005 a 2 mm, 
apresentando macroporos, que promovem a aeração do solo, 
retendo água e nutrientes (Zimback 2003). Tais características 
ambientais repercutem sobre as populações de plantas, uma vez 
que as condições do solo influenciam diretamente nas respostas 
fisiológicas apresentadas por cada indivíduo. admite-se que o 
aumento da profundidade leva a um aumento do potencial do solo 
de suportar as comunidades bióticas.

Neste cenário, o presente trabalho testou a hipótese de que 
em solos mais profundos, as plantas sofrem mais intensamente os 
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efeitos da herbivoria. Para tanto, buscamos validar a previsão de 
que indivíduos de Handroanthus spongiosus em solos mais rasos 
apresentarão menor freqüência e índice de herbivoria do que em 
solos mais profundos.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o Parque Nacional do catimbau 
compreende uma poligonal de 607 km², dos quais 
12.438ha em Buíque, 23.540ha em Tupanatinga 
e 24.809ha em ibimirim (8º 24’ 00” e 8º 36’ 35” 
de latitude Sul e 37º 09’ 30” e 37º 14’40”de 
longitude wg). Está inserido no semiárido de 
Pernambuco, na zona de transição entre o agreste 
e o sertão. o clima da região é o semiárido do tipo 
Bsh, com transição para o tropical chuvoso do 
tipo as’ segundo escala de Köppen (SNE 2002). a 
topografia é caracterizada por elevações tabulares 
que variam de 600 a 1000 m de altitude (rodal 
et al. 1998), os maiores índices pluviométricos 
ocorrem entre os meses de abril e junho e a 
temperatura média é 26 ºc (SUdENE 1990). Este 
trabalho foi desenvolvido na bacia sedimentar, que 
é caracterizada por ter solos profundos e arenosos. 
No entanto, em afloramentos rochosos, devido 
principalmente à lixiviação, esses solos tornam-se 
rasos.

ESPÉciE ESTUdada Handroanthus spongiosus 
(Rizzini) S. Grose é uma espécie pertencente 
à família Bignoniaceae, decídua, heliófita e 
secundária, que ocorre em solos de textura 
argilosa, franco e arenosa. Possui hábito arbóreo, 
medindo de 6 a 8 metros de altura. Possui tronco 
com aproximadamente 25 cm de diâmetro, casca 
acinzentada, com ritidoma que se desprende em 
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lâminas longitudinais, folhas composta, onde o 
número de folíolos varia entre dois a cinco. Suas 
flores são amarelas, vistosas, e aromáticas. 
o fruto é do tipo síliqua, seco,e deiscente. as 
sementes são achatadas e aladas e sua dispersão 
é anemocórica (Siqueira filho et al. 2009). a época 
de florescimento é, principalmente, entre os meses 
de novembro e dezembro, com frutificação entre 
novembro e janeiro (Siqueira filho et al. 2009).

dEliNEaMENTo EXPEriMENTal foram coletadas 
folhas de 24 indivíduos: 12 localizados em 
solos mais rasos (sobre o afloramento rochoso, 
com variação da altitude de 841 a 871m) e 12 
localizados em solos mais profundos (em um 
vale, com variação de altitude de 768 a 789m). 
Em cada indivíduo, foram coletadas quatro folhas 
(cada uma saindo do terceiro nó de um ramo) e 
foi mensurada  a circunferência na altura do peito 
(caP). além disso, indivíduos de H. spongiosus 
foram contabilizados num raio de 10m a partir do 
indivíduo selecionado para avaliar a herbivoria. 
a caP e o adensamento foram medidos para 
uniformizar o tamanho dos indivíduos e para 
evitar o efeito denso-dependente da herbivoria, 
respectivamente. 

a herbivoria foi estimada de acordo com a 
metodologia proposta por dirzo & dominguez 
(1995), classificando os danos foliares nas 
seguintes categorias: 0 (folha intacta), 1 (de 1% 
a 6% de dano na área foliar), 2 (de 6% a 12%), 3 
(de 12% a 25%), 4 (de 25% a 50%) e 5 (>50%). 
Em seguida, calculou-se a frequência e o índice de 
herbivoria através das fórmulas: f= fd/tf x 100 e 
IH = ∑(Ni x Ci)/N, respectivamente (fd=folíolos 
danificados; tf=total de folíolos; N=número 
de folhas; Ni=número de folhas por categoria; 



37

ci=categoria do dano foliar, onde: c1=3,5, 
c2=9, c3=18,5, c4=35,5, c5=75). Para 
analisar a diferença na herbivoria em indivíduos 
localizados nos dois tipos de solos, foi utilizado 
o teste de aNoVa de três fatores, em que a 
profundidade do solo foi a variável explicativa e 
“caP” e “adensamento” as co-variáveis (incluídas 
no teste para remover seu efeito sobre a variável 
resposta).

rESUlTadoS

foi observado que galhadores foram os herbívoros mais comuns 
em H. spongiosus encontrados nos indivíduos presentes nas duas 
condições. dos 415 folíolos amostrados, 90% apresentaram algum 
dano, no entanto, a magnitude do dano foi muito baixa (iH=1,04 ± 
0,216). a frequência de folhas consumidas em indivíduos foi similar 
em solos rasos (95,19 ±10,50%) e em solos profundos (86,58 ± 
13,90%; f1,21= 1,61; p= 0,218 – fig. 1). 

figUra 1. frequência da herbivoria em indivíduos de Handroanthus spongiosus 
localizados em duas áreas em solos rasos e solos profundos no Parque Nacional 
do catimbau/PE. as colunas representam as médias dos valores e as barras o 
desvio padrão.
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o índice de herbivoria em indivíduos de solos rasos e profundos foi 
de 3,82 ± 0,92 e 4,72 ± 2,12, respectivamente, com f1,21 = 0,027 
e p = 0,869 (fig. 2).

figUra 2 . Índice de herbivoria em indivíduos de Handroanthus spongiosus 
localizados em duas áreas com diferentes tipos de solos (raso e profundo) no 
Parque Nacional do catimbau/PE. as colunas representam as médias dos valores 
e as barras o desvio padrão.

diScUSSão

Neste trabalho, foi observado que não houve variação na defesa 
anti-herbivoria entre as populações de H. spongiosus. isso indica 
que: 1) a espécie investe seus recursos de maneira similar nos 
dois ambientes, ou 2) não houve pressão ambiental suficiente 
para estimular uma resposta diferencial da planta. Portanto, não 
houve demanda conflitante entre defesa e crescimento nessa 
espécie. Este resultado não corrobora com o encontrado por Boege 
e dirzo (2004), onde houve alocação diferencial de recursos para 
o crescimento e defesa contra herbívoros em dialium guianense 
(fabaceae). 

Por ser uma espécie pioneira e decídua, que ocorre num 
ambiente de forte sazonalidade e curto período da época chuvosa 
como a caatinga, a estratégia de defesa em H. spongiosus deve ser 
alocar seus recursos para o crescimento. de acordo com Hermes e 
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Mattson (1992), plantas que não alocam recursos para sua defesa 
são induzidas a alocar tais recursos para crescimento e reprodução. 
de acordo com El Karban et al. (1999), respostas induzidas podem 
representar um mecanismo eficaz para minimizar o dano e promover 
o crescimento rápido em plantas tropicais, com um investimento 
mínimo de recursos para a defesa quando comparado aos custos 
de defesa constitutivas (El Karban et al. 1999). Porque suas folhas 
tem curto tempo de vida, é mais vantajoso para H. spongiosus 
investir em crescimento que em despesas químicas.

considerando-se que na época do experimento o período 
chuvoso estava no início, a oferta de alimentos para os herbívoros 
ainda era baixa e isso contribuiu na diminuição da sua densidade. a 
maior parte dos danos foi causada pelas galhas, no entanto esses 
danos foram de baixa intensidade. a grande incidência desses 
herbívoros, que são extremamente específicos, e o baixo dano 
da área foliar podem indicar que esses organismos “contornam” 
as barreiras de defesa da planta. Portanto, esses indícios não 
foram fortes suficientes para desencadear uma resposta efetiva à 
herbivoria em H. spongiosus nos dois ambientes.

dado o exposto, conclui-se que a herbivoria na população de 
H. spongiosus não é influenciada pelas diferentes profundidades 
de solo, ou seja, pela disponibilidade de água. Essa condição 
é justificada pela similaridade dos danos em ambos os grupos 
estudados. assim, estudos de herbivoria e considerando-se o vigor 
de indivíduos em diferentes condições de estresse, podem ser úteis 
na compreensão de mais detalhes desta interação.
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rESUMo

o conceito de dominância é usado com objetivo 
de descrever quais espécies têm o controle de 
um recurso. o grupo chamado de dominante inclui 
aquelas espécies que geralmente levam mais 
tempo para acessar o recurso, mas uma vez que 
o acessam, rapidamente recrutam e o dominam. 
o estudo foi realizado no Parque Nacional do 
catimbau na região Nordeste do Brasil no 
Estado do Pernambuco. durante as observações, 
foi contabilizado o número de espécies que 
exploraram iscas de diferente qualidade 
nutricional. Na caatinga, o grupo funcional de 
formigas dolichoderinae não refletiu o padrão de 
dominância esperado. Não ocorreu dominância 
em nenhuma isca, uma vez que espécies de 
formigas de outros grupos funcionais, que num 
contexto de competição são consideradas como 
subordinadas ao grupo dolichoderinae, também 
foram registradas colonizando as iscas.

PalaVraS-cHaVE

competição, dorymyrmex torachicus, forrageio 
generalista, formigas dominantes.
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a competição é qualquer uso ou defesa de um recurso por um 
indivíduo que culmina na redução na disponibilidade daquele 
recurso para outros indivíduos (ricklefs 2001). Nesse sen-

tido, a coexistência de duas ou mais espécies está relacionada ao 
modo como os recursos limitantes estão sendo utilizados (ricklefs 
2001). 

a competição por interferência é o tipo de competição na qual os 
competidores interagem diretamente através da defesa agressiva 
dos recursos e, com base nisso, são reconhecidos três grupos 
funcionais em formigas: dominante, oportunista e insinuante 
(wilson 1971 apud Parr & gibbs 2010). o grupo dominante inclui 
aquelas espécies que geralmente levam mais tempo para acessar 
o recurso, mas uma vez que o acessam, rapidamente recrutam e 
dominq2am o recurso devido ao seu comportamento agressivo. as 
espécies classificadas como oportunistas são aquelas capazes de 
localizar os recursos alimentares rapidamente, no entanto reduzem 
a quantidade de indivíduos com a chegada da espécie dominante. 
o último grupo é o das espécies insinuantes, que devido as suas 
características, como corpo pequeno e o forrageio em pequenos 
grupos, podem passar despercebida pela espécie dominante, 
conseguindo, assim, permanecer e explorar o recurso.

a caatinga, considerada o ambiente mais árido do Brasil (leal et 
al. 2003), exibe irregularidade no seu regime pluviométrico intranual 
e, consequentemente, exibe uma variação na disponibilidade de 
recursos (lorenzon et al. 2003), sendo que no período chuvoso a 
disponibilidade de recursos alimentares é maior do que no período 
de estiagem (Viana et al. 1997). levando-se em consideração que 
grupos funcionais dominantes rapidamente recrutam e dominam 
o recurso devido ao seu comportamento agressivo, o presente 
trabalho objetivou compreender como ocorre a coexistência de 
formigas na caatinga. Esperamos que a espécie considerada 
dominante monopolize o recurso de alta qualidade, e que o grupo 
funcional de formigas subordinadas compartilhe os recursos de 
qualidade inferior. Por isso, prevemos que a espécie dominante 
será mais abundante no recurso de alta qualidade e que, devido à 
presença da dominante, a riqueza de espécies no recurso de alta 
qualidade reduzirá no decorrer do tempo.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o trabalho foi realizado no 
Parque Nacional do catimbau (8o 24’ 00”, 8o 36’ 
35” S e 37o09’30” e 37o14’40” o), uma unidade 
de conservação de Proteção integral localizada 
na região Nordeste do Brasil, no Estado de 
Pernambuco. o Parque abrange uma área de cerca 
de 62 mil hectares entre os municípios de Buíque, 
ibimirim e Tupanatinga. o clima predominante 
na região do Parque é o semiárido do tipo Bsh’, 
havendo transição para o tropical chuvoso, do tipo 
as’ segundo escala de Köppen. a precipitação 
pluviométrica anual na região varia de 650 a 1100 
mm por ano com grande irregularidade no regime 
interanual. a temperatura média anual oscila em 
torno dos 23o c e o mês de temperatura mais 
baixa é julho, com valores equivalentes a 21o c, 
enquanto dezembro, com temperatura média de 
25o c, é o mês mais quente. Essa relação de baixa 
e irregular precipitação pluviométrica somada 
à constância de temperaturas elevadas resulta 
em alta demanda evaporativa. a vegetação local 
é bastante diversificada, devido à interação do 
clima com outros fatores como solo, relevo, 
altitude e processos geológicos (SNE 2002), com 
fitofisionomias variando de caatinga arbórea, 
com espécies não espinhosas, até arbustiva com 
predomínio das espécies espinhosas, característica 
peculiar de ambientes xéricos (andrade et al. 
2004). 

claSSificação fUNcioNal daS forMigaS 
o grupo funcional dominante das espécies de 
dolichoderinae reúne formigas que exibem 
dominância competitiva (andersen 2000) e na 
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caatinga, esse grupo é representado pelo gênero 
dorymyrmex (leal et al. 2003). as formigas não 
dominantes são aquelas que têm acesso apenas ao 
recurso dispensado pelo grupo dominante, sendo 
categorizadas em subordinadas, generalistas e 
oportunistas (andersen 2000).

colETa dE dadoS ao longo de uma trilha, foram 
dispostas 10 estações com 10 metros de distância 
entre elas. Em cada estação foram dispostas três 
iscas com qualidade nutricional diferente (alta, 
média e baixa qualidade) com distância de 0,5m 
entre si. Na classificação da qualidade das iscas 
levamos em consideração o valor energético e a 
facilidade de transporte. Portanto, consideramos 
uma porção de doce de amendoim com mel como 
a isca de alta qualidade devido ao fato de que o 
mel confere um maior valor energético à isca. a 
isca de média qualidade era composta apenas por 
amendoim triturado e foi assim considerada por ser 
fácil de transportar, embora seja energeticamente 
inferior à isca de amendoim com mel. Enquanto 
que a isca de baixa qualidade consistiu de apenas 
uma rodela do doce de amendoim compacto, 
a qual devido ao tamanho e a compactação 
dificultaria a obtenção do recurso pela formiga. 
após a disposição das iscas nas estações, foi dado 
um intervalo de 10 minutos antes de iniciar as 
observações, para que ocorresse o forrageamento 
das formigas no recurso e posteriormente o 
recrutamento, uma vez que pretendíamos verificar 
se a quantidade de indivíduos e a riqueza de 
espécies mudariam ao longo do tempo em cada 
isca. foram realizadas cinco observações focais 
em cada estação, durante 6 minutos em intervalos 
de vinte minutos. durante as observações, foram 
contados o número de indivíduos da formiga 
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dominante e o número de indivíduos das formigas 
não dominantes que também exploraram o recurso 
e a que grupo taxonômico pertenciam. 

aNÁliSE dE dadoS
 

o efeito da qualidade da isca e do tempo na riqueza de espécies de 
formigas foi testado usando um Modelo linear generalizado (glM) 
com a distribuição de erro de Poisson e usando a função de ligação 
log (crawley 2007). o efeito de cada nível das variáveis explicativas 
(tempo de observação e qualidade da isca) foi testado em relação 
às variáveis resposta (riqueza de espécies de formigas e número de 
indivíduos dominantes). foram realizadas comparações planejadas 
a posteriori. Para realização das análises estatísticas utilizamos o 
pacote coMS do programa r versão 2.15.

rESUlTadoS

foram observadas 701 formigas, pertencentes a nove espécies e a 
três subfamílias (Myrmicinae, forminae e dolichoderinae) visitando 
as iscas (Tabela 1). 

a isca de média qualidade apresentou maior riqueza de formigas 
em relação às iscas de baixa e alta qualidade, que não diferiram 
entre si quanto à riqueza de espécies (glM z = 122,6, p = 0, 018 
– fig. 1). o recurso definido como sendo de melhor qualidade não 
foi o mais visitado pelo grupo funcional de formigas dominantes, 
representado por dorymyrmex thoracicus, e nem pelas não 
dominantes. a dorymyrmex thoracicus foi pouco abundante nesse 
recurso (Tabela 2), devido ao baixo número de visitas nas iscas o 
teste estatístico para análise de abundância do grupo funcional 
dominante nas diferentes iscas não pôde ser realizado.

Em relação ao tempo de observação, o tempo T1 diferiu entre T4 
e T5 quanto à riqueza de espécies de formigas, sendo o tempo com 
menor número de espécies utilizando o recurso e não diferindo em 
relação ao tempo T2 e T3 (glM z = 130,6, p = 0, 019 – Tabela 3).



50

Espécie ou 
Morfotipo

grupo 
funcional

Qualidade

alta Média Baixa

dolichoderinae                       
dorymyrmex thoracicus 

dominante X

forminae                           
camponotus crassus

Não dominante 
(Subordinada)

X X

Myrmicinae Não dominante

Pheidole sp1  generalista X

Pheidole sp2 X

Pheidole sp3 X X

Solenopsis sp1 críptica X X

Solenopsis sp2 X

Solenopsis sp3 X

Solenopsis sp4 X   

TaBEla 1. Espécies/morfotipos e grupos funcionais de formigas que visitaram 
as iscas de diferentes qualidades em uma área de caatinga do Parque Nacional 
do catimbau, no município de Buíque, Pernambuco. classificação dos grupos 
funcionais, segundo Parr & gibbs (2010).

grupo funcional alta Média Baixa

dominante                            
(dorymyrmex thoracicus) 0,40±1,64 2,64±10,33 0,06±0,24

Não-dominantes                     
(demais espécies) 5±4,85 7±16,09 2±6,09

TaBEla 2. abundância (média ± dP) da espécie dominante e das Não dominantes 
que visitaram as iscas de diferentes qualidades em uma área de caatinga do 
Parque Nacional do catimbau, no município de Buíque, Pernambuco.
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grupo 
funcional T1 T2 T3 T4 T5

dominante                            
(dorymyrmex 
thoracicus)

0 1±
3,39

2±
7,58

1±
3,51

0,37±
1,04

Não dominantes                     
(demais espécies)

0,26±
0,13

0,54±
0,36

0,66±
0,53

0,67±
0,6

0,62±
0,4

TaBEla 3: riqueza (média ± dP) da espécie dominante e das Não dominantes 
que visitaram as iscas de diferentes qualidades em intervalos de observação 
(T1=20 min., T2=40 min., T3=60 min., T4: 80 min., T5=100min.) em uma área 
de caatinga do Parque Nacional do catimbau, no município de Buíque, Pernambuco.

diScUSSão

É provável que no ambiente de caatinga, dolichoderinae apresente 
um comportamento diferente em relação às outras partes do 
mundo, já que a dorymyrmex thoracicus não mostrou dominância 
sobre as outras espécies observadas nas iscas. Não ocorreu 
dominância em nenhuma isca e espécies de formigas de outros 
grupos funcionais também foram registrados colonizando a 
isca, a exemplo de formigas do gênero Camponotus que em um 
contexto de competição são consideradas como subordinadas as 
dolichoderinae (andersen 1999). 

Uma possível explicação para mudança no comportamento 
das dominantes encontrada nesse estudo pode ser efeito do filtro 
ambiental que a caatinga exerce sobre esses organismos, dado 
que a baixa concentração dos recursos alimentares não permite a 
concentração dos esforços de forrageamento em uma única fonte. 
Na caatinga, a dorymyrmex thoracicus provavelmente apresenta 
um comportamento de forrageamento generalista, que não está 
associado à qualidade do recurso.

dado que a coexistência de duas ou mais espécies está 
relacionada ao modo como os recursos limitantes estão sendo 
utilizados, na caatinga, as espécies de formigas das três subfamílias 
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(Myrmicinae, forminae e dolichoderinae), aparentemente coexistem 
sem que espécies subordinadas sejam afetadas pela presença da 
dominante. Uma explicação razoável para essa coexistência pode 
estar relacionada com a heterogeneidade da caatinga, onde os 
recursos estão distribuídos espacialmente de forma heterogênea, 
fazendo com que as dominantes se distribuam em grupos de 
forrageamento menores para a exploração dos recursos, o que 
possibilitaria, portanto, o uso compartilhado desses recursos.
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rESUMo

a composição de uma comunidade pode ser 
explicada por regras de montagem, sendo estas 
divididas em dois grupos distintos: regras de 
montagem por nicho e regras de montagem 
por dispersão. alguns estudos apontam para 
a existência de uma estratificação vertical nas 
plantas hospedeiras, o que implica em mudanças 
na qualidade e abundância de recursos. o presente 
trabalho teve como objetivo verificar qual – ou 
quais – destas regras explicam a ocorrência de 
epífitas e outras plantas associadas em Syagrus 
coronata. foram amostradas epífitas e plantas 
associadas em 40 indivíduos de S. coronata em 
duas áreas distintas; em cada área 10 indivíduos 
foram caracterizados como altos (maior quantidade 
de recursos) e 10 como baixos (menor quantidade 
de recursos). foram encontradas 26 espécies de 
epífitas e plantas associadas sobre a planta suporte 
estudada. a composição de plantas associadas foi 
diferente entre os indivíduos altos e baixos de S. 
coronata, já entre áreas distintas, a composição 
de espécies foi semelhante. dessa forma, regras 
de montagem baseadas em dispersão parecem 
explicar o padrão regional de distribuição das 
espécies sobre a planta hospedeira. contudo, 
como analisamos apenas um componente 
determinístico, faz-se necessária a investigação 
de outras variáveis que possivelmente atuem na 
composição de espécies na caatinga.

PalaVraS-cHaVE

arecaceae; caatinga; catimbau; composição de 
comunidades; epífitas.
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a distribuição dos organismos no planeta não é homogênea, ou 
seja, as espécies existentes possuem amplitude geográfica 
diversa, sendo que algumas distribuem-se de forma mais 

ampla e outras de forma mais restrita ao longo da Terra (Brown 
& lomolino 1998). a composição de uma comunidade pode ser 
explicada por regras de montagem que, de acordo com Belyea e 
lancaster (1999), são restrições explicitamente definidas que limi-
tam o arranjo e a distribuição das espécies. Esses mecanismos de 
restrições são três: (1) limitações biogeográficas e históricas, que 
são o estabelecimento de barreiras físicas persistentes, como uma 
cadeia de montanhas; (2) impedimentos adaptativos, provocados 
pela ausência de atributos que permitam a uma determinada es-
pécie estabelecerem populações viáveis em determinado habitat; 
e (3) interações ecológicas, como por exemplo, a competição (Be-
lyea & lancaster 1999).

 inicialmente, as regras de montagem das comunidades 
baseavam-se em fatores determinísticos (nicho das espécies). de 
acordo com Hutchinson (1959), as espécies possuem requerimentos 
ecológicos diferenciados, descritos como tolerâncias a fatores 
bióticos e abióticos que formam um espaço multidimensional 
denominado nicho. contudo, com o desenvolvimento dos modelos 
nulos e da teoria neutra (Hubbel 2001), o efeito da aleatoriedade 
foi incorporado a essas regras, na qual as espécies teriam chances 
similares de serem afetadas por processos estocásticos (habilidade 
de dispersão). Estes processos estocásticos são resultado da ação 
conjunta de imigração e extinção local, as quais dependem da 
abundância de espécies (Kraft et al. 2008).

atualmente, fatores importantes para estruturação das 
comunidades vêm sendo estudados em diferentes escalas. Uma 
comunidade estudada em escala local é caracterizada como um 
ensemble local de espécies que coocorrem em um determinado 
ponto e interagem entre si como uma unidade (clements 1916 
apud ricklefs,2008). Todavia, desde gleason (1926) a utilização 
exclusiva desta escala vem sendo contestada, sendo sugerido, em 
estudos mais recentes, que mecanismos em escalas regionais, ou 
maiores, influenciam a “comunidade” (ver Stevens & Telo 2012). 

No cenário da caatinga, modelos baseados em nicho podem ser 



59

importantes na estruturação de comunidades, pois a escassez de 
chuvas ao longo de uma grande parte do ano e a irregularidade 
temporal e espacial na distribuição (oliveira et al. 2013), tornam a 
água um fator limitante para a riqueza e distribuição das espécies 
vegetais (Krebs 1994; crawley 1997 apud ferreira et al. 2001). 
No entanto, deve-se levar em consideração que a chegada de 
diásporos da vegetação próxima, através de dispersão aleatória 
e eventos de extinção local estocásticas, podem desempenhar 
importante papel na composição de espécies em uma comunidade 
(Hubbel et al. 2002).

Syagrus coronata (Mart.) Becc. (arecaceae), popularmente 
conhecida como ouricuri, é uma espécie chave na manutenção 
da diversidade no domínio da caatinga (Siqueira-filho, 2012). Esta 
espécie apresenta caule do tipo estipe não ramificado (Joly 1991 
apud ferreira et al. 2001), onde se acumulam bainhas de folhas 
velhas que formam ambientes propícios (e.g., mais úmidos) para 
a instalação de outras espécies (Pott & Pott 1994 apud ferreira et 
al. 2001). ferreira et al. (2001) corroboraram com esta ideia ao 
mostrarem que a riqueza de epífitas e plantas associadas a uma 
espécie de arecaceae presente no Pantanal seguiu um padrão 
de umidade, sendo esta riqueza positivamente correlacionada a 
umidade na planta.   

com o objetivo de verificar se regras de montagem baseadas 
em nicho e/ou em dispersão explicam a ocorrência de epífitas e 
outras plantas associadas em Syagrus coronata, foram amostradas 
duas escalas de comunidades, uma local, representada pelas 
epífitas e plantas associadas que vivem em cada forófito, e outra 
regional, formada por um agrupamento de forófitos. levando 
em consideração que plantas hospedeiras maiores apresentam 
bainhas em alturas mais elevadas e, consequentemente, são 
formados microclimas diferentes em comparação ao microclima 
na bainha de indivíduos menores (werneck & Espírito-Santo 
2002) e considerando a importância de efeitos aleatórios sobre as 
comunidades locais, espera-se que: (1) se fatores determinísticos 
(nicho) explicam a composição de plantas associadas a Syagrus 
coronata, a composição de espécies nas bainhas de mesma altura 
serão mais similares do que aquelas de alturas distintas; (2) se 
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fatores estocásticos (distâncias) explicam a composição das 
espécies, então as comunidades locais serão mais similares entre 
si do que entre áreas distintas.  

METodologia

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi realizado no 
Parque Nacional do Vale do catimbau, em dois 
terrenos abertos localizados na Trilha dos camelos 
(08°28’46’’S 37°18’58’’o). o parque (com cerca de 
62.000 ha) está inserido no domínio da caatinga e 
foi criado no ano de 2002 com o objetivo principal 
de preservar esse ambiente dotado de várias 
espécies endêmicas e raras. Está localizado no 
semiárido do estado de Pernambuco, na transição 
entre agreste e sertão, abrangendo as cidades de 
Buíque, ibimirim, Sertânia e Tupanatinga (icMBio 
2013; MMa 2002; Sampaio et al. 2002). o clima 
local é predominante semiárido, com pluviosidade 
anual média entre 650-1100 mm, sendo os meses 
entre março e julho os de maior pluviosidade. a 
fisionomia vegetacional forma um mosaico de 
acordo com o tipo de solo e umidade, variando 
desde caatinga arbórea até arbustiva (figueiredo 
et al. 2000).

dESENHo aMoSTral foram selecionadas duas 
regiões próximas a trilha do camelo, distantes 
ca. 500 m entre si, nas quais havia alta incidência 
de ouricuri, palmeira utilizada como substrato por 
diversas espécies vegetais. Para testar a hipótese 
de que as comunidades de plantas que vivem na 
bainha deste forófito se estruturam através de 
regras de montagem baseada em nicho ou em 
dispersão, foram selecionados 40 indivíduos de 
ouricuri, sendo 20 indivíduos na área 1 e 20 na área 
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2. dos 20 indivíduos presentes em cada área, 10 
foram categorizados como plantas hospedeiras da 
classe baixa (até 1,2m de altura) e 10 como classe 
alta (com a inserção da bainha acima de 1,60 m). 
cada planta hospedeira e suas espécies associadas 
foram considerados como uma comunidade. as 
plantas encontradas em cada uma das plantas 
suporte foram identificadas no menor nível 
taxonômico possível, e aquelas não identificadas 
foram classificadas em morfoespécies. importante 
ressaltar que apenas foram amostradas as 
epífitas e plantas associadas ao ouricuri que se 
encontravam na região das bainhas persistentes 
das folhas mortas.

aNÁliSE ESTaTÍSTica Para garantir que as plantas 
suporte e suas bainhas eram comparáveis entre 
as áreas de estudo foram realizados quatro testes 
univariados para amostras independentes:

1.Teste t para os indivíduos da classe alta entre 
duas áreas;

2.Teste não-paramétrico de Mann-whitney para 
indivíduos da classe baixa entre as duas 
áreas. 

3.Teste de Mann-whitney para o comprimento da 
bainha de indivíduos altos entre áreas 

4.Teste t para o comprimento da bainha de 
indivíduos baixos entre áreas.

os testes não paramétricos de Mann-whitney 
foram realizados nas situações em que não havia 
homogeneidade de variâncias, bem como quando 
os dados não seguiam uma distribuição normal. 
Neste último caso, não foi possível normalizar os 
dados através de logaritimização. Estas análises 
foram realizadas utilizando-se o software MiNiTaB 
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16.1.
Para avaliar se a composição de espécies era 

similar entre as comunidades foram realizadas 
duas análises de Similaridade Multidimensional 
Não-Paramétrico (NMdS) associadas a um teste 
de aNoSiM para cada, como descrito abaixo:

1.foi testado se a composição das comunidades 
nas plantas suporte altas era similar àquela 
das plantas suporte baixas;

2. foi testado se a composição da comunidade 
associada às plantas suporte era similar 
entre as duas áreas.

as análises de similaridade foram realizadas 
no pacote Vegan 2.0-5 (oksanen et al. 2012) na 
linguagem de programação r (crowley 2007).

rESUlTadoS

foi observado um total de 26 espécies de epífitas e plantas 
associadas à Syagrus coronata, sendo 24 angiospermas e duas 
pteridófitas. destas, cinco foram classificadas em morfoespécies. 
a riqueza de espécies observada nas duas áreas foi semelhante: 
na área 1 foram encontradas 12 espécies nos indivíduos altos e 
13 nos baixos, e na área 2 foram 12 nos indivíduos altos e 14 nos 
indivíduos baixos. o número de espécies por família pode ser visto 
na figUra 1.
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figUra 1. Número de espécies por família de epífitas e plantas associadas a 
Syagrus coronata.

Para a classe baixa a altura dos indivíduos foi diferente entre as 
áreas (w=77; p=0,03), no entanto, o tamanho das bainhas foi 
igual (t=0,07; p=0,94). Para a classe alta, a altura dos indivíduos 
não variou entre as áreas (t=-0,65; p=0,52) (tabela 1 e 2). 

Tabela 1: classe baixa

Área 1 Área 2

altura do 
indivíduo 123 ± 15,67 141 ± 20,25 w=77 0,03

altura da 
Bainha

104,5 ± 
18,33 105 ± 15,09 t=-0,07 0,94
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Tabela 2: classe alta

Área 1 Área 2

altura do 
indivíduo 259 ± 46,54 273  ± 49,68 t=-0,65 p=0,52

altura da 
Bainha 95,5  ± 21,92 111  ± 29,98 w=89,5 p=0,25

TaBEla 1 e 2: altura dos indivíduos e altura da bainha de Syagrus coronata por 
classe de tamanho (alta e baixa) em duas áreas no Vale do catimbau, Buíque, PE 
(média ± desvio padrão; t=teste t e w= teste Mann-whitney).

contudo, essa disparidade não influenciou o resultado das 
análises, visto que a variável importante para determinar o ambiente 
foi a altura da bainha entre as regiões para os indivíduos da classe 
baixa.

Em relação a similaridade entre as comunidades de plantas 
associadas a S. coronata, houve diferença na composição de 
espécies dos indivíduos grandes entre as duas áreas. o mesmo foi 
observado para os indivíduos pequenos (NMdS, fig. 2). contudo, 
em relação as duas áreas, houve uma certa similaridade na 
composição das comunidades observadas (r=0,124; p=0,001) 
(NMdS, fig. 3).
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figUra 2. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMdS) das 
comunidades de epífitas e plantas associadas à Syagrus coronata entre as 
comunidades das classes alta e baixa. Teste aNoSiM (r= 0,0005; p= 0,41). 
g=alto; P=baixo.

figUra 3. Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMdS) das 
comunidades de epífitas e plantas associadas à Syagrus coronata entre as duas 
áreas de estudo. Teste aNoSiM (r=0,124; p= 0,001).

falta um gráfico na página 63 
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diScUSSão

a composição de espécies das comunidades de epífitas e plantas 
associadas ao ouricuri diferiu entre as duas áreas de estudo, no 
entanto, a composição não variou entre as comunidades nas 
plantas hospedeiras das classes alta e baixa, demonstrando que as 
regras de montagem baseadas em distância explicam a ocorrência 
dessas espécies em nível local na caatinga.

Segundo de Marco (2006) o grau de isolamento de áreas fontes 
(e consequentemente as taxas de dispersão) gera diferenças nos 
padrões de distribuição das comunidades. a vegetação circundante 
(área fonte) da área 1 aparentava ser mais diversa. Entretanto a 
área 2 se encontrava em um ambiente mais aberto, cercado em 
parte por um paredão rochoso. como resultado, apesar da riqueza 
de espécies registrada nos dois ambientes nos indivíduos altos e 
baixos ter sido similar, diferentes composições foram observadas 
entre as duas áreas. assim, é plausível inferir que os tipos de 
vegetação presentes nos arredores das duas áreas de estudo 
contribuam diferentemente com a entrada de diásporos de diversas 
espécies de epífitas e plantas associadas às bainhas de S. cornonata. 
comunidades próximas provavelmente estão conectadas e assim 
influenciam as taxas de dispersão, permitindo maior similaridade 
entre as comunidades (chaise 2003). Por outro lado, quanto maior 
a distância, mais díspares serão as comunidades devido a alguns 
atributos da paisagem (e.g. barreiras geográficas) (chaise 2003). 

Embora significativa, a correlação entre as composições das 
comunidades de cada área é baixa, sugerindo que outros fatores 
além da distância sejam importantes. Uma possível resposta para 
essa baixa correlação é a ideia atual de que modelos neutros, por 
exemplo, a dispersão (que possibilita a migração de espécies entre 
os habitats) e determinísticos (capacidade adaptativa de cada 
espécie ao ambiente) devem atuar juntos nos processos ecológicos 
(chesson & Huntly 1988, 1997 apud Belyea & lancaster 1999; 
rosindell et al. 2012). 

os resultados sugerem que  nas comunidades estudadas 
as regras de montagem baseadas em dispersão explicam o 
padrão regional de distribuição. as análises indicam que regras 
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de montagem por nicho parecem não influenciar a estrutura das 
comunidades estudadas. apesar disso, variáveis determinísticas 
não quantificadas (e.g. umidade e pH) também podem ser 
importantes para a distribuição das espécies em nível local. assim, 
sugerimos a investigação de outros fatores que possivelmente 
atuem na composição de espécies na caatinga.
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rESUMo 

Estudos sobre grupos funcionais contribuem 
para a compreensão do funcionamento dos 
ecossistemas. dentre esses grupos, espécies 
perenes e decíduas diferem com relação as suas 
estratégias lidar com a sazonalidade hídrica. 
Espécies perenes apresentam maior longevidade 
foliar por possuírem atributos que lhes permitem 
ter acesso ter acesso à água, enquanto as 
decíduas investem na economia da perda de 
água.  Este trabalho foi elaborado com o objetivo 
de avaliar se espécies perenes investem mais em 
massa foliar que as decíduas. Três espécies de 
plantas decíduas e três de perenes, abundantes 
na área de estudo, foram selecionadas. cada 
espécie foi representada por cinco indivíduos para 
cada um, foi calculada a massa foliar por área de 
cinco folhas. a massa foliar por área foi analisada 
em três níveis: entre os grupos funcionais, e entre 
as espécies. ao contrário do esperado, a massa 
foliar por área das espécies perenes foi menor 
que a das decíduas, o que pode ser atribuído 
a morfologia de algumas espécies decíduas 
escolhidas que possuem folhas bem espessas e/
ou refletir a constante substituição de folhas em 
plantas perenes.

PalaVraS-cHaVE

Área específica foliar; estresse hídrico; grupos 
funcionais; massa foliar por área
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as espécies animais e/ou vegetais podem ser agrupadas se-
gundo as suas especificidades ecológicas de acordo com a 
função que desempenham no ecossistema, sendo denomi-

nadas de grupos funcionais. Um desses agrupamentos é aquele 
constituído por espécies perenes (espécies que repões suas folhas 
ao longo do ano) decíduas (abscisão foliar da espécie influenciada 
pela sazonalidade, com duração e período específicos), (Naeem et 
al. 2002, Barbosa et al. 2003).Esses grupos duas estratégias distin-
tas de lidar com a variação temporal de condição ambientais.

Em formações vegetacionais como a caatinga, sujeitas a 
condições adversas como a restrição hídrica que exige de algumas 
espécies o desenvolvimento de estratégias que asseguram a sua 
manutenção nesse ambiente. Uma dessas estratégias consiste em 
evitar a perda de água através da abscisão foliar em determinados 
meses do ano (espécies decíduas). outras armazenam água em 
determinadas estruturas das plantas e assim conseguem manter 
suas folhas (espécies perenifólias). (Shantz 1927; Killian & lemée 
1956; levitt 1958, 1972; walter 1973; Evenari, et al. 1975 apud 
larcher 1986).

as espécies perenes podem apresentar atributos como sistema 
radicular profundo que permite a retirada de água do subsolo 
mesmo durante o período de estiagem, como o Ziziphus joazeiro e 
capacidade de reter água em estruturas especializadas a exemplo do 
umbuzeiro que apresenta em suas raízes uma estrutura conhecida 
como xilopódio (Maia, 2004). Essas características resultam 
em plantas de maior longevidade foliar e em maior investimento 
da folha contra danos bióticos (e.g. herbivoria) e abióticos (e.g. 
dissecação) (Perez-Harguideguy et al. 2013). Já as decíduas 
apresentam variação temporal na queda das folhas, presença de 
estruturas como lenticelas e variação na durabilidade da folha.

as folhas desempenham importante papel fisiológico na 
manutenção das plantas, portanto o investimento na sua produção 
deve ter relação direta com a sua durabilidade. assim é plausível que 
espécies perenes invistam mais em massa por unidade foliar que 
espécies decíduas. Seria esperado então, que folhas de espécies 
perenes possuam maior massa por unidade  que possuem, maior 
massa por unidade de foliar que as espécies decíduas.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo. o Parque Nacional do catimbau 
foi criado em 2002, compreende uma área de 
62 mil hectares situada entre os municípios de 
Buíque, Tupanatinga e ibimirim. a região faz 
parte da bacia de Jatobá, formação datada do 
Siluriano que repousa sobre o embasamento 
cristalino (andrade et al. 2004 ) caracterizada 
pela altitude elevada (800-1000m) conferindo 
um mosaico de vegetação típica de caatinga 
até formações vegetais específicas nas rochas. 
registra-se temperatura e precipitação média 
de 25°c e 1095,9mm, respectivamente, sendo 
a pluviosidade restrita a poucos meses do ano 
(carvalho et al. 2007).

colETa dE dadoS. foram selecionadas seis 
espécies de plantas, sendo três decíduas: 
Annacardium occidentale L., Senna sp e Jatropha 
mutabilis (Pohl) Bail e três perenes: Hymenaea 
martiana Hayne; Libidibia ferrea (Mart ex Tul) 
L.P. Queiroz e Ziziphus joazeiro Mart., por serem 
espécies abundantes na área de estudo e a 
deciduidade ser conhecida.

foram amostrados três indivíduos de Senna 
sp, quatro de H. martiana Z. joazeiro e L. ferrea 
e cinco das demais espécies, espaçados pelo 
menos 2m entre si, e coletadas  três folhas por 
indivíduos de Z. joazeiro e de H. martiana e cinco 
folhas de cada indivíduo do restante das espécies. 
foram escolhidas folhas que estavam totalmente 
expandidas e expostas ao sol e sem sinais de 
herbivoria ou patógenos. a área foliar foi obtida 
através de recorte com perfurador com área do 
disco 0,245 cm² e as massas foliares mediante 
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pesagem de quatro discos foliares em balança 
analítica. a presença de foliólulo em pau-ferro (L. 
ferrea) impossibilitou o recorte dos discos foliares, 
sendo sua área medida por meio do software 
iMagEJ (rasband, 2012). Para obtenção da massa 
os foliólulos foram pesados em balança analítica. 
Para o cálculo da massa foliar por área foi utilizado 
o inverso da área foliar específica de todos os 
indivíduos (garnier et al. 2001; Pérez-Harguideguy 
et al. 2013). 

aNÁliSES ESTaTÍSTicaS. a massa foliar por 
área foi analisada em três níveis: entre os grupos 
funcionais (teste-t) para verificar diferença entre 
espécies perenes e decíduas; entre as espécies 
através da análise de variância (aNoVa) para 
identificar possíveis diferenças por conta da 
biologia das espécies e entre pares de espécies 
foi realizada uma análise de contraste por meio do 
software rgui, para verificar efeito das espécies.

rESUlTadoS

os valores médios de razão massa/área foliar das espécies perenes 
e decíduas foram 0,01 e 0,03 g/cm2, respectivamente. Tanto os 
grupos funcionais diferiram em massa por área foliar (t = 9,21 g.l 
= 2, p < 0,001), quanto as espécies (fg.l=5 = 95,75, p < 0,001). 
as espécies de decíduas apresentaram maior massa por área foliar 
que as perenes (fig.1) à Mesmo pertencendo a grupos funcionais 
distintos A. occidentale e H. martiana se assemelham em relação 
massa foliar por área (fig.2).
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figUra 1. razão massa por unidade de área foliar (mediana, quartis, máximo e 
minímo) em espécies decíduas e perenes em ambiente em caatinga, município 
de Buíque, PE.

figUra 2. razão massa por unidade de área foliar por espécie em ambiente de 

caatinga, município de Buíque,PE.Espécies decídua (d) e Perene (P).

diScUSSão

Uma maior massa por área foliar em espécies decíduas vai de 
encontro ao descrito na literatura, que relaciona maior massa por 
área foliar em espécies perenifólias (Pérez-Harguindegu et al. 2013). 
Possivelmente a menor massa em espécies perenes foi devido a 
capacidade de troca contínua de suas folhas, o que promoveria uma 
economia dos recursos que seriam utilizados para o incremento de 
massa em favor de produção de novas folhas. 

É importante ressaltar que a classificação de uma planta em 
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perene e decídua não se refere apenas a longevidade foliar, que 
seria o período de tempo durante o qual a folha está fisiologicamente 
ativa (Pérez-Harguindegu et al. 2013), mas também a deciduidade 
de todas as folhas do indivíduo associada ou não a sazonalidade ou 
das folhas como um todo no individuo. assim espécies decíduas 
apresentam uma sazonalidade no que se refere a perda de suas 
folhas, o que resultaria na produção de folhas estacionalmente mais 
longevas com massa por área foliar mais alta do que nas perenes, 
pois seria investido mais em recursos, em uma folha de maior 
duração, sendo o inverso para espécies perenes, já que nestas 
ocorre uma renovação constante de suas folhas (Tolinson, et al 
2013). 

outros fatores podem ter influenciado no resultado como a 
suculência e espessura foliar, uma das espécies decíduas usadas 
no experimento, a Jatropha mutabilis, possui caule suculento e 
folhas com látex, contribuindo para maior massa por área foliar. 
Uma vez que a acumulação de líquido reduz os efeitos da restrição 
hídrica aumenta o turgor da folha mascarando a menor massa por 
área foliar característica de plantas deciduas, isto também indica 
que pode ocorrer variação de época e duração da perda de folhas 
entre as espécies decíduas (Barbosa et al. 2003).

as espécies A. occidentale e H. martiana são espécies que 
apresentam limbo espesso o que provavelmente fez com que 
essas espécies tivessem massas por área foliar muito semelhante, 
fator atribuído a fenologia distinta entre esses indivíduos, pois 
dependendo da época de floração ou frutificação as folhas serão 
mais novas ou mais velhas.

a continuidade desse trabalho com o acréscimo de outras 
espécies e levando-se em consideração a variação no grau de 
deciduidade fornecerão mais informações sobre as diferenças no 
investimento de recurso entre espécies perenes e decíduas.
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rESUMo

a estrutura da comunidade é caracterizada por 
uma série de regras de montagem conduzidas 
por teorias distintas. Uma delas prediz que a 
comunidade biológica é estruturada a partir da 
teoria de nicho levando em consideração os 
efeitos dos filtros ambientais. Neste trabalho foi 
avaliado se a qualidade do solo, estimada com 
base na profundidade, favorece a coexistência de 
espécies vegetais em comunidades da caatinga 
arenosa. foi calculado o coeficiente de variação 
(cV) para o comprimento, a largura e a espessura 
de 264 folhas amostradas em 22 parcelas de 1m2 
cada. foram feitas regressões lineares para testar 
se existe relação entre os três atributos da folha e 
a qualidade do solo (solos mais profundos). Não 
houve diferença significativa entre comprimento, 
largura e espessura das folhas com  relação à 
qualidade dos solos nas comunidades amostradas, 
indicando que em uma escala local as regras de 
montagem de comunidades parecem seguir 
modelos neutros e portanto a qualidade do 
solo não influencia na regra de montagem da 
comunidade. assim, sugere-se avaliar outras 
métricas consideradas relevantes para as 
plantas e variáveis relacionadas ao nicho a fim de 
investigar a importância de filtros ambientais para 
a estruturação das comunidades de plantas nos 
solos arenosos do ParNa catimbau.                                                                                

PalaVraS-cHaVE

caatinga, filtro ambiental, teoria de nicho.
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a estrutura da comunidade é caracterizada por uma série de 
regras de montagem conduzidas por processos ecológicos 
e biogeográficos (Pausas & Verdu 2010) que são previstas 

por algumas variáveis chave, tais como: o tamanho do conjunto de 
espécies, o ambiente abiótico e as interações ecológicas (chase 
2003). Porém, pode-se considerar que tradicionalmente os princi-
pais fatores que estruturam uma comunidade são a competição e 
os filtros ambientais (weiher & Keddy 1995). através do processo 
de exclusão competitiva, por exemplo, a ocorrência ou abundân-
cia de uma determinada espécie pode ser limitada em função da 
presença ou abundância de outras espécies (Belyea & lancaster 
1999).

as regras de montagem da comunidade, segundo Kraft et al. 
(2008), são divididas em dois grupos: (1) regras de montagem 
por dispersão, que levam em consideração os pressupostos da 
teoria neutra, referindo-se que as espécies têm chances similares 
de serem afetadas por processos estocásticos e que todos os 
indivíduos têm propriedades demográficas idênticas (Hubbell 2001) 
e,  (2)  regras de montagem por nicho, que levam em conta a 
teoria de nicho, na qual as espécies tem características ecológicas 
particulares que determinam a capacidade adaptativa de cada 
espécie a certas condições ambientais e ecológicas (Holt 2009).  
No entanto, a ocorrência de eventos estocásticos na estruturação 
da comunidade não impede ou diminui a importância dos eventos 
determinísticos (relacionados ao nicho) relevantes às regras de 
montagem de uma comunidade e vice-versa (chesson & Huntly 
1988, 1997 apud Belyea & lancaster 1999).   

Um dos filtros ambientais que podem influenciar na organização 
da comunidade é o tipo de solo. a disponibilidade de água e 
nutrientes do solo varia de acordo com sua estrutura física, no 
qual solos com mais argila e silte retém mais água, pois eles 
consistem em grãos menores, já solos com areia grossa retêm 
menos água e esta é drenada rapidamente para o lençol freático 
(ricklefs 2003). Em regiões áridas, os solos são mais rasos, com 
leito rochoso se estendendo próximo à superfície; assim, como há 
pouca precipitação a rocha matriz se decompõe vagarosamente 
acrescentando poucos nutrientes ao solo (ricklefs 2003), tal como 
é visto no domínio da caatinga.  
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características como largura, comprimento e espessura da folha 
são atributos relacionados com crescimento e defesa do vegetal. 
Plantas com folhas mais espessas apresentam crescimento lento e 
menor perda de água, e folhas com menor largura geralmente estão 
presentes em ambientes secos e quentes, pois evitam a perda de 
água por transpiração ao diminuírem a exposição da lâmina foliar 
ao ambiente externo (fonseca et al. 2000). assim, tais atributos 
podem variar ao longo de um gradiente de qualidade do solo, visto 
que áreas com diferentes condições edáfico-climáticas tendem 
a ser ocupadas por espécies com diferentes estratégias foliares 
(Santiago & wright 2007). Plantas adaptadas à seca e ao calor têm 
modificações fisiológicas e anatômicas que reduzem a transpiração 
através das superfícies da planta, reduzem as cargas térmicas e 
capacitam-nas a tolerar altas temperaturas (ricklefs 2003). 

Este trabalho pretendeu responder a seguinte questão: como a 
qualidade do solo (ou seja, a profundidade) influencia a estrutura 
da comunidade vegetal na caatinga arenosa? Para isso, testou-
se a hipótese de que solos com maior qualidade (mais profundos) 
estariam relacionados a uma maior variação nos atributos foliares, 
o que refletiria numa maior porção do nicho ocupado em uma área 
no Parque Nacional do catimbau, PE, Brasil.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi realizado no Parque 
Nacional do catimbau, estado de Pernambuco, 
que conserva parte da riqueza da caatinga em 
seus mais de 62 mil hectares (icMBio 2013). o 
ecossistema dominante no ParNa catimbau 
é a caatinga densa e aberta, submetida a 
diferentes níveis de perturbação (MMa 2001). o 
clima característico é o tropical semi-árido, com 
temperatura média anual de 23º c, e precipitação 
média anual de 300 a 500 mm (geise et al. 
2010).  a topografia é caracterizada por elevações 
tabulares que variam de 100 a 600 m de altitude 
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(rodal et al. 1998) o ParNa do catimbau está 
inserido na Bacia do Jatobá, que é formada por 
arenitos de granulação grosseira, micáceos ou 
mesmos feldspáticos (Jacomine et al. 1973).

dESENHo EXPEriMENTal Na área conhecida 
como Trilha das Torres foram dispostas de forma 
aleatória 22 comunidades vegetais em superfícies 
de 1 m2 localizadas em solos com diferentes níveis 
de profundidade, selecionando-se locais desde a 
base até o topo da montanha. as comunidades 
vegetais foram consideradas como parcelas.  Em 
cada comunidade foi estimada a profundidade do 
substrato utilizando um vergalhão de ferro com 
75 cm de comprimento; este foi inserido no solo, 
no centro geográfico de cada comunidade, com 
auxílio de um martelo até alcançar-se a rocha 
matriz e em seguida era medida a profundidade 
com fita métrica. Solos onde o vergalhão inseria-
se totalmente no substrato foram considerados 
como maiores que 75 cm de profundidade.

dentro de cada 1 m2 foram coletadas três 
folhas maduras de cada indivíduo de árvore, 
arbusto, herbácea, cipó e epífita. Plântulas, urtigas 
e cactáceas não foram amostradas. o material 
coletado foi triado e estabeleceu-se o número de 
12 folhas a serem analisadas em cada comunidade. 
Este valor foi obtido com base na comunidade 
que apresentou número mínimo de folhas. Para 
amostras acima de 12 foram feitos sorteios, 
utilizando a linguagem de programação r.gui,  
para a seleção aleatória de folhas. Em todas as 
folhas foram medidos os atributos: comprimento 
e largura (utilizando réguas) e a espessura (com 
auxílio de paquímetro digital, precisão de duas 
casas decimais).

foi calculado o coeficiente de variação (cV) 
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(desvio Padrão/ MÉdia*100), para todas as 
comunidades estudadas, porque ele permite 
comparar unidades de medidas diferentes entre o 
comprimento (cm), largura (cm) e espessura (mm) 
das folhas separadamente.  Posteriormente, foi 
avaliada a existência de relação de cada atributo 
com a profundidade do solo através de regressão 
linear simples utilizando o software JMP versão 7. 
Para a análise de regressão, a maior profundidade 
do solo considera foi 75 cm de comprimento.

rESUlTadoS

No total, foram amostradas 264 folhas de diversas formas e 
tamanhos. o maior cV encontrado entre os atributos foliares 
estudados foi para o comprimento da folha (162%) (Tabela 1). a 
profundidade do solo variou de 6 cm a valores maiores que 75 cm.

Tabela 1

atributo Média ± desvio Padrão cV (%)

comprimento (cm) 9,6 ± 15, 6 162

largura (cm) 2,1 ± 1,5 70

Espessura (mm) 0,7 ± 0,9 117

Valores de média e coeficiente de variação (cV) obtidos para os atributos 
analisados nas comunidades vegetais da Trilha das Torres, ParNa catimbau, PE. 

Todos os atributos (comprimento, largura e espessura) não 
apresentaram relação significativa (p> 0,05) com a profundidade 
do solo nas comunidades estudadas (fig. 1, 2 e 3).
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figUra 1. relação entre o coeficiente de variação (cV) do comprimento das folhas 
com a profundidade do solo nas comunidades estudadas na Trilha das Torres do 
ParNa catimbau, PE.

figUra 2. relação entre o coeficiente de variação (cV) da largura das folhas com 
a profundidade do solo nas comunidades estudadas na Trilha das Torres do ParNa 
catimbau, PE.

figUra 3. relação entre o coeficiente de variação (cV) da espessura das folhas 
com a profundidade do solo nas comunidades estudadas na Trilha das Torres do 
ParNa catimbau, PE.



91

diScUSSão

os resultados indicam que o coeficiente de variação diferiu bastante 
nas comunidades estudadas e essa diferença não foi explicada pela 
qualidade do solo, aqui tratada como os solos mais profundos, 
mostrando que o filtro ambiental avaliado não foi importante para 
a estruturação das comunidades de plantas de solo arenoso no 
catimbau. 

as comunidades locais com condições ambientais similares 
geralmente possuem estrutura da comunidade semelhante.  
Quando o pool de espécies é pequeno e semelhante ao número 
de espécies que coexistem localmente, ocorrerá uma menor 
probabilidade de determinar a organização final da comunidade, 
pois as espécies existentes terão mais probabilidade de estarem 
adaptadas ao ambiente com condições abióticas similares, e 
as comunidades locais serão relativamente iguais (chase 2003). 
apesar da organização da comunidade não ter sido testada nesse 
estudo, sabe-se que a nível regional, as espécies poderiam estar 
sendo limitadas por alguns atributos da paisagem (e.g. barreiras), 
impedindo a dispersão das espécies e, assim, induzindo a uma 
menor similaridade de atributos das plantas nessa escala, exibindo 
uma estrutura da comunidade diferente (chase 2003).      

de fato, em escala regional existe evidência de que o filtro 
ambiental é um processo estruturador na caatinga. como exemplo, 
tem-se a relação entre latossolos vermelhos e a caatinga arbórea 
no oeste de Pernambuco, alagoas e rio grande do Norte, que 
segundo Prado (2003) são solos com maior aporte de nutrientes 
e maior retenção de água, no entanto, esse filtro não foi evidente 
para uma escala local na caatinga arenosa.

Em geral, a montagem das comunidades é guiada por fatores 
determinísticos e mecanicistas que operam sobre dinâmicas 
internas e pelo ambiente local, além da história de vida das espécies 
envolvidas, selecionando espécies ou subconjuntos de espécies 
que podem coexistir (Belyear & lancaster 1999). Entretanto, as 
condições do meio ambiente podem determinar quais espécies 
existam no local. algumas plantas da caatinga, por exemplo, 
apresentam adaptações morfológicas como espinhos, microfilia e 
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algumas características xerofíticas (Prado 2003), que auxiliam a 
sobrevivência dessas espécies em ambientes sob estresse hídrico 
o que comprova, portanto, o alto coeficiente de variação entre os 
atributos estudados, pois eles refletem uma variação de utilização 
de recurso.

 a família Bromeliaceae, por exemplo, exibe suculência (folhas 
maiores e espessas) (araújo & Martins 1999), já as herbáceas são 
efêmeras e possuem geralmente folhas pequenas e dominadas 
por terófitas (Prado 2003). assim, variações em dominância de 
espécies podem estar relacionadas a variações em escala local na 
quantidade de nutrientes do solo e disponibilidade de água (lebrija-
Trejos et al. 2010), refutando a nossa hipótese. 

Portanto, é relevante avaliar outros parâmetros considerados 
essenciais na montagem das comunidades de plantas, tanto 
ecológicos, por exemplo, a dispersão, quanto físicos, como a 
fertilidade, pois as plantas necessitam de uma ampla variedade de 
elementos químicos para sua nutrição e obtêm estes elementos 
nutritivos a partir do substrato (larcher 2000). além disso, outros 
atributos relacionados à qualidade do solo, tal como granulometria, 
compactação do solo e umidade podem contribuir para outra 
perspectiva da importância de filtros ambientais. 

ademais, segundo Bazzaz (2000), a presença de dispersor, os 
padrões de dispersão e suas coincidências com fatores ambientais 
são criticamente importantes em determinar a composição em 
manchas de vegetação, pois a dispersão determina o pool de 
potenciais colonizadores disponíveis em dado tempo e local (Belyear 
& lancaster 1999). a entrada de espécies numa determinada 
comunidade e o grau de perturbação sofrida numa dada área 
também podem guiar a organização final da comunidade biológica 
(chase 2003), sendo importantes filtros ambientais na estruturação 
em escala local das comunidades biológicas no ParNa catimbau. 
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rESUMo

a agua é um fator limitante para a vida em 
áreas secas, tais como o semiárido. algumas 
espécies possuem características que favorecem 
o estabelecimento de outros organismos. alguns 
grupos de bromélias que ocorrem na caatinga 
formam um “tanque” que armazena água. o 
objetivo do presente estudo foi verificar se a 
água armazenada no “tanque” de Aechmea  sp. 
favorece o aumento da riqueza da fauna no seu 
entorno e se essa composição varia em função da 
quantidade de água nesses micro-reservatórios. o 
estudo foi conduzido com doze pares de indivíduos 
de Aechmea sp. e Encholirium spectabile Mart.
em uma área controle de caatinga no Parque 
Nacional do catimbau, em Buíque (PE). Em que 
foi registrada a riqueza da fauna no entorno da 
bromélia “tanque” e de E. spectabile, sem tanque. 
foi observado um efeito positivo significativo das 
bromélias “tanque” para a riqueza animal que 
ocorre no seu entorno em relação à bromélia sem 
tanque. Nesse contexto Aechmea sp. pode está 
funcionando como um organismo facilitador para 
as espécies animais encontradas em seu entorno, 
por promover um microambiente mais úmido que 
diminuiria os efeitos da escassez de água que 
ocorre na caatinga.

PalaVraS-cHaVE

Aechmea, caatinga, facilitação, riqueza.
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Bromeliaceae é uma família predominantemente neotropical 
com cerca de 3000 espécies e 60 gêneros que ocorrem em 
praticamente todos os biomas americanos (luther 2004). Mui-

tos representantes dessa família desempenham função biológica 
de enorme importância nas comunidades (Benzing 2000). Espécies 
como as do gênero Aechmea, têm suas folhas arranjadas numa 
roseta formando uma estrutura semelhante a um “tanque”. Essa 
configuração em forma de “tanque” permite que a planta arma-
zene água e restos orgânicos, podendo sustentar uma comunidade 
animal (ricklefs 2003) e facilitar a presença de animais em seu 
entorno.

a facilitação frequentemente ocorre quando uma espécie 
intensifica a qualidade de um sítio nas suas proximidades para o 
assentamento e o estabelecimento de outra. isso pode diminuir 
alguns efeitos restritivos para o crescimento populacional dessa 
nova espécie (ricklefs 2003). considerando que a escassez de 
água é uma característica da caatinga, é razoável esperar que a 
fauna nativa se concentre próximo a reservatórios de água, natural 
ou artificial, principalmente em períodos de estiagem.

 diante disso, esses micro-reservatórios vivos, como as 
bromélias “tanque”, resguardariam mais espécies animais no seu 
entorno do que espécies de bromélias que não formam tanque, 
favorecendo o aumento da riqueza animal local. diante disso, o 
objetivo da pesquisa foi verificar se a água armazenada no “tanque” 
de Aechmea sp. da caatinga favorece o aumento da riqueza da 
fauna no seu entorno em relação a Encholirium spectabile Mart., 
que não forma “tanque”, e se essa composição varia em função da 
quantidade de água nesses micro-reservatórios.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo. o trabalho foi realizado no 
Parque Nacional do catimbau (8o 24’ 00”, 8o 36’ 
35” S e 37o09’30” e 37o14’40” o), uma unidade 
de conservação de Proteção integral localizada 
na região Nordeste do Brasil, no Estado de 
Pernambuco. o Parque abrange uma área de cerca 
de 62 mil hectares entre os municípios de Buíque, 
ibimirim e Tupanatinga. o clima predominante 
na região do Parque é o semiárido do tipo Bsh’, 
havendo transição para o tropical chuvoso, do tipo 
as’ segundo escala de Köppen. a precipitação 
pluviométrica anual na região varia de 650 a 1100 
mm por ano com grande irregularidade no regime 
interanual. a temperatura média anual oscila em 
torno dos 23o c e o mês de temperatura mais 
baixa é julho, com valores equivalentes a 21o c, 
enquanto dezembro, com temperatura média de 
25o c, é o mês mais quente. Essa relação de baixa 
e irregular precipitação pluviométrica somada 
à constância de temperaturas elevadas resulta 
em alta demanda evaporativa. a vegetação local 
é bastante diversificada devido à interação do 
clima com outros fatores como solo, relevo, 
altitude e processos geológicos (SNE 2002), com 
fitofisionomias variando de caatinga arbórea, 
com espécies não espinhosas, até arbustiva com 
predomínio das espécies espinhosas, característica 
peculiar de ambientes xéricos (aNdradE et al. 
2004). 

colETa dE dadoS o trabalho foi realizado com 
doze pares de indivíduos de Aechmea sp. e 
Encholirium spectabile Mart. a escolha de E. 
spectabile foi porque ela não forma reservatório de 
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água, tornando possível a comparação do efeito da 
presença do “tanque” para a riqueza de espécies 
de fauna. foram adotados alguns critérios para 
a amostragem dos pares. os indivíduos dentro 
de cada par foram semelhantes em tamanho; 
estavam em condições semelhantes de substrato 
e luminosidade; e, estavam próximos entre si, 
distando no mínimo um metro e no máximo cinco 
metros entre si. a distância mínima entre os pares 
foi de dez metros. 
 Para cada indivíduo amostrado foi determinada 
uma parcela circular de 45 cm de raio a partir 
do eixo central de folhas. o método de coleta de 
dados foi o de busca ativa durante cinco minutos 
no entorno de cada indivíduo. Nos primeiros 
dois minutos foram observados e registrados a 
ocorrência das espécies de fauna dentro da parcela 
e, nos três minutos seguintes, procedeu-se uma 
varredura manual na camada superficial do solo e/
ou do folhiço (quando presente). as espécies que 
não puderam ser identificadas em campo foram 
coletadas para posterior identificação.
 a estimativa do volume de água armazenada 
nos indivíduos de Aechmea sp. foi realizada com 
base na fórmula do volume do cilindro (Volume 
= área da circunferência x altura). Para tanto, 
foram tomadas medidas de profundidade da água 
armazenada e o diâmetro interno do “tanque”. os 
valores do volume foram convertidos para mililitro 
(ml). 

aNÁliSE dE dadoS o efeito da presença do 
“tanque” na riqueza de espécies de fauna foi 
testado através do Teste t pareado. E para analisar 
o efeito do volume de água armazenado nos 
“tanques” de Aechmea sp. sobre a riqueza de 
espécies de fauna, foi usada a regressão linear 
(Zar, 1996). 



103

rESUlTadoS

foram encontrados 52 espécies/morfotipos de animais no entorno 
das bromélias tomadas para estudo (Tabela 1). 

Espécie ou Morfotipo aechmea sp Encholirium spectabile

arachnida

aranae sp.1 X X

aranae sp.2 X

aranae sp.3 X

aranae sp.4 X

aranae sp.5 X

aranae sp.6 X

aranae sp.7 X

aranae sp.8 X X

aranae sp.9 X

aranae sp.10 X

ixodidae sp. X

collembola 

morfoespécie 1 X

diplopoda 

morfoespécie 1 X

insecta

Blattodea sp X

diptera sp.1 X

diptera sp.2 X

coleoptera sp.1 X

coleoptera sp.2 X

coleoptera sp.3 X

curculionidae sp X

formiciade sp.1 X
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formicidae sp.2 X

acromyrmex sp X

crematogaster sp X

Espécie ou Morfotipo aechmea sp Encholirium spectabile

dinoponera sp

doremyrmex toracicus

Pheidole sp.1

X

X

X

X

Pheidole sp.2 X

Solenopsis sp X X

grillidae sp X

isoptera sp.1 X

isoptera sp.2 X

Nasutitermes sp X X

lepidoptera sp X

Nymphalidae sp X

Eurema dina leuce X

Hamadryas sp X

Myrmeleon brasiliensis X

Thysanoptera sp X

Mollusca

gastropoda sp.1 X X

gastropoda sp.2 X

gastropoda sp.3 X

gastropoda sp.4 X

reptilia

Mabuya heathi X

Tropidurus semitaeniatus X

Tropidurus hispidus X X

Não identificados

morfoespécie 1 X
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morfoespécie 2 X

morfoespécie 3 X

morfoespécie 4 X

morfoespécie 5 X

morfoespécie 6 X

riqueza total (52) 35 24

TaBEla 1 – Espécies e morfotipos da fauna presente no entorno das bromélias 
aechmea sp (bromélia-tanque) e Encholirium spectabile (macambira de flecha) em 
uma área de caatinga do Parque Nacional do catimbau, no município de Buíque, 
Pernambuco.

desse total, apenas sete espécies ocorreram nas duas espécies 
de bromélias. Aechmea sp. apresentou maior riqueza (3,83±1,19) 
de fauna no entorno quando comparada a Encholirium spectabile 
(2,58±1,31), indicando que a presença de água em bromélias 
“tanque” influencia a riqueza animal ao seu redor (t = 2,53; gl= 
11; p=0,03) (fig. 1). 

figUra 1. riqueza da fauna no entorno das bromélias Aechmea sp. (bromélia 
“tanque”) e Encholirium spectabile (macambira de flecha) em uma área de 
caatinga do Parque Nacional do catimbau, no município de Buíque, Pernambuco. 
os círculos pretos representam os indivíduos de cada bromélia e as linhas 
comunicam as bromélias pareadas no estudo. a sobreposição de alguns pontos 
indica o mesmo valor de riqueza da fauna para diferentes indivíduos de bromélias 
da mesma espécie.
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o aumento no volume de água armazenada em Aechmea sp. não 
está relacionado à maior riqueza da fauna no seu entorno (f1,11= 
0,013; p>0,05) (fig. 2).

figUra 2: riqueza da fauna no entorno de aechmea sp. em relação ao volume 
de água acumulado em cada indivíduo de bromélia “tanque” em uma área de 
caatinga do Parque Nacional do catimbau, no município de Buíque, Pernambuco 
(r2= 0.0013, gl= 11, p>0,05).

diScUSSão

Embora o aumento do volume de água armazenado não explique 
o aumento da riqueza da fauna, a maior riqueza observada em 
Achimea sp. corrobora a hipótese de que a riqueza da fauna no 
entorno de bromélias “tanque” na caatinga é influenciada pela 
presença de micro-reservatórios de água. de fato, a água é um 
meio básico da vida e pode atuar como um fator limitante para o 
desenvolvimento e sobrevivência de espécies animais e vegetais 
(ricklefs 2003). a ocorrência dos grupos de organismos num 
ambiente tende a ser restrita a manchas em que há disponibilidade 
de recursos que garantam sua sobrevivência (ricklefs 2003). 
Portanto, em ambientes como a caatinga onde a escassez de água 
é um fator predominante na maior parte do ano, a presença de 
micro-reservatórios favorece a riqueza de animais. 

Espécies de hábito predador predominaram nas bromélias 
estudadas, como por exemplo, aranhas e formigas do gênero 



107

dinoponera. Entre os organismos encontrados no entorno das 
bromélias as aranhas foram o grupo mais representativo. isso 
talvez se deva ao fato de que algumas espécies de aranhas 
usam bromélias, principalmente as “tanque”, como sítios de 
forrageamento, bem como sítios de acasalamento, berçários 
e, possivelmente, como abrigos contra predação e extremos 
climáticos (romero & Vasconcellos-Neto 2012). Vale ressaltar 
que a ocorrência predominante de espécies de animais de hábito 
predador nas duas espécies de bromélias estudadas pode ser um 
indicativo de que esses animais utilizam as bromélias como sítio de 
forrageamento.

o entendimento dos mecanismos que estruturam uma 
comunidade permite uma melhor compreensão a respeito da 
diversidade biológica que a mantém (Townsend  et  al.  2006). 
dentre os mecanismos estruturadores de comunidades, a facilitação 
é um processo-chave. a facilitação ocorre quando indivíduos de 
uma espécie favorecem o estabelecimento de indivíduos de outra 
espécie por meio de interações sinérgicas que reduzem alguns dos 
efeitos restritivos para o crescimento populacional (ricklefs 2003). 
Nesse contexto, as espécies de bromélias estudadas podem está 
funcionando como organismos facilitadores para as espécies 
animais encontradas no seu entorno, principalmente a Aechmea 
sp, por promover um microambiente mais úmido que diminuiria os 
efeitos da escassez de água que ocorre na caatinga.

levando em consideração a importância da água como um 
meio de vida para vários grupos de fauna, bem como seu papel 
como fator limitante para as comunidades de individuo, buscamos 
chamar a atenção para o provável serviço ecológico de manutenção 
de biodiversidade desempenhado por Aechmea sp. e para a 
importância da conservação dessa espécie na caatinga. dado que o 
trabalho foi realizado na época chuvosa, é interessante realizar novo 
estudo também na estação seca, a fim verificar se a eficiência da 
Aechmea sp. no processo de facilitação continua ocorrendo nessa 
estação.
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rESUMo

a hipótese do tamanho do grão considera que 
organismos andantes terrestres pequenos 
percebem o ambiente menos plano e mais rugoso, 
por meio de apêndices locomotores apropriados. 
Este trabalho avaliou se a rugosidade do substrato 
regula o acesso por insetos de diferentes tamanhos, 
partindo da hipótese de que substratos mais rugosos 
desfavorecerem insetos menores. foram capturados 
artropódes com iscas sobre substratos com folhas 
grandes (mais rugoso) e folhas trituradas (menos 
rugoso). os invertebrados foram identificados e 
medidos quanto ao comprimento do fêmur. foram 
encontradas sete espécies de artrópodes, sendo 
quatro formigas, uma vespa e duas espécies de 
cupins. o maior fêmur encontrado foi de dorymyrmex 
thoracicus (1,13 mm), que foi a espécie mais 
abundante. Não houve relação do comprimento 
do fêmur com a rugosidade do substrato. foram 
encontrados também insetos pequenos ocorrendo 
em ambos os tratamentos. É possível que o baixo 
número de espécies amostradas seja resultado de 
um evento extremo de seca no semiárido brasileiro 
que teria resultado em redução do tamanho de 
colônias de formigas e, consequentemente, de sua 
área de forrageio. Sugere-se que novos estudos 
sejam realizados, considerando-se também a 
possibilidade de existência um possível limiar de 
ruptura da habilidade de forrageio de formigas 
conforme se reduz seu tamanho.

PalaVraS-cHaVE

apêndices locomotores, mobilidade, tamanho do 
grão, caatinga.
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os organismos interagem com vários componentes da pais-
agem que os cerca, em variadas escalas, e possuem diver-
sas adaptações que influenciam sua capacidade de explorar 

o habitat (ricklefs, 2003). a hipótese do tamanho do grão prediz 
que, à medida que o tamanho de organismos andantes terrestres 
diminui, seu ambiente se torna menos plano e mais rugoso (Kas-
pari & weiser, 1999). Neste contexto, indivíduos de menor taman-
ho têm uma perspectiva diferenciada do substrato ao seu redor e 
seu deslocamento será diretamente influenciado pelo aumento na 
complexidade do interstício através do qual se movem (Kaspari & 
weiser, 1999).

Este cenário sugere que variações nas características 
morfológicas, como massa corporal, e tamanho de apêndices, como 
o comprimento das pernas, podem otimizar as movimentações 
destes animais. de acordo com Kaspari e weiser (1999), pernas 
mais longas representam aumento no tamanho de passadas e 
auxiliam na transposição de obstáculos, bem como diminuem 
os custos energéticos do deslocamento. desta forma, animais 
de pernas menores frequentemente precisam subir e descer em 
obstáculos durante suas movimentações, o que demanda mais 
tempo e energia.

outra implicação da hipótese do tamanho do grão é que, à 
medida que os organismos se tornam menores, os benefícios 
de pernas longas vão sendo superados pelos custos. apesar de 
pernas longas em organismos maiores facilitarem a locomoção em 
substratos mais rugosos, esse atributo dificultaria o deslocamento 
de organismos pequenos, visto que esses frequentemente 
caminham entre interstícios e fendas do substrato (Kaspari & 
weiser, 1999). Esta ideia foi corroborada por Parr et al. (2003), que 
encontraram associação direta entre massa corporal e tamanho 
de pernas em formigas. Estes autores também demonstraram que 
formigas pequenas, apesar de não apresentarem diferenças de 
riquezas nos diferentes substratos, ocorrem com maior abundância 
em ambiente plano. 

Partindo destas premissas, o presente trabalho buscou avaliar 
como a rugosidade do substrato interfere na facilidade de acesso 
por insetos com diferentes tamanhos corporais, partindo da 
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hipótese de que substratos mais rugosos irão favorecer insetos de 
maior tamanho corporal.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o trabalho foi desenvolvido 
no Parque Nacional do catimbau, nos municípios 
pernambucanos de Buíque, Tupanatinga e ibimirim 
(8º 24’ 00” e 8º 36’ 35” de latitude Sul e 37º 09’ 30” 
e 37º 14’40”de longitude w). a vegetação desta 
Unidade de conservação é bastante diversificada e 
são encontrados pelo menos cinco ambientes com 
flora e vegetação distintas: caatinga arbustivo-
arbórea; caatinga arbustiva com predominância 
de elementos de cerrado; caatinga arbustiva 
com elementos de campos rupestres; vegetação 
florestal perenifólia e caatinga arbustiva perenifólia 
(SNE 2002).

EXPEriMENTo o experimento foi realizado 
entre 08h30 e 10h00. Para simular os diferentes 
substratos, utilizou-se folhas trituradas 
manualmente como substrato liso, e folhas inteiras 
como substrato rugoso. iscas de sardinha enlatada 
foram colocadas sobre os diferentes substratos 
em 30 pontos da trilha, espaçadas entre si por 
cerca de 10 metros, divididos em 15 réplicas para 
cada tratamento. cada substrato foi espalhado em 
um retângulo de 1250 cm², com a isca posicionada 
ao centro. após uma hora, foram coletados os 
animais presentes na área ao redor da isca, em um 
raio de 20 cm a partir do centro.  

os espécimes foram triados e identificados. 
foram tomadas as medidas do comprimento do 
fêmur (mm) de uma das patas do último par. Tanto 
a identificação como as medições foram feitas 
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com auxílio de um estereomicroscópio óptico 
equipado com retículo micrométrico.

aNÁliSE ESTaTÍSTica Para testar a influência 
do substrato sobre a habilidade de forrageio dos 
insetos encontrados foi utilizada uma regressão 
logística, relacionando-se a variável explicativa 
‘comprimento do fêmur’ com a variável resposta 
‘tipo de folhiço (liso ou rugoso)’ em que o inseto 
foi encontrado.

  

rESUlTadoS

foram encontradas nove espécies de artrópodes nas trinta 
armadilhas (Tabela 1), sendo quatro espécies de formigas,  uma de 
vespa, duas espécies de cupins, uma larva não identificada e uma 
espécie de aranha. a larva e a aranha foram excluídas da análise 
porque se considerou que sua presença na estação foi casual e não 
relacionada à atração pelas iscas, já que estas não compõe a dieta 
destes organismos.

Espécie Tamanho médio do 
fêmur (mm)

 
ocorrência em iscas 

sobre folhiço

 Mais rugoso   Menos rugoso

aranha papa-mosca 3,89 0 1
larva - 1 0

Nasutitermes sp. 0,79 1 2
cupim 1 0,89 0 1

dorymyrmex thoracicus 1,13 4 1
Hypoponera sp. 0,46 0 1

Pheidole sp. (operária) 0,46 2 1
Pheidole sp. (soldado) 0,71 1 0

Solenopsis sp. 0,34 1 0
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Vespa 0,20 1 0

as medidas de fêmur variaram entre 0,20 e 1,13 mm sendo esta 
última pertencente a espécie de formiga dorymyrmex thoracicus 
(Tabela 1). No grupo das formigas, dorymyrmex thoracicus, espécie 
mais frequente, apresentou tamanho do fêmur aproximadamente 
três vezes maior que a formiga com fêmur de menor tamanho 
(Solenopsis sp.). 

Não houve relação do tamanho do fêmur dos indivíduos em 
relação aos dois tipos de substratos (c2=0,1; g.l.=1; p=0,75, 
fig. 1). além disso, diferentemente do previsto, insetos pequenos 
foram encontrados em ambos os tratamentos.

figUra 1 – Tamanho do fêmur de insetos encontrados nos diferentes substratos 
na Trilha do camelo, Parque Nacional do catimbau/PE. Modelo não foi significativo.

diScUSSão

o número de insetos amostrados não foi considerado suficiente pra 
a análise da hipótese apresentada neste trabalho. o tamanho dos 
insetos amostrados representa apenas um estrato intermediário 
dentro do que é conhecido para o local de amostragem. Para o 
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grupo de formigas, por exemplo, Silva et al. (2013) encontrou uma 
riqueza de 21 espécies um ano antes do presente estudo, que 
amostrou apenas quatro, de tamanho intermediário. Este cenário 
provavelmente interferiu na análise da hipótese apresentada, 
já que a amostragem de várias outras espécies, em especial as 
de pequeno porte, poderiam modificar de forma significativa o 
resultado da dispersão logística. além disso, também esperava-se 
que espécimes de maior tamanho corporal, como representantes 
da família Ponerinae, fossem amostradas com maior frequência no 
local de amostragem.

diante da impossibilidade de se analisar os dados levantados, 
por sua inconsistência, optou-se por discutir as razões que 
levaram à baixa amostragem encontrada. considerou-se que o 
desenho metodológico é adequado para a hipótese proposta neste 
trabalho, por ser consagrada como de boa eficiência e por ter tido 
bons resultados no estudo de Silva et al. (2013). Neste contexto, 
várias possibilidades de explicação podem ser levantadas, que 
necessecitariam uma investigação mais profunda e direcionada.

a principal hipótese elencada que explicaria esse cenário está 
relacionada a uma diminuição da área de forrageio das colônias, 
que estariam quantitativamente reduzidas após um evento extremo 
de seca, de duração de dois anos, que afetou todo o semi-árido 
brasileiro entre 2011 e 2013. outro fato que corrobora esta 
hipótese é um estudo, realizado no dia anterior a este trabalho, 
que também verificou baixa atividade de formigas na Trilha do 
camelo (J. domingos, comunicação pessoal), a despeito da riqueza 
relativamente alta conhecida neste ambiente.

Novas investigações são incentivadas, com repetição da 
metodologia aplicada, para reexaminar a hipótese de que a 
rugosidade do substrato influencia na habilidade de forrageio 
de formigas de diferentes tamanhos em um bioma de caatinga. 
Sugere-se ainda que a caracterização desta interação, dos insetos 
com o meio, possa incluir a análise de um limiar a partir do qual o 
ambiente se torna rugoso demais para espécies de insetos. isto 
se justifica pelo fato de que frequentemente sistemas biológicos 
não apresentam padrões lineares de comportamento (Hirota et 
al. 2011), e a confirmação da existência de um ponto de ruptura 
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na habilidade de forrageio de insetos de menor tamanho seria de 
grande importância no entendimento da biologia destes animais, 
bem como de suas relações ecológicas com o meio.
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rESUMEN

las especies exóticas invasoras representan una de 
las principales causas de la pérdida de biodiversidad 
a nivel mundial. Este tipo de especie altera la 
dinámica poblacional de las especies nativas, 
modifican la estructura de las comunidades y el 
funcionamiento de los ecosistemas. En el presente 
estudio se evaluó el efecto de Prosopis juliflora en 
la riqueza y diversidad de especies reclutadas en 
un área de caatinga. Se seleccionaron dos áreas, 
una dominada por P. juliflora y otra sin presencia 
de esta especie. la diversidad de especies se 
evaluó mediante los índices α de fisher, Shannon 
y Simpson. además, se calculó la diversidad la 
similitud florística entre las áreas mediante los 
índices de Jaccard y Bray-curtis. Se encontró que 
la riqueza y diversidad de especies fueron mayores 
en las áreas no invadidas, mientras que los sitios 
con P. juliflora presentaron menor diversidad, pero 
mayor abundancia y dominancia. asimismo, la 
similitud florística entre las dos áreas estudiadas 
fue muy baja, indicando que hay una separación 
de grupos de especies asociadas a cada hábitat. 
los resultados mostraron que esta especie exótica 
afecta negativamente la diversidad y abundancia 
de especies que pueden ser encontradas en el 
sotobosque, llegando a excluir totalmente a las 
especies leñosas. 

PalaBraS claVE

algaroba, diversidad α y β, especies invasoras, ex-
clusión de especies.
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la pérdida de biodiversidad a nivel mundial ha sido asociada prin-
cipalmente con la fragmentación del hábitat y cambio de uso 
de suelo, así como con la introducción de especies exóticas 

(Naranjo y dirzo 2009). las especies introducidas son definidas 
como especies que se encuentran fuera de su área de distribución 
natural, principalmente por acción humana (leão et al. 2012). Mu-
chas especies exóticas pueden sobrevivir en nuevos ambientes sin 
mostrar efectos perjudiciales durante un largo periodo de tiempo. 
Sin embargo, algunas especies pueden llegar a reproducirse y esta-
blecer una nueva población viable fuera de su área de distribución 
natural y afectar negativamente a las especies nativas (arriaga et 
al. 2004). cuando se presenta esta situación, las especies introdu-
cidas también son consideradas como invasoras. En este sentido, 
una especie invasora puede funcionar como un filtro ecológico para 
el establecimiento de las especies nativas, favoreciendo o limitando 
a determinados grupos de organismos y por tanto modificando la 
estructura de las comunidades, los procesos ecosistémicos y los 
servicios ambientales, causando grandes pérdidas económicas (Pi-
mentel et al., 2005). 

En la región Nordeste de Brasil se tienen registradas 51 especies 
de plantas exóticas invasoras, las cuales fueron introducidas 
principalmente para uso ornamental y de forraje para la alimentación 
de ganado (leão et al. 2012). Por ejemplo, en esta región del país 
fue introducida Prosopis juliflora (algaroba), con la finalidad de 
establecer cultivos para ganado y posteriormente para uso como 
una fuente de madera y leña, lo que favoreció su extensión (Pegado 
et al. 2006). En este sentido, Nascimento (2008) documentó que 
esta especie originaria del sur de los Estados Unidos y México, 
ahora puede ser encontrada de manera dominante en una 
extensión de 500 mil ha, invadiendo el área de distribución natural 
de la caatinga, un ecosistema endémico del territorio brasileño. 
P. juliflora presenta una alta producción de frutos y germinación 
de semillas que favorecen la formación de grandes agrupaciones 
de individuos limitando la entrada de luz (andrade et al. 2008). 
asimismo, esta especie tiene un alto consumo de agua que puede 
agotar las reservas de este líquido en sitios con escases, afectando 
a las especies nativas y como consecuencia amenazando la 
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biodiversidad (leão et al. 2012). 
Se ha documentado que en sitios de caatinga invadidos con 

algaroba se presenta una disminución en la riqueza de especies 
arbóreas y arbustivas (leão et al., 2012). considerando que 
P. juliflora tiene un efecto de exclusión competitiva que limita el 
establecimiento de las especies nativas, en el presente estudio se 
plantea evaluar de manera cuantitativa cómo esta especie exótica 
invasora, influye en el proceso de regeneración, teniendo como 
hipótesis de trabajo que P. juliflora deberá disminuir la riqueza y 
diversidad y favorecer la dominancia de algunas de las especies 
reclutadas.

 

MaTErial y MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdio El estudio se llevó a cabo cerca 
del sitio arqueológico alcobaça (8° 5’ 26’’ S y 
39° 34’ 41’’ o) un área de caatinga situada en el 
Parque Nacional do catimbau, ubicado en Buíque, 
Pernambuco. El tipo de clima predominante es 
Semiárido cálido (BSh), la temperatura media 
anual es de 26°, la precipitación total va de 650 a 
1100, ocurriendo la temporada de lluvias de marzo 
a julio. En el sitio de estudio, dependiendo del 
tipo de suelo, es posible encontrar tanto caatinga 
arbórea, como arbustiva (figueiredo et al. 2000). 

colEcTa y aNÁliSiS dE daToS Para evaluar 
el efecto de P. juliflora en el reclutamiento de 
especies, se seleccionaron dos áreas, una 
dominada por algaroba y sin evidencias de ésta. 
En cada condición se establecieron de manera 
aleatoria 20 cuadros de 1 × 1 m, en los que se 
registró la presencia y abundancia de morfotipos 
de las especies con una altura menor a 50 cm. 
Para comparar la abundancia de las especies entre 
las dos condiciones, se construyeron curvas de 
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orden abundancia. la diversidad de especies fue 
evaluada considerando tanto la riqueza específica 
como la dominancia de las especies. Para examinar 
la riqueza, se calculó el índice α de fisher, mientras 
que la dominancia fue evaluada mediante el 
índice de Shannon (E) y Simpson (d) (Magurran, 
2004). Para comparar la riqueza y dominancia de 
las especies entre las dos condiciones de dosel 
se utilizaron pruebas de t de Student (Zar, 1999). 
la similitud florística entre las dos condiciones, 
fue analizada mediante el índice de similitud 
de Jaccard (Ij), basado en la presencia de las 
especies, y con el índice de Bray-curtis (CN), el 
cual considera la abundancia de éstas (Magurran, 
2004). los análisis estadísticos se llevaron a cabo 
en el programa STaTiSca versión 8.0 (StatSoft inc, 
2007). los análisis de diversidad fueron calculados 
con el programa Estimates 8.0 (cowell, 2009).

rESUlTadoS

En total se registraron 49 morfotipos, 39 de las cuales se encontraron 
en los sitios sin P. juliflora y 17 en los dominados por dicha especie 
(apéndice). En promedio la riqueza de especies de regeneración fue 
mayor en las zonas no invadidas que en las dominadas por P. juliflora 
(t = 7.06, g.l. =19, P<0.001). Este atributo también fue analizado 
mediante el índice α de fisher el cual mostró que la diversidad fue 
mayor en los sitios sin algaroba (t = 22.3, g.l. = 38, P < 0.001). 
la diversidad de especies expresada por el índice de Shannon, 
también fue mayor en los sitios sin algaroba (t = 10.22, g.l.= 38, P 
= <0.001), mientras que la dominancia de especies determinada 
con el índice de Simpson fue significativamente mayor en los sitios 
con algaroba (t = 13.61, g.l. = 38 P < 0.001; cuadro 1). 
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Área Simpson (d) Shannon (E)  α de fisher

Natural 0.216 ± 0.03 a 3.08 ± 0.07 a 19.47 ± 4.21 a

invadida 0.412 ± 0.08 b 2.07 ± 0.13 b 7.73 ± 2.5 b

cUadro 1. Índices de diversidad alfa (media ± d. e.) para dos áreas definidas 
por la invasión y ausencia de Prosopis juliflora, en el Parque Nacional do catimbau. 
letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas (P < 0.001).

la abundancia de las especies fue más equitativa en el área no 
invadida por P. juliflora y se presentó un mayor número de especies 
raras. En estos sitios se observó que la especie Poaceae 2 fue la más 
abundante. de manera contrastante en los sitios con algaroba, se 
encontró una mayor dominancia de especies, de las que P. juliflora 
fue la segunda con mayor número de individuos (fig. 1). 

figUra 1. curvas de abundancia de especies de las áreas sin (línea negra) y con 
Prosopis juliflora (línea gris), en el Parque Nacional do catimbau. 

considerando sólo la presencia de las especies, la similitud florística 
entre las áreas no invadidas y en las que está presente la algaroa 
fue muy baja Ij = 0.143. En cambio cuando fue considerada la 
abundancia de las se encontró una mayor similitud entre ambas 
áreas CN = 0.52.
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diScUSiÓN

los resultados del presente estudio corroboraron la hipótesis 
de que P. juliflora tiene un efecto negativo tanto en la riqueza y 
diversidad, como en la abundancia de especies de regeneración 
en el área dominada ésta especie exótica. En este sentido, es 
importante mencionar que es la propia algaroba junto con una 
especie herbácea, quienes dominan ampliamente en el sotobosque 
de las áreas invadidas. Esta situación podría poner en evidencia que 
P. juliflora puede estar excluyendo a la mayor parte de las especies 
leñosas en el área de estudio. la dominancia de P. juliflora, ha 
sido asociada con su alta producción de frutos y con la tolerancia 
de sus semillas a la desecación, además de su alto potencial de 
germinación (leão et al. 2012). Pegado et al. (2006) mencionan que 
la invasión de la algaroba en algunas áreas de caatinga en Paraíba 
favorece la disminución de las especies arbustivas y arbóreas. Este 
resultado contrasta con lo que Neves (2009) encontró en una área 
de caatinga del municipio de Parnamirim (PE), ya que esta autora 
menciona que no hay un efecto negativo de P. juliflora sobre la 
comunidad de herbáceas y plántulas, sin embargo esta discrepancia 
es debida a que el sitio donde se desarrolló dicho estudio, no fue 
una área dominada por P. juliflora, y los individuos de algaroba se 
encontraban mezclados con elementos de la caatinga. 

otro aspecto relevante es la baja similitud en la composición 
de especies reclutadas entre ambas áreas, resultado que puede 
reflejar que la mayor parte de las plantas encontradas en la caatinga 
no pueden establecerse en los sitios invadidos por la algaroba. Esta 
especie invasora tiene una alta demanda de recursos hídricos, 
un factor limitante en la caatinga, por lo que P. juliflora puede 
incrementar la competencia por recursos, así como los efectos 
denso-dependientes, modificando los tamaños poblacionales de 
las especies. las especies invasoras como la algaroba tienen un 
fuerte efecto de exclusión competitiva, que en muchos casos lleva 
a la desaparición de taxas, disminuyendo la riqueza y diversidad 
de especies en las comunidades vegetales (leão et al. 2012). la 
disminución de la diversidad de especies a una escala mayor puede 



129

influir en la perdida de interacciones bióticas y funciones dentro de 
los ecosistemas. los resultados encontrados pueden considerarse 
como una aproximación importante que documenta como una 
especie exótica e invasora, afecta el reclutamiento de especies, el 
cual es un aspecto fundamental en el proceso de regeneración de 
la vegetación. 

Morfotipos Área sin algaroba Área con algaroba

amaranthaceae 1 0 79

amaranthaceae 2 17 0

asteraceae 1 92 449

asteraceae 2 1 18

asteraceae 3 11 0

asteraceae 4 23 0

commelinaceae 1 71 0

commelinaceae 2 27 0

commelinaceae 3 86 0

convolvulaceae 1 0 7

convolvulaceae 2 25 0

convolvulaceae 3 27 2

convolvulaceae 4 47 0

cucurbitaceae 1 0 1

cucurbitaceae 2 1 0

Euphorbiaceae 1 0 2

Euphorbiaceae 2 0 7
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Morfotipos Área sin algaroba Área con algaroba

Euphorbiaceae 3 37 0

Euphorbiaceae 4 18 0

Euphorbiaceae 5 2 0

Euphorbiaceae 6 1 0

lamiaceae 1 2 0

leguminosae 1 0 827

leguminosae 2 0 1

leguminosae 3 43 0

leguminosae 4 4 0

leguminosae 5 13 0

leguminosae 6 25 0

Morfotipos Sin algaroa con algaroa

leguminosae 7 2 0

Malpighiaceae 1 1 0

Malvaceae 1 197 2144

Morfotipo 1 0 2

Morfotipo 10 0 46

Morfotipo 11 0 2

Morfotipo 2 11 0

Morfotipo 3 1 0

Morfotipo 4 134 0

Morfotipo 5 2 0
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Morfotipos Sin algaroa con algaroa

Morfotipo 6 19 0

Morfotipo 7 1 0

Morfotipo 8 5 0

Morfotipo 9 1 0

Poaceae 1 8 10

Poaceae 2 799 51

Poaceae 3 26 0

Portulacaceae 1 7 2

Portulacaceae 2 35 0

Sapindaceae 1 6 0

Verbenaceae 1 5 0

aPÉNdicE. lista de morfortipos encontrados en los sitios dominados y en los no 
invadidos  por Prosopis juliflora (algaroba), en el Parque Nacional do catimbau.
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rESUMo

a hipótese de gradiente de estresse estima como 
interações de competição e facilitação entre 
plantas variam de acordo com mudanças em 
gradientes de herbivoria e estresse ambiental, 
com um aumento da facilitação em ambientes de 
extrema severidade e maior competição nos mais 
amenos. a facilitação pode ocorrer pela alteração 
de condições ambientais ou mesmo pela oferta de 
nutrientes. o presente estudo objetivou analisar 
se a presença da espécie fixadora de nitrogênio 
Poincianella  pyramidalis (fabaceae – catingueira) 
influencia o recrutamento de herbáceas sob sua 
copa devido a maior oferta de nitrogênio no solo. o 
estudo foi realizado em um ambiente de caatinga 
no Parque Nacional do catimbau, Buíque, PE. 
foram contabilizadas as plântulas (<50 cm) sob a 
copa de P. pyramidalis e Cnidoscolus phyllacanthus 
(Euphorbiaceae),  a espécie controle. a medida da 
área da copa foi utilizada como co-variável. Não 
houve diferença na abundância de plântulas sob 
a copa das duas espécies analisadas, portanto, 
o fornecimento de nitrogênio pelas plantas de 
catingueira não influenciou no recrutamento 
desses indivíduos. a água é um filtro ambiental 
muito importante no ambiente de caatinga, 
portanto a facilitação só ocorrerá se a oferta de 
nutrientes ou sombra superarem a competição por 
água e aumentarem  sua disponibilidade.

PalaVraS-cHaVE

catingueira; fabaceae; facilitação; Stress gradient 
Hypothesis.
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a hipótese de gradiente de estresse (ou Stress Gradient 
Hypothesis, SgH) é um modelo teórico que estima como 
interações de competição e de facilitação entre plantas 

respondem a padrões de variação em gradientes de herbivoria e, 
principalmente, estresse ambiental (Bertness e callaway 1994 
apud armas et al. 2011). a importância da facilitação é variável 
entre ambientes e quanto mais restritivo for o ambiente, maior a 
importância desta interação em relação a competição (Bruno et al. 
2003). 

Espécies facilitadoras modificam o ambiente local e, simplesmente 
por sua presença, favorecem o estabelecimento de outras espécies 
(Brooker et al. 2008). Tais benefícios a essas plantas podem se dar 
tanto de maneira indireta (e.g. remoção de competidores) como de 
maneira direta (e,g. redução de temperatura, estresse hídrico  e 
nutricional, através de sombreamento ou relações simbióticas de 
retenção de nutrientes) (Bruno et al. 2003). 

Sendo assim, plantas que possuem estratégias de alguma 
forma contribuem para aumentar a disponibilidade de nutrientes 
no solo, como algumas espécies da família fabaceae (Souza e 
lorenzzi 2005), podem atuar como facilitadoras no recrutamento 
de espécies vizinhas que crescem sob as copas ou proximidades 
desses indivíduos. Espécies dessa família possuem relação 
simbiótica com fungos micorrízicos e bactérias em nódulos 
radiculares que favorecem a fixação do nitrogênio do solo, não 
assimiláveis naturalmente por plantas (larcher 1986). Esse aumento 
na concentração de nitrogênio nas proximidades das raízes é de 
grande importância para o crescimento das plantas, em especial 
herbáceas que apresentam relativa alta concentração de nitrogênio 
em seus tecidos (larcher 1986) e em sua maioria possuem ciclo de 
vida curto (reis et al. 2006).

 Partindo desses pressupostos, o trabalho objetivou verificar 
qual o efeito da presença de organismos fixadores de nitrogênio no 
recrutamento de herbáceas em uma área de caatinga. Era esperado 
que a presença de uma espécie fixadora de nitrogênio favorecesse o 
recrutamento de outras plantas e, com isso, o número de indivíduos 
recrutando sob a copa da catingueira fosse superior ao encontrado 
sob a copa de uma espécie não fixadora de nitrogênio.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  a pesquisa foi realizada dentro 
dos limites do Parque Nacional (ParNa) do 
catimbau, em uma área conhecida como fazenda 
Juá (08º 26’S 37º 20’o), onde o tipo de solo é 
originado de formações de rochas cristalinas. o 
parque fica localizado no estado de Pernambuco, 
na transição entre agreste e sertão, abrangendo as 
cidades de Buíque, ibimirim, Sertânia e Tupanatinga 
(icMBio; MMa 2002; Sampaio et al. 2002). a 
topografia é marcada por elevações tubulares em 
forma de mesetas, variando de 600m – 1000m de 
altitude (rodal et al.  1998). o clima predominante 
é o semi-árido , com pluviosidade anual média varia 
entre 650 -1100 mm. a fisionomia vegetacional 
forma um mosaico de acordo com o tipo de solo 
e umidade, variando de caatinga arbórea até 
arbustiva (figueiredo et al. 2000). 

dESENHo aMoSTral  Para a análise do efeito 
da presença das fixadoras no recrutamento 
de plântulas de espécies de hábito herbáceo, 
foram escolhidas duas espécies: Poincianella 
pyramidalis (Tul.) l.P Queiroz, representante da 
família fabaceae (popularmente conhecida por 
catingueira), que é fixadora de nitrogênio e outra 
uma Euphorbiaceae, Cnidoscolus phyllacanthus 
(M.arg.) Pax et K.Hoffm), conhecida por faveleira, 
que não fixa nitrogênio. Sob a copa das árvores 
foram dispostos quatro quadrantes de 30x30 cm 
onde foram contabilizados todos os indivíduos 
recrutantes (<50 cm). os quadrantes eram 
colocados a 30 cm do caule.
 foi mensurado o maior diâmetro da copa com 
uso de trena. Posteriormente, foi calculada a área 
da circunferência através da fórmula (A=2πR²) 
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para estimativa da área de sombreamento da 
copa de cada indivíduo. os dados de área foram 
utilizados como co-variável para controlar o efeito 
do sombreamento da copa sobre a abundância de 
herbáceas. através do teste glM (Modelo linear 
generalizado) essa variável foi desconsiderada de 
modo que diferenças encontradas na abundância 
pudessem ser explicadas pela presença de 
nitrogênio no solo. 
 como os resíduos foram normais, foi calculado 
o teste f para avaliar se a abundância média de 
herbáceas sob a copa de catingueira é diferente 
daquela sob a copa de faveleira, usando a área 
da copa como co-variável para controlar o efeito 
do sombreamento fornecido pela copa sobre a 
abundância. Todas as análises foram realizadas no 
pacote rrJ através da linguagem de programação 
r (crawley 2007).

rESUlTadoS

o valor médio encontrado da abundância de plântulas sob a copa 
das árvores foi de 23,94 ± 21,35 em P. pyramidalis e 18,22 ± 
17,1 em C. phyllacanthus (fig 1). o teste f mostrou que não houve 
diferença na abundância de plântulas sob a copa das duas espécies 
(f(1, 15)=0,57; p=0,46), a área da copa também não exerceu 
influência sobre a abundância de plântulas (f(1, 16)=0,004; p=0,95).
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figUra 1. abundância média de plântulas de herbáceas recrutando sob a copa 
da catingueira (Poincianella pyramidalis, fabaceae) e da faveleira (Cnidoscolus 
phyllacanthus, anacardiaceae) em um ambiente de caatinga no Parque Nacional 
do catimbau, Buíque, PE

diScUSSão

a presença de espécies fixadoras de nitrogênio assim como a 
área de sombreamento da copa não interferiu no recrutamento 
de herbáceas em uma vegetação de caatinga. Esses resultados 
reforçam que, em ambientes secos, o efeito positivo do aumento 
de umidade local deve diminuir os efeitos do sombreamento no 
crescimento das plantas, principalmente em ambientes xéricos 
(Homgren e Scheffer 2010). os resultados desse trabalho também 
não corroboraram a ideia de que a maior ocorrência de facilitação 
ocorre em ambientes de severidade ambiental intermediária (armas 
et al. 2011). 

Em ambientes instáveis climaticamente como a caatinga, 
a água é um forte filtro ambiental (ab’Saber 2003), maior do 
que sombreamento (Homgren e Scheffer 2010) ou oferta de 
nitrogênio, como demonstrado no presente estudo. assim, a 
facilitação só deverá ocorrer se o aumento da oferta de nutrientes 
e fornecimento de sombra superar a competição por água ou se a 
espécie facilitadora tiver capacidade de aumentar a disponibilidade 
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de água para as facilitadas (Zou et al. 2005; Maestre et al. 2009 
apud armas et al. 2011). 

contudo, é necessário salientar que esses dados não fornecem 
uma ideal dimensão da ocorrência de facilitação nessa região de 
caatinga. o fato do recrutamento de herbáceas ter sido semelhante 
entre as duas espécies sugere que ambas podem exercer algum 
grau de facilitação sobre as herbáceas, entretanto a presença 
de espécies fixadoras de nitrogênio não parece ser um fator que 
influencia essa interação.   
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rESUMo

alterações ambientais podem levar à extinção 
das plantas, tanto através de ações diretas 
sobre elas quanto através de efeitos indiretos 
nas interações entre plantas e polinizadores e/
ou nos dispersores. Pensando nisso o objetivo do 
nosso trabalho foi verificar riqueza, composição 
e freqüência de espécies de visitantes florais em 
uma área conservada e uma perturbada. o estudo 
foi realizado em duas áreas no Parque Nacional 
do catimbau, uma conservada (Estrada do gado) 
e uma perturbada (Serrinha), com duas espécies 
de Ipomoea, que apresentam o mesmo tipo 
floral. Porém, cada uma das espécies só ocorria 
em cada uma das áreas. durante o período de 
08:00 às 10:30, onde a cada hora, durante meia 
hora foi registrado o número de visitantes florais 
em cada uma das espécies. de acordo com os 
nossos resultados á área conservada apresentou 
uma maior riqueza de espécies/morfoespécies 
de visitantes florais, com uma maior frequência 
de visitação em relação á área perturbada. as 
duas áreas estudadas não são similares em 
relação à composição de espécies. com base 
nisso, espécies em áreas perturbadas de Ipomoea 
tendem a ter um menor número de visitantes 
florais, frequência e composição diferente quando 
comparadas com áreas conservadas. 

PalaVraS cHaVE

caatinga, Índice de similaridade, pilhador, 
polinizador, 
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a atividade antrópica (agricultura, extração de recursos natu-
rais, queimada, poluição) tem modificado os ecossistemas 
terrestres. Essas atividades têm afetado os ciclos biogeo-

químicos e a fertilidade do solo, culminando em alterações em toda 
a biota (Towsend et al. 2006). a atividade antrópica tem levado ao 
mundo a um sexto evento de extinção em massa, causando mu-
danças nas distribuições dos organismos no mundo. Muitas espé-
cies têm sido eliminadas de áreas com influências antrópicas, até 
mesmo em áreas conservadas, inclusive espécies nativas (chapin 
et al. 2000). 

Mudanças de paisagens conduzem a alterações nas interações 
inter-especificas de organismos, como plantas e polinizadores 
(aguilar et al., 2006 apud Taki et ala., 2007). a interação planta 
polinizador é um dos serviços ecológicos críticos para ecossistemas 
sustentáveis, pois a perda desse serviço pode levar um menor 
sucesso reprodutivo das plantas, podendo levar a extinções de 
espécies vegetais e animais (Taki et al. 2007).

alguns estudos têm mostrado que a perda de habitats afeta 
negativamente no sucesso reprodutivo de plantas. Tais mudanças 
em plantas, tem se mostrado relacionada a uma diminuição 
nos seus polinizadores (Quesada et al. 2004). os polinizadores 
especialistas são os primeiros a serem afetados pela a perda de 
habitats, prejudicando assim as plantas que são polinizadas pelos 
mesmos (willmer 2011).  

Nesse contexto, o objetivo do nosso trabalho foi verificar riqueza, 
composição e freqüência de espécies de visitantes em uma área 
conservada e uma perturbada. acreditamos que a riqueza, e a 
frequência de visitantes florais serão maiores na área conservada 
em relação com a perturbada. E que a composição dos visitantes 
florais será diferente entre área conservada e área perturbada.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o trabalho foi realizado no 
Parque Nacional do catimbau (ParNa catimbau) 
(8o 24’ 00”, 8o 36’ 35” S e 37o09’30” e 37o14’40” 
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o), uma unidade de conservação de Proteção 
integral localizada na região Nordeste do Brasil, 
no Estado de Pernambuco. o Parque abrange uma 
área de cerca de 62 mil hectares abrangendo os 
municípios de Buíque, ibimirim e Tupanatinga. a 
precipitação pluviométrica anual na região varia de 
650 a 1100 mm por ano com grande irregularidade 
no regime interanual. clima semiárido Bsh’. a 
temperatura média anual oscila em torno dos 23 oc 
e o mês de temperatura mais baixa é agosto, com 
valores equivalentes a 21o c, enquanto dezembro, 
com temperatura média de 25o c, é o mês mais 
quente (SNE 2002).   
 Para avaliar a frequência dos visitantes florais, 
realizamos o estudo em duas áreas dentro do 
ParNa catimbau consideradas como conservada 
e perturbada. a área conservada (na estrada do 
gado), apresentou uma área de catinga de maior 
cobertura vegetal com espécies mais arbustivas, 
enquanto a outra área foi caracterizada como 
perturbada (Serrinha) por apresentar menor 
cobertura vegetal , próximo a habitações e 
plantações. Nessa ultima área a corte e queimada.

ESPÉciES ESTUdadaS foram escolhidas duas 
espécies do gênero Ipomoea (Concolvulaceae) 
uma ocorrendo na área conservada e outra na área 
perturbada. Este gênero é constituído por espécies 
com polinização especialista (melitófitas) cujas 
flores apresentam a mesma função ecológica por 
possuírem o mesmo tamanho, cor e tipo floral, 
podendo dessa forma atrair o mesmo grupo de 
polinizador. geralmente as espécies são auto-
incompatíveis e por isso são dependentes de 
polinizadores (Kiill & ranga 2002). 
 as duas espécies de ipomoea possuem flores de 
mesma cor (lilás), o mesmo tipo floral (campânula, 
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sensu faegri e Van der Pijl, 1979) e o mesmo 
tamanho (figura 1). 

Para descartar a possibilidade de haver diferenças 
na morfologia floral, que poderia implicar na 
atração de diferentes polinizadores, foi feita uma 
análise prévia da morfologia floral. o tamanho foi 
verificado medindo o comprimento do tubo floral 
e a sua abertura, comparando os dados entre 
as espécies com o teste t. o comprimento das 
flores da espécie ocorrente na área conservada 
foi de 5,8cm±1,0cm e a abertura floral foi de 
6,4±0,8cm. Enquanto as flores da espécie 
ocorrente na área perturbada apresentaram 
6,6±0,7 cm de comprimento e 5,6±0,9cm de 
abertura floral. Não houve diferença significativa 
das duas medidas florais entre as espécies de 
Ipomoea.

figUra 1: Espécies de Ipomoea sp. que ocorrem em duas áreas distintas de 
caatinga no Parque Nacional do catimbau, município de Buíque, PE.: a) vista do 
comprimento da corola da flor na área conservada. b)vista do comprimento da 
coroloa da flor na área perturbada. c)Vista da fauce na área conservada. d) Vista 
da fauce na área perturbada.
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colETa dE dadoS as observações ocorreram 
entre 8:00hs e 11hs da manhã, com intervalo de 
30 minutos a cada hora nos dois locais de estudo. 
foi registrado o visitante floral, o número de visitas 
às flores e o comportamento do visitante, se 
polinizador ou pilhador. o visitante foi considerado 
polinizador quando esse entrava no tubo da corola 
para a coleta do recurso tocando dessa forma 
nas estruturas reprodutivas, androceu e gineceu. 
os pilhadores foram caracterizados por coletar o 
recurso pelo lado externo da corola. os visitantes 
florais foram coletados e acondicionados em 
potes com álcool para posterior identificação 
em laboratório. devido a um baixo número de 
observações, não foi possível analisar os dados 
com testes estatísticos, sendo então descritos 
dentro de um contexto ecológico.

rESUlTadoS

Para a espécie de Ipomoea ocorrente, na área conservada foi 
registrado o total de 16 espécies/morfoespécies de visitantes 
florais. Enquanto para espécie ocorrente na área perturbada foram 
encontradas apenas três espécies/morfoespécies de visitantes 
florais (Tabela 1). dessas 13 atuaram como polinizadores e três 
como pilhadores na área conservada, enquanto na área perturbada 
duas atuaram como polinizadores e uma como pilhadora (Tabela 
1). a composição de visitantes florais foi diferente nas duas áreas, 
onde não ocorreu nenhuma epécie/morfoespécie ocorrendo em 
ambas às áreas.

ESPÉciE oU 
MorfoTiPo

ÁrEaS comportamento 
de visita

N° de 
indivíduosconservada Perturbada

diptera
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diptera sp1 + Po 1

diptera sp2 + Po 3

diptera sp3 + Po 1

Musca sp. + Po 2

coleoptera

coleoptera 
sp1 + Po 1

coleoptera 
sp2 + Po 12

coleoptera 
sp3 + Po 1

coleoptera 
sp4 + Po 1

Scarabeidae 
sp1 + Pi 3

diabrotica 
brasiliensis + Pi 3

Hymenoptera

Hymenoptera 
sp1 + Po 1

Hymenoptera 
sp2 + Po 1

Hymenoptera 
sp3 + Po 1

Hymenoptera 
sp 4 + Po 1

Xylocopa sp + Pi 2

lepidoptera
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lepidoptera 
sp1 + Po 6

Eurema dina + Po 1

Urbanus sp. + Pi 1

aves

Trochilidae sp. + Po 4

TaBEla 1. riqueza de espécies/morfoespécies, comportamento de visita e número 
de indivíduos dos visitantes florais de duas espécies de Ipomoea, em duas áreas 
de caatinga, uma conservada e outra perturbada, no Parque Nacional do catimbau, 
Buíque, PE. ( Po=polinizador, Pi=pilhador).

a análise de freqüência mostrou que a área conservada sempre 
teve um pico maior de visitantes florais quando comparada com 
área perturbada em todos os horários observados. os horários 
de maiores picos de visitantes florais para a área conservada 
foi entre às 08:30 às 10:00. Para a área perturbada, só foram 
registrados visitantes das 08:00 às 09:00.  Em todos os horários de 
amostragem, foram registrado visitantes florais na área conservada, 
com uma tendência de diminuição no número visitas a partir das 
10:00 (figura 2).

figUra 2. frequência de visita as flores de duas espécies de Ipomoea, em duas 
áreas de caatinga, uma conservada e outra perturbada, no Parque Nacional do 
catimbau, município de Buíque, PE.
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diScUSSão

Nossos resultados corroboram com a nossa hipótese de que a 
riqueza, composição e frequência de visitantes florais seriam 
diferentes na área conservada em relação com a perturbada. 
Essa maior riqueza de espécies/morfoespécies encontradas na 
área conservada se dá provavelmente, por esta área apresentar 
uma vegetação mais densa, que proporciona um maior número 
de recursos florais e uma maior profundidade do solo. Enquanto 
que, na área perturbada a vegetação encontrava-se disposta em 
pequenas manchas e espaçadas uma das outras. além disso, 
essa área apresentava habitações, sinais de queimada, corte além 
de naturalmente estar em uma maior altitude em relação à área 
conservada. resultados similares foram relatados por Taki et al. 
(2007) que a perda de vegetação causou um impacto negativo para 
a comunidade de polinizadores. 

Essa diferença na frequência de visitantes florais entre a área 
conservada e a perturbada, pode ter sido ocasionada por fatores 
ambientais intrínsecos em cada ambiente como relatados acima. 
Tal diferença pode ter sido ocasionada pelo fato de estar ventando 
bastante no dia da avaliação (Nadia, T. obs. pess), já que é conhecido 
que tal fenômeno interfere no vôo dos insetos (gallo et al. 2002). 
de acordo com Pinho et al. (2007), características físicas extremas 
(ventos, temperatura, umidade) influenciam o comportamento de 
algumas espécies de insetos.

Nossos resultados apontam que as espécies estudadas de 
Ipomoea com o mesmo tipo floral, apresentam uma resposta 
diferenciada para ambientes com perturbação. com base nisso 
espécies em áreas perturbadas de Ipomoea tendem a ter um 
menor número de visitantes florais, composições diferentes e 
menores frequência de visitação quando comparadas com áreas 
conservadas.
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rESUMo

o presente trabalho buscou entender o 
comportamento de larvas de um geometrídeo ao se 
jogarem tecendo fios, e quais pressões ecológicas 
incidem sobre ele, fornecendo pistas sobre como 
o comportamento animal responde às condições 
do meio, em especial na fuga e deslocamento. 
Para tanto, foram feitas a descrição dos locais 
de ocorrência destas larvas, observações focais, 
e experimentos de comportamento. foram 
encontradas larvas em Croton argyrophyllus e 
Ziziphus joazeiro, com confirmação de consumo 
apenas neste último, não havendo registro 
de predadores. Quatro tipos principais de 
comportamento foram percebidos: locomoção, 
busca por fios já tecidos, lançamento e contato 
entre indivíduos. as larvas responderam mais à 
estímulos para locomoção (sopro) que à estímulos 
de fuga (toque). os resultados indicam que o 
comportamento de lançamento ao ar pelas larvas 
ocorre muito mais devido ao deslocamento do que 
por fuga, situação explicada pela especificidade 
na herbivoria e ausência de predadores. Este caso 
sugere que um comportamento com duas possíveis 
funções (fuga e locomoção) pode ser controlado 
pelo ambiente, tendo um de seus usos depreciado 
por uma menor capacidade de resposta (fuga), e 
outro enaltecido pelo uso frequente (locomoção). 

PalaVraS-cHaVE

comportamento. geometrídeo. Estratégias.
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cada organismo relaciona-se diretamente com os diversos 
fatores que o cercam, o que vai desde o ambiente físico (habitat) 
até outros organismos, que podem ser seus co-específicos 

ou as demais espécies com que interage (ricklefs 2003). Essas 
interações lançam mão de adaptações fisiológicas, morfológicas 
e comportamentais (Knut Shimdt-Nielsen 2007). Sob a ótica da 
seleção natural, considera-se que qualquer comportamento, dentro 
das possibilidades da espécie, mesmo que indiretamente, tende a 
favorecer o sucesso reprodutivo (alcock 2001).

a capacidade de fugir de predadores é uma aptidão fundamental 
para a sobrevivência do animal, permitindo-lhe participar de mais 
eventos reprodutivos, ao passo que a alimentação não só permite o 
desenvolvimento como torna o indivíduo mais vigoroso, permitindo 
disputar parceiros para a cópula (ricklefs 2003). Todavia, estas 
condutas são bastante variáveis de acordo com a ecologia do 
animal. frente a uma ameaça, um indivíduo, dependendo da 
espécie, pode optar por diversos comportamentos como: defesa, 
tanatose e fuga, este último exigindo a capacidade de um rápido 
deslocamento (alcock 2001). Já a busca por comida está ligada 
a fatores fisiológicos como metabolismo, tipo de alimentação, 
ecologia do animal e outras variáveis do meio com o qual ele 
interage (Knut Shimdt-Nielsen 2007).

durante expedições ao Parque do catimbau, no Sítio arqueológico 
alcobaça, foi observado um comportamento bastante conspícuo 
em larvas de um geometrídeo que lançavam-se ao ar e ficavam 
penduradas por seus fios, muitas vezes formando emaranhados de 
fios de seda na copa e abaixo das árvores. observações preliminares 
revelaram que as lagartas subiam por estes fios. 

a larva geralmente é a fase da vida do inseto mais vulnerável 
à predação, e que o principal esforço que esta realiza é alimentar-
se para alcançar as fases posteriores de maturação (Barnes et al. 
1996). É razoável supor que estes fenômenos estejam relacionados 
com o mecanismo observado nas larvas deste estudo. assim, este 
trabalho buscou responder o que justifica o comportamento das 
larvas de geometrideo ao se lançarem suspensas por fios, e que 
pressões ecológicas incide sobre estes, partindo da hipótese que 
existe uma associação entre estes com fuga de predadores e/ou 
estratégias de deslocamento em busca de alimento.
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MaTErial E MÉTodoS

a fim de verificar como ocorre a distribuição das larvas em árvores 
e arbustos, foi feito o registro de sua ocorrência ao longo da trilha 
do Sítio arqueológico alcobaça.- Parque Nacional do catinbau – PE. 
foram percorridos 100 metros a partir do primeiro registro de larva 
e amostrandas todas as plantas no intervalo de um metro a partir 
de cada margem da trilha.

Para descrever o comportamento das larvas foram feitas 
observações focais. Para tanto elas foram observadas sobre 
suas plantas hospedeiras. foram utilizadas 50 larvas tomadas 
aleatoriamente e observadas individualmente por 10 minutos e 
registrados padrões comportamentais. 

Para testar a relação do comportamento de se jogar produzindo o 
fio de seda com estratégias de fuga e/ou deslocamento, foram feitos 
experimentos em campo. Para os tratamentos de fuga foi simulada 
uma ameaça à lagarta através do toque direto. os tratamentos para 
deslocamento consistiram na simulação de vento através de sopro, 
pois foi visto que com o bater do vento a larva jogava-se emitindo 
o fio de seda aproveitando o deslocamento promovido pela brisa 
para alcançar outros locais (dados das observações focais). as 
simulações foram feitas em diferentes condições: na folha, ocasião 
onde a larva encontrava-se forrageando; no galho; e pendurada 
na linha, tendo a larva já se jogado antes naturalmente. Em cada 
experimento os resultados foram classificados como jogou-se e 
não jogou-se.

a fim de comparar as respostas dos diferentes tratamentos 
(sopro e toque) em uma mesma condição (folha, galho e suspensa) 
foi utilizado o Teste g, executado com o programa Bioestat 5.0. 
(ayres et al. 2003).

rESUlTadoS

Padrão dE USo dE PlaNTaS foram encontradas 
lagartas em duas espécies de plantas, Croton 
argyrophyllus e Ziziphus joazeiro, e apenas 
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nesta última foi observado o consumo de folhas. 
No entanto o registro de lagartas em Croton 
argyrophyllus ocorreu sempre em plantas abaixo do 
Ziziphus joazeiro. a lista das plantas encontradas 
na trilha e sua quantificação são apresentados na 
tabela 1.

Táxon Hábito Total de plantas Número de indivíduos 
com lagartas

cactaceae

       Pilosocereus 
sp. - 8 0

Euphorbiaceae

        cnidosculus 
sp. arbusto 1 0

        croton 
argyrophyllus arbusto 40 11

fabaceae

        Mimosoide árvore 2 0

rhamnaceae

         Ziziphus 
joazeiro árvore 15 9

Morfotipos

        sp1 arbusto 2 0

        sp2 árvore 1 0

TaBEla1 – Plantas (arvores e arbustos) encontradas ao longo da trilha e presença 
de larvas de geometrídeo em área do Sítio alcobaça, Parque do catimbau, Buíque 
– PE.

*registro de consumo de folhas pelas larvas.
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oBSErVaçõES focaiS os comportamentos 
observados foram classificados da seguinte forma: 
locomoção, busca, lançamento e contato entre 
indivíduos. a locomoção tratava-se do movimento 
de mede-palmos pelo qual as larvas deslocavam-
se. Este comportamento foi registrado em larvas 
sobre folha, galho e suspensas no fio. No caso 
da  busca, foi visto que a larva erguia a cabeça e 
rotacionava o corpo como uma hélice, quando a 
cabeça encostava em algum fio a larva prendia-se a 
ele e iniciava a locomoção sobre ele. o lançamento 
diz respeito à uma queda vertical promovida pela 
própria larva que ao cair, produzia um fio de seda 
no qual ficava suspensa, este lançamento também 
ocorria quando a larva já estava suspensa pelo fio. 
o contato entre indivíduos-foi registrado quando 
duas larvas percorrendo o mesmo caminho 
encontravam-se e ao tocarem-se movimentavam 
o corpo repelindo uma à outra e geralmente 
modificando a direção de deslocamento. ao 
longo de três horas de observação, não foram 
encontrados potenciais predadores de lagartas 
(formigas, vespas, hemípteros ou aves) nas 
árvores, havendo apenas registros de formigas 
capturando algumas larvas presentes no chão 
abaixo da planta.

EXPEriMENToS 

os experimentos de comportamento indicaram que se lançar por 
fios é uma resposta de fuga e também uma forma de locomoção. 
Todavia, no local de estudo o uso para locomoção é favorecido. de 
maneira geral, a quantidade de quedas em relação à quantidade 
de estímulos foi próxima a 50%. Entretanto a maioria destas 
quedas foram induzidas por sopro, sendo significativamente maior 
que aquelas induzidas por toque significativa nesta distribuição 
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(g=16,2; gl=1; p<0,0001). o maior número de quedas por sopro 
foi observado em todos os tratamentos, todavia o único caso de 
diferença significativa ocorreu nos experimentos realizados com 
larvas penduradas no fio (g=18,2;gl=1, p<0,0001).  os resultados 
dos experimento estão expressos da tabela 2.

Total de Estímulos

Quedas diferença nas respostas ao 
sopro e ao toque

Número % Teste g (p)

fio

Sopro
59 39 66

18,2 <0,0001

Toque 53 14 26
folha
Sopro

33 20 61 

2,9 0,087

Toque 34 15 44 

galho
Sopro

36 17 47 

1,8 0,176

Toque 36 10 28 

Total
Sopro

128 76 59 

16,2 <0,0001

Toque 123 39 32 

Total 251 115 46

TaBEla 2 - lançamentos como respostas aos estímulos de sopro e toque em 
larvas de geometrídeo no Sítio alcobaça, Parque do catimbau, Buíque – PE.
Todos os testes realizados graus de liberdade = 1.
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diScUSSão

os resultados encontrados corroboram a hipótese que o 
comportamento de lançamento com produção de fios pelas larvas 
de geometrídeo está relacionado principalmente ao deslocamento, 
embora, também possa ser utilizado para a fuga. Estes resultados 
podem estar associados tanto à busca por alimento e especificidade 
na herbivoria como a ausência de predadores.

a presença de larvas em apenas duas espécies de plantas 
sugere uma interação específica de herbivoria. Já que o consumo 
de folhas foi observado apenas em Ziziphus joazeiro, a ocorrência 
das larvas em Croton argyrophyllus é provavelmente fortuita e se 
daria apenas por queda das larvas sobre a planta. Essa herbivoria 
especializada é descrita para muitas espécies de lepdopteros (gallo 
et al 2002). Essa especificidade de consumo pode estar relacionada 
ao investimento em locomoção das larvas que sendo tão específicas 
precisariam ser mais eficientes em forragear.

a maior parte dos comportamentos registrados nas lagartas 
tratavam-se de formas de se locomover: desde a própria locomoção 
ao percorrer a planta, como a frequente busca por fios para se 
deslocar, e produção de fios ao lançar-se. interpretamos que este 
último comportamento foi visto como uma forma de locomoção, 
pois o vento induzia um balanço que possibilita o entrelaçamento 
em outros fios ou outras plantas, gerando novos caminhos para 
essas larvas. Essa situação é comprovada pelos experimentos 
onde a resposta ao sopro resultou em uma maior quantidade de 
quedas. E pelo fato de após o entrelaçamento dos fios a lagarta, 
comumente, seguir por um fio diferente do seu.

Não foram encontradas interações antagonistas entre as 
larvas, ocorrendo registro apenas de afugentamento quando estas 
se tocavam. isso pode propiciar um agrupamento, situação já 
registrada para lagartas (Barnes et al. 2005). Nessa população, 
a funcionalidade do agrupamento pode ser explicada por uma 
lagarta poder utilizar dos fios tecidos pelas outras, favorecendo a 
capacidade de deslocamento da população. 

a ausência de eventos de predação e possíveis predadores nas 
arvores indica que o comportamento de se lançar e produzir fios 



170

de seda não a foi registrado como uma tentativa de fuga. ainda 
assim, este comportamento pode ser utilizado como forma de fuga, 
uma vez que houve resposta ao toque nos experimentos, embora 
a quantidade de quedas relacionadas ao sopro tenha sido menor. 
deste modo, mesmo as larvas sendo organismos geralmente 
susceptíveis a predação (gallo et al 2002), neste ambiente este 
fator não pareceu ser um indutor de comportamento.

Podemos concluir que as larvas de geométrideo presentes no 
Sítio do alcobaça, utilizam o comportamento de se lançar por fios 
para a locomoção. o uso do lançamento como fuga, foi registrado 
apenas nos experimentos, o que confirma que essa utilização é 
possível, ainda assim a capacidade de resposta foi diminuída. Este 
caso sugere que embora um comportamento possa ser utilizado 
para duas funções (fuga e locomoção), em determinado ambiente 
onde apenas um é necessário (forrageamento-locomoção), o outro 
pode ter sua resposta depreciado.
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rESUMo

a invasão de espécies exóticas em ambientes 
naturais causa a perda e diminuição da diversidade 
de espécies nativas. a Prosopis juliflora (algaroba) 
é uma exótica invasora em vastas áreas de 
caatinga e provoca perda de biodiversidade, 
inclusive na comunidade de insetos. o presente 
estudo testou se existem diferenças na riqueza 
de espécies de formigas em áreas ocupadas por 
P. juliflora no Parque Nacional do catimbau. Na 
região da Trilha do alcobaça foram selecionadas 
duas áreas, uma com e outra sem P. juliflora, e em 
cada uma delas foram aleatorizados seis pontos 
amostrais. Em cada ponto foram dispostos dois 
tipos de iscas (proteína e carboidrato), e verificada 
a riqueza de espécies e o número de indivíduos 
por espécie que visitavam as iscas. Na área 
com algaroba houve dominância de dorymyrmex 
thoracicus, pertencente a um grupo funcional 
dominante. Na área sem algaroba a riqueza de 
espécies foi significativamente maior, ocorrendo 
10 espécies/morfoespécies. a isca mais visitada 
em ambas as áreas foi a de proteína. Pode-se 
concluir que em habitats dominados por P. Juliflora 
há uma diminuição da riqueza de espécies de 
formigas, pois há uma homogeneidade do habitat.

PalaVraS-cHaVE

algaroba, comunidade de formigas, dorymyrmex 
thoracicus.
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a introdução de espécies exóticas é uma das principais causas 
da perda de biodiversidade em ecossistemas terrestres (leão 
et al. 2012). apesar da extensão geográfica de muitas espé-

cies ser limitada por barreiras climáticas e ambientais à dispersão, 
o ser humano tem alterado esse padrão transportando espécies 
pelo mundo e gerando problemas de invasão, como a diminuição 
da riqueza de espécies nativas e a perda de interações ecológicas 
(Primack & rodrigues 2001).

No âmbito da biologia da invasão alguns termos são utilizados para 
caracterizar as espécies em exóticas, estabelecidas e/ou invasoras. 
Uma espécie exótica é aquela que está situada em local diferente 
daquele de sua distribuição natural devido as ações humanas, 
seja voluntária ou involuntariamente. Quando uma espécie exótica 
consegue sobreviver e gerar descendentes no novo habitat, ela é 
considerada estabelecida. Se uma espécie estabelecida expandir 
sua distribuição no novo ecossistema a ponto de gerar danos e 
ameaças a biodiversidade nativa, ela passa a ser considerada uma 
exótica invasora (cdB 1992).

as espécies exóticas invasoras podem deslocar as espécies 
nativas através de competição por recursos ou por possuir alguma 
característica que as favoreçam no novo habitat. Por exemplo, as 
plantas invasoras que possuem folhas lignificadas e não palatáveis 
podem sobreviver melhor à presença de herbívoros do que as plantas 
nativas mais tenras, e assim dominam a paisagem à medida que a 
vegetação nativa diminui (Primack & rodrigues 2001), restringindo 
oportunidades de nichos para os organismos.

as formigas constituem um grupo muito diverso que diferem 
entre si quanto à capacidade de colonização das áreas, local de 
nidificação, hábito alimentar entre outros (alonso 2000). além 
disso, são muito sensíveis as transformações e perturbações dos 
habitats, e por esta razão tem sido extensivamente utilizadas como 
espécies indicadoras (Philportt et al. 2010).

Neste contexto, este estudo objetivou verificar se existem 
diferenças na riqueza de espécies de formigas em área ocupada por 
Prosopis juliflora, em contraste com área nativa partindo da hipótese 
de que a área com algaroba tem menor riqueza de formigas.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi conduzido na 
região do Sítio arqueológico alcobaça, no Parque 
Nacional do catimbau, estado de Pernambuco. o 
Parque conserva parte da riqueza da caatinga em 
seus mais de 62 mil hectares (icMBio 2013), e a 
vegetação de caatinga da área é classificada como 
densa e aberta, e submetida a diferentes níveis de 
perturbação (MMa 2013). o clima característico 
é o tropical semi-árido, com temperatura média 
anual de 23°c e precipitação média anual de 300 a 
500 mm (figueiredo et al. 2000). 

Na região do Sítio do alcobaça foram 
selecionadas duas áreas de estudo: uma com 
presença de Prosopis julifora e outra sem a 
presença desta espécie. Na área com dominância 
da espécie invasora, havia um denso aglomerado 
de Prosopis juliflora próximo o leito de um rio. 
Esta espécie invade áreas abertas, florestas 
degradadas, e de agricultura e pastagens, gerando 
alto custo de controle (instituto Hórus 2013). 
Estudos recentes revelam que P. juliflora reduziu 
drasticamente a riqueza de árvores e arbustos 
nativos, comprometeu a regeneração natural 
da vegetação nativa na caatinga (andrade et 
al. 2008). além disso, ameaça negativamente 
a biodiversidade local através da exclusão da 
vegetação original (giSP 2005). Já na área sem 
a presença de plantas invasoras, ocorreu uma 
predominância de caatinga arbóreo-arbustiva, 
representada principalmente pelas famílias 
Fabaceae, Cactaceae, Malvaceae e Euphorbiacae.

dEliNEaMENTo EXPEriMENTal Em cada área de 
estudo foram dispostas três unidades amostrais, a 
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partir de sorteios de direções e distâncias. Em cada 
unidade amostral foram estabelecidos dois pontos 
que distavam 10 m entre si. cada ponto possuía 
dois tipos de iscas, uma com carboidrato (melaço) 
e outra com proteína (sardinha), na tentativa de 
amostrar diferentes espécies representativas da 
comunidade de formigas das áreas (fig. 1). 

figUra 1. Esquema ilustrando o delineamento experimental utilizado na coleta de 
dados nas áreas de estudo no Sítio do alcobaça, Parque Nacional do catimbau, PE.

a distância entre as iscas, em cada ponto, foi de 
cerca de 50 cm. o período de amostragem foi de 
duas horas (de 9h às 11h), sendo despendidos 10 
minutos sem cada ponto, com intervalo de dois 
minutos para deslocamento entre eles. durante 
as observações foram anotadas as morfoespécies 
que visitavam as iscas, o número de indivíduos 
e também coletados alguns espécimes para 
posterior identificação. Para verificar se havia 
diferença na riqueza de espécies de formigas entre 
as duas áreas foi utilizado o Teste t de Student.
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rESUTadoS

Na área sem Prosopis juliflora foram registradas quatro espécies e 
seis morfoespécies de formigas, enquanto na área com P. juliflora 
foram encontradas apenas duas espécies (Tab. 1). a riqueza de 
espécies de formigas foi menor (1,16±0,41) na área dominada 
pela P. juliflora do que na área onde ela estava ausente (3,16±0,75, 
t=5,7; p<0,01; gl=10).

Na área com P. juliflora, houve dominância de dorymyrmex 
thoracicus em todas as iscas de proteína enquanto na área sem P. 
juliflora, apenas quatro das seis sardinhas foram visitadas por essas 
formigas. apenas uma espécie de Pheidole sp. foi encontrado na 
isca com carboidrato (melaço) na área com algaroba, mas mesmo 
assim não houve a presença de d. thoracius.

Espécie ou Morfoespécie
Área de estudo

com algaroba Sem algaroba

dorymyrmex thoracicus x x

Pheidole sp x x

Solenopsis sp x

Ectatomma sp x

Morfotipo 1 x

Morfotipo 2 x

Morfotipo 3 x

Morfotipo 4 x

Morfotipo 5 x

Morfotipo 6 x

Total 2 10

TaBEla 1. Espécies e morfoespécies de formigas encontradas nas duas áreas de 
estudo no Parque Nacional do catimbau, PE.
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diScUSSão

como esperado, a dominância de Prosopis juliflora afetou a 
comunidade de formigas reduzindo a riqueza de espécies. os 
principais distúrbios que afetam a comunidade de formigas são a 
perda de recursos alimentícios e a diminuição do local de nidificação 
devido às mudanças na composição de espécies vegetais (Philpott 
et al. 2010).

a facilidade das espécies exóticas em invadir e dominar novos 
habitats, eliminando as espécies nativas, se dá, em parte, pela 
ausência de seus predadores naturais, pestes e parasitas no 
novo habitat (Primack & rodrigues 2001). assim, espécies como 
a Prosopis juliflora podem formar aglomerados densos e excluir 
outras espécies por sombreamento causando a homogeneização 
do ecossistema (instituto Hórus 2013).

Porém, enquanto muitas espécies são afetadas por uma ou 
mais invasoras, algumas espécies podem ser favorecidas e se 
tornar dominantes no ecossistema, como parece ter ocorrido com 
dorymyrmex thoracicus. Esta espécie é dominante e possui outras 
características que devem estar favorecendo sua prevalência na 
área com P. julifora, como o fato de ter forrageio generalista (Brown 
Jr. 2000). certas espécies de formiga possuem características 
que as tornam dominantes: espécies que exibem comportamento 
agressivo fazem com que outras espécies as evitem, sendo 
consideradas dominantes comportamentais; a dominância 
numérica ocorre quando a comunidade de formigas é composta por 
grande número de indivíduos, biomassa e/ou elevada frequência de 
ocorrência, e; a dominância ecológica é característica de formigas 
que forrageiam mais e quando encontram um recurso o defendem 
melhor (Parr & gibb 2010).

Pode-se concluir que a hipótese testada foi corroborada, ou 
seja, a monodominância de uma planta exótica/invasora, no caso a 
Prosopis juliflora, afeta a composição da comunidade de formigas, 
reduzindo a riqueza de espécies, enquanto favorece a prevalência de 
outras espécies dominantes. Esta diminuição na riqueza de espécies 
promoverá perdas significantes no ecossistema como um todo, 
pois as formigas são ecologicamente importantes por apresentar 
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diversas funções: predação, herbivoria, dispersão dentre outros 
(alonso 2000; Philpott et al. 2010). Por fim, é interessante ressaltar 
que estudos semelhantes devem ser conduzidos em outras áreas 
da caatinga, principalmente nas Unidades de conservação, a fim 
de verificar se padrão similar está ocorrendo, para que medidas 
adequadas de manejo sejam tomadas.
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rESUMo

a distilia é o tipo de heterostilia que ocorre mais 
comumente em angiospermas, apresentando dois 
morfos florais, longistila e brevistila. Em sistemas 
bem estabelecidos a razão entre indivíduos longistilo 
e brevistilo é de 1:1. No entanto, perturbações 
ambientais provocam variações na apresentação 
desse padrão. Quando ocorre uma variação 
intrapopulacional na razão desses dois morfos, 
flores longistilas apresentam maior predominância 
na população. Nesse sentido, objetivamos 
analisar se flores heterostílicas de espécies de 
Turneraceae e Boraginaceae apresentam variação 
intrapopulacional na razão dos morfos, longistilo 
e brevistilo, devido a perturbações ambientais. 
contabilizamos o número de indivíduos longistílicos 
e brevistílicos de três espécies vegetais (Turnera 
sp.(1 e 2) e Varronia sp.)  ao longo de uma trilha 
no Parque Nacional do catimbau/ PE. os indivíduos 
amostrados das três espécies contabilizaram 228, 
sendo 98 indivíduos de Turnera sp. 1, 110 de 
Turnera sp. 2 e 20 de Varronia sp. indivíduos com 
flores longistílicas foram mais frequentes nas três 
espécies. a proporção entre os morfos brevistilicos 
e longistílicos foi aproximadamente 1:1, mostrando 
equilíbrio entre os morfos compatíveis. Nossos 
dados indicam que área do Parque estudada ainda 
deve estar em um bom estado de conservação, já  
que o mecanismo de heterostilia das três espécies 
estudadas não foi afetado. 

PalaVraS cHaVE

distilia, longistílica, brevistílica, Turneraceae, 
Boraginaceae
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a heterostilia é um mecanismo reprodutivo apresentado por 
algumas espécies vegetais em que diferentes expressões 
morfológicas de flores, distilia ou tristilia, apresentam difer-

enças recíprocas no comprimento do estilete e filete (Teixeira e 
Machado 2004). Encontrada em aproximadamente 28 famílias de 
angiospermas (consolaro 2004), a heterostilia também pode ser 
interpretada como um mecanismo que promove a polinização cru-
zada (li & Johnston 2001). isto ocorre porque, uma vez que plantas 
heterostílicas apresentam reações de autoincompatibilidade, a for-
mação de frutos viáveis só acontecerá nos cruzamentos intermor-
fos (Barrett 1990).

a distilia é o tipo de heterostilia com ocorrência mais comum 
em angiospermas, apresentando flores com o estilete localizado 
abaixo do nível das anteras (brevistilas) e flores em que o estilete 
fica localizado acima do nível das anteras (longistilas) (ganders 
1979).  Em sistemas naturais sem perturbações a razão entre 
indivíduos longistilo e brevistilo é de 1:1. No entanto, variações na 
apresentação desse padrão podem ocorrer tanto entre gêneros 
quanto entre indivíduos ou populações (li & Johnston 2001), 
aumentando em proporções desiguais um dos morfos florais 
(Machado 2001).

as variações nas proporções entre flores longistilas e 
brevistilas podem ocorrer por vários motivos, entre eles situações 
desfavoráveis à polinização cruzada por meio de ineficiência ou 
ausência de polinizadores e perturbações ambientais (Sobrevila 
et al. 1983). Quando ocorre uma variação interpopulacional na 
razão dos morfos, flores longistilas apresentam predominância na 
população (Sobrevila et al. 1983) . 

Sabe-se que o Parque Nacional do catimbau, área de estudo 
do presente trabalho, apresenta impactos antrópicos difusos 
causadas pela presença de animais domésticos, poluição, indícios 
de incêndio, corte seletivo de árvores, dentre outros. diante 
do exposto, o objetivo do presente estudo foi analisar se flores 
heterostílicas de Turneraceae e Boraginaceae estão apresentando 
variação interpopulacional na razão dos morfos florais devido a 
perturbações ambientais na área do Parque.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi realizado no Parque 
Nacional do catimbau (8o 24’ 00”, 8o 36’ 35” S e 
37o09’30” e 37o14’40” o) na região Nordeste do 
Brasil, Estado de Pernambuco. o Parque ocupa uma 
área de 62 mil hectares abrangendo os municípios 
de Buíque, Tupanatinga e ibimirim. o clima da região 
é do tipo BSh’w (quente e seco) com temperatura 
anual média de 26°c (farias 2009), apresentando 
os maiores índices pluviométricos entre os meses 
de abril e junho (SUdENE 1990). a vegetação 
local forma um mosaico de acordo com o tipo de 
solo e umidade, apresentando fitofisionomias que 
variam de caatinga arbórea, com espécies não 
espinhosas, até arbustiva com predomínio das 
espécies espinhosas, característica peculiar de 
ambientes xéricos (andrade et al. 2004).
 dentro dos domínios do Parque, foi selecionada 
a trilha do cachorro como local para a coleta 
de dados. Nesta área foram percebidos alguns 
indícios de perturbação, como a presença de 
caprinos, indícios de pequenos incêndios e retirada 
de madeira.

colETa dE dadoS  as espécies selecionadas 
para análise da razão entre indivíduos longistílicos 
e brevistilicos foram duas espécies de Turnera 
sp.(1 e 2) (Turneraceae) e uma de Varronia 
sp. (Boraginaceae). Estas espécies estavam 
distribuídas ao longo da trilha do cachorro, em 
suas bordas ou no interior das formações vegetais. 
foram quantificados todos os indivíduos avistados 
das três espécies vegetais estudadas, em cada 
indivíduo avistado foi retirada uma flor para análise 
do morfotipo floral em relação a heterostilia.
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aNÁliSE dE dadoS Para testar a frequência 
encontrada entre indivíduos longistílicos e 
brevistílicos foi realizado um teste do Qui-
quadrado. os dados foram analisados por meio 
do programa SigmaPlot 10.0 para adequação dos 
dados e gráficos e SigmaStat 3.5 para análises 
estatísticas .

rESUlTadoS

foram encontrados 228indivíduos heterostílicos ao longo da trilha, 
sendo 98 indivíduos de Turnera sp. 1, 110 indivíduos de Turnera 
sp. 2 e 20 individuos de Varronia sp. as espécies estudadas, 
bem como a heterostilia de suas flores, podem ser visualizadas 
na fig. 1. Em Turnera sp.1, a frequência relativa de indivíduos 
longistílicos foi de 55% (fig. 2) enquanto que em Turnera sp. 2 
e Varronea sp , a frequência relativa de longistílicos foi de 54,5 
e 70%, respectivamente (fig. 2). Embora indivíduos com flores 
longistílicas tenham sido mais frequentes do que indivíduos com 
flores brevistilicas, essa diferença não foi significativa (Tabela 1). 

Espécie X2 g. l. P

Turnera sp. 1 0,52 1 0,47

Turnera sp. 2 0,46 1 0,50

Varronea sp. 1,67 1 0,20

TaBEla 1: Valores estatísticos do teste de Qui-quadrado entre as frequências de 
indivíduos longistilos e brevistilos das espécies Varronea sp. e Turnera sp. 1 e 2 no 
Parque Nacional do catimbau.
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figUra 1: Espécies estudadas no Parque Nacional do catimbau, PE, Brasil  

figUra 2: frequência relativa de individuos com flores longistílicas e brevistilicas 
para as espécies vegetais Turnera sp.1, Turnera sp. 2 e Varronea sp ao longo da 
trilha do cachorro no Parque Nacional do catimbau.

falta um gráfico na página 189 
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ainda foram encontrados dois morfos florais atípicos em Turn-
era sp. 1 que devido as características morfológicas, estilete e es-
tames do mesmo tamanho, não foram classificado em nenhum dos 
morfos florais distilícos .

diScUSSão

de acordo com os resultados obtidos, as frequências de indivíduos 
com flores brevistilicas e longistílicas ocorreram na mesma 
proporção para as três espécies estudadas, aproximadamente 
1:1, mostrando equilíbrio entre os morfos compatíveis. Portanto, 
as perturbações ambientais consideradas nesse estudo não estão 
afetando a proporção de indivíduos de Turnera sp.1; Turnera sp. 2 
e  Varronia  sp. 

Embora não tenha sido significativamente diferente, nossos 
dados mostram que houve uma frequência maior de indivíduos 
com flores longistilas. Esta pequena variação intrapopulacional 
na razão dos morfos, pode ser ocasionada por dois fatores: a 
produção de novos indivíduos através da reprodução vegetativa, ou 
por haver a formação de frutos e sementes decorrentes de flores 
autopolinizadas (ganders 1979). além disso, estudos de casos de 
heterostilia, evidenciam que as flores longistiladas, que possuem 
estigmas fora da corola ou exsertos, são mais eficientes na captura 
total de pólen (ganders 1979). 

a perturbação ambiental frequentemente leva à extinção local 
de variedades de polinizadores, o que diminui a eficiência de 
polinização pela eliminação dos polinizadores mais especializados. 
Esta redução na eficiência de polinização acaba por modificar a 
expressão de distilia em espécies vegetais, favorecendo indivíduos 
longistilos (ganders 1979). a semelhante proporção entre os 
morfotipos florais dentro de cada espécie vegetal é um indicativo que 
o nível de perturbação do ambiente não foi suficiente para quebrar 
o sistema heterostílico dessas espécies. No entanto, a presença de 
indivíduos com morfos florais atípicos a esse sistema pode sugerir 
que, caso ocorra um aumento na perturbação do ParNa catimbau, 
essas espécies estarão sujeitas a alteração no seu mecanismo de 
polinização (Tarcila Nadia comunicação pessoal).    



193

agradEciMENToS

os autores são gratos a todos os professores do curso 
de campo de Ecologia e conservação da caatinga 2013 pela 

orientação, ensinamentos e colaborações pertinentes durante as 
apresentações. assim como a todos os companheiros do curso 

pela convivência harmoniosa e pelas boas risadas sem motivo 
óbvio, mas que ajudam a relaxar.

rEfErÊNciaS BiBliogrÁficaS

andrade, K.V.S., rodal, M.J.N., lucena, M.f. & 
gomes, a. P.S. 2004. composição florística de 
um trecho do Parque Nacional do catimbau, 
Buíque, Pernambuco - Brasil. Hoehnea 31: 
337-348.

Barrett, S.c.H. & richards, J. H. 1990. Heterostyly 
in tropical plants. Memoirs of the New york 
Botanical garden 55:35-61.

consolaro, H., Silva, E. B. & oliveira, P. E. 2005. 
Variação floral e biologia reprodutiva de 
Manettia cordifolia Mart.(rubiaceae). revista 
Brasil. Bot. 28:85-94.

farias, g. B. aves do Parque Nacional do catimbau, 
Buíque, Pernambuco, Brasil. atualidades 
ornitológicas on-line Nº 147. 2009. recife, 
Pernambuco, Brasil. disponível em: www.
ao.com.br. acesso em 10 de janeiro de 2012.

ganders, f.r. 1979. The biology of heterostyly. New 
Zealand Journal of Botany 17:607-635.

li, P. & Johnston, M.o. 2001. comparative floral 
morphometrics of distyly and homostyly in 
three evolutionary lineages of amsinckia 



194

(Boraginaceae). canadian Journal of Botany 
79:1332-1348.

Machado, i.c. & loiola, i. 2000. fly pollination and 
pollinator sharing in two synchronopatric 
species: Cordia multispicata (Boraginaceae) e 
Borreria alata (Rubiaceae). revista Brasileira 
de Botânica 23: 305-311.

Monteiro, r.; Nakajima, J.N.; ribeiro, J.l.S. & Toledo, 
J.c. 1991. Morfologia e distribuição espacial 
das formas heterostílicas de Psychotria 
barbiflora dc. (rubiaceae). Naturalia 16: 137-
146.

Teixeira, l. a. g. 2001. Biologia da Polinização de 
duas espécies simpátricas de rubiaceae 
em um remanescente de Mata atlântica 
de Pernambuco. dissertação de Mestrado, 
Universidade federal de Pernambuco, 
Pernambuco, Brasil.

SUdENE – Superintendência do desenvolvimento 
do Nordeste. 1990. dados Pluviométricos 
mensais do nordeste, estado de Pernambuco. 
Série Pluviometria 6. recife, Pernambuco, 
Brasil.

Sobrevila, c., ramirez, N. & Enrech, N.X. 1983. 
reproductive biology of Palicourea fendleri 
and Palicourea petiolaris (rubiaceae), 
heterostylous shrubs of a Tropical cloud forest 
in Venezuela. Biotropica 15:161-169

Teixeira, l. a. g. & Machado i. c.2004. Biologia da 
polinização e sistema reprodutivo de Psychotria 
barbiflora dc.(rubiaceae). acta bot. bras. 
18(4): 853-862.





196

15



197

iNflUÊNcia da 
diSPoNiBilidadE dE 
lUZ No iNVESTiMENTo 
EM dEfESa dE 
Cnidoscolus sp. 
EM UMa ÁrEa dE 
caaTiNga



198

iNflUÊNcia da diSPoNiBilidadE 
dE lUZ No iNVESTiMENTo EM dE-
fESa dE Cnidoscolus SP. EM UMa 
ÁrEa dE caaTiNga

ORiEntaDOR

felipe Melo

Marina S. do P. rodrigues
Programa de Pós-graduação em Ecologia, conservação 
e Manejo de Vida Silvestre, departamento de Biologia 
geral, Universidade federal de Minas gerais.

carla r. S. lira
Programa de Pós-graduação em Biologia de fungos, 
departamento de Micologia, Universidade federal de 
Pernambuco.

 déborah a. S. de oliveira
Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal, 
departamento de Botânica, Universidade federal de 
Pernambuco.

arthur domingos
Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal, 
departamento de Botânica, Universidade federal de 
Pernambuco.

gabriela c. cunto
Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal, 
departamento de Botânica, Universidade federal de 
Pernambuco.



199

rESUMo 

os vegetais se adaptam, anatômica e 
fisiologicamente, para manter seus processos 
de absorção energética. conforme as condições 
impostas pelo ambiente, eles devem dividir seus 
recursos para investir em estruturas de defesa 
contra herbívoros, crescimento vegetativo, 
reprodução e outros. Cnidosculus sp. (cansanção) 
é uma Euphorbiaceae comum na caatinga, que 
apresenta tricomas glandulares para defesa contra 
herbívoro. Este estudo visou avaliar a variação 
no investimento em defesa por essa espécie 
sob diferentes níveis de exposição à radiação, 
em uma área de caatinga. foram amostrados 
31 plantas, e medidas a densidade de tricomas, 
a espessura foliar, o diâmetro à altura da base 
(daB) e a abertura do dossel. Testou-se as 
influências do daB e da abertura de dossel sobre 
a espessura e a densidade de tricomas. as plantas 
apresentaram daB entre 11.96 e 191.56mm e  
4 a 100% de exposição solar. a espessura foliar 
não foi influenciada por nenhum dos dois fatores, 
permanecendo entre 0.1 e 0.2 mm (80% das 
ocorrências). Embora 75% das amostras tenham 
apresentado até 0.5 tricoma/cm², a densidade 
de tricomas aumentou com a exposição ao sol 
e diminuiu com o tamanho da planta, indicando 
haver de fato uma preferência por alocação em 
crescimento em ambientes sombreados.

PalaVraS-cHaVE

plasticidade fenotípica, herbivoria, tricomas 
glandulares, alocação de recursos 
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a fotossíntese é o único processo biológico capaz de absorver 
e transformar a energia solar. Em espécies vegetais ocorre 
uma demanda conflitante de alocação da energia resultante 

da fotossíntese para o crescimento, reprodução e produção de 
compostos secundários de defesas contra herbívoros (Bazzaz et al. 
1987; Elle et al. 1999).

Em folhas de plantas desenvolvidas sob diferentes intensidades 
de radiação, as variações nas características metabólicas e 
anatômicas têm sido relatadas para muitas espécies (Taiz & 
Zaiger 2008). Tais variações estão relacionadas, principalmente, 
a impactos causados por fatores como umidade, temperatura e 
radiação solar (Mattos et al. 2004; Taiz & Zaiger 2008; Santos & Paiva 
2002). a intensidade luminosa pode variar ao longo das estações 
e, para acompanhar essas mudanças, as plantas são capazes de 
se adaptar. Por isso, diz-se que estas apresentam plasticidade 
fenotípica, que é uma resposta do genótipo às mudanças do 
ambiente, onde as exigências para um ótimo funcionamento das 
folhas dependem da alta ou baixa irradiância (rozendaal et al. 
2006). a plasticidade é maior em espécies pioneiras, que ocorrem, 
geralmente, em ambientes com alta disponibilidade de recursos 
(Bazzaz 1979; Bazzaz & wayne 1994).

Plantas de sol são caracterizadas por apresentarem folhas 
com menor área e maior espessura (oliveira et al. 2008). Essas 
adaptações auxiliam na fotoproteção por dois motivos: 1) menor 
área foliar indica menor perda de água pela transpiração e aumento 
do ponto de saturação da fotossíntese; e 2) espessura do mesofilo 
indica a presença de células protetoras do aparato fotossintético 
(Taiz & Zaiger 2008). Plantas de sombra caracterizam-se por terem 
maior área foliar, pois essa condição favorece a captação de fótons 
visto que há limitação destes no ambiente onde estão inseridas. 
além disso, folhas de sombra apresentam menor espessura foliar 
e possuem adaptações anatômicas para melhor aproveitar a 
intensidade luminosa incidente (Poorter 1999; colares & Seeliger 
2006).

Plantas que possuem estruturas de defesa apresentam 
demanda conflitante entre a alocação de recurso para sua produção 
e para a produção de estruturas vegetativas e de crescimento 
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(Bazzaz et al. 1987). a porção do recurso que será direcionada para 
cada função pode variar sob diferentes condições ambientais, por 
exemplo com níveis diferenciados de disponibilidade de luz, através 
da plasticidade fenotípica (Bazzaz & wayne 1994).

Este trabalho teve como objetivo testar a seguinte hipótese: em 
ambientes sombreados as folhas são menos espessas e possuem 
menos estruturas de defesa, uma vez que o vegetal alocaria seus 
recursos em crescimento e na produção de folhas maiores, para 
aumentar a absorção de luz. assim, esperávamos encontrar menor 
quantidade de tricomas por unidade de área e menor espessura 
foliar conforme o aumento da cobertura de dossel. Para esse estudo, 
foi utilizada Cnidoscolus sp. (cansanção), espécie largamente 
encontrada na caatinga e que possui tricomas secretores de 
substância urticante distribuídos nos seus galhos, folhas e frutos. 

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi desenvolvido 
no Parque Nacional do catimbau, localizado no 
sertão de Pernambuco, entre os municípios de 
Buíque, Tupanatinga e ibimirim, e inserido em 
uma região definida como área prioritária para 
pesquisa científica (MMa, 2002). a região é 
caracterizada pela altitude elevada (800 - 1000m), 
vegetação típica de caatinga, com alta diversidade 
de espécies e estruturas (Prado 2003). Este 
estudo foi realizado na trilha da Serra Branca, por 
possuir áreas com caatinga arbórea, com maior 
sombreamento e áreas de caatinga arbustiva, com 
maior exposição solar.

ModElo dE ESTUdo Cnidosculus sp. (cansanção; 
fig.1) é uma espécie da família Euphorbiaceae, 
perene, pioneira e amplamente distribuída na 
caatinga e em áreas de restinga. Seus frutos são 
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cápsulas tricocas e as flores alvas e dispostas em 
inflorescências em cimeira. apresenta tricomas 
glandulares para defesa em suas folhas (Souza 
& lorenzi 2005, andrade-lima 1989). Tricomas 
glandulares são caracterizados por secretarem 
diversas substâncias, como óleos, néctar, sais, 
resinas, mucilagem, sucos digestivos e água. 
dentre os tricomas glandulares, os urticantes têm 
estrutura bastante característica. a parte basal, 
mais volumosa, fica envolvida pela epiderme. 
a parte superior é tubular, com uma vesícula 
esférica na extremidade. Em contato com a pele, 
a extremidade rompe-se num plano determinado, 
formando uma cunha que penetra facilmente 

figUra 1: o cansanção, Cnidosculus sp., espécie modelo de estudo. a. indivíduo 
adulto, B. face abaxial das folhas, c. folha expandida, sem tricomas adaxiais, d. 
folha expandida com tricomas glandulares em evidência, E. inflorescência e f. 
frutos. fotografias dos autores, obtidas no Parque Nacional do catimbau – Buíque, 
PE, Brasil.
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na pele onde o líquido urticante é injetado pela 
pressão exercida na parte bulbosa (alquini et al. 
2006).

colETa dE dadoS os indivíduos foram coletados 
ao longo da trilha da Serra Branca, sendo 
selecionados de forma a tentar abranger o máximo 
da variação de exposição solar e de tamanho da 
planta presentes. a exposição do indivíduo ao 
sol foi avaliada através de fotografias do dossel, 
tiradas com a câmera posicionada paralela ao solo, 
sobre a copa. as fotografias foram posteriormente 
cruzadas com um quadro com 20x33 quadrículas de 
mesmo tamanho, e contabilizadas as quadrículas 
sem e com cobertura vegetal.
  com uma bússola e um ângulo (em relação ao 
norte magnético) obtido a partir de uma tabela de 
números aleatórios gerada a priori foi selecionado 
um ramo da planta, e desse ramo foi retirada a 
terceira folha do meristema apical para baixo. caso 
a folha estivesse herbivorada ou não estivesse 
completamente expandida, coletava-se a 
seguinte. Essa metodologia foi utilizada para evitar 
que os resultados fossem enviesados pela idade 
da folha, pois folhas jovens tendem a apresentar 
maior densidade de tricomas e investimento em 

fatores Soma dos 
quadrados

graus de 
liberdade

Média dos 
quadrados f p

intercepto 2.084513 1 2.084513 17.09619 0.000292

% abertura 
do dossel 0.742378 1 0.742378 6.08863 0.019983

daB 1.181209 1 1.181209 9.68772 0.004245

Erro 3.413998 28 0.121928

TaBEla 1. Poder explicativo das variáveis independentes da regressão múltipla 
sobre a variação na densidade de tricomas. daB = diâmetro à altura da Base.
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defesa de uma forma geral (Pais & Varanda 2003).
  Para cada folha coletada foram feitas três 
medidas: (1) Espessura da folha, com paquímetro 
de precisão, (2) número de tricomas glandulares 
(abaxiais e adaxiais) e (3) área foliar. a espessura 
da folha foi mensurada para avaliar se os indivíduos 
estariam utilizando o espessamento como forma 
de evitar a perda de água por insolação. Para a 
área foliar, foram medidos originalmente o maior 
comprimento vertical (sobre a nervura central) 
e o maior comprimento horizontal, e calculada 
a área da elipse, como uma aproximação. com 
o número de tricomas e da área foliar calculou-
se a densidade de tricomas, para controlar a 
influência da área sobre os resultados.  
 adicionalmente, em cada indivíduo, foi medido o 
diâmetro à altura da base (daB), representando 
um proxy do vigor e da idade, pois plantas e 
folhas mais jovens geralmente apresentam maior 
investimento em defesa (Pais & Varanda 2003).

aNÁliSE dE dadoS Para testar a influência da 
exposição ao sol sobre o investimento em defesa 
contra herbivoria e o investimento em evitar 
perda de água, foram utilizadas duas regressões 
multíplas. a primeira teve a densidade de tricomas 
como variável resposta e a segunda a espessura 
foliar, ambas respondendo à variável explicativa 
proporção de dossel aberto (número de células sem 
cobertura vegetal/total de células da fotografia) e à 
covariável daB.
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rESUlTadoS

foram coletados 31 indivíduos, com diâmetros à altura da base 
entre 11.96 e 191.56mm e sob 4 a 100% de exposição solar. a 
densidade de tricomas também variou, mas essa variação foi bem 
menor, com cerca de 75% das observações encontrando-se até 
0.5 tricomas/cm² e 93% até 1 tricoma/cm² (fig.2a). a maioria das 
folhas apresentou espessura foliar entre 0.1 e 0.2mm (80% das 
ocorrências; fig.2b).

Não foi observado efeito do aumento da insolação nem do 
aumento do tamanho da planta sobre a espessura foliar (f2,28=0.48, 
p=0.62, r²=0.03). a densidade de tricomas, por outro lado, 
demonstrou ser influenciada por ambos os fatores, com efeito 
maior do tamanho da planta (f2,28=5.78, p=0.01, r²=0.29; Tab.1). 
a densidade de tricomas decresce conforme o tamanho da planta 
aumenta (fig.3a) e aumenta com a exposição ao sol (fig.3b).

figUra 2: Histograma de frequências dos valores de (a) densidade de tricomas 
encontrados no estudo e (B) espessura foliar.
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diScUSSão

conforme esperado, plantas sujeitas a maior incidência solar 
investiram mais na produção de tricomas para a defesa. Entretanto, 
esse efeito foi pequeno comparado ao efeito do tamanho do vegetal, 
que pode estar diretamente relacionado com sua idade, indicando 
que o investimento em defesa é mais intenso nas etapas iniciais da 
vida de Cnidosculus sp (felipe Melo, comunicação pessoal).

É possível que as plantas em locais mais sombreados tenham 
mantido a quantidade de tricomas e investido no aumento da área 
foliar, para aumentar a eficiência na fotossíntese. isso reduziria 
a densidade de tricomas nesses locais. isso pode indicar que o 
aumento da área foliar garante recurso energético suficiente para 
manter a produção de tricomas estável em condições sombreadas 
(Nascimento 2009). Uma possível explicação para a ausência 
de variação na espessura é a planta compensar a mudança na 
incidência luminosa apenas com alteração da área foliar, sem 

figUra 3: regressões lineares representando (a) o aumento na densidade de 
tricomas conforme aumenta a abertura do dossel e (B) a redução na densidade de 
tricomas com o aumento do vigor ou idade do indivíduo. 
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 gráfico na página 204 

   

 

Porcentagem
 de dossel aberto

0.0
0.2

0.4
0.6

0.8
1.0

Densidade de tricomas (tricomas/cm²)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
A

D
iâm

etro à A
ltura da B

ase (m
m

)

0
50

100
150

200

Densidade de tricomas (tricomas/cm²)

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
B



207

precisar investir em espessar seu mesófilo. assim, em áreas com 
muita disponibilidade de luz o recurso poderia ser alocado para 
outros fins, como o crescimento vegetativo (Hartley & Jones 1997). 
de acordo com ackerly et al. (2002), é possível ainda que a planta 
já esteja no seu ótimo de espessura foliar para evitar a dissecação 
em ambientes secos, o que pode ser verdadeiro especialmente no 
caso da caatinga.

Existem diversas teorias para explicar a resposta das plantas 
em alocamento de recursos a variações em condições ambientais 
e disponibilidade de nutrientes como nitrogênio, e teorias que 
discutem qual variável é mais importante (e.g., pressão de herbivoria 
ou disponibilidade de recursos; Hartley & Jones 1997). Nosso 
estudo mostrou que os fatores luminosidade e daB responderam 
por somente 0.29 da variação, de forma que devem existir outros 
mecanismos, como a intensidade da herbivoria ou a umidade, que 
expliquem de forma mais explícita as respostas encontradas.
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rESUMo

a conservação da biodiversidade requer vários 
mecanismos, sendo um destes a implantação 
de unidades de conservação integral, sobretudo 
em ecossistemas bastante degradados como é o 
caso da caatinga. Porém, a implementação destas 
reservas, principalmente nos casos de uso mais 
restritivo ocasionam conflitos quando não são bem 
articuladas entre comunidade e o órgão governa-
mental responsável. investigou-se a percepção da 
comunidade do Vale do catimbau sobre o Parque 
Nacional do catimbau, em Buíque, Pernambuco. 
os dados foram obtidos através de entrevistas 
com 48 pessoas residentes na comunidade. foram 
elaboradas cinco perguntas cujas respostas foram 
categorizadas como percepção PoSiTiVa ou NEg-
aTiVa. Para avaliar a diferença entre a frequência 
de respostas foi aplicado um teste Qui-quadrado. 
os resultados quantitativos obtidos não possi-
bilitaram a identificação do tipo de percepção da 
população. No entanto, foi obtida uma riqueza de 
dados descritivos que auxiliará no diagnóstico da 
percepção da comunidade em relação à implan-
tação do Parque Nacional do catimbau.

PalaVraS-cHaVE: 

unidade de conservação; biodiversidade; conflito 
ambiental; interações sociais
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iNTrodUção

a cobertura vegetal do semi-árido brasileiro está sendo perdida 
progressivamente, com consequente diminuição na biodiver-
sidade da caatinga e intensificação do processo de deserti-

ficação (Prado, 2003).   Esta perda está associada, principalmente, 
a fatores antrópicos, como o uso inadequado e a exploração pre-
datória dos recursos naturais (castelletti et al. 2004). Uma medida 
adotada como forma de recuperar e proteger áreas naturais é a 
criação de unidades de conservação. No entanto, essa medida tem 
gerado uma série de conflitos sócio-ambientais na região.

No Brasil, as unidades de conservação, não tem conseguido 
solucionar os problemas de degradação, como desmatamento, in-
vasão, extração de produtos naturais, caça e atividades agrícolas, 
dentre outras, o que acaba por comprometer a conservação dos re-
cursos naturais e culturais dessas áreas (Milano 2000 apud Bezerra 
et al. 2008). isso tem ocorrido principalmente devido à ausência 
da participação pública na inclusão da comunidade no processo de 
implantação e funcionamento da unidade de conservação (wells & 
Brandon 1992 apud Bezerra et al. 2008).conhecer as necessidades 
locais e os grupos sociais mais dependentes dos recursos naturais 
ou a forma como são extraídos, torna-se necessário tanto do ponto 
de vista científico como do econômico e conservacionista (rufino 
et al. 2008). 

Portanto, é necessário captar informações sobre a percepção 
da comunidade do entorno das Unidades de conservação. a per-
cepção seria a consciência e a compreensão do homem sobre o 
meio ambiente que envolva bem mais que uma percepção sensorial 
individual (whyte, 1978 apud Bezerra, 2008). Para captar essa per-
cepção, questionários socioambientais podem ser aplicados com 
objetivo de mostrar o nível de dependência de uma comunidade em 
relação aos recursos vegetais locais e nortear atitudes para solução 
de conflitos (Philips, 1996 apud rufino et al. 2008). 

com base nessas considerações, o presente estudo teve como 
motivação avaliar qual a percepção da comunidade do Vale do ca-
timbau sobre o Parque Nacional (ParNa) do catimbau. Partiu-se 
do pressuposto de que a percepção das pessoas da vila sobre o 
ParNa do catimbau poderia ser positiva ou negativa. 
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o trabalho foi realizado em uma 
comunidade no distrito Vale do catimbau, com 
sede municipal na cidade de Buíque, distante 285 
km do recife e localizado no agreste de Pernambu-
co. a região possui regime de chuva inconstante, 
característico do clima local, que determinam uma 
baixa produtividade agropecuária. 

o objeto de observação foi o Parque Nacional 
do catimbau, o segundo parque arqueológico do 
Brasil e importante sítio indígena, com 62.300 ha 
transformados pelo governo federal em Unidade 
de conservação de Proteção integral no ano em 
2002. o clima é quente e seco típico do semi-árido 
nordestino, com temperatura e precipitação mé-
dias anuais de 26º c e 650 mm, respectivamente, 
com maior precipitação entre os meses de abril a 
junho (gomes et al. 2006). 

colETa E aNÁliSE dE dadoS  foram seleciona-
dos 48 pessoas com base na faixa etária entre 15-
70 anos de idade, e objetivou-se entrevistar um 
número equitativo de informantes entre homens e 
mulheres residentes no distrito. durante as entre-
vistas, empregou-se um questionário com cinco 
perguntas com respostas diretas (SiM) ou (Não), 
com uma parte introdutória referente a dados pes-
soais do informante (gênero e idade). foi garantido 
a todos os entrevistados o anonimato e o sigilo 
dos dados coletados.

 além das respostas anotadas, informações 
fornecidas pelos entrevistados consideradas 
importantes foram registradas. Para captação 
da percepção, as perguntas foram enquadradas 
nas seguintes categorias: lazer, benefício, 
turismo, prejuízo e repasse de verba federal. os 
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questionamentos foram: (1) Você usa o Parque 
para o lazer?; (2) Você se beneficia do Parque?; (3) 
o Parque atrai visitantes? (4); a criação do Parque 
trouxe prejuízos?(5); Você sabe se o município de 
Buíque ganha dinheiro com o Parque?

cada questão foi analisada sob os seguintes 
aspectos: por gênero (masculino e feminino) e 
número de repostas positivas (SiM) e (Não). as 
respostas (SiM) foram consideradas como uma 
percepção positiva para as perguntar 1,2 e 5 e 
negativas para a questão 4. após análise das re-
spostas observou-se que a questão três não cor-
respondia ao objetivo da pergunta, por isso não foi 
usada na análise estatística e descritiva. foi em-
pregado teste Qui-quadrado do programa Biostat 
para o número de respostas positivas e negativas. 
Para análise descritiva foram elaborados gráficos 
no programa Microsoft office Excel versão 2007.

rESUlTadoS

foram entrevistados 26 mulheres e 22 homens, composto por 
jovens, adultos e idosos distribuídos em cinco categorias etárias: 
(1) 15-20, (2) 21-30, (3) 31-40, (4) 41-50, (5) >50 anos. Embora 
a faixa etária dos entrevistados tenha variado entre 15-70 anos, 
predominou a faixa entre 20 e 60 anos. o espelho geral das entre-
vistas mostra que a maior parte das mulheres entrevistadas estava 
entre a faixa de 20-40 anos e homens entre 40-70 anos de idade 
(figUra 1).

Não houve diferença na percepção de efeitos positivos ou nega-
tivos para as perguntas 1, 2 e 5 (x2= 3.498, g.l.= 1, p= 0.161; 
x2= 0.167, g.l.=1, p= 0.682; x2= 0.671, g.l.= 1, p= 0.412. re-
spectivamente). Já a frequência de respostas (Não) de percepção 
positiva para a pergunta 4 foi maior do que as positivas (x2=6.400, 
g.l.=1, p= 0.011). a desse modo, a grande maioria dos entrevista-
dos não percebe a implantação do parque como negativa. 
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figUra 1. Panorama geral dos entrevistados (número de entrevistados, gênero e 
classe etária), na comunidade do Parque Nacional do catimbau, Buíque, PE.

Na categoria lazer, 34 pessoas responderam que usam o ParNa 
do catimbau para este fim, sendo esse número equitativo entre ho-
mens e mulheres (figUra 2). Entretanto entre as 15 pessoas que 
deram resposta negativa, a maioria foi do gênero feminino. Quando 
perguntados sobre os benefícios (categoria 2) da implantação do 
Parque, 27 pessoas disseram que não eram beneficiadas (figUra 
3). isso mostra que a implantação do parque gera renda para uma 
minoria, e que a população não percebe o serviço ambiental como 
o favorecimento do cultivo de abelha. 

Em relação à observação por parte dos moradores sobre a 
atração de visitantes (categoria 3) no distrito por conta do Parque, 
apenas 5 entrevistados declararam que o Parque não atraia visi-
tantes, enquanto que os outros 43 disseram que atrai com baixa 
frequência. os motivos das visitas destacados foram beleza natural, 
sitio arqueológico e apenas uma declaração a respeito das pesqui-
sas científicas. 

Entre as 48 entrevistas, 37 pessoas declararam não se sentir 
prejudicadas com a implantação do Parque (figUra 5). Sobre 
o conhecimento de repasse de verba federal para prefeitura 
municipal devido implantação do Parque, pouca diferença entre 
as respostas positivas e negativas foi identificada (nove pessoas a 
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figUra 2. relação do número de entrevistados por resposta positiva ou negativa 
entre os gêneros quanto ao uso do Parque Nacional para lazer, na comunidade do 
Vale do catimbau, Buíque, PE.

figUra 3. relação do número de entrevistados por respostas positivas ou 
negativas para beneficio da população gerado pela implantação do Parque 
Nacional do catimbau, Buíque, PE.
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mais para as respostas positivas) (figUra 6). os entrevistados que 
responderam positivamente esta pergunta demonstraram inclusive 
ter conhecimento sobre as vias de repasse da verba e sobre a 
responsabilidade municipal de aplicá-la.

No quadro preenchido com as declarações mais recorrentes 
durante as entrevistas foram frequentes declarações sobre a falta 
de infraestrutura do distrito (em especial estradas) para aprovei-
tamento do potencial turístico oriundo da implantação do parque. 
além disso, foi citada a falta de diálogo entre órgãos públicos e 
comunidade culminando em alguns conflitos. 

figUra 5. relação do número de entrevistados por respostas positivas e negativas 
na percepção de prejuízo devido implantação do Parque Nacional do catimbau.
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diScUSSão

Não houve diferença entre as respostas positivas e negativas, mas 
através da análise descritiva das respostas foi possível fazer infer-
ências acerca da percepção da comunidade. Embora a percepção 
seja um processo pessoal o individuo não age isoladamente num 
determinado ambiente, mas de forma coletiva e faz parte de um 
grupo com comportamentos e características geralmente semel-
hantes (Miranda & Souza, 2011).

Mesmo com estabelecimento de critérios prévios de faixa etária 
entre 18-40 anos e proporção 1:1 para gêneros entrevistados, a 
amostragem provavelmente refletiu a pirâmide social do local, 
sendo este fator também afetado pelo curto tempo para controlar 
estas possíveis interferências. Em lugares com elevado índice de 

figUra 6. relação do número de indivíduos que sabiam sobre o repasse de verba 
do governo federal para o município devido a presença do Parque Nacional do 
catimbau.
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pobreza e sem perspectivas de trabalho, a tendência é a diáspora 
dos indivíduos mais jovens, principalmente em busca de trabalho. 

Embora não tenha havido uma diferença para percepção pos-
itiva ou negativa para as perguntas 1,2 e 5, a análise descritiva 
evidencia os aspectos da percepção da população. Entre os quais 
estão a movimentação econômica oriunda do turismo e nível o de 
conhecimento e envolvimento da população nos conflitos sócio-
ambientais da região.

Na categoria lazer referente à frequência da visitação ParNa 
do catimbau, homens e mulheres o frequentam de maneira similar. 
a baixa frequência de visitação e a semelhança entre os gêneros 
demonstra que aparentemente não existe um motivo contínuo 
para a ida ao Parque como extração de algum recurso, o que po-
deria ser um uso predominantemente masculino. Essa mudança de 
pensamento, sentimento e comportamento em relação ao meio 
ambiente já acontece em diversos locais, dentro e fora do Brasil 
(Nagagata, 2006)

Especificamente, os mais velhos citaram que esse lazer era com 
frequência quando mais jovens, outros relacionaram a passeios com 
familiares que moram próximo ou estão visitando a cidade. Para os 
mais jovens, com idade escolar, o lazer estava ligado a passeios 
com amigos ou excursões escolares esporádicas. Esta pergunta 
tinha a intenção de saber se a população de entorno conhecia o 
parque e se notavam a beleza ou esta era apenas uma área onde 
turista e pesquisador frequentam.

Na categoria referente aos benefícios do Parque na vida da co-
munidade, o fato da maioria das pessoas terem respondido não 
serem beneficiadas revela que, apesar do potencial turístico que o 
Parque oferece, este não é aproveitado pela comunidade do entor-
no. alguns citaram que os visitantes não promovem o crescimento 
da economia do distrito, pois não interagem com a comunidade. 
Possivelmente o potencial não aproveitado poderia ser resolvido 
com simples articulações de associações e cooperativas formadas 
por moradores da comunidade com apoio governamental.

apesar de muitas declarações de caráter positivo ao 
questionamento sobre atração de visitantes para o Parque (figUra 
4), quando perguntado o motivo pelo qual o Parque atraia pessoas, 
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alguns declaravam não saber. as respostas positivas não indicam 
a percepção do morador, pois reconhecer que o local atrai pessoas 
não significa que o morador reconhece o fato como algo positivo. 
Por esse motivo a pergunta foi retirada da analise estatística e 
descritiva.

Essa ausência de interação entre moradores e visitantes pode 
está associada ao tipo de turismo predominante no ParNa catim-
bau, caracterizado como turismo pedagógico (Jesus, 2007 apud 
Jesus et al. 2008)

apesar da análise descritiva mostrar que a maioria das pes-
soas não se sentem prejudicadas com a implantação do parque, 
foi claro nos discursos que se sentiam indiretamente prejudicadas, 
pois citavam que tinham parentes que havia sido prejudicados, e 
que as pessoas que moram mais próximo do Parque foram as mais 
prejudicadas. desta forma a declaração de prejuízo fica implícita.

figUra 4. relação do número de entrevistados por número de respostas positivas 
e negativas a frequência de visitantes devido a importância do Parque Nacional 
do catimbau.
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a maioria das respostas foram positivas quanto ao conhecimento 
do repasse governamental do icMS, mostrando que a população 
possui uma percepção quanto ao recebimento de recursos mu-
nicipais devido à criação do parque. Saber do conhecimento dessa 
informação por parte da população é de extrema importância, pois 
a partir daí é possível cobrar investimento na infraestrutura do dis-
trito. 

Sugere-se a execução de pesquisa de cunho sócio-ambiental 
com ampla amostragem da população, englobando os moradores 
residentes na sede do distrito e moradores do interior do Parque, a 
fim de obter maior amostragem da população. 
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rESUMo

a base para a coexistência de espécies dentro 
de comunidades naturais é a diferenciação ou 
partilha de nicho, como um mecanismo de evitar 
a competição. o gênero Tillandsia possui quatro 
espécies que ocorrem na mesma área no ParNa 
catimbau e parecem apresentar grande sobre-
posição de nicho quanto a colonização do substra-
to. assim, o objetivo deste trabalho foi verificar se 
existe partilha de nicho entre essas espécies. foi 
realizada busca ativa das espécies pelo método de 
caminhamento, no qual foram registradas todas 
as ocorrências de Tillandsia e o substrato em que 
ocorrem. Para avaliar a co-ocorrência das espécies 
sobre o mesmo substrato foi calculado o índice de 
c-score e este foi comparado com valores obtidos 
ao acaso através do Teste de Monte carlo. foram 
obtidos 59 registros de Tillandsia que se dis-
tribuíram em seis substratos distintos. o valor de 
c-score sugere não haver partilha de uso do sub-
strato entre as espécies. o índice mostra que as 
espécies conseguem ocupar diversos substratos, 
no entanto, a diferença no número de registros in-
dica que pode haver preferência das espécies por 
um determinado substrato. os resultados desse 
trabalho podem contribuir para o delineamento de 
novos estudos que quantifiquem a partição de ni-
cho entre as espécies. 

PalaVraS-cHaVE

Bromélia, caatinga, partilha de nicho.
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iNTrodUção

o conceito moderno de nicho foi proposto por Hutchinson 
(1957) como um hipervolume n-dimensional que refere-se às 
maneiras pelas quais tolerâncias e necessidades interagem 

na definição de condições e recursos necessários a uma espécie, 
a fim de que esta cumpra seu ciclo de vida (Townsend et al. 2006). 
Segundo o Teorema de gause, duas espécies com nichos muito 
semelhantes não podem coexistir no mesmo local (Vandermeer, 
1972). assim, a base para a coexistência de espécies dentro 
de comunidades naturais é a diferenciação ou partilha de nicho 
(Towsend et al. 2003). geralmente, em sistemas naturais, os ni-
chos se sobrepõem somente parcialmente, com alguns recursos 
sendo compartilhados e outros sendo usados exclusivamente por 
cada espécie (Pianka 2000).

dentro da família Bromeliaceae, o gênero Tillandsia l. pos-
sui quatro espécies que ocorrem juntas no ParNa catimbau (i. 
r. leal; comunicação pessoal). dentre elas, figuram as epífitas T. 
loliacea e T. recurvata, espécies similares em tamanho, habito de 
vida e que frequentemente ocorrem no mesmo indivíduo de forófito 
(andrade-lima, 1989). a espécie T. streptocarpa também ocorre 
sobre arbustos e árvores (andrade-lima, 1989), enquanto que a 
espécie T. catimbauensis, recentemente descrita, é pouco conhe-
cida quanto aos tipos de substrato que pode colonizar. Estas carac-
terísticas sugerem que existe uma sobreposição de nicho entre as 
espécies, indicando que estas espécies podem estar competindo. 
diante deste cenário, o objetivo deste trabalho foi identificar se as 
espécies deste gênero coexistem sobre os tipos de substratos que 
utilizam ParNa catimbau, bem como reunir informações sobre es-
sas espécies. desta forma, a hipótese deste estudo é de que as 
espécies tenderão a ocorrer em substratos distintos, de maneira a 
evitar a competição.
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MaTErial E MÉTodoS

o estudo foi realizado na trilha do camelo no Parque Nacional do 
catimbau, estado de Pernambuco, que conserva parte da riqueza 
da caatinga em seus mais de 62 mil hectares, possibilitando a re-
alização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 
de educação ambiental, devido à variedade de espécies vegetais 
e animais existentes (icMBio 2013).  a fitofisionomia do ParNa 
catimbau varia de caatinga densa a aberta, submetida a diferentes 
níveis de perturbação (MMa 2001). o clima característico é o tropi-
cal semi-árido, com temperatura média anual de 23° c, e precipi-
tação média anual de 300 a 500 mm (figueiredo et al. 2000).  

 Para identificar os tipos de substratos ocupados por Tilland-
sia, foi realizada busca ativa das espécies pelo método de 
caminhamento (filgueiras et al. 1994 ) na trilha do camelo 
(08°28’46”S; 37°18’58”o). as informações registradas foram: (1) 
onde as espécies ocorriam; (2) se as espécies estavam formando 
um adensamento ou eram indivíduos solitários; (3) se o substrato 
era sombreado ou exposto ao sol; (4) se havia bromélias de gêneros 
diferentes associadas às Tillandsia; (5) se havia duas espécies de 
Tillandsia ocorrendo juntas. 

o substrato foi considerado como colonizado somente quando 
o indivíduo estava fixo sobre ele, sendo descartados aqueles nos 
quais os indivíduos estavam soltos ou caídos. 

aNÁliSE ESTaTÍSTica foi construída uma 
matriz de presença e ausência para as espécies 
de Tillandsia em cada substrato. Para verificar se 
as espécies partilham o substrato foi calculado o 
índice c-score que mede o número de unidades 
de checkerboard entre todos os pares possíveis 
de espécies (Stone & roberts 1990). Uma unidade 
checkerboard é uma submatriz da matriz original 
com duas linhas e duas colunas, sendo que cada 
linha tem uma presença e uma ausência. 
o número de unidades checkerboard para cada par 
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de espécies é calculado como:
onde r é o número de substratos compartilha-
dos e  e  são o total de linhas para as espécies 
i e j, calculados para espécies que ocorrem pelo 
menos uma vez na matriz, s é o número de pon-
tos quadrantes compartilhado (contendo as duas 
espécies). Em uma comunidade estruturada por 
competição, o índice c-score deve ser significa-
tivamente maior do que o esperado pelo acaso 
(gotelli & Entsminger 2005). 

o c-score foi calculado considerando os va-
lores das linhas equiprováveis e os valores das 
colunas fixos, desta forma, cada espécie tem a 
mesma chance de ser reamostrada, eliminando a 
diferença entre espécies raras e comuns, como é 
o caso de T. streptocarpa em relação às outras es-
pécies. Esta análise foi realizada utilizando o teste 
de Monte carlo com 5 mil reamostragens. a matriz 
de dados original foi comparada com a distribuição 
das 5 mil matrizes obtidas nas reamostragens em 
um nível de significância de 5%.

rESUlTadoS

foram obtidos 59 registros de Tillandsia distribuídos em seis 
tipos de substratos, sendo encontradas as quatro espécies com 
ocorrência descrita para o ParNa catimbau na área de estudo 
(figUra 1) (i. leal comunicação pessoal). as espécies T. loliacea e 
T. recurvata ocorreram no maior número de substratos, sendo que 
o único substrato não ocupado por T. recurvata foi o solo. Espécies 
de Tillandsia nunca ocorreram próximas a bromélias de outros 
gêneros. a única espécie a florida foi T. recurvata, enquanto que T. 
streptocarpa e T. catimbauensis apresentavam frutos. 

o valor de c-score encontrado foi de 2,33, sendo que este valor 
não é diferente do esperado ao acaso, embora o índice observado 
tenha sido maior do que o esperado em 53,58% das aleatorizações 
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(TaBEla 1). dois registros únicos foram descartados da análise 
por serem considerados oportunísticos e aparentarem não 
representar a realidade de utilização de substrato pela espécie: (1) 
no registro de T. loliacea em rocha havia um arbusto densamente 
colonizado inclinado sobre a mesma, o que facilitaria a colonização 
deste substrato; (2) apenas um indivíduo de T. catimbauensis foi 
registrado fixo no chão abaixo de um paredão rochoso colonizado 
por coespecíficos.

as espécies observadas em rochas (T. streptocarpa e T. catim-
bauensis) ocupavam apenas uma de suas faces, geralmente vol-
tadas para a posição noroeste. a única cactácea colonizada nesta 
área foi o facheiro (Pilosocereus sp.). as observações individuais de 
cada espécie seguem abaixo:

figUra 1. Espécies de Tillandsia registradas no ParNa catimbau, Buíque, PE. 
a barra vermelha é uma escala de 5 cm. *(1) Tillandsia streptocarpa; (2) T. 
catimbauensis; (3) T. recurvata; (4) T. loliacea.
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Tillandsia catimbauensis leme, w. Till & J.a. 
Siqueira Esta espécie ocorreu exclusivamente em 
rochas voltadas para a maior intensidade de sol e 
vento. apenas um indivíduo foi registrado fixo no 
chão abaixo de um paredão rochoso. a espécie 
tende a formar adensados sobre a rocha, sendo 
raramente encontrado um indivíduo solitário. 

Tillandsia loliacea Martius ex Schultes f.  os in-
divíduos desta espécie foram encontrados com 
facilidade na área de estudo, o que indica que 
a espécie apresenta alta abundância na região. 
foram observadas colônias desta espécie, princi-
palmente nas partes inferiores de árvores e arbus-
tos e nas bifurcações de ramos basais dos forófi-
tos (fig. 3c). Houve apenas um registro desta na 
parte superior da copa dos forófitos, dois registros 
sobre o facheiro e dois registros em rocha. Nos 
dois casos em que a espécie ocupou rochas, a 
colonização foi em partes sombreadas e havia ar-
bustos próximos com grande adensamento dessa 
espécie inclinados sobre a rocha. a espécie ocor-
reu frequentemente no mesmo forófito ocupado 
por T. recurvata, no entanto, ocupando ramos mais 
basais do forófito, enquanto T. recurvata ocorria 
em ramos mais apicais.

aTriBUToS ValorES

observado 2,33

Média das simulações 2,12

observado < Esperado 1649

observado = Esperado 672

observado > Esperado 2679

p(observado <= esperado) 0,67

p(observado >= esperado) 0,46

TaBEla 1. resultado do c-score avaliando se existe partição no uso do substrato 
por espécies de Tillandsia no ParNa catimbau.
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Tilandsia recurvata (linnaeus) linnaeus  indivíduos 
desta espécie também foram encontrados com 
grande facilidade na área de estudo, sendo que 
formava adensamento apenas quando colonizava 
rochas. Em arbustos e árvores, em geral, ocorre-
ram em indivíduos com poucas folhas, nos galhos 
superiores e finos (fig. 3a). os indivíduos dessa 
espécie cresciam solitários envoltos completa-
mente nos galhos (fig. 3B). Houve 1 registro da 
espécie sobre o facheiro.

Tillandsia streptocarpa Baker Esta espécie foi con-
siderada a mais rara, com apenas sete registros. 
ocorreu sempre em galhos maiores e sombrea-
dos. Quando o forófito era um arbusto ou árvore, 
a espécie ocorreu sobre galhos retorcidos ou 
sobre dois galhos próximos e paralelos, já nos 
facheiros ocupava ramos com cerca de 50 cm de 
diâmetro. os indivíduos sempre ocorriam sozinhos 
e distantes de qualquer outro indivíduo do gênero 
Tillandsia.

ESPÉciE raMoS 
fiNaiS

raMoS 
BaSaiS rocHa cacTÁcEa Solo SyagrUS

T. loliacea 1 1 1 1 0 0

T. recurvata 1 1 1 1 0 1

T. streptocarpa 0 0 1 1 0 0

T. catimbau-
ensis 0 0 1 0 1 0

TaBEla 2. Substratos ocupados por espécies do gênero Tillandsia na trilha do 
camelo no ParNa catimbau em maio de 2013.

diScUSSão
as espécies de Tillandsia não apresentaram partilha de nicho 
quanto ao uso do substrato, pois o valor de c-score encontrado 
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não foi diferente do esperado ao acaso. Este resultado demonstra 
que as espécies podem colonizar diferentes substratos. os dados 
deste trabalho não permitem avaliar a eficiência de colonização de 
substrato pela espécie, no entanto, a diferença na quantidade de 
registros de cada espécie entre os diferentes substratos (figura1) 
sugere que essa partilha espacial possa ocorrer.
as observações qualitativas do modo de vida das espécies de 
Tillandsia indicam que o sol e o vento são importantes para a 
colonização de afloramentos rochosos, dado que elas ocorreram 
apenas em uma face do afloramento rochoso. Seria interessante 
medir a direção do vento em relação à posição da Tillandsia na 
rocha, bem como a intensidade e o período que a região colonizada 
da rocha permanece ensolarada. a grande maioria dos registros de 
T. loliacea foram na região basal de árvores e arbustos, sugerindo 
que esta espécie prefira uma intensidade e tempo de iluminação 
diferente das outras espécies.

as diferenças no número de registros das espécies entre os 
diferentes substratos podem estar associadas a um desloca-
mento de caracteres entre as espécies, que favoreça uma maior 
eficiência na colonização de determinado substrato. Tillandsia re-
curvata e T. loliacea apresentam tamanho similares e ocorreram 
frequentemente sobre o mesmo forófito, no entanto, ocuparam 
porções diferentes. Enquanto T. recurvata se manteve nos galhos 
finos dos ramos mais apicais do forófito, T. loliacea foi encontrada 
em porções axilares dos ramos basais e essa divisão parece estar 
associada à forma de crescimento das espécies. durante o cresci-
mento de T. recurvata o indivíduo ramifica-se e suas folhas, bem 
recurvadas, dão ao conjunto um aspecto globoso (andrade-lima, 
1989), na área de estudo este conjunto globoso cresce no entorno 
da porção mediana de galhos finos formando um anel completo de 
raiz e folhas em torno do galho. Já T. loliacea se prende no forófito 
por ramos basais que se tornam independentes e crescem em um 
formato similar ao de uma macambira, formando pequenas colônias 
de 6-8 indivíduos (andrade-lima, 1989). Esse tipo de crescimento 
provavelmente dificulta o crescimento na porção mediana de gal-
hos mais apicais e favorece o crescimento em regiões axilares que 
aumentariam a área de adesão para os ramos basais (figUra 3). a 
espécie de maior porte, T. streptocarpa, ocorreu apenas em forófi-
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figUra 2. Número de registros de cada espécie em cada substrato , Buíque, 
PE. *Tl=Tillandsia loliacea; Tr= T. recurvata; Ts= T. streptocarpa; Tc= T. 
catimbauensis.

figUra 3. forma de crescimento de cada espécie de Tillandsia, Buíque, PE. *a- T. 
recurvata crescendo em ramos apicais de um forófito sem folhas; B- detalhe da 
forma de crescimento de T. recurvata ao redor da parte mediana de um galho fino; 
c- colônia de T. loliacea crescendo em porção axilar de ramo basal de um arbusto 
sobre rochas; d- T. streptocarpa crescendo em um galho retorcido do forófito.
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tos com maior estrutura para fixação. Quando colonizou arbustos 
de galhos mais finos, ocorria em galhos próximos que permitiam 
que ela se fixasse em mais de um galho ao mesmo tempo ou galhos 
retorcidos que aumentavam a área de fixação no galho. as formas 
de fixação ao substrato das três espécies são representadas na 
figura 3.
ao avaliar a fenofase em que as espécies se encontravam foi obtida 
uma evidência de partilha de nicho entre T. loliacea e T. recurvata, 
pois as duas espécies se encontravam em fenofases diferentes. 
Quando duas espécies similares em tamanho, pertencentes ao 
mesmo gênero ocorrem próximas e florescem juntas, é provável 
que ocorra competição por polinizador e hibridação. É necessário 
o estudo da síndrome de polinização das espécies para avaliar se 
esta partilha ocorre devido à competição pelo polinizador e/ou é um 
mecanismo de evitar a hibridação.

as informações obtidas nesse trabalho sobre os diferentes tipos 
de substratos colonizados por espécies de Tillandsia podem con-
tribuir para o delineamento de novos trabalhos que quantifiquem 
a partição de nicho entre as espécies. Esses resultados sugerem 
também que as espécies desse gênero possuem características 
que as tornam adequadas para o teste empírico de teorias ecológi-
cas, tais como regras de montagem de comunidades locais e re-
gionais. 
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rESUMo

a polinização por morcegos, quiropterofilia, de-
manda uma série de atributos florais específicos. 
alguns relatos afirmam a importância da presença 
de indivíduos em locais abertos ou a disposição 
de flores em estratos superiores a vegetação, fa-
cilitando o acesso dos morcegos. Esse trabalho 
teve o objetivo de investigar como se dá a dis-
tribuição de estruturas reprodutivas em Philoso-
cereus sp. entre as porções acima e abaixo do 
estrato arbustivo, buscando testar a hipótese de 
que há uma maior quantidade de flores na porção 
situada acima do adensamento arbustivo. Para 
tanto, foram medidas as alturas de botões, flores, 
frutos verdes, maduros e abertos, e verificado se 
há relação da frequência destes com a altura do 
adensamento arbustivo. as estruturas reprodu-
tivas mais frequentemente observadas foram os 
botões florais, e as menos observadas foram os 
frutos maduros. a maior parte das flores e frutos 
ocorreu acima da altura média da copa arbustiva. 
os resultados corroboram nossa hipótese com 
mais estruturas reprodutivas ocorrendo na porção 
superior ao adensamento arbustivo, o que poderia 
indicar uma seleção de indivíduos que produzem 
flores mais acessíveis aos polinizadores.

PalaVraS-cHaVE

cactaceae, quiropterofilia, caatinga, forrageamento.
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iNTrodUção

a polinização é uma das interações ecológicas cruciais para 
a estruturação de uma comunidade (gentry 1974) e pode 
ocorrer por meio de vetores abióticos como vento ou água 

ou vetores biológicos neste caso os animais (faegri & Pijl 1979). a 
polinização por animais possui muitas vantagens, pois propicia um 
maior direcionamento no fluxo pólínico devido ao comportamento 
de visita nas flores de determinada espécie, o que possibilita o fluxo 
gênico, permitindo assim, a reprodução de plantas distantes uma 
das outras (grimaldi & Engel 2005). 

a interação entre plantas e polinizadores em uma escala evo-
lutiva têm resultado num conjunto de adaptações de ambos os 
organismos (faegri & Pijl 1979). Nas flores, esses atributos configu-
ram síndromes de polinização, otimizando essa interação (Torezan-
Silingard 2012). Entre as diversas adaptações decorrentes da co-
evolução entre plantas e animais, um processo determinante é a 
influência do comportamento de forrageio do animal em diferentes 
atributos das flores (faegri & Pijl 1979). 

Um exemplo desse caso é o padrão de voo de morcegos 
modulando a altura das flores quiropterófílas. Em ambientes com 
vegetação arbustiva densa, os morcegos precisam voar evitando 
constantemente os obstáculos, muitas vezes demonstrando uma 
preferência por voar acima do dossel desses arbustos (Kalko et al. 
1996). consequentemente, as flores de espécies quiropterófilas 
geralmente se situam na porção mais alta dessas plantas, per-
mitindo um melhor acesso por morcegos (Endress 1996).

Na caatinga, onde 13,1% das espécies de plantas são poliniza-
das por morcegos (Machado & lopes 2003), a estrutura da vege-
tação que, em alguns casos, é densamente arbustiva também pode 
impedir os morcegos de voarem livremente. isto sugere que esses 
animais tendem a voar acima da copa dos arbustos ou árvores, 
havendo uma menor frequência na visitação de flores em estratos 
inferiores por serem menos acessíveis, o que resulta numa maior 
produção de frutos em porções mais altas. 

diante do exposto, esse trabalho visa responder a seguinte 
pergunta: como se dá a distribuição de estruturas reprodutivas de 
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Pilosocereus sp., uma espécie de cactácea polinizada por morce-
gos, entre as porções acima e abaixo do estrato arbustivo? Nós 
buscamos testar a hipótese de que, nos indivíduos de Pilosocereus 
sp., há uma maior quantidade de flores na porção situada acima do 
adensamento arbustivo. 

MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi conduzido no 
Parque Nacional do catimbau que localiza-se den-
tro dos municípios de Buíque, Tupanatinga e ibi-
mirim (8º 24’ 00” e 8º 36’ 35” de latitude Sul e 37º 
09’ 30” e 37º 14’40”de longitude wg). o clima da 
região é o semiárido do tipo Bsh, com transição 
para o tropical chuvoso do tipo as’ segundo es-
cala de Köppen (SNE 2002). a pluviosidade varia 
entre 650 e 1100 mm, com maior intensidade de 
chuvas no período de março/abril até junho/julho 
(SNE 2002). a vegetação é do tipo xerófita, onde 
comumente são encontradas espécies de cactá-
ceas, sendo registradas 11 espécies desta família, 
distribuídas em cinco gêneros (Machado & lopes 
2003). o estudo foi desenvolvido em um local de 
caatinga arbustiva. Medições em 12 locais distin-
tos indicaram uma copa arbustiva com uma média 
de 2,1±0,6 m de altura.

ESPÉciE UTiliZada E SElEção dE iNdiVÍdUoS  
foi utilizada uma espécie quiropterófila do gênero 
Pilosocereus, pertencente à família cactaceae. os 
indivíduos do estudo (n=15) compunham uma 
única população e foram escolhidos de forma ar-
bitrária, sendo feito o registro naqueles que esta-
vam totalmente cercados de vegetação e apre-
sentavam-se mais acessíveis para a realização de 
medições, encontrando-se nas imediações das 
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trilhas. foi respeitada a distância mínima de 10 m 
entre uma planta e outra. Todos os indivíduos apre-
sentavam altura superior à copa arbustiva.

colETa dE dadoS  Para cada indivíduo foi regis-
trada sua própria altura e a de todas as suas es-
truturas reprodutivas, desde botões e flores, até 
frutos verdes, maduros e abertos. 

aNÁliSE doS dadoS  a fim de verificar se a 
distribuição de flores e frutos diferia nas regiões 
acima ou no adensamento arbustivo, foi realizado 
um teste t pareado, analisando todas as estru-
turas medidas juntas representando as estruturas 
reprodutivas da planta.

rESUlTadoS

No conjunto de 15 indvíduos de Pilosocereus sp., as estruturas re-
produtivas mais frequentemente observadas foram os botões flo-
rais, e as menos observadas foram os frutos maduros (figUra1). 
a altura dos indivíduos variou de 3,3 a 5,4 metros, e foi observada 
uma variação na altura das estruturas reprodutivas (TaBEla 1).

a maior parte das estruturas reprodutivas ocorreu acima da 
altura média da copa arbustiva, com registro de apenas três flores 
e quatro frutos abaixo dessa região, sendo encontrada diferença 
significativa no número de estruturas reprodutivas ocorrendo acima 
ou abaixo do adensamento arbustivo (gl = 14; p = < 0.0001 – 
figUra. 2).

diScUSSão

os dados encontrados corroboram a hipótese de que existe uma 
maior produção de estruturas reprodutivas de Pilosocereus sp. em 
porções acima do adensamento arbustivo. É possivel que este pa-
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altura (m)

indivíduo 
(n=15)

Botão
(n=41) 

flor 
aberta
(n=19) 

fruto 
verde

(n=20) 

fruto 
maduro
(n=4)

fruto 
aberto
(n=6) 

Mínimo 3,3 1,9 2 1,9 3 1,8

Máximo 5,4 4,5 4,3 4,8 5,1 4
Média e 
desvio

4,2±0,6 3,2±0,6 3,2± 0,7 3,3± 0,8 3,8± 0,9
3,1± 
0,8

TaBEla 1. altura mínima e máxima (m), média e desvio padrão de 15 indivíduos 
de Pilosocereus sp. e de suas estruturas reprodutivas ao longo da Trilha do camelo 
no Parque Nacional do catimbau, PE.

figUra 1. Número de estuturas reprodutivas observadas em 15 indivíduos de 
Pilosocereus sp. ao longo da Trilha do camelo, no Parque Nacional do catimbau, PE.

drão esteja associado a uma pressão evolutiva que selecionou indi-
víduos de Pilosocereus sp. que produziam tanto flores como frutos 
acima da copa arbustiva, facilitando o acesso pelos polinizadores. 

outra questão a ser levada em conta seria o efeito da fenologia 
reprodutiva da planta. Em alguns casos, a produção de flores pode 
obedecer um gradiente de altura no indivíduo, fazendo com que as 
flores sejam mais frequentes em determinadas alturas num dado 
período do tempo, o que demanda maiores estudos. 

Sobre a estratificação vertical, já é conhecido que as espécies 
da família cactaceae polinizadas por morcegos possuem porte mais 
alto, todavia, estas ocorrem comumente em espaços mais abertos, 
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facilitando o acesso dos morcegos às flores (Endress 1996). No 
caso deste trabalho, as cactáceas não ocorrem em áreas abertas, 
porém essa condição é compensada pelas estruturas reprodutivas 
ocorrerem em porções mais altas.

Por fim, conclui-se que a distribuição de flores e frutos em indi-
víduos de Pilosocereus sp. é diferente em porções acima e abaixo 
do adensamento arbustivo, sendo observadas mais estruturas re-
produtivas acima dessa região. isto seria um indício de seleção de 
indivíduos que produzem flores mais acessíveis aos polinizadores. 

agradEciMENToS

agradecemos aos professores Érich e Bráulio que nos auxili-
aram a desenvolver a ideia e o desenho experimental do projeto. 

agradecemos também ao monitor Zezinho pelo auxílio no campo.

figUra 2. Número de estruturas reprodutivas de Pilosocereus sp.ocorrendo acima 
ou abaixo do adensamento arbustivo na da Trilha do camelo, no Parque Nacional 
do catimbau, PE.
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rESUMo

as plantas podem apresentar variações morfológi-
cas em resposta a uma situação de estresse. 
alterações na simetria foliar têm sido apontadas 
como um bom indicador de resposta ao estresse 
ambiental. Na caatinga, a água é um recurso limi-
tante que está distribuído de modo desigual nas 
diferentes áreas, e as plantas podem desenvolver 
variações morfológicas em resposta a essas vari-
ações abióticas. o presente estudo objetivou aver-
iguar se espécies de Euphorbiaceae respondem a 
esse estresse relacionado às diferentes condições 
que ocorrem em ambientes de topo e vale. Para 
isso, foi medido o Índice de assimetria flutuante 
(iaf) para Jatropha mutabilis, Croton argyrophyllus 
e Cnidoscolus urens , euforbiáceas representativas 
da caatinga. a comparação do iaf mostrou difer-
entes padrões entre os dois ambientes analisados 
para indivíduos da mesma espécie, sendo que as 
espécies J. mutabilis e C. urens apresentaram pa-
drões de simetria foliar similares para topo e vale, 
enquanto C. argyrophyllus apresentou diferença na 
simetria quando comparados os dois ambientes. o 
iaf do C. argyrophyllus para o ambiente de vale foi 
0,03±0,02 e para o ambiente de topo morro foi 
0,06±0,01. com isso, é possível afirmar que as 
espécies de plantas estudadas apresentam sen-
sibilidade peculiar em resposta a diferentes níveis 
de estresse ambiental expressa na forma foliar.

PalaVraS-cHaVE

assimetria flutuante, estresse ambiental, iaf, 
Euphorbiaceae, ParNa catimbau.
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iNTrodUção

a estabilidade no processo de desenvolvimento de um organ-
ismo se refere a sua habilidade de permanecer com o mes-
mo fenótipo sob condições ambientais particulares (Moller & 

Shykoff 1999). o estresse ambiental reduz essa estabilidade no de-
senvolvimento das plantas, promovendo desvios do fenótipo ótimo 
e variações nas métricas morfológicas (wise &abrahamson 2005).

a assimetria flutuante (af) é uma métrica morfológica da es-
tabilidade no desenvolvimento, representando o desvio aleatório 
da simetria bilateral em uma característica normalmente simétrica 
bilateralmente (Bjorkstein et al. 2000) em resposta a fatores ambi-
entais (condições climáticas, poluição, salinidade), bióticos (com-
petição, predação, herbivoria) e genéticos (mutação, hibridização) 
(Moller & Shykoff 1999, Hódar 2002). a af é considerada um indi-
cador sensível do desempenho de desenvolvimento dos organis-
mos em seus ambientes e de como eles são capazes de responder 
a variações de fatores ambientais ou genéticos (Palmer & Strobeck 
2001). É recorrente o uso da assimetria flutuante como um fator de 
resposta ao estresse sofrido por espécies vegetais de ampla dis-
tribuição dentro de um mesmo gradiente geográfico (Hódar 2002).

as caatingas brasileiras formam um mosaico de florestas trop-
icais sazonalmente secas e de vegetação arbustiva (Pennington et 
al. 2006). comparada a outros ecossistemas brasileiros, a caatinga 
apresenta características ambientais extremas e, devido a isso, as 
espécies deste ecossistema tendem a experimentar uma marcante 
variação morfológica sob essas condições ambientais. Em escala 
maior, as respostas ecofisiológicas das plantas, em seu conjunto, 
modulam a dinâmica das populações e marcam as paisagens veg-
etacionais, como ocorre para a caatinga (Silva et al. 2004).

desse modo, seria esperado que espécies vegetais da caatinga 
respondessem a diferentes condições de estresse com modifi-
cações morfológicas em determinadas estruturas. Prevemos que 
indivíduos de vale (ambiente menos estressante) apresentassem 
um menor índice de assimetria flutuante (iaf) foliar em relação a 
indivíduos de topo de morro (ambiente mais estressante), devido à 
soma de fatores estressantes (hídrico+outras condições) propor-
cionados por esta última área.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi realizado no 
Parque Nacional do catimbau (8o 24’ 00”, 8o 
36’ 35” S e 37o09’30” e 37o14’40” o) na região 
Nordeste do Brasil no Estado do Pernambuco. 
o Parque abrange uma área de 62 mil hectares 
entre os municípios de Buíque, Tupanatinga 
e ibimirim. o clima predominante na região é 
o semiárido do tipo Bsh com transição para o 
tropical chuvoso, do tipo as’ segundo escala 
de Köppen. a precipitação pluviométrica 
anual varia na região de 650 a 1100 mm, com 
grande irregularidade no regime interanual. a 
temperatura média anual oscila em torno dos 23o 

c e o mês de temperatura mais baixa é julho, 
com valores equivalentes a 21o c, enquanto 
dezembro, com temperatura média de 25o c, é o 
mês mais quente (SNE 2002).

Essa relação de baixa e irregular precipitação 
pluviométrica somada à constância de tempera-
turas elevadas resulta em alta demanda evapora-
tiva. a vegetação é bastante diversificada, devido 
à interação do clima com outros fatores como 
solo, relevo, altitude e processos geológicos (SNE 
2002).

o ParNa catimbau apresenta relevo montan-
hoso, sendo possível distinguir regiões de vale e 
topo, com altitude variando de 708 a 1100m. o 
topo é formado por afloramentos de rochas areníti-
cas com pouco acúmulo de solo e de água. Na 
base desses morros, formam-se os vales, onde 
o arrasto de solos com matéria orgânica das en-
costas e o acúmulo de umidade propiciam a insta-
lação de uma área menos estressante na caatinga. 
assim, diante dessas duas condições, considerou-
se o vale como ambiente de menor estresse e o 
topo como condição de maior estresse. 
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ESPÉciES ESTUdadaS  Para medir a resposta ao 
estresse associado às condições de vale e topo 
de morro no ParNa catimbau, foram realizadas 
medidas de af em três espécies vegetais de Eu-
phorbiaceae: Croton argyrophyllus, conhecida pop-
ularmente por marmeleiro prateado, Jatropha mu-
tabilis (pinhão) e o Cnidoscolus urens (cansanção). 

Euphorbiaceae é a segunda família mais repre-
sentativa da caatinga (andrade et al. 2009) e isso 
justificou a escolha do grupo para aplicação desse 
estudo.

colETa dE dadoS  a coleta do material vegetal foi 
realizada em dois diferentes ambientes de morro: 
vale, com altitude de 754 m, e topo, com altitude 
de 835 m. foram amostrados em cada ambiente 
seis indivíduos de C. argyrophyllus, dez de J. mu-
tabilis e sete de Cnidoscolu urens, totalizando 36 
indivíduos. foram coletadas cinco folhas de cada 
indivíduo no segundo terço de cada copa e ac-
ondicionadas em sacos de papel etiquetados. Para 
quantificar a assimetria flutuante de cada folha, foi 
medido o comprimento do lado direito e esquerdo 
a partir da nervura central até a margem do limbo 
utilizando paquímetro de precisão 0,01mm.

a assimetria absoluta (aB) da folha é o valor do 
módulo da diferença entre lado direito (d) e lado 
esquerdo (E) da folha (AB = |D − E|), partindo 
da nervura central. a partir desse valor absoluto, 
foi estimado o Índice de assimetria flutuante 
(iaf), permitindo a correção do fato da assimetria 
foliar estar relacionada com o tamanho natural da 
folha. assim, foi possível calcular o iaf segundo 
cornelissen & Stiling (2005):
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onde, d corresponde à medida do lado direito, E é 
a medida do lado esquerdo e N é o numero total de 
folhas por indivíduo.

aNÁliSE dE dadoS  Para testar a hipótese de 
que vale e topo proporcionam diferentes condições 
de estresse às plantas da caatinga e que elas 
respondem a essas diferenças com aumento de 
iaf foliar, foi realizado aNoVa fatorial seguida 
pelo teste Tukey. as análises foram realizadas nos 
programas SigmaPlot 11.0 e Statistica 7.0.

rESUlTadoS 

aSSiMETria flUTUaNTE doS iNdiVÍdUoS EM 
difErENTES aMBiENTES  as espécies apresenta-
ram diferentes padrões de af, mesmo pertencendo 
à mesma família. o valor de iaf não foi diferente 
entre os ambientes de vale e topo de morro e vale 
(TaBEla 1). Entretanto, quando as espécies são 
comparadas separadamente nos dois ambientes, 
o marmeleiro prateado foi a única que mostrou 
diferenças entre vale e topo, apresentando maior 
iaf no topo (TaBEla 2, figUra 1). 
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figUra 1: Média do Índice de assimetria flutuante (iaf) para três espécies de 
Euphorbiaceae em ambientes de vale e topo em uma área de caatinga no Parque 
Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco. as barras representam o erro padrão. 
o asterisco indica a diferença entre os ambientes (fgl=1= 6,61, p-valor = 0,027) 

 
 SQ gl SM f p-valor

intercepto 0.273044 1 0.273044 259.8935 0.00

ambiente 0.001776 1 0.001776 1.6904 0.20

Espécie 0.021142 2 0.010571 10.0618 0.0002*

ambiente*espécie 0.002034 2 0.001017 0.9680 0.04*

Erro 0.042024 40 0.001051   

TaBEla 1: Efeito do ambiente no Índice de assimetria flutuante (iaf) em folhas 
de marmeleiro prateado (croton argyrophyllus), pinhão (Jatropha mutabilis) e 
cansanção (cnidoscolus urens) em ambiente de topo e vale em uma área de 
caatinga do Parque Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco.

ESPÉciES
aMBiENTES

Vale Topo

Croton argyrophyllus 0.03±0.02 0.06±0.01

Jatropha mutabilis 0.10±0.05 0.10±0.04

Cnidoscolus urens 0.06±0.02 0.06±0.02

TaBEla 2: Valores de média e desvio padrão do Índice de assimetria flutuante em 
folhas de marmeleiro prateado (croton argyrophyllus), pinhão (Jatropha mutabilis) 
e cansanção (cnidoscolus urens) em ambiente de vale e topo de morro em uma 
área de catinga do Parque Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco.
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diScUSSão

a comparação do iaf para as espécies apresentou diferentes pa-
drões entre os ambientes, demonstrando ser um comportamento 
espécie-específico. o pinhão (J. mutabilis) e o cansanção (C. urens) 
não apresentaram variação expressiva no iaf entre os ambientes 
de vale e topo. Já o marmeleiro-prateado (C. argyrophyllus) apre-
sentou diferença de iaf entre os ambientes, sendo um indício de 
resposta morfológica a uma condição ambiental mais estressante. 
Segundo Taiz & Zeiger (2002), diante de diferentes condições de 
estresse ambiental, as plantas podem sofrer adaptações e acli-
matações resultantes de eventos integrados ocorridos em todos 
os níveis de organização, tanto ao nível anatômico e morfológico 
quanto celular, bioquímico e molecular.

as espécies de euforbiáceas estudadas apresentaram sensibili-
dade diferenciada para os diferentes ambientes estudados. os da-
dos de iaf para o pinhão e o cansanção vão de encontro aos dados 
de oliveira et al. (2010), que em um trabalho similar compararam 
a resposta de C.quercifolius a diferentes condições de estresse 
(ambiente restritivo e herbivoria), não observando diferença no iaf 
foliar. 

os dados apresentados aqui sugerem que o iaf foliar do marme-
leiro prateado (C. argyrophyllus) pode ser utilizado como indicador 
de estresse ambiental dessa espécie na caatinga. outro fator que 
deve ser considerado é a capacidade que as espécies de Euphorbi-
aceae têm de se desenvolver em diferentes ambientes, sendo car-
acterizadas como pioneiras, já que possuem uma maior facilidade 
de adaptação a ambientes estressantes (araújo et al. 2006). 

com isso, constatamos que representantes de euforbiácea da 
caatinga não respondem de maneira semelhante a um padrão de 
iaf foliar para os ambientes de vale e topo de morro, não sendo 
esse índice um forte indício de condições ambientais estressantes 
para toda a família Euphorbiaceae.
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rESUMo

a facilitação é uma interação positiva entre plan-
tas, espécies facilitadoras criam microambientes, 
sendo capazes de manter e aumentar a riqueza de 
espécies mais sensíveis. características das espé-
cies e dos ambientes que elas ocorrem interferem 
bastante nesta interação. grupos funcionais, como 
as decíduas e perenes devem atuar de maneira 
distinta no recrutamento de plântulas. Para re-
sponder qual grupo funcional é melhor facilitador 
foi utilizado um modelo com quatro espécies (duas 
perenes e duas decíduas). foram contadas e iden-
tificadas as plântulas (≤ 50 cm) que estavam sob 
a copa dos indivíduos das espécies. Para obtenção 
dos dados foi feito um diagrama de Veen, curva de 
rarefação e uma partição aditiva de diversidade.  
foi encontrado que não há diferença na riqueza de 
plântulas sob a copa das espécies de árvores dos 
diferentes grupos funcionais. aproximadamente 
50% das espécies das comunidades é compar-
tilhada, fazendo com que haja baixa taxa de sub-
stituição. Entretanto, é possível, como indicado 
pela riqueza menor do que esperado pelo acaso 
na maioria das escalas, que algum efeito não con-
trolado pelo estudo. a radiação solar direta pode 
não ser, portanto, o único fator de estresse para o 
recrutamento de plântulas nessas áreas.

PalaVraS-cHaVE 
facilitação, grupos funcionais, recrutamento.
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iNTrodUção

as plantas interagem entre si e os resultados destas inter-
ações podem ser positivos ou negativos para seu desenvolvi-
mento. Entre estas interações positivas está a facilitação. as 

espécies facilitadoras têm um papel chave na regeneração natu-
ral das comunidades vegetais, pois contribuem para a alteração 
do microambiente através do sombreamento, da alteração em 
pequena escala da composição e umidade do solo e da atração de 
animais dispersores, o que favorece a germinação e o estabeleci-
mento de plântulas. Estudos em vários ecossistemas sugerem que 
algumas espécies facilitadoras são capazes de aumentar e manter 
a riqueza de espécies mais sensíveis (King 2008; Padilla & Pugnaire 
2006; Bruno et al. 2003).

 Entretanto, não são todas as plantas que são facilitadoras, isto 
depende de características específicas das espécies, como o ta-
manho da copa e sua deciduidade. Quanto a deciduidade as plantas 
podem ser classificadas em dois grupos as perenes e as decíduas. 
as perenes permanecem com folhas, havendo sempre renovação 
foliar, possibilitando que independentemente da estação produzam 
sombra e as decíduas, são plantas que perdem quase todas as fol-
has em uma estação, tendo uma determinada época em que a área 
sob a sua copa é exposta ao sol (Barbosa et al. 2003). a diferença 
destes grupos deve influenciar no potencial das espécies de serem 
facilitadoras, pois os microhabitats que são criados diferem devido 
ao sombreamento, selecionando espécies com diferentes exigên-
cias e estratégias de colonização.

a importância da facilitação varia de acordo com os ambientes. 
Quanto mais restritivo este for, maior a importância desta interação 
(Bruno et al. 2003). Sabendo que a caatinga é um ambiente muito 
restritivo e estressante para o desenvolvimento vegetal, devido à 
alta incidência de luz solar e baixa pluviosidade (média de 900mm), 
espera-se que a facilitação ocorra com freqüência nesta vegetação. 
Partindo do pressuposto que plantas que produzem sombra fun-
cionam como facilitadoras neste ecossistema fez-se a seguinte 
pergunta: Qual grupo funcional é melhor facilitador? Espera-se 
que a riqueza e abundância de plântulas sob a copa das espécies 
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decíduas sejam menores e que haja grande substituição de espé-
cies entre os microhabitats dos dois grupos funcionais, ocasionado 
pela diferença na qualidade do microhabitat. 

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi realizado no Parque 
Nacional do catimbau (8º24’00” e 8º36’35”S e 
37º09’30” e 37º14’40”w), uma Unidade de con-
servação federal criada em 2002 (Siqueira 2006). 
a região é caracterizada pela altitude elevada 
(800-1000 m), baixa pluviosidade, com cerca de 
500mm/ano concentrados em poucos meses e a 
vegetação típica de caatinga (Prado 2003). a área 
específica do estudo foi à região da Trilha das Tor-
res, caracterizada por presença de solo arenoso 
e vegetação arbustivo-arbórea, com árvores es-
paçadas.

colETa doS dadoS  foram escolhidas qua-
tro espécies, Commiphora leptophloeos (Mart.)
J.B.gillett., Poincianella microphylla (Mart.ex 
g.don) l.P. Queiroz, Libidibia ferrea (Mart. Ex Tull.) 
l.P. Queiroz, Ziziphus joazeiro Mart., das quais as 
duas primeiras eram decíduas e as outras duas 
perenifólias, respectivamente (i.r. leal, comu-
nicação pessoal; Santos et al. 2009, Barbosa et 
al. 2003). cada espécie teve três indivíduos como 
réplica, foram utilizados os seguintes critérios de 
escolhas: (1) possuir copa com diâmetro entre 3 
e 5 metros, (2) apresentar uma distância mínima 
de 5m de outra copa e (3) não está próxima de es-
pécies alelopáticas. Sob a copa de cada indivíduo 
foram dispostas quatro parcelas de 1m², distan-
ciadas 1 metro do caule e cerca de 2m entre si. o 
tratamento controle foi feito em uma área aberta, 
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distanciada pelo menos 20m de qualquer copa. 
Em cada parcela foram amostradas as plântulas 
de espécies lenhosas. foram consideradas plântu-
las os indivíduos que tinham até 50 cm de altura. 
as plântulas foram identificadas até o menor nível 
taxonômico possível.

análises de dados  as morfoespécies coleta-
das foram classificadas quanto à abundância em 
cada tratamento, e a partir desses dados foram 
construídos (a) um diagrama de Venn e (b) curvas 
de rarefação, para avaliar respectivamente o com-
partilhamento de espécies e a diferença na riqueza 
entre os tratamentos. as curvas de rarefação 
foram feitas utilizando o pacote Vegan em rgui 
(disponível em http://r-project.org acesso em: 
10/05/13), com 1000 aleatorizações, conforme 
descrito por Hurlbert (1971), e calculadas com in-
tervalos de confiança de 95%. as riquezas foram 
consideradas iguais quando houve sobreposição 
dos intervalos de confiança. adicionalmente foi 
feita uma partição aditiva de diversidade (Veech et 
al. 2002), para avaliar se a distribuição da riqueza 
é ao acaso ou a interação representava um fator 
determinístico e se existe substituição de espé-
cies entre os grupos funcionais. a análise foi feita 
em três escalas de observação: espécie, grupo 
funcional e amostragem total. o nível de espécie 
foi incluído para evitar que o resultado encontrado 
devesse a especificidades das espécies escolhi-
das. as escalas estão representadas na figUra 1.

rESUlTadoS

foram encontradas 1.011 plântulas, distribuídas em 25 morfoes-
pécies (TaBEla 1), com aproximadamente 90% dos indivíduos 
concentrados em cinco morfoespécies: Herissantia sp., fabaceae 
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sp. 5, fabaceae sp. 2, Euphorbiaceae sp. 1 e fabaceae sp. 4. 20% 
das morfoespécies estavam presentes em todos os habitats, 32% 
são exclusivas de plantas perenes e 12% exclusivas das espécies 
decíduas.

a riqueza e o número de espécies compartilhadas entre os 
tratamentos estão representados no diagrama de Venn (figUra  2). 
os resultados demonstram que sob a copa de espécies perenes foi 
encontrado o maior número de morfoespécies, mas que 12 dessas 
espécies ocorrem também sob plantas decíduas.

as curvas de rarefação mostraram grande similaridade entre as 
riquezas das comunidades sob plantas decíduas e perenes, mas a 
partir de 25 indivíduos essas comunidades começaram a se diferen-
ciar, como pode ser visto na curva (figUra 3). através da partição 
aditiva de diversidade (TaBEla 2) foi observado que não existe sig-
nificativa substituição de espécies entre os grupos funcionais (beta. 
2, p=0.321) e que a riqueza não é diferente do que seria esperado 
pelo acaso (alpha.2, p=0.320). 

figUra 1. Escalas de análise da partição aditiva de diversidade. alpha(α) = 
riqueza local, gamma(γ) = riqueza regional; beta(β) = diferença entre a riqueza 
regional e a local, com α+β=γ (Veech et al., 2002).
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Morfo família Espécie Nome 
popular N N

controle
N 

decídua
N 

Perene

1 Malvaceae Herissantia 
sp. 778 172 211 395

2 fabaceae sp 5 51 46 3 2

3 fabaceae sp 2 39 3 1 35

4 Euphorbiaceae sp 1 24 6 18 0

5 fabaceae sp 4 20 0 18 2

6 fabaceae Poincianella 
microphylla catingueira 16 0 15 1

7 Boraginaceae Tournefortia 
salzmannii 13 1 1 11

8 Euphorbiaceae Croton sp. 12 0 6 6

9 rhamnaceae Ziziphus 
joazeiro Juazeiro 11 0 2 9

10 fabaceae Senna sp. 9 0 6 3

11 fabaceae sp 3 7 0 6 1

12 indeterminada 6 0 6 0

13 indeterminada 6 0 6 0

14 indeterminada 5 1 3 1

15 indeterminada 3 0 2 1

16 Boraginaceae Varronia 
curassavica 2 0 0 2

17 indeterminada 1 0 1 0

18 apocynaceae Allamanda 
blanchetti 1 1 0 0

19 indeterminada 1 0 0 1

20 indeterminada 1 0 0 1

21 fabaceae sp 6 1 0 0 1

22 indeterminada 1 0 0 1

23 cactaceae Tacinga 
inamoena Palmatora 1 0 0 1

24 cactaceae Pilosocereus 
sp. facheiro 1 0 0 1

25 cactaceae Cereus 
jamacaru Mandacaru 1 0 0 1

Total 230 305 476

TaBEla1. lista de Morfoespécies com respectivas abundâncias e categorias 
taxonômicas. N = número de indivíduos.



271

figUra 2. diagrama de Venn representando o número total de morfoespécies 
exclusivas e compartilhadas entre os dois grupos funcionais e o controle.

figUra 3. curvas de rarefação com 1000 aleatorizações (± 95% i.c.) para os 
três tratamentos (perene, decídua e controle). observa-se a sobreposição dos 
intervalos de confiança entre os tratamentos com algum nível de sombreamento 
(perenes e decíduas), contrastando com a diferença entre eles e o controle.
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as espécies mais tolerantes a seca se estabelecem em qualquer 
um dos microambientes, inclusive sob condições de extrema ra-
diação. isso foi confirmado para uma espécie (Morfo1, Herissan-
tia sp.; J. lima, comunicação pessoal), a espécie mais abundante 
em todos os ambientes (Tab.1). fica claro pela baixa substituição 
de espécies, em quase todos os níveis (Tabela 2; beta.2, beta.3 e 
beta.4), que as espécies que ocorrem sob plantas decíduas são 
espécies mais tolerantes a seca, que constituem um subgrupo das 
que ocorrem sob as perenes. a riqueza de espécies em todas as es-
calas, exceto a de grupos funcionais, foi mais baixa do que seria es-
perado pelo acaso (Tabela 2; alpha.1, alpha.2, alpha.3), logo existe 
algum fator determinando a redução do número de espécies nas 
amostras e concentrando a riqueza em algumas poucas amostras.

apesar da literatura sugerir que a constância de sombreamento 
fornecida pelas plantas perenes tem efeito suficiente sobre o micro-
clima e a seleção de espécies pela melhor qualidade do microhabi-
tat (Brooker et al. 2009, King 2008, Padilla & Pugnaire 2006, Bruno 
et al. 2003,)foi observado que as espécies exclusivas das perenes 
pertencem a famílias bem comuns na caatinga e bem adaptadas as 
condições do ambiente de plena luminosidade, como as cactáceas. 

Estatística z Média 2.5% 50% 97.5% p

alpha.1 11.750 -3.063 13.459 12.250 13.500 14.500 0.007*

alpha.2 18.000 -1.311 18.86 17.500 19.0000 20.0000 0.320

gamma 24.000 0.000 24.000 24.000 24.000 24.000 1.000

beta.1 6.250 1.329 5.401 4.000 5.500 6.750 0.229

beta.2 6.000 1.311 5.140 4.000 5.000 6.500 0.321

TaBEla 2. Partição aditiva de diversidade em 3 escalas de análise: espécie, grupo 
funcional e amostragem total, com 1000 simulações e baseada em riqueza. o 
controle não foi incluído para observar a diferença entre grupos funcionais. 
alpha(α) = riqueza local, gamma(γ) = riqueza regional; Beta(β) = diferença 
entre a riqueza regional e a local, com α+β=γ (Veech et al., 2002). as escalas 
estão representadas na figura 1.
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a diferença entre as curvas de rarefação dos grupos funcionais e 
a curva de controle mostra que o sombreamento é um importante 
fator na riqueza da comunidade de plântulas. Uma vez que a riqueza 
de espécies é maior sob a copa das espécies perenes e que há uma 
tendência a aumentar, pois a curva ainda não atingiu o platô.

Entretanto, é possível, como indicado pela riqueza menor do 
que esperado pelo acaso na maioria das escalas, que os resultados 
tenham sido influenciados pelo fato de duas das espécies escolhi-
das (Commiphora leptophloeos e Ziziphus joazeiro) possuírem efeito 
alelopático (f. f. a. Siqueira comunicação pessoal). ou que algum 
efeito não controlado pelo estudo esteja influenciando essas co-
munidades. a radiação solar direta pode não ser, portanto, o único 
fator de estresse determinando o recrutamento de plântulas nessas 
áreas. 
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rESUMo

o objetivo deste trabalho foi testar a hipótese 
de que há uma competição pelos recursos das 
sementes de Syagrus coronata entre roedores 
e bruquídeos predadores. Para tal, cinco tocas 
de roedores foram observadas nos afloramentos 
rochosos e em cada um dos abrigos, 100 sementes 
predadas por estes animais foram coletadas. o 
mesmo foi realizado sob a copa de cinco indivíduos 
de Syagrus coronata ao longo do transecto percor-
rido. Nos resultados não foi observada diferença 
de tamanho das sementes consumidas pelos dois 
predadores (média ± Sd de 1.45cm ± 0.17 de 
roedores e de 1.46cm ± 0.18 de bruquídeos). 
Porém, sementes predadas com marcas de am-
bos predadores são significantemente maiores 
que as predadas por apenas um deles (média 
de 1.65 cm). No entanto esta situação foi rara e 
encontrada em apenas 19 sementes das quase 
1000 sementes amostradas. a tendência de con-
sumo das sementes de tamanho maior por ambos 
predadores pode sugerir que quando a reserva 
energética fornecida pela semente é grande, os 
roedores não as desprezam ainda que já tenham 
sido infestadas por bruquídeos. além disso, há 
evidências de que os roedores também onsomem 
as larvas de bruquídeos como fonte complementar 
de alimento. 

PalaVraS-cHaVE

compartilhamento, nicho, recursos
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iNTrodUção

a competição é uma interação ecológica que regula o equilíbrio 
entre populações. duas espécies competidoras que ocupam 
o mesmo nicho tendem a diferenciar-se utilizando diversas 

estratégias sendo uma delas a partição de recurso (Towsend et 
al. 2006). a disponibilidade de alimento para animais capazes de 
explorá-lo favorece a competição entre diversos grupos de preda-
dores, em contrapartida gera uma perda de sementes por predação 
antes e depois do amadurecimento dessas (Nogueira & arruda 
2006).

Syagrus coronata (Mart.) Becc. (popularmente conhecida como 
licuri ou ouricuri) é uma palmeira comum em formações vegeta-
cionais como a caatinga. a síndrome de dispersão verificada para 
o licurizeiro corresponde à zoocoria, sendo realizada tanto pela 
contribuição de animais da fauna silvestre (tais como os roedores), 
como por animais domésticos, como caprinos e ovinos, que for-
rageiam nas áreas de ocorrência da palmeira (rocha 2009). Seus 
frutos e sementes geralmente caem abaixo da copa da árvore e 
representam uma rica fonte nutricional, podendo ser predados por 
roedores e insetos, sendo a atuação desse último ocorrente na sua 
fase larval. Tanto a fase larval de besouros bruquídeos quanto roe-
dores necessitam de grandes reservas nutricionais, sendo o primei-
ro para completar o seu ciclo de vida e o último em virtude do seu 
metabolismo. 

considerando que essas espécies podem competir por esse re-
curso, é provável que exista uma estratégia para evitar competição, 
sendo as sementes maiores escolhidas pelos roedores por conta 
do custo-benefício. Por outro lado, as sementes menores podem 
ser preferidas pelos bruquídeos por não serem preferência dos roe-
dores e conferindo a esses insetos uma estratégia de sobrevivên-
cia, pois estes poderiam ser consumidos acidentalmente junto às 
sementes. diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi verificar 
como se dá a seleção de tamanho de frutos de S. coronada entre 
as larvas dos besouros dos bruquídeos e os roedores predadores 
de sementes. 
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi elaborado no 
Parque Nacional do catimbau, Trilha do camelo 
(8°23’53.8” S, 37°14’51.3” o). Esta área caracteri-
za-se por apresentar vegetação típica de caatinga, 
com porte arbóreo-arbustivo, vários exemplares 
de S. coronata e diversos afloramentos rochosos 
propícios ao abrigo de animais. 

ModElo dE ESTUdo  Syagrus coronata (Mart.) 
Becc. é uma palmeira popularmente conhecida 
como ouricuri ou licuri, restrita ao Nordeste bra-
sileiro e bem representada em áreas de caat-
inga (Medeiros-costa 2002). além do interesse 
econômico para humanos, esta espécie serve 
de alimento para várias espécies da fauna silves-
tre, que consomem suas folhas, polpa dos frutos 
(canídeos) e sementes (roedores de pequeno e 
médio porte, psitacídeos, larvas de insetos, etc.). 
Seus frutos possuem alto valor energético e en-
quanto verdes, apresentam o endosperma líquido, 
que se torna sólido no processo de amadureci-
mento, dando origem à amêndoa (crepaldi et al. 
2001). deve- se ressaltar a extrema importância 
dessa palmeira como fonte de alimento para a 
fauna nos ecossistemas em que se desenvolve, 
devido a sua capacidade de produção contínua 
de recursos e sua frutificação ocorrer mesmo em 
períodos severos de escassez de chuvas (rocha 
2009).

colETa dE dadoS  cinco tocas de roedores 
foram observadas nos afloramentos rochosos e em 
cada um dos abrigos 100 sementes predadas por 
estes animais foram coletadas. Também ao longo 
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do transecto foram coletadas mais 100 sementes 
encontradas sob a copa de cinco indivíduos de S. 
coronata distante entre si por pelo menos 50m 
(totalizando 500 sementes).

Para avaliar se existe preferência pelo tamanho 
das sementes consumidas e intactas foram me-
didos os diâmetros de todas as amostras coleta-
das e estas foram classificadas quanto ao tipo de 
predação (por roedor, por bruquídeo, por ambos ou 
intacta) e quanto à presença de fibras remanes-
centes do mesocarpo dos frutos (figUra 1). 

aNÁliSE dE dadoS  foram realizados três 
testes não-paramétricos de Kolmogorov-Smirnov 
para testar: (1) se havia sobreposição no tamanho 
do recurso utilizado pelos dois predadores, (2) 
se havia uma preferência geral por tamanhos 
específicos, comparando sementes intactas e 
predadas e (3) se havia seletividade do roedor 
quanto ao tamanho da semente levada para a 
toca, comparando as sementes encontradas 
sob S. coronata e nas tocas. como o número de 
sementes predadas por ambos foi muito baixo, foi 
utilizada uma aNoVa para verificar se há diferença 
entre o diâmetro destas e o das sementes 
predadas por um único animal.

rESUlTadoS

No total foram coletadas 988 sementes, dentre as quais 24,6% 
foram predadas por bruquídeos, 38,7% por roedores, 1,9% por am-
bos e 34,7% foram encontradas intactas (TaBEla 1 e TaBEla 2). 

Não foi observada partição de recursos entre os predadores das 
sementes, nem seletividade do roedor no diâmetro das sementes 
levadas para as tocas e também não foi constatada preferência 
de ambos predadores por sementes maiores (Kolmogorov-
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PrEdador N MÉdia ± (dESVio Padrão) MÍNiMo – 
MÁXiMo

Bruquídeo 243 1.46 (0.18) 0.70 - 
1.80

roedor 383 1.45 (0.17) 1.00 - 
1.90

ambos 19 1.65 (0.22) 1.20 - 
2.00

intacta 343 1.43 (0.18) 0.60 - 
1.80

TaBEla 1: Parâmetros das amostras de sementes coletadas de acordo com o 
predador.

figUra. 1: Sementes de Syagrus coronata (Mart.) Becc. a. Predadas por roedores, 
B. Predadadas por bruquídeos, c. Sem predação e sem fibras remanescentes do 
pericarpo do fruto, d. Sem predação e com fibras. 

Smirnov, p>0.10 para todas as análises; figUra 2a e figUra 
2b). o diâmetro das sementes predadas por roedores e bruquídeos 
simultaneamente foi maior do que o das predadas por um deles 
individualmente (f2, 642=11.537, p<0.001; figUra 2a).
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local N MÉdia ± (dESVio Padrão) MÍNiMo – MÁXiMo

Toca 497 1.45 (1.00) 2.00 - 0.18

Planta 491 1.45 (0.60) 1.80 - 0.18

Total 988 1.45 (0.60) 2.00 - 0.18

TaBEla 2: Parâmetros das amostras de sementes coletadas de acordo com o 
local.

figUra 2: Histograma de frequências das observações de diâmetro das sementes 
para bruquídeos e roedores. a sobreposição das curvas mostra a ausência de 
divisão do tamanho do recurso entre eles.
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foi possível observar que a competição entre os roedores e 
bruquídeos predadores de sementes de S. coronata não gerou 
separação de nicho. isso pode ser devido a esse recurso alimentar 
não ser limitante para nenhum dos predadores, já que S. coronata 
é abundante e bem distribuída na área de estudo, fazendo com que 
não haja intensa competição entre eles por essa fonte nutricional. 
Também não foram encontradas evidências de seletividade do roe-
dor em relação às sementes levadas à toca. Entretanto, foi possível 
visualizar que o roedor não consome todas as sementes que reser-
va em sua toca e que utiliza o remanescente do mesocarpo do fruto 
como palha para forrar seu abrigo. dessa forma, o armazenamento 
de sementes independente do tamanho pode lhe ser útil.

foi possível observar que sementes consumidas por roedores 
e bruquídeos simultaneamente são maiores, porém a baixa ocor-
rência de sementes predadas por ambos os animais permite inferir 
que os roedores evitam o consumo das que foram previamente 
infestadas pelos bruquídeos. o tamanho maior de sementes con-
sumidas por ambos predadores pode implicar que quando a reser-
va energética fornecida pela semente é grande, os roedores não 
as desprezam ainda que já tenham sido infestadas. No entanto, 
bruquídeos são palatáveis, inclusive sendo ingeridos por humanos 
(rocha 2009), e a escolha do roedor pode se dever a uma possível 
redução da reserva energética da semente associada à presença 
do coleóptero. 

Por outro lado, o número de sementes predadas por ambos os 
tipos de predadores pode ter sido subestimado, uma vez que as 
marcas deixadas pelos besouros no endocarpo podem ter sido re-
movidas pelos roedores quando estes predaram as sementes. Sil-
vius (2002) demonstrou que cutias e esquilos consomem sementes 
de palmeiras infestadas por besouros. Já Pires (2006) menciona 
que sinais de infestações por invertebrados ou patógenos diminuem 
a atratividade dos roedores. o que não se sabe ainda é se esses 
mamíferos consomem propositalmente as larvas ou se as mesmas 
são ingeridas acidentalmente junto com porções do endosperma. 
de qualquer forma, ao final da estação de frutificação - onde a maio-
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ria das sementes encontradas sob as plantas-mãe estão infestadas 
por besouros (Silvius, 2002) - o consumo das larvas por roedores 
estocadores que se alimentam das sementes encontradas nesse 
local é praticamente inevitável. 
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rESUMo 

Tillandsia recurvata l. é uma epífita que mantém uma 
relação comensal com seu forófito, no entanto, foram reg-
istrados casos no qual a espécie causou efeitos negativos 
no mesmo. o principal efeito seria a competição por luz, 
embora seja sugerida a inibição de crescimento e danos 
físicos como a quebra de folhas e rachadura em ramos 
caulinares. a espécie está presente em grande abundân-
cia no Parque Nacional do catimbau, Buíque, PE. assim, 
o objetivo deste estudo foi avaliar se existe efeito de T. 
recurvata sobre Schinopsis brasiliensis Engl. (braúna).  
Era esperado um efeito negativo, através da diminuição 
da biomassa (nº de folhas/cm de ramo caulinar). foram 
amostrados 27 indivíduos de S. brasiliensis, sendo cole-
tado um ramo caulinar de cada. Para cada ramo caulinar 
foi medido o comprimento, maior perímetro, número de 
folhas e biomassa de T. recurvata. a relação entre a epífita 
e a planta hospedeira foi testada através de um modelo de 
regressão múltipla no qual foi adicionado a variável “pe-
rímetro do ramo caulinar” para controlar a variação causa-
da pela idade do ramo caulinar. Não houve relação entre o 
número de folhas e a biomassa de T. recurvata, sendo que 
a variação encontrada foi explicada apenas pelo perímetro 
do ramo caulinar (r²ajustado= 0.2; g.l.=2,24; p=0,026). 
Este resultado demonstra que a luminosidade provavel-
mente não é um fator limitante para S. brasiliensis na 
caatinga, dado que esta árvore é alta e geralmente se 
sobrepõe a linha da vegetação na área de estudo. É impor-
tante avaliar se árvores de menor porte responderão da 
mesma maneira, não sofrendo impacto com a presença 
da epífita.

PalaVraS cHaVE

comensalismo, bromélias, braúna, competição por luz.
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iNTrodUção

o epifistismo ocorre em florestas tropicais como uma estra-
tégia adaptativa que possibilita aos organismos o acesso à 
luz e reduz a competição por locais de germinação (Janzen 

1980). as espécies que apresentam este hábito tem uma série de 
restrições relacionadas ao clima, tipo de substrato e mecanismos 
para fixar-se no hospedeiro (Benzing 1990).  as epífitas podem ocu-
par diferentes tipos de substratos como troncos de árvores, rochas, 
solo, e até mesmo fios elétricos (Souza & lorenzi 2005). 

a relação das epífitas com suas plantas hospedeiras é geral-
mente descrita como uma relação comensal (coley & Kursar 1996). 
No entanto, efeitos negativos causados por epífitas têm sido de-
scritos como, por exemplo, a competição por luz, inibição de cresci-
mento e danos físicos por meio da quebra de folhas, quando estão 
presentes em grandes quantidades nas hospedeiras (Benzing et al. 
1978).

No Brasil as Bromeliaceae correspondem a uma das principais 
famílias entre as epífitas, sendo que 50% dos representantes dessa 
família crescem epifiticamente (Souza & lorenzi 2005). a família é 
composta por 58 gêneros (luther 2008; givnish et al.2011) e 3.140 
espécies (givnish et al.2011), apresenta distribuição neotropical e, 
é comum em áreas de Mata atlântica, florestas de restinga e am-
bientes mais secos como caatingas e campos rupestres (Souza & 
lorenzi 2005). 

Tillandsia recurvata l. é uma bromeliácea epífita de distribuição 
ampla na américa do Sul (andrade-lima, 1989). Embora seja de-
scrito que essa espécie mantém uma relação comensal com sua 
planta hospedeira, foram registrados casos no qual espécies do 
mesmo gênero causaram efeitos negativos na mesma.  Um ex-
emplo é o caso no qual, epífitas do mesmo gênero penetram os 
tecidos vegetais da hospedeira com as raízes e compartilham um 
fungo com as mesmas (Johansson 1974). claver et al. (1983) de-
fine T. recurvata como uma erva daninha epífita verdadeira devido a 
competição por luz exercida sobre suas hospedeiras. 

a espécie T. recurvata está presente em elevada abundância 
em uma área de caatinga no Parque Nacional do catimbau (ParNa 
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catimbau). desta forma, neste estudo foi avaliado o efeito de T. 
recurvata sobre uma espécie hospedeira, sendo que, era esperado 
um efeito negativo demonstrado através de uma relação negativa 
entre a biomassa da hospedeira, causada pela perda de folhas, e a 
biomassa da epífita.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo   o estudo foi realizado na 
fazenda Juá, presente no Parque Nacional do 
catimbau (8º24’00” e 8º36’35”S e 37º09’30” e 
37º14’40”w), uma Unidade de conservação fed-
eral criada em 2002 (Siqueira 2006). a região é 
caracterizada pela altitude elevada (800-1000 m), 
baixa pluviosidade, com cerca de 500mm/ano con-
centrados em poucos meses e a vegetação típica 
de caatinga (Prado 2003). a região da fazenda Juá 
está situada em uma formação cristalina, onde se 
encontra a vegetação típica da caatinga, com veg-
etação lenhosa caducifólia espinhosa (MMa 2005)

dEliNEaMENTo aMoSTral  Schinopsis 
brasiliensis Engl. (braúna) é uma das plantas 
que atua como forófito para T. recurvata e é uma 
espécies de árvore típica da caatinga (andrade-
lima, 1989), sendo frequentemente encontrada 
colonizada por T. recurvata na área de estudo. 
assim, foi coletado um ramo caulinar de cada 
indivíduo de S. brasiliensis encontrado ao longo de 
três horas de busca ativa. Para amostragem foram 
selecionados os ramos caulinares superiores que 
possuíssem folhas expandidas e nos quais a epífita 
estivesse presente. Para cada ramo caulinar foram 
tomadas medidas de comprimento, perímetro 
e número de folhas. a biomassa de T. recurvata 
presente no ramo caulinar foi obtida com uma 
balança de precisão com duas casas decimais.
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aNÁliSE doS dadoS  a relação entre o nº de 
folhas/cm de ramo caulinar e a biomassa de T. 
recurvata foi testada através de uma regressão 
múltipla. a variável perímetro do ramo caulinar foi 
controlada com o objetivo de eliminar a variação 
explicada apenas pela idade do ramo caulinar, 
dado que ramos caulinares mais velhos geralmente 
apresentam maior perímetro e, portanto, menos 
folhas. os dados de nº de folhas/cm de ramo 
caulinar foram transformados através da equação: 
x=log((nº de folhas/cm)+1) afim de normalizar 
a distribuição dos resíduos e homogeneizar a 
variância dos dados e assim, cumprir o pressuposto 
do teste de regressão. as análises foram realizadas 
no software Statistica 7.0.

rESUlTadoS

foi amostrado um total de 27 indivíduos de S. brasiliensis em três 
horas de busca ativa. a biomassa de T. recurvata presente no ramo 
caulinar foi em média de 0,081 g/cm de ramo caulinar (±0,064) e 
o nº de folhas/cm de ramo caulinar foi em média de 0,17(±0,09). 
Não houve relação entre o número de folhas e a biomassa de T. re-
curvata, sendo que a variação encontrada foi explicada apenas pelo 
perímetro do ramo caulinar (r²ajustado= 0.2; g.l.=2,24; p=0,026). 
Na figUra 1 é apresentada a relação entre o nº de folhas/cm e a 
biomassa de T. recurvata em g/cm.
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diScUSSão

o resultado demonstra que T. recurvata não atua negativamente 
sobre Schinopsis brasiliensis. Este resultado indica que a luminosi-
dade provavelmente não é um fator limitante para S. brasiliensis na 
caatinga, dado que esta árvore é alta e geralmente se sobrepõe a 
altura da vegetação circundante na área de estudo.  aliado a isso, 
coley & Kursar (1996) levantam a hipótese de que em ambientes 
não limitados por luz, epífitas podem atuar favorecendo o cresci-
mento de folhas, pois estas espécies frequentemente tem asso-
ciação com cianobactérias fixadoras de nitrogênio e assim, pode-
riam aumentar a disponibilidade desse nutriente para a hospedeira. 
como a caatinga é um ambiente pouco sombreado, o nitrogênio 
seria um fator limitante importante, assim, o favorecimento gerado 
pela bromélia anularia uma possível competição por luz.

gregory (1971) afirma que epífitas mantêm as folhas da hos-
pedeira úmidas por mais tempo e isso aumentaria a probabilidade 

figUra 1. relação entre o nº de folhas/cm e a biomassa de Tillandsia recurvata 
(g/cm) em Schinopsis brasiliensis  no Parque Nacional do catimbau, Buíque, PE.
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de infecção por fungos e bactérias que poderiam causar a queda de 
folhas. No entanto, como a água é um recurso limitante no domínio 
da caatinga, é provável que o aumento da umidade não traga nen-
hum prejuízo para as plantas hospedeiras.

diante do explicitado acima, é importante que mais estudos 
avaliem em detalhe a relação entre as epífitas e suas plantas hos-
pedeiras na caatinga a fim de detectar o tipo de relação que ocorre 
e o trade off entre a competição por luz e o possível aumento na 
umidade e disponibilidade de nutrientes gerado pela epífita.
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rESUMo 

aves selecionam habitat impulsionadas não só 
pela natureza da vegetação e disponibilidade 
de recursos, mas também pela intensidade de 
competição populacional, refletindo no sucesso 
reprodutivo. Pseudoseisura cristata, casaca-de-
couro, é endêmica da caatinga e produz dois ti-
pos de ninho: comunal e de oviposição. Sugere-se 
que P. cristata posiciona seus ninhos de oviposição 
preferencialmente na parte mais interna da copa, 
enquanto os comunais ficariam nas bordas. além 
disso, sugere-se que P. cristata teria preferên-
cia por árvores com arquitetura mais complexa 
para nidificação. o estudo ocorreu no ParNa 
catimbau com árvores funcionando como sítios 
de nidificação para P. cristata. delas, parâmetros 
arquitetônicos foram medidos: altura total, altura 
do fuste, profundidade e diâmetro da copa, caP, 
número de ramificações. Usou-se teste t para 
todas as análises. os ninhos ocorreram em áreas 
semelhantes: vegetação herbácea e arbustiva, 
uso da terra para agricultura, pasto e criação de 
animais. foram encontrados 10 ninhos comunais 
e 10 de oviposição em Prosopis juliflora, anade-
nanthera colubrina, Schinopsis brasiliensis. Ninhos 
de oviposição estavam mais protegidos do que 
ninhos comunais. Não houve diferença entre as ár-
vores escolhidas para a disposição dos ninhos de 
oviposição e comunais, porém constatou-se uma 
preferência por um tipo específico de arquitetura 
arbórea para nidificação.

PalaVraS-cHaVE

aves da caatinga, casaca-de-couro, Ninho de ovi-
posição, Ninho comunal.
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iNTrodUção

a seleção de habitat apropriado tem sido relacionada fortemente 
com a destruição do habitat original e o declínio da população para 
certos animais. isso porque, a escolha certa do habitat reflete o 
sucesso reprodutivo da espécie. Um padrão de seleção de habi-
tat exercido pelas aves sugere que quando a densidade de com-
petidores por espaço e recursos atinge certos níveis nos melhores 
habitats, os indivíduos podem atingir o mesmo sucesso reprodutivo 
colonizando habitats secundários onde haja pouca competição. Em 
outras palavras, as aves fazem seleção de habitat baseado não so-
mente na natureza da vegetação e disponibilidade de recursos, mas 
também com base na intensidade de competição entre indivíduos 
de sua espécie (alcock 2001).

a seleção do habitat pelas aves também é importante para ga-
rantir a proteção da prole Embora as aves busquem evitar a com-
petição, elas podem subdividir habitats e coexistir numa mesma 
faixa de vegetação (Macarthur et. al. 1966). Esse comportamento 
visa garantir seu sucesso reprodutivo .os sítios de nidificação das 
aves têm função importante de sobrevivência e reprodução for-
necendo abrigo e proteção a prole e servindo de local protegido 
para cópula e alimentação. Muitas aves constroem ninhos onde 
apenas cuidam de seus filhotes, por outro lado, algumas aves sim-
plesmente põe seus ovos em terrenos expostos ou em rochas, não 
demonstrando comportamento de construção de ninhos. alguns 
ninhos são bastante elaborados como os ninhos dos joão-de-barro 
e os ninhos pendentes, de cobertura delicada dos beija-flores (Hick-
man et.al.2001, Sigrist 2009).

Muitas aves dispensam um esforço considerável para ocultar 
seus ninhos dos predadores naturais. Pica-paus, por exemplo, e al-
guns outros, localizam seus ninhos em árvores ou em ocos e outras 
cavidades. as aves com alto potencial de ser predada, constroem 
seus ninhos em ocos mais elevados das árvores ou locais pouco 
acessível em penhascos (Hickman et.al.2001). P.cristata constrói 
dois tipos de ninhos nas copas das árvores, o de oviposição e ali-
mentação da prole, e o ninho comunal com várias câmaras para 
abrigar muitos indivíduos. Esses ninhos apresentam engenhosa 
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construção e diferentes formas atendendo as funções as quais es-
tão associadas (wikiaves).

ambientes modificados em função da atividade humana, po-
dem alterar o comportamento animal, tornando menor a chance 
de encontrar recursos tanto para a construção dos ninhos quanto 
para alimentação e ficando mais expostos à predação. assumindo 
a existência dos impactos antrópicos na paisagem da caatinga e a 
vulnerabilidade a qual P.cristata fica sujeita, foi hipotetizado que exi-
stirá diferença na posição dos ninhos de oviposição em relação aos 
ninhos comunais de P.cristata , onde os ninhos de oviposição serão 
posicionados preferencialmente na parte mais alta e mais interna 
da copa, afim de proteger a prole de predação. foi hipotetizado 
também que os ninhos de oviposição serão construídos em árvores 
mais complexas estruturalmente em relação as árvores onde foram 
construídos os ninhos comunais. 

MaTEriaiS E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o trabalho foi realizado no 
Parque Nacional (ParNa) do catimbau (8o 24' 
00", 8o 36' 35" S e 37o09'30" e 37o14'40" o), uma 
unidade de conservação de Proteção integral lo-
calizada na região Nordeste do Brasil, no Estado 
de Pernambuco. o Parque abrange uma área de 
cerca de 62 mil hectares entre os municípios de 
Buíque, ibimirim e Tupanatinga. o clima predomi-
nante na região do Parque é o semiárido do tipo 
Bsh’, havendo transição para o tropical chuvoso, 
do tipo as' segundo escala de Köppen. a precipi-
tação pluviométrica anual na região varia de 650 a 
1100 mm por ano com grande irregularidade no re-
gime interanual. a temperatura média anual oscila 
em torno dos 23o c e o mês de temperatura mais 
baixa é julho, com valores equivalentes a 21o c, 
enquanto dezembro, com temperatura média de 
25o c, é o mês mais quente. Essa relação de baixa 
e irregular precipitação pluviométrica somada à 
constância de temperaturas elevadas resulta em 
alta demanda evaporativa. a vegetação local é 
bastante diversificada devido à interação do clima 
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com outros fatores como solo, relevo, altitude e 
processos geológicos (SNE 2002), com fitofisiono-
mias variando de caatinga arbórea, com espécies 
não espinhosas, até arbustiva com predomínio das 
espécies espinhosas, característica peculiar de 
ambientes xéricos (andrade et al. 2004). 

ESPÉciE ESTUdada  Pseudoseisura cristata con-
hecida popularmente por casaca de couro, é uma 
espécie endêmica da região Nordeste do Brasil. Se 
alimenta preferencialmente de insetos de grande 
porte no solo ou em galhos baixos e seus ninhos 
são construídos com galhos secos e outros mate-
riais como esterco , exúvia de répteis, penas de 
outras aves (Sigrist 2009). de acordo com Silva et 
al.(2003), essa espécie ocorre em mosaicos for-
mados pelo contato entre florestas e formações 
vegetais abertas e semi abertas sem depender 
totalmente das florestas apresentando média sen-
sibilidade aos distúrbios provocados pelo homem.

colETa dE dadoS foram escolhidos 10 ninhos de 
oviposição e 10 ninhos comunais nas árvores da 
estrada para o sítio arqueológico alcobaça, dentro 
do ParNa catimbau. Para verificar a posição do 
ninho dentro da copa da árvore, foi medido a altura 
de cada ninho, a medida do diâmetro da copa e a 
distância do ninho até a borda da copa. a partir 
disso foi possível mensurar a proporção da distân-
cia em relação a borda, do ninho dentro da copa. 

Para verificar se havia preferência por dispor os 
ninhos de oviposição em árvores estruturalmente 
mais complexas, foram realizadas medidas de 
altura total - ht (m), altura do fuste-hf (m), profun-
didade de copa (ht-hf), circunferência do tronco-
caP (m), número de ramificações e diâmetro da 
copa (m). Esses parâmetros de arquitetura foram 
comparados entre as árvores com ninhos de ovi-
posição e árvores com ninhos comunais.
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aNÁliSE do dadoS  a altura e posição do ninho, 
assim como os parâmetros arquitetônicos de com-
plexidade estrutural foram testados com test-t en-
tre os tipos de ninho. as análises foram realizadas 
no STaTiSca 7 e SigMaPloT 11.0.

Tabela 1. Espécies de árvores utilizadas como sítios de nidificação para os dois 
tipos de ninhos (oviposição e comunal) da Pseudoseisura cristata em uma área de 
caatinga no Parque Nacional do catimbau, PE.

ESPÉciES dE ÁrVorES  
(Sítios de nidificação)                                                     TiPoS dE NiNHo

                                       N° indivíduos                   
                                                                              ovoposição     comunal

lEgUMiNoSaE

Prosopis juliflora (algaroba) 11 9 4

anadenanthera colubrina (an-
gico)

4 0 4

aNacardiacEaE

Schinopsis brasiliensis (Braúna) 3 1 2

ToTal
18 10 10

rESUlTadoS

dEScrição da ÁrEa dE ocorrÊNcia doS NiNHoS as árvores 
onde foi identificada a presença de ninhos, tanto de oviposição 
quanto comunais, ocorriam próximas às residências e terrenos 
onde a terra era usada para cultivo de milho, feijão, mandioca e 
principalmente de palma. Havia também criação de porcos e galin-
has e área de pastagem de bode e gado. Nessas áreas havia muito 
resíduo sólido gerado pela presença humana, que comumente era 
visto inseridos nos ninhos, como por exemplo tecido e sacolas plás-
ticas. a vegetação onde essas árvores foram encontradas era pre-
dominantemente de herbáceas e da comunidade arbórea.

os ninhos ocorreram em três espécies arbóreas: Prosopis juli-
flora (algaroba-leguminosae), anadenathera colubrina (angico- le-
guminosae) e Schinopsis brasiliensis (braúna- anacardiaceae), po-
dendo ocorrer os dois tipos de ninhos na mesma árvore (Tabela 1). 
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PoSicioNaMENTo doS NiNHoS NaS coPaS daS ÁrVorES E 
coMPlEXidadE arQUiTETôNica  Em relação a altura os ninhos 
de oviposição estavam dispostos nas partes mais altas das copas 
(5.71 ± 1.59), entretanto os ninhos comunais estava nas partes 
mais inferiores (3.64 ± 1.14) (figura 1).

figura 1. altura média dos ninhos de oviposição e comunal nas árvores que 
serviram como sítios de nidificação para a Pseudoseisura cristata em uma área 
de caatinga no Parque Nacional do catimbau, PE. as barras representam o erro 
padrão. Teste-t = 144,0, gl = 1, p = 0,004.

 Quanto à posição, os ninhos de oviposição ficavam localizados 
nas partes mais internas das copas, eles ocupavam preferencial-
mente a área da copa, da borda para o interior, em média 24% (± 
0.13), enquanto que os ninhos comunais estão dispostos em média 
16% da copa, da borda para o interior (± 0.05) (figura 2).

os parâmetros de arquitetura das árvores com ninhos de ovi-
posição não diferiu das árvores com ninhos comunais (Tabela 2). 
Por outro lado, os dados indicaram grande semelhança entre as 
características arquitetônicas avaliadas das árvores onde os ninhos 
estavam presentes.
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figura 2. Proporção da distância do ninho de Pseudoseisura cristata à borda da 
copa da árvore nidificada em relação ao diâmetro da copa dessa árvore em uma 
área de caatinga no Parque Nacional do catimbau, PE. as barras indicam essa 
proporção para cada tipo de ninho (comunal e oviposição). as barras representam 
o erro padrão. Teste-t = 142,5, gl = 1, p = 0,005.

                                                                         NiNHo
Parâmetros de arquitetura         ovoposição                    comunal  
                                                                                                                                      
                                                  Média ± dp      N     Média ± dp      N           test-t             gl          p-valor
altural 

total
7.2 ± 

1.77
10 7.8 

± 2.82
10 -0,489964 18  0,630078

altura do 
fuste

0.98 ± 
0.46

10 0.9 
± 0.75

10 0,082272 18 0,935339

Profundi-
dade de copa

6.3 ± 
1.99

10 6.8 
± 3.05

10 -0,467380 18 0,645836

caP 0.98 ± 
0.59

10 1.1± 
0.5

10 -0,381418 18 0,707358

Número 
de ramifi-
cações

6 ± 0.94 10 6.8 
± 1.13

10 -1,71429 18 0,103643

diâmetro 
da copa

10.9 ± 
2.0

10 12.2 
± 2.27

10 -1,32519 18 0,201685

Tabela 2. Parâmetros arquitetônicos das árvores utilizadas como sítios de 
nidificação para os dois tipos de ninhos (oviposição e comunal) da Pseudoseisura 
cristata em uma área de caatinga no Parque Nacional do catimbau, PE.
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diScUSSão

de acordo com o esperado, nossos dados mostram que P.cristata 
exibe um cuidado em garantir proteção da sua prole nidificando nas 
partes mais protegidas dentro da copa das árvores. a disposição 
dos ninhos comunais nas bordas e em menores alturas pode fa-
cilitar a busca por recurso alimentares, uma vez que essa espécie 
se alimenta de insetos que ficam em galhos mais baixos e no solo.

Embora nossa hipótese de que os ninhos de oviposição seriam 
preferivelmente nidificados em árvores mais complexas não tenha 
sido corroborada, nossos resultados mostraram que para os dois 
tipos de ninhos P.cristata prefere uma arquitetura muito similar das 
árvores. Sugerindo que a escolha para nidificação segue um padrão 
de medidas para as características de arquitetura.

a maioria dos ninhos usados nesse estudo foram encontrados 
em algaroba. Essa espécie é exótica e invasora na caatinga e como 
mostrado em outros estudos, ela vem alterando a diversidade de 
fauna (londe et al. 2013, em preparação) e flora (cortés-flores et 
al. 2013, em preparação). Entretanto, P.cristata não tem sido afe-
tada pela presença da algaroba neste ambiente, sendo capaz de 
nidificar em sua copa. a maior ocorrência dos ninhos de P.cristata 
em algaroba é devido a alta frequência dessa invasora na área estu-
dada. a algaroba apresenta arquitetura similar as árvores de braúna 
e angico, sugerindo que P.cristata encontrou habitat similar para sua 
nidificação.

as árvores amostradas ocorreram em locais com grande quanti-
dade de resíduos sólidos. alguns resíduos foram usados nos pro-
cesso de construção dos ninhos, como tecido e plásticos encon-
trados durante a realização desse trabalho. como já apresentado, 
P.cristata usa diversos materiais para construir os ninhos, e o avan-
ço das residências para mais perto das áreas de vegetação não 
parece afetar a ecologia dessa espécie, sendo ela pouco sensível 
aos impactos antrópicos no ambiente.

É relevante ressaltar que o padrão de nidificação encontrado 
nesse estudo refletiu o comportamento da casaca-de-couro em 
ambientes impactados pela atividade antrópica nas proximidades 
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de estradas e residências. Esse padrão de nidificação pode ser 
diferente em ambientes conservados, se considerarmos a disponi-
bilidade de recursos, de materiais para construção de ninhos e a 
abundância de predadores.

Sugerimos investigar se P.cristata exibe ou não preferência por 
nidificar nas copas de algaroba, para tentar inferir sobre o seu es-
tado de conservação na caatinga. 
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rESUMo

Existem muitos fatores que influenciam os padrões 
de distribuição de espécies no mundo, desde a 
abundância de recursos à heterogeneidade am-
biental e fatores estocásticos e evolutivos. Neste 
contexto, duas correntes teóricas se sobressaem 
atualmente: a Teoria dos Nichos, que defende que 
a distribuição de espécies é modulada por filtros 
ambientais; e a Teoria Neutra, que considera que 
a capacidade de colonização do ambiente por uma 
espécie é devida puramente a sua abundância e 
a distância que se encontra em relação ao ambi-
ente a ser colonizado. o presente trabalho buscou 
caracterizar como é a distribuição de espécies 
faunísticas em ilhas úmidas formadas por popu-
lações de bromélias (aechimea sp.) na caatinga, 
sob a luz destas duas teorias. foram amostradas 
dezoito populações, das quais foram medidos 
riqueza, atributos ambientais e posição geográfica. 
Não foi encontrada relação entre a distância e a 
distribuição de espécies, nem entre esta última e 
os atributos ambientais, indicando que ambas as 
teorias não foram capazes de explicar como es-
tas comunidades se estruturam. É proposto que 
as múltiplas variáveis envolvidas tornam estas 
relações imprevisíveis, bem como fatores históri-
cos de distúrbios ambientais. Também é possível 
que fatores ambientais não mensurados neste tra-
balho possam explicar a estruturação das comu-
nidades, podendo ser objeto de estudo no futuro.

PalaVraS-cHaVE 

Brómelias-tanque, caatinga, estrutura de 
comunidades, Teoria Neutra 
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iNTrodUção

É sabido que as espécies, em todo o mundo, não são distribuídas 
de modo uniforme. Existem muitos fatores que influenciam a com-
posição de espécies em deteminados habitats. atributos espaci-
ais como a produtividade e disponibilidade de recursos, a inten-
sidade de predação entre espécies, a heterogeneidade espacial, 
assim como adversidades ambientais, são considerados como 
reguladores da riqueza de espécies em diferentes locais (Townsend 
et al. 2006). além disso, fatores temporais também influenciam 
a ocorrência das espécies em habitats, sendo considerados, en-
tre outros, a variação climática, distúrbios e o tempo evolutivo 
(Townsend et al. 2006)

a necessidade em se entender como as espécies se distribuem 
em diferentes habitats originou duas teorias que visam explicar, ini-
cialmente de modo dual, a estruturação das comunidades (Zhou & 
Zhang 2008). Segundo a teoria dos nichos, as espécies ocorrem 
de acordo com seus atributos ecológicos, sendo as características 
ambientais do habitat fatores determinísticos na estruturação das 
comunidades (chase & leibold 2003). Já a Teoria Neutra baseia-se 
no pressuposto de que espécies diferentes apresentam a mesma 
capacidade de colonizar um ambiente, independentemente dos 
atributos ecológicos intrínsecos a estes organismos (Hubel 2001). 
a colonização destes ambientes é então regulada por alguns fa-
tores como a abundância de cada espécie e a distância em que 
estas espécies se encontram em relação ao ambiente a ser coloni-
zado (casemiro & Padial 2008). 

atualmente, não existe um consenso de qual teoria explicar-
ia melhor a distribuição das espécies em diferentes ambientes. 
Porém, tem-se sugerido que essas teorias podem explicar os pa-
drões da composição de comunidades de forma complementar. 
Para responder essas questões, muitos trabalhos têm sido reali-
zados com o intuito de entender os padrões de organização das 
comunidades. Um método relativamente fácil de investigar esses 
padrões é o estudo de comunidades pequenas. 

Esse é o caso das bromélias-tanque na caatinga. Essas plantas 
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acumulam água entre suas folhas, formando um microhabitat difer-
enciado em relação ao ambiente que as cerca, devido ao aumento 
da umidade no seu interior (reitz 1983). como consequência, um 
grande número de organismos vive associado às bromélias, for-
mando comunidades muitas vezes dependentes dessas estruturas 
(reitz 1983). apesar das bromélias formarem um microclima mais 
ameno em relação ao seu entorno, essas plantas podem represen-
tar um habitat relativamente homogêneo entre si, o que poderia 
sugerir que as comunidades não sejam estruturadas por fatores 
ambientais, como previsto pela teoria de nicho. 

deste modo, é provável que a estrutura da comunidade de or-
ganismos associada às bromélias esteja sendo regulada por fatores 
preditos pela teoria neutra. Nesse sentido, esse trabalho visou re-
sponder a seguinte questão: como a distância entre as bromélias-
tanque (aechimea sp.) influencia a composição de espécies a elas 
associadas? Nós partimos da hipótese de que a composição da 
comunidade a elas associadas pode ser explicada pela distância.

MÉTodoS

ÁREa DE EStUDO o presente trabalho foi 
desenvolvido no Parque Nacional do catimbau, 
situado nos municípios pernambucanos de Buíque, 
Tupanatinga e ibimirim (8º 24’ 00” e 8º 36’ 35” de 
latitude Sul e 37º 09’ 30” e 37º 14’40”de longitude 
w). Esta Unidade de conservação está distante 
cerca de 285 km do litoral pernambucano (Bezerra 
et al. 2009), em uma região semiárida do nordeste 
brasileiro. a vegetação é bastante diversa, 
com formação de pelo menos cinco ambientes 
distintos: caatinga arbustivo-arbórea; caatinga 
arbustiva com predominância de elementos de 
cerrado; caatinga arbustiva com elementos de 
campos rupestres; vegetação florestal perenifólia 
e caatinga arbustiva perenifólia (SNE 2002). o local 
escolhido foi a Trilha do camelo, que apresenta 
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vegetação característica de caatinga arbustiva.
coleta de dados
foram amostradas 18 populações de bromélias 

pertencentes ao gênero aechimea, da família Bro-
meliaceae, que se encontravam ao longo da trilha 
do camelo, distantes em, no mínimo, cinco metros. 
Em cada agrupamento, selecionou-se um indivíduo 
que representasse bem as características gerais 
daquela população, de modo que sua assembleia 
faunística fosse representativa de toda a comuni-
dade animal associada às bromélias. o indivíduo 
selecionado foi então removido e sacudido em um 
saco apropriado para coleta de animais presentes 
na água acumulada e nas cavidades formadas pelas 
folhas. os animais coletados foram caracterizados e 
tipados até o nível de ordem. Para a caracterização 
dos atributos ambientais das populações de bromé-
lias, foram medidos o diâmetro e a profundidade do 
copo, e foram contadas todas as folhas e o número 
de indivíduos da população. a localização espacial 
das bromélias foi obtida com auxílio de um gPS 
(global Positioning System), para a construção da 
matriz de distância entre as populações utilizada nos 
testes estatísticos.

análise dos dados
Para avaliar se a composição de espécies asso-

ciadas às bromélias era influenciada pela distância 
entre as populações ou pelos atributos ecológi-
cos das bromélias, foi realizado o teste de Mantel 
estandartizado com 1000 aleatorizações, no pro-
grama fitopac 2.1 (Shepherd 2011).

Para avaliar se os atributos ambientais mensura-
dos das próprias bromélias eram considerados bons 
preditores para caracterizar as populações do es-
tudo, foi realizada uma análise de correspondência 
canônica, com 1000 permutações (Teste de Monte 
carlo), no programa fitopac 2.1 (Shepherd 2011).
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rESUlTadoS

Entre as 18 populações de aechimea sp., foram observadas 22 
morfoespécies de organismos associados a esta bromélia. Esses 
animais estavam distribuídos em sete grupos, que variaram desde 
insetos, até pequenos vertebrados na forma de girinos (fig. 1). o 
grupo de organismos que ocorreu com maior frequência nas bróme-
lias foi Blattodea, sendo observados 3 morfotipos diferentes. das 
22 morfoespécies, 11 apresentaram apenas uma ocorrência no 
conjunto total das populações (fig. 2).

 figura 1. grupos de animais encontrados nas 18 populações de bromélias 
(aechimea sp.), encontradas na Trilha do camelo, no Parque Nacional do catimbau, 
PE. as barras indicam o número de populações de bromélias em que cada grupo 
ocorreu.

figura 2. Número de morfoespécies associadas a cada bromélia amostrada (n= 
18), na Trilha do camelo, no Parque Nacional do catimbau, PE.
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a composição das comunidades de bromélias não esteve rela-
cionada com a distância entre suas populações (rho = 0.0634; 
p= 0.35 ), ou seja as comunidades de organismos associados às 
bromélias não são estruturadas de acordo com a distância.

 frente a esse resultado, foi realizado outro de teste de 
Mantel estandartizado para analisar se as comunidades associadas 
às bromélias estariam sendo influenciadas pelos atributos ambien-
tais das próprias bromélias, ou seja, as comunidades estariam se 
estruturando de acordo com a Teoria de Nichos. No entanto, tam-
bém não foi encontrada uma relação da composição de espécies e 
os atributos ambientais das bromélias (rho = 0.0931; p= 0,33).

 Nenhum dos atributos ambientais das bromélias explicou 
a composição das comunidades associadas a essas plantas, visto 
que os dois primeiros autovalores (aV) não foram significativos 
(aV1- p = 0,85; aV2- p = 0,73 – fig. 3).

figura 3. diagrama de ordenação de análise de correspondência canônica (cca) 
para os eixos 1 e 2, para os atributos ambientais de 18 indivíduos de bromélias 
(aechimea sp.), encontradas na Trilha do camelo, no Parque Nacional do catimbau, 
PE.
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diScUSSão

de acordo com os resultados obtidos, a hipótese de que a dis-
tância influenciaria a composição da comunidade de organismos 
associada às bromélias-tanque (aechimea sp.) não foi corroborada. 
isto pode indicar que essas comunidades não são estruturadas de 
acordo com os pressupostos da teoria neutra (Hubel 2001). além 
disso, o grande número de espécies não compartilhadas entre as 
bromélias observado pode inferir que a maioria das espécies apre-
senta dificuldades de dispersão entre essas plantas (Townsend et 
al. 2006). Estes resultados sugeririam que os fatores ambientais 
estariam influenciando mais intensamente a composição dessas 
comunidades. 

No entanto, essa situação não ocorreu no presente estudo, 
pois os atributos ambientais também não influenciaram a comuni-
dade de espécies associada às bromélias. isto pode ser atribuído 
ao fato de que talvez existam outros atributos ambientais determi-
nantes para a colonização dos organismos associados às bromé-
lias amostradas. Uma explicação alternativa para como as comu-
nidades de organismos associados às bromélias são organizadas 
seria de que essas comunidades estejam sendo reguladas por uma 
deriva na composição das espécies, tornando imprevisível se esta-
belecer um padrão nessas comunidades.

além disso, existem atributos intrínsecos das próprias comu-
nidades que podem influenciar sua composição. fatores históricos 
como distúrbios podem influenciar mais intensamente as comu-
nidades dos que fatores como distância ou atributos ambientais 
(Begon et al. 2006). 

Por fim, pode-se concluir que as comunidades de organismos 
associadas às bromélias não são explicadas pela distância, nem por 
fatores ambientais, porém, em relação a este último fator, sugere-
se que estudos futuros sejam realizados no intuito de avaliar se 
existem outros atributos ambientais que melhor expliquem essas 
comunidades.
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rESUMo 

as aves se caracterizam pela grande diversifi-
cação e variedade de papéis ecológicos, e sua 
presença em um dado habitat será influenciada 
pela distribuição de recursos, barreiras geográ-
ficas, relações interespecíficas e história natural 
das espécies. Este trabalho buscou avaliar como 
a variação da estrutura vegetal na caatinga irá in-
fluenciar a composição da avifauna através da dis-
tribuição de tamanhos e guildas alimentares, bem 
como sensibilidade a distúrbios ambientais. foram 
registradas 40 espécies de aves, quatro destas 
endêmicas da caatinga. as guildas alimentares 
mais frequentes foram insetívoros e onívoros, e 
o tamanho predominante entre 11 e 22 cm. Não 
foram encontradas espécies de alta sensibilidade a 
distúrbios ambientais, sugerindo impactos antrópi-
cos nas áreas amostradas. Não foram encontradas 
relações entre nenhuma das variáveis ambientais 
com as características estruturais da avifauna, o 
que pode ser devido à escassez de recursos pela 
forte variação sazonal da caatinga, muito acen-
tuada pelo recente evento de seca. Em conjunto, 
tais fatores pressionam as aves a aumentarem sua 
área de vida em busca de recursos, reduzindo o 
papel da estrutura vegetal na determinação da co-
munidade da avifauna. Também são indicados dois 
locais com potencial para a observação de aves na 
Uc, a estrada do gado e a trilha do cânion.

PalaVraS-cHaVE

avifauna, caatinga, comunidade, estrutura da 
vegetação
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iNTrodUção

as aves formam um grupo extremamente diversificado e que re-
aliza importante papel na manutenção dos mais variados processos 
ecológicos, como polinização, dispersão de sementes, controle de 
pragas e limpeza ambiental (ricklefs 2003; whelan et al. 2008). a 
grande diversidade de funções ecológicas e serviços ecossistêmi-
cos desses animais está diretamente relacionada ao sucesso ir-
radiativo do grupo, cujo número de espécies no Brasil é estimado 
em mais de 1800 (cBro 2011), sendo mais de um terço destas 
ocorrentes no domínio da caatinga (leal et al. 2003).

a presença e a ausência de determinadas espécies animais 
em um dado habitat é determinada pela história evolutiva destes 
animais e como resultado da presença ou ausência de recursos, 
barreiras geográficas e relações interespecíficas (Sick 1997). Neste 
cenário, a diversidade e complexidade da vegetação, em especial 
sua estrutura, influenciam diretamente na composição da avi-
fauna associada. assim, presupõe-se que no domínio da caatinga 
as diferentes formações vegetais, por apresentarem diferenças 
em sua complexidade estrutural, abrigarão comunidades de aves 
diferentes entre si em algumas características específicas como 
classes de tamanho, guildas tróficas e sensibilidade a perturbações 
ambientais. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar 
como estas características da avifauna da caatinga, se associam 
a padrões de estruturação vegetal, mensuradas através das var-
iáveis altura média da vegetação de entorno, número de níveis de 
estratos formados na vegetação, diâmetro dos troncos à altura do 
solo (daS), riqueza de espécies vegetais e altitude. Em relação à 
sensitividade, os dados foram utilizados para indicar a presença de 
possíveis impactos antrópicos sobre a comunidade de aves.

foi esperado que ambientes mais estratificados, com menor 
diâmetro na altura do solo (daS) médio e com menor altura mé-
dia das árvores ofereceriam menos espaço para abrigo e movi-
mentação das aves, limitando o estabelecimento de espécies às 
de menor tamanho corporal. Também previa-se um aumento do 
número de espécies de aves e guildas tróficas com o aumento da 
riqueza de árvores nos ambientes.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁREa DE EStUDO o local escolhido para o 
desenvolvimento do trabalho foi o Parque Nacional 
do catimbau (Parna catimbau), que se localiza 
no Estado brasileiro de Pernambuco e inclui os 
Municípios de Buíque, Tupanatinga e ibimirim (8º 
24’ 00” e 8º 36’ 35” de latitude Sul e 37º 09’ 30” 
e 37º 14’40”de longitude w). Nesta Unidade de 
conservação a vegetação apresenta variações ao 
longo do espaço e são encontrados pelo menos 
cinco ambientes com flora e vegetação distintas: 
caatinga arbustivo-arbórea; caatinga arbustiva 
com predominância de elementos de cerrado; 
caatinga arbustiva com elementos de campos 
rupestres; vegetação florestal perenifólia e 
caatinga arbustiva perenifólia (SNE 2002).

cOlEta DE DaDOS - avES foram definidos três 
transectos dentro da Unidade de conservação, 
dos quais foi empregada a metodologia de pontos 
de escuta (MPE) em um total de dezesseis 
pontos amostrais, com uma distância mínima de 
300 metros entre cada ponto. Estes transectos 
foram selecionados de forma a abrigarem a maior 
diversidade de habitats possíveis, dentro os quais 
foram escolhidos os pontos de escuta. a MPE 
consistiu em paradas de vinte minutos em cada 
um dos pontos escolhidos dentro dos transectos 
para o registro visual ou auditivo de aves. Estes 
registros foram realizados entre 06h e 10h da 
manhã, período de maior atividade destes animais, 
totalizando 12 horas de esforço amostral. Para a 
realização e caracterização dos registros foram 
utilizadas câmera fotográfica canon SX50 HS 
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(1200 mm), um gravador e um gPS. os registros 
visuais e auditivos foram identificados com auxílio 
de guias de campo (Sigrist 2009) e banco de dados 
sonoro e fotográfico (Minns et al. 2009).

coleta de dados – vegetação
Em cada um dos pontos amostrais, procedeu-

se à coleta de dados relativos à estrutura vegetal, 
a citar: altura média da vegetação de entorno; 
número de níveis de estratos formados na vege-
tação, estimados visualmente; média do diâmetro 
dos troncos à altura do solo (daS) e riqueza de 
espécies vegetais, tomados em um semicírculo de 
raio igual a três metros, próximo ao ponto de es-
cuta; e altitude, medida com auxílio de gPS.

Tratamento dos dados e análise estatística
as espécies de aves registradas foram clas-

sificadas em relação ao tamanho corporal (Sigrist 
2009), guilda alimentar (Sigrist 2009) e sensibili-
dade a distúrbios antrópicos (sensitividade) (leal 
et al. 2003). as duas primeiras variáveis foram 
consideradas dependentes das variáveis de es-
trutura vegetal (explicativas), enquanto a sensi-
tividade foi utilizada como indicador de impactos 
antrópicos nas áreas amostradas.

Para avaliar se há relação entre estas variáveis, 
ou seja, se os parâmetros de estruturação vegetal 
influenciam o tamanho corportal e a guilda ali-
mentar das aves, foram realizados testes de cor-
respondência canônica através do software PaST. 
a influência dos parâmetros vegetacionais sobre 
a composição de guildas alimentares também foi 
testada por meio de regressão logística.
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rESUlTadoS

foram registrados 104 indivíduos de aves pertencentes a quarenta 
espécies e dezenove famílias (Tabela 1). as espécies mais fre-
quentes foram Thamnophilus capistratus (9) , Myrmochilus strigi-
latus (8) e Mimus saturninus (6). dentre as famílias, a mais comum 
foi Tyrannidae, com onze espécies, seguida de Thamnophilidae 
e Trochilidae, com quatro e três espécies, respectivamente. das 
quarenta espécies registradas, quatro são consideradas endêmicas 
da caatinga: aratinga cactorum, gyalophylax hellmayri, Sporophila 
albogularis e Sakesphorus cristatus.

as guildas mais frequentes foram insetívora e onívora, com re-
spectivamente treze (32,5%) e dez espécies (25%) (fig. 1). Espé-
cies com baixa sensibilidade a distúrbios antrópicos predominaram 
em toda a amostragem, com 24 espécies, e nenhuma espécie de 
alta sensitividade foi registrada (fig. 2). Em relação ao tamanho 
corporal, quase 70% das espécies registradas apresentam entre 11 
e 22 centímetros (fig. 3).

Não foram encontradas relações entre as variáveis de estrutura 
da vegetação e a composição da comunidade de aves no teste 
de correspondência canônica para a distribuição de classes de ta-
manho (57%; p=0,15), nem para a distribuição de guildas tróficas 
(60%; p=0,5). a regressão logística corroborou estes resultados e 
também não mostrou relação entre a composição de guildas trófi-
cas e as variáveis altura da vegetação (χ2=2,92; g.l.=2; p=0,23), 
níveis de estratificação da vegetação (χ2=3,02; g.l.=2; p=0,22) 
e altitude (χ2=1,21; g.l.=2; p=0,54).

Táxon
guilda 

alimentar
Tamanho 

corporal (cm) Sensitividade

cracidaE
ortalis guttata frU 43-48 -
caTHarTidaE
cathartes aura NEcr 62-76 B
cathartes bur-
rovianus NEcr 53-65 M

coragyps atratus NEcr 56-74 B
colUMBidaE
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columbina picui gra 17 B
PSiTTacidaE
aratinga cac-
torum frU 26 M

TrocHilidaE
chlorostilbon 
lucidus NEc 8.5 B

chrysolampis 
mosquitus NEc 9.5 B

Heliomaster 
squamosus NEc 12 M

THaMNoPHi-
lidaE
formicivora 

melanogaster iNS 13 M
Myrmorchilus 
strigilatus iNS 16 M
Sakesphorus 
cristatus oNi 14 M
Thamnophilus 

capistratus iNS 16 B
dENdroco-

laPTidaE
lepidocolaptes 

angustirostris iNS 18-22 M
fUrNariidaE
gyalophylax 

hellmayri iNS 19 M
Synallaxis 

frontalis iNS 16 B
TyraNNidaE
camptostoma 

obsoletum iNS 9 B
casiornis fuscus iNS 18 M

Elaenia fla-
vogaster oNi 16 B

Elaenia specta-
bilis oNi 18 B

Euscarthmus 
meloryphus - - B
Hirundinea fer-
ruginea iNS 17 B

Myiarchus tyran-
nulus oNi 19 B

Phyllomyias 
fasciatus iNS 11 M
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Pitangus sulphu-
ratus oNi 22 B
Stigmatura 

napensis iNS 13 M
Tyrannus melan-

cholicus oNi 22 B
VirEoNidaE

cyclarhis gujan-
ensis iNS 16 B
corVidaE
cyanocorax 

cyanopogon oNi 31 M
TroglodyTidaE

Troglodytes 
musculus iNS 12 B
PolioPTilidaE

Polioptila plumbea iNS 11 M
MiMidaE

Mimus saturninus oNi 26 B
THraUPidaE

Tangara cayana oNi 12 M
Tangara sayaca oNi 17 B
EMBErEZidaE
lanio pileatus gra 13 B

Sporophila 
albogularis gra 11 M

Zonotrichia 
capensis oNi 15 B

cardiNalidaE
Saltator similis frU 20 B

icTEridaE
Molothrus 

bonariensis oNi 20 B
friNgilidaE

Euphonia 
chlorotica frU 9.5 B

TaBEla 1 – aves registradas no Parque Nacional do catimbau e suas respectivas 
famílias, guildas alimentares, tamanho corporal e sensibilidade a distúrbios 
ambientais. Hábitos alimentares: frU – frugívoro; oNi – onívoro; gra – granívoro; 
NEc – nectarívoro; iNS – insetívoro; NEcr – necrófago.; Sensitividade: B – baixa; 
M – média; a – alta.
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figUra 1 – Total de espécies de aves pertencentes a cada guilda trófica, no Parque 
Nacional do catimbau. Hábitos alimentares: iNS – insetívoro; oNi – onívoro; frU – 
frugívoro; NEcr – necrófago; gra – granívoro; NEc – nectarívoro.

figUra 2 – distribuição de espécies de aves de acordo com a sensitividade, alta 
média ou baixa, no Parque Nacional do catimbau. Sensitividade: B – baixa; M – 
média; a – alta.



335

figUra 3 – Total de espécies de aves pertencentes a cada classe de tamanho 
corporal, no Parque Nacional do catimbau.
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diScUSSão

o predomínio de espécies da família Tyrannidae e Thamnophi-
lidae era esperado, já que estas famílias são as mais numerosas 
em espécies no Brasil, incluindo 17% do total de aves brasileiras 
(cBro 2011). Neste sentido, a distribuição das classes de tamanho 
corporal e a proporção de guildas tróficas refletiu a predominância 
destas e de outras famílias da ordem Passeriformes, como furnarii-
dae e Thraupidae, com classes de tamanho menores que 22 cm e 
predominância de insetívoros e onívoros (Sick 1997; Sigrist 2009) 
(Tabela 1).

ressalta-se a predominância de espécies de baixa sensi-
bilidade e a ausência de espécies de alta sensibilidade ambiental 
neste estudo. isto é um indicativo de que perturbações antrópicas 
podem estar influenciando negativamente a comunidade de aves. 
atividades como caça e coleta de animais, introdução de espécies 
exóticas, poluição, corte seletivo de espécies vegetais e destruição 
e fragmentação de hábitats foram percebidos durante os trabalhos 
de campo, e sugere-se a implementação de esforços na investi-
gação da causalidade entre estas atividades e os resultados encon-
trados neste estudo.

as variáveis ambientais não explicaram a composição de guil-
das alimentares e das classes de tamanho das aves no Parque Na-
cional do catimbau. Este resultado pode ser justificado pela grande 
área de forrageamento das espécies encontradas neste estudo, 
que são animais em geral com grande mobilidade, o que permite 
às espécies se dispersarem por áreas relativamente grandes (Sick 
1997). Neste sentido, o grande evento de seca que afetou a região 
Nordeste nos últimos dois anos, aliado à forte sazonalidade car-
acterística da região (leal et al. 2003), podem estar contribuindo 
ainda mais para o aumento da área de forrageamento destes ani-
mais em busca de recursos. o aumento da área de vida levaria, 
portanto, à presença de muitas espécies em muitos lugares, reduz-
indo a influência da variação estrutural da vegetação como filtro de 
seleção de espécies.
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coNSErVação 

outros resultados relevantes emergem da análise da variedade 
de espécies encontradas no Parque Nacional do catimbau. a 
presença de espécies endêmicas e outras carismáticas como 
espécimes da família Trochilidae (beija-flores) podem ser um fator 
importante de atração de visitantes à Uc. atualmente, o Vale do 
catimbau tem sido negligenciado nos roteiros de birdwatching 
no Nordeste brasileiro (wiKiaVES, 2013), atividade praticada 
por dezenas milhares de brasileiros e que traz ao País mais de 
4.000 estrangeiros por ano (Prizibisczki 2010), para os quais o 
Nordeste é um dos principais destinos. a presença de visitantes no 
Parque é de extrema importância para justificar os investimentos 
da sociedade em sua criação e manutenção, contribuir para a 
educação ambiental e gerar receitas - localmente e regionalmente 
– para a população de entorno do Parque e eventualmente para a 
própria Uc. a proximidade de eventos internacionais como a copa 
do Mundo de futebol, que terá recife como uma das cidades-
sede poderia ser o momento ideal para alavancar o birdwatching 
no Parna catimbau. Neste sentido, apesar da necessidade de se 
ampliar o esforço amostral para a identificação de pontos mais 
apropriados e de novas espécies de aves, dois locais interessantes 
para a observação de aves no Parque são a Trilha do canyon (ou 
trilha do camelo) e a Estrada do gado.
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rESUMo

Verifiquei a ocorrência de partição de nicho no con-
sumo das flores de Pilosocereus pachycladus por 
besouros florívoros: cyclocephala sp. (maior be-
souro consumidor) e demais pequenos besouros. 
Propus que os indivíduos de cyclocephala  sp. 
ocupariam flores mais altas ocorrendo o contrário 
com os demais, e que o adensamento das flores 
intensificaria o processo. analisando flores de 30 
plantas, encontrei oito flores apenas com cyclo-
cephala sp., 39 apenas com pequenos besouros e 
30 com ambos, totalizando 77 flores com 137 in-
divíduos de cyclocephala sp. e 1087 indivíduos de 
outros pequenos besouros. Encontrei correlações 
tanto entre a altura das flores e a abundância de 
besouros, quanto do adensamento das flores e a 
média de besouros/flor. Estas correlações foram 
positivas para cyclocephala sp.  (respectivamente: 
r=0,27; t=2,49; p=0,01 e r= -0,39; t= -2,28; 
p= 0,03) e negativas para besouros pequenos 
(respectivamente: r=-0,34; t=-3,17; p=0,002 
e r= 0,53; t= 3,37; p= 0,002); além disso, as 
flores mais adensadas estavam associadas a 
partes mais altas (r= 0,50; t= 3,08; p= 0,004). 
confirmei a partição de nicho entre os grupos de 
besouros ocorrendo a partir da exploração de flo-
res em diferentes alturas. como flores adensadas 
eram também mais altas, não foi possível definir a 
influência apenas do adensamento.

PalaVraS-cHaVE 

adensamento de flores, estratificação vertical de 
flores, florivoria, partição de nicho.
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iNTrodUção

a partição de nicho ocorre quando diferentes espécies exploram 
um mesmo recurso de formas distintas (Schoener 1974). Sendo 
esta condição capaz de permitir a coexistência de espécies com-
petidoras sem que uma necessariamente acabe excluindo a outra 
(connel 1980). os insetos mostram-se um importante modelo para 
o entendimento deste processo, havendo diversos trabalhos que 
tratam da partição de nicho em sistemas de polinização (aguiar 
& Santos 2007), herbivoria (denno et al. 1995), entre outros (ex: 
coderre et al. 1987; wertheim et al. 2000).

Um sistema onde é possível que ocorra a partição de nicho é 
a florivoria por besouros. florivoria é o consumo de partes da flor 
(Mccall 2008), o que é bastante comum dentre os besouros (gallo 
et al. 2002). Uma vez que estes insetos são um grupo cujos atribu-
tos variam bastante (gallo et al. 2002;Triplehorn & Johnson 2011) 
é possível que tamanha plasticidade garanta formas distintas de 
explorar algum recurso, neste caso, as flores. 

No Sítio do alcobaça no ParNa catimbau observei que vários 
besouros consomem partes florais de Pilosocereus pachycladus f. 
ritter (cactaceae). o maior deles é cyclocephala sp. cujo tamanho 
destoa visivelmente em relação às demais espécies, que formam 
um conjunto de diversos besouros bem menores. Embora de ma-
neira geral os besouros tenham uma capacidade de voo limitada 
(Triplehorn & Johnson 2011), cyclocephala sp. é bastante hábil em 
voar longas distâncias (garcía-robledo 2005), esta situação pode-
ria facilitar seu acesso as flores mais altas. Em oposição, os demais 
pequenos besouros teriam maior dificuldade em alcançar flores 
mais altas. 

Neste trabalho, propus que existe partição de nicho entre cy-
clocephala sp. e os demais pequenos besouros na exploração das 
flores de Pilosocereus pachycladus, onde cyclocephala sp. ocuparia 
preferencialmente flores mais altas e os demais fariam o mesmo 
em flores mais baixas. além disso, este processo seria intensifi-
cado pelo adensamento das flores que atrairia mais besouros de 
ambos os grupos. assim, esperei encontrar correlações na altura 
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da flores com a abundância de besouros, sendo estas correlações 
positiva para cyclocephala sp. e negativa para besouros pequenos. 
Esperei ainda encontrar correlação entre o número das flores por 
planta e a média de besouros por flor nos indivíduos de Pilosocereus 
pachycladus, sendo correlações positivas para ambos os grupos. 

  

MaTErial E MÉTodoS

ÁREa DE EStUDO desenvolvi o estudo em 
uma área de caatinga preservada, presente ao 
longo da estrada que conduz a trilha do Sítio 
arqueológico alcobaça.- Parque Nacional do 
catimbau – PE. os indivíduos de Pilosocereus 
pachycladus estavam nas bordas desta estrada. 

cOlEta DE DaDOS coletei todas as flores 
presentes em 30 indivíduos de Pilosocereus 
pachycladus, respeitando a distância mínima de 
oito metros entre eles. fiz a coleta entre 08:00 e 
10:30 horas apenas flores ainda abertas da noite 
anterior. No ato da coleta registrei a altura da 
flor em relação ao solo e o individuo onde estava 
presente. Utilizei como medida de adensamento o 
número de flores recolhidas em cada indivíduo.

logo após coletar as flores coloquei-as em 
sacos de papel espessos e lacrados com fitas 
adesivas. Posteriormente as emergi em álcool 
70% e triei os besouros. contei todos os besouros 
presentes e os separei-os entre cyclocephala sp. 
e um grupo com os demais pequenos besouros 
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(figura 1). 

anÁliSES EStatíSticaS Utilizei um teste de 
correlação de Spearman afim de testar (1) se a 
abundância dos besouros por flor (dos diferentes 
grupos) era explicada pela altura das flores; (2) 
se a média de besouros por flor nos indivíduos de  
Pilosocereus pachycladus aumentava em função 
do número de flores; (3) e verificar se a altura e 
o adensamento das flores estavam relacionadas.  
Tal correlação foi realizada devido os dados 
não possuírem distribuição normal, mesmo se 
ajustados. os testes foram realizados com auxílio 
do programa Statistica 7.

figUra 2 – gráfico de dispersão da abundância de besouros em função da altura 
da flor de Pilosocereus pachycladus f. ritter no Sítio alcobaça, ParNa catimbau, 
Buíque – PE. (cyclocephala sp.: r=0,27; t=2,49; p=0,01 /diversos besouros 
pequenos: r=-0,34; t=-3,17; p=0,002)

figUra 1 – Besouros consumidores 
de estruturas florais de Pilosocereus 
pachycladus f. ritter no Sítio alcobaça, 
ParNa catimbau, Buíque – PE, 
evidenciando a distinção de tamanho 
entre os grupos. a – indivíduo de 
cyclocephala sp.; B – Espécime 
exemplificando o porte  dos demais 
pequenos besouros.
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figUra 3 – gráfico de dispersão da abundância de besouros em função do 
adensamento das flores de Pilosocereus pachycladus f. ritter no Sítio alcobaça, 
ParNa catimbau, Buíque – PE. (cyclocephala sp.: r= -0,39; t= -2.28; p= 0,03/ 
diversos besouros pequenos: r= 0,53; t= 3,37; p= 0,002).

figUra 4 – gráfico de dispersão do adensamento em função da altura das flores 
de Pilosocereus pachycladus f. ritter no Sítio alcobaça, ParNa catimbau, Buíque 
– PE. (r= 0,50; t= 3,08; p= 0,004)



348

rESUlTadoS

Encontrei ao ao total 77 flores nos 30 indivíduos de P. pachycladus, 
em um intervalo de altura variando de 1,2 à 6,0 m e ocorrendo o 
mínimo de uma e o máximo de oito flores/indivíduo. Em todas as 
flores foram havia besouros no interior da corola, totalizando 1224 
besouros. a maioria deles era de diversas espécies de pequenos 
besouros (1087), enquanto cyclocephala sp. teve apenas 137in-
divíduos, das flores, 30 delas continham indivíduos de ambos os 
grupos, 39 possuíam apenas os besouros pequenos e oito  apenas 
besouros grandes. Também encontrei outros invertebrados, tais 
como aranhas, larvas e lepdópteros, todavia não foram incluídos 
na análise.

frequentemente encontrei os cyclocephala sp. acasalando, o 
que raramente ocorreu com as espécies de besouros pequenos. 
o consumo de partes florais foi observado em ambos os grupos, 
porém enquanto os besouros pequenos apenas consumiam grãos 
de pólen e permaneciam no final da corola consumindo néctar, os 
indivíduos de cyclocephala sp. além destas ações, mastigavam 
partes da corola, estames e estilete.

Pude confirmar através dos testes a existência de correlação 
positiva entre a altura e a abundância de besouros grandes (r=0,27; 
t=2,49; p=0,01), e negativa  com a abundância de besouros 
pequenos (r=-0,34; t=-3,17; p=0,002) (figura 1). No que diz res-
peito ao adensamento de flores, foi mantido o mesmo padrão, com 
um maior adensamento estando correlacionado com uma maior 
abundância de besouros grandes (r= -0,39; t= -2,28; p= 0,03) e 
uma maior abundância de besouros menores em resposta a meno-
res adensamentos (r= 0,53; t= 3,37; p= 0,002) (figura 2).

Por fim, foi possível correlacionar o próprio adensamento de 
flores com a altura das mesmas (r= 0,50; t= 3,08; p= 0,004)
(figura 4), ou seja, flores mais adensadas ocorriam principalmente 
em partes mais altas de P. pachycladus. 
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diScUSSão

como o esperado, confirmei a partição de nicho entre cyclocephala 
sp e os demais besouros de menor tamanho. isso porque, ambos 
os grupos respondem de formas diferentes à altura das flores de P. 
pachycladus. Entretanto diferente do que havia proposto, apenas 
cyclocephala sp foi favorecido pelo adensamento das flores. isto se 
deve provavelmente porque as flores mais altas também eram as 
mais adensadas.

Na natureza é comum uma espécie capaz de explorar uma amp-
la faixa de recurso restringir seu consumo em detrimento de outras 
espécies que exploram uma faixa reduzida (Begon et al. 1986). des-
ta forma, um explicação para a partição de nicho entre os grupos 
de besouros pode ser a maior abundância de pequenos besouros 
nas flores baixas o que forçaria cyclocephala sp a buscar as flores 
mais altas. Um exemplo clássico disso ocorre em algumas maman-
gavas de probóscide longa que exploram flores com tubos curtos 
e longos, caso exista competição com mamangavas que acessem 
apenas flores de tubo curto as de maior probóscide restringem seu 
forrageio às flores restantes (Townsend et al. 2006). ainda assim, a 
partição de nicho que encontrei não foi tão intensa, havendo sobre-
posição dos grupos na maioria das flores, provavelmente porque os 
besouros pequenos ocuparam quase 90% das flores.

Segundo a teoria do forrageamento ótimo, os animais buscam 
locais com maior concentração de recursos o que diminui gastos na 
procura de alimento e aumenta o ganho energético final (charnov 
1976). Entretanto não é possível atribuir uma preferência dos be-
souros às flores mais adensadas. isso ocorre porque estas também 
eram as mais altas, provavelmente devido o porte dos indivíduos 
de Pilosocereus pachycladus que sendo maiores produzem mais 
flores. como a altura limita o acesso de flores mais adensadas pe-
los besouros pequenos estas já se tornariam mais atrativas para 
cyclocephala sp.

Por fim, é possível concluir que a de partição de nicho permite 
uma vasta exploração das flores de Pilosocereus pachycladus por 
besouros que consomem suas partes florais e as utilizam como 
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local de acasalamento. os efeitos desta exploração podem ser 
variados. Há flores que suportam  os danos dos besouros e os tem 
como polinizadores (Endress 1994) e casos onde os besouros ap-
enas comprometem a polinização (Schlindwein &. Martins 2000) e 
formação de sementes (Klips & Keeney 2010). Embora saiba-se que 
o gênero Pilosocereus tenha  geralmente morcegos como poliniza-
dores efetivos (rocha et al. 2007), características de suas flores es-
tão associadas à síndrome de cantarofilia (sensu faegri & Pijl 1979). 
cabe a trabalhos futuros elucidar os efeitos desta interação entre 
as flores de Pilosocereus e besouros, especialmente os do gênero 
cyclocephala onde algumas espécies atuam como polinizadores 
(ex: dieringer et al. 1998; Maia & Schlindwein 2008).
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rESUMo

a caatinga exibe diversos mosaicos de recursos 
que são distribuídos de forma bem heterogênea. 
Neste trabalho foi avaliado se as características 
foliares de Jatropha mutabilis responde aos efei-
tos da heterogeneidade ambiental. o estudo foi re-
alizado em duas áreas no ParNa catimbau onde 
foi mensurado o conteúdo hídrico do solo (cHS), 
intensidade de luz, temperatura e umidade relativa 
do ar de cada área. Em indivíduos de J. mutabi-
lis a média do número de folhas/internó, área fo-
liar (af), massa foliar específica (MfE), diâmetro 
do tronco a altura do peito (daP), altura total e 
altura do fuste foram mensurados. Em relação às 
variáveis ambientais, as regiões diferem apenas 
para o cHS, permitindo classificar as áreas em 
menos úmida e mais úmida. as plantas na região 
de menor umidade exibiu menor número de fol-
has/internó, menor af e menor MfE em relação 
às plantas da região de maior umidade. Exibiram 
também daP maior, maior altura total e fuste mais 
alto. concluí-se que J. mutabilis apresenta grande 
plasticidade fenotípica para os ambientes estuda-
dos. Embora não se possa afirmar, a plasticidade 
fenotípica exibida por J. mutabilis é bastante coer-
ente com sua forma de vida pioneira, podendo es-
tar associada com a ampla distribuição geográfica 
desses indivíduos na caatinga.

PalaVraS-cHaVE

Plasticidade fenotípica. caatinga.
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iNTrodUção

Todos os fatores ambientais afetam a performance das plantas e 
a ênfase dos estudos em ecologia é na consequência da hetero-
geneidade ambiental como fator principal (Bazzaz & Pickett 1980, 
Sipe & Bazzaz 1994, gratzer et al. 2004). considera-se heterogenei-
dade ambiental a distribuição de recursos em manchas, podendo 
ser espacial ou temporal. a nível de indivíduos, ou populações, a 
plasticidade fenotípica tem papel central na explicação de como os 
indivíduos diferem na função e na forma quanto a heterogeneidade 
ambiental (Pearcy 2007). a plasticidade fenotípica não é uma mera 
alternativa, podendo ser essencial para a sobrevivência das espé-
cies e até mesmo uma forma de especialização (lortie & aassen 
1996).

a natureza semi-árida da caatiga se deve por vários fatores 
abióticos que determinam suas características. o processo de for-
mação dos solos têm resultado em diversos mosaicos complexos 
de solo, que influenciado pelas características climáticas, ficam 
os recursos distribuídos de forma bastante heterogênea (Sampaio 
1995). as precipitações baixas e irregulares são limitadas a uma 
determinada região da caatinga ocorrendo em um período muito 
curto do ano (Prado 2003). como a água é um recurso essencial 
para manter e preservar funções vitais nos organismos, a frequên-
cia de ocorrência das chuvas na caatinga acaba por influenciar 
na estrutura da vegetação na região (Prado 2003) a plasticidade 
fenotípica confere aos organismos capacidade de alterar seu de-
senvolvimento, fisiologia e até história de vida em função da con-
dição ambiental (Sultan 2000). Esse fato pode portanto afetar e 
alterar o comportamento fenológico das plantas gerando um efeito 
"bottom-up" dentro da comunidade da qual fazem parte, pois o com-
portamento fenológico dos ciclos reprodutivos afetam não apenas a 
população da planta, mas também aos animais que dependem de 
suas flores, frutos e outros recursos (frankie et al. 1974)

Jatropha mutabilis (Pohl) Bail. (Euphorbiaceae) é uma espécie 
endêmica, pioneira de ampla dispersão geográfica no domínio da 
caatinga. a ocorrência de J. mutabilis nesse ambiente que exibe 
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ampla heterogeneidade quanto a disponibilidade hídrica poderia ser 
explicada devido a sua alta capacidade de tolerar as condições da 
caatinga. Nas plantas, a plasticidade fenotípica se expressa com 
mais frequência nos galhos e folhas (Pearcy 2007). as variações 
na estrutura foliar levam a relações hídricas diferenciadas entre 
ambientes heterogêneos. (Bedetti et al. 2011) Uma melhor com-
preensão da variabilidade das características foliares em mosaicos 
de vegetação pode aumentar nosso conhecimento da ecologia fun-
cional da planta. isso porque a estrutura e a função das folhas estão 
fortemente ligadas, o que permite ajustes morfológicos em habitats 
heterogêneos que otimizam a aquisição de carbono e economia de 
água, o que pode resultar no aumento do fitness das espécies (Be-
detti et al. 2011).

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi investigar se as 
características foliares e de arquitetura de J. mutabilis respondem 
aos efeitos da heterogeneidade ambiental como disponibilidade 
hídrica do solo, intensidade de luz, temperatura e umidade relativa 
do ar. Para tal foi testada a seguinte hipótese: (i) J. mutabilis apre-
senta alta plasticidade fenotípica como forma de ajuste às caracte-
rísticas dos habitats onde ocorrem.
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ÁREa DE EStUDO o trabalho foi realizado no 
Parque Nacional (ParNa) do catimbau (8o 24' 
00", 8o 36' 35" S e 37o09'30" e 37o14'40" o), 
uma unidade de conservação de Proteção integral 
localizada na região Nordeste do Brasil, no Estado 
de Pernambuco. o Parque abrange uma área de 
cerca de 62 mil hectares entre os municípios 
de Buíque, ibimirim e Tupanatinga. o clima 
predominante na região do Parque é o semiárido 
do tipo Bsh’, havendo transição para o tropical 
chuvoso, do tipo as' segundo escala de Köppen. a 
precipitação pluviométrica anual na região varia de 
650 a 1100 mm por ano com grande irregularidade 
no regime interanual. a temperatura média anual 
oscila em torno dos 23o c e o mês de temperatura 
mais baixa é julho, com valores equivalentes a 21o 
c, enquanto dezembro, com temperatura média 
de 25o c, é o mês mais quente. Essa relação 
de baixa e irregular precipitação pluviométrica 
somada à constância de temperaturas elevadas 
resulta em alta demanda evaporativa. a vegetação 
local é bastante diversificada devido à interação 
do clima com outros fatores como solo, relevo, 
altitude e processos geológicos (Sampaio 1995), 
com fitofisionomias variando de caatinga arbórea, 
com espécies não espinhosas, até arbustiva 
com predomínio das espécies espinhosas, 
característica peculiar de ambientes xéricos 
(andrade et al. 2004). 

o ParNa catimbau apresenta relevo montan-
hoso, sendo possível distinguir regiões de vale e 
topo, com altitude variando de 708 a 1100m. o 
topo é formado por afloramentos de rochas areníti-
cas com pouco acúmulo de solo e de água. Na 

MaTErial E MÉTodoS



361

base desses morros, formam-se os vales, onde os 
solos com matéria orgânica que são transportados 
das encostas e o acúmulo de umidade propiciam 
a instalação de uma área menos estressante na 
caatinga. É provável que na região de topo a inten-
sidade luminosa e a disponibilidade hídrica do solo 
seja maior e que esses fatores, possam ser os prin-
cipais causadores de mudança nas características 
morfológica de J. mutabilis.

ESPéciE EStUDaDa Jatropha mutabilis é uma 
espécie monóica, que ocorre em áreas de caatinga 
hiperxerófila e é encontrada em terrenos arenosos 
(Santos et al. 2005). Por apresentar madeira de baixa 
densidade e alta capacidade de armazenamento 
de água em seus tecidos (Neves et al. 2010), J. 
mutabilis permanece florida e com folhas por quase 
todo o ano (Santos et al. 2005, Neves et al. 2010), 
não dependendo dos períodos de precipitação para 
manter seu comportamento fenológico (Boechert 
1994). Essas características tornam a espécie 
muito importante no ambiente de caatinga, onde 
a restrição alimentar de predadores e polinizadores 
é grande, principalmente nos períodos de seca. Por 
ser considerada também uma espécie pioneira, 
é muito comum encontrar J. mutabilis tanto nas 
beiras de estradas nas regiões de topo e em área 
de criação de bode nas regiões de vale. Uma das 
populações de J. mutabilis escolhida para este 
estudo se localizava na estrada do boi, em uma 
área onde o terreno era arenoso mas com muitas 
rochas expostas deixando o solo aparentemente 
mais raso e que foi denominada como região de 
topo; a outra população se encontrava na trilha 
do cachorro, denominada para este estudo como 
região de vale, a área apresentava terreno bastante 
arenoso, não haviam rochas expostas e o solo era 
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aparentemente mais profundo, além da criação 
intensiva de bode.

 

cOlEta DE DaDOS Este estudo foi realizado em 
Maio de 2012 , marcado por chuvas irregulares 
após longa seca na região do ParNa catimbau. 
Para caracterizar as regiões de vale e topo quanto 
ao conteúdo hídrico do solo foram coletadas 
10 amostras de solo na região de topo e vale, 
totalizando 20 amostras. o conteúdo hídrico do 
solo foi obtido através do peso úmido, mensurado 
imediatamente após coleta, subtraído o peso 
seco, onde o processo de secagem se deu em 
forno comum a 200oc por 30min. Quanto à 
intensidade luminosa foram realizadas medições 
da quantidade de fluxos luminosos na área com 
o auxílio do luxímetro de 30-30 minutos, assim 
como para a temperatura e umidade relativa do 
ar (ur), obtidas com um termo-higrômetro. Essas 
medidas foram consideradas nesse trabalho como 
variáveis independentes.

Na região de vale foram escolhidos os 20 in-
divíduos próximo a uma área de criação de bode 
e na região de topo foram selecionadas os 20 
primeiros indivíduos de J. mutabilis em uma popu-
lação ocorrendo na beira da estrada do boi. os 
indivíduos tanto do vale quanto do topo, estavam 
distantes entre 5 e 10 metros uns dos outros. a 
média do número de folhas/meristema axilar; área 
foliar (af), massa foliar específica (MfE), o daP 
(diâmetro do caule a cinco cm do solo, pois J. 
mutabilis ramifica muito próximo ao chão) , altura 
total (m) e altura do fuste (m), foram usados para 
caracterizar as populações em relação ao ambi-
ente onde ocorrem. as folhas foram secadas em 
forno convencional de cozinha à 200oc por 1h.
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anÁliSE DOS DaDOS anterior a análise do 
teste de hipótese, os dados foram verificados 
previamente quanto aos pressupostos da 
estatística paramétrica. a fim de determinar as 
diferenças estatísticas para as características 
abióticas das regiões de topo e vale e parâmetros 
morfológicos entre as regiões foi usado teste-t 
para os pressupostos de distribuição de erro 
normal e homocedasticidade. os dados foram 
log transformados apenas para massa foliar 
específica. a regressão foi usada para verificar se 
o aumento do conteúdo hídrico do solo explica as 
mudanças em número de folhas, área foliar , massa 
foliar específica e daP. Nessa análise o p-valor foi 
considerado significativo quando p<0.1, uma vez 
que a tendência para essa relação aparece quando 
p apresenta esse valor.

a extensão da variação nos traços morfológicos 
relacionados ao ambiente foi determinado usando 
a estimativa quantitativa da plasticidade fenotípica 
(Valladares et al. 2006). a falta de dados genéticos 
da população não permite atribuições às diferen-
ças encontradas à plasticidade fenotípica, pois 
os resultados podem ser devido a diferenciação 
genética entre as populações, uma vez que elas 
estão espacialmente separadas (Pil et al. 2012). 
assim, o índice quantitativo utilizado aqui estima a 
distância morfológicas entre plantas que crescem 
em diferentes fisionomias, ao invés da identidade 
genética de indivíduos (Valladares et al. 2006). o 
índice de plasticidade da distância relativa (rdPi) 
mede as distâncias relativas entre os valores dos 
parâmetros medidos de morfologia para todos os 
pares de indivíduos que crescem em diferentes 
fisionomias. Estas distâncias foram calculadas de 
acordo com a seguinte fórmula:
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 (1) 
onde j e j' são indivíduos das diferentes regiões 

i e i'  (Valladares et al. 2006.). rdPi varia de zero 
(nenhuma plasticidade) a 1 (plasticidade máxima) 
e foi calculada de acordo com a seguinte fórmula:

                    

(2)
onde n é o número total de distâncias. Para o 

calculo do rdPi foram usados os 20 indivíduos de 
J. mutabilis de cada região.
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rESUlTadoS

caRactERizaçãO DaS REgiõES DE valE E tOPO foi encontrado 
nível significativo de diferença apenas para o conteúdo hídrico do 
solo (g) que foi 35% maior para a área de vale (test-t: 2.8, gl=19, 
p=0.01, vale: 3.32±1.24; topo: 2.12±0.71; figura 1). 

figUra 1: conteúdo hídrico do solo para as regiões de topo e de vale em uma área 
de caatinga no Parque Nacional do catimbau , PE. PU: peso úmido em gramas; PS: 
peso seco. em gramas. test-t: 2.8, gl=19, p=0.01.
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figUra 2: intensidade de luz mensurada em lux no período de meio ciclo diário 
nos ambientes de topo e vale em uma área de caatinga no Parque Nacional do 
catimbau , PE.Vale: indicado pela cor preta. Topo: indicado pela cor branca.

Para as outras variáveis os dados plotados nos gráficos mostraram 
grande similaridade entre as regiões, não sendo necessário 
realização de teste estatístico (figura 2, 3 e 4).

figUra 3: Temperatura mensurada em oc no período de meio ciclo diário nos 
ambientes de topo e vale em uma área de caatinga no Parque Nacional do 
catimbau , PE.Vale: indicado pela cor preta. Topo: indicado pela cor branca.
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figUra 4: Umidade relativa do ar (%) no período de meio ciclo diário nos ambientes 
de topo e vale em uma área de caatinga no Parque Nacional do catimbau , PE.Vale: 
indicado pela cor preta. Topo: indicado pela cor branca.

a intensidade de luz (lUX) que incide nas primeiras horas da 
manhã é maior na região do topo mas elas rapidamente se igualam 
e às 8:00hs da manhã atinge o valor máximo no luxímetro. a 
temperatura nos dois ambientes é muito similar, atingindo mesmos 
valores ao longo do meio ciclo diário monitorado, embora no gráfico 
seja possível observar que a região de topo possui temperaturas 
um pouco mais elevada no mesmo horário no início da manhã. 
Já a umidade relativa do ar se torna menor perto do meio dia 
para a região do topo, mas durante a maior parte da manhã elas 
apresentam valores similares. a partir desses resultados apenas 
o conteúdo hídrico do solo foi usado para explicar as variações na 
morfologia de J. mutabilis e as regiões passa a ser denominadas 
como sendo de "maior umidade" e "menor umidade".
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aSPEctOS MORFOlógicOS E aRqUitEtônicOS a população de J. 

mutabilis que crescem na região de maior umidade apresentam, em 
média, 16% a mais de folhas por meristema axilar em relação aos 
indivíduos na área de menor umidade, produzem folhas com quase 
o dobro de af (cm2) e investem cerca de 20% mais em MfE (g/
cm2) (Tabela 1). Entretanto, quanto aos parâmetros de arquitetura 
os indivíduos da região mais úmida apresentaram o daP (m) 24% 
menor em relação ao daP do indivíduos da região menos úmida, 
exibiram altura total (m) 38% mais baixa e a altura do fuste (m) 
equivalente à metade do fuste dos indivíduos da área menos úmida.

a diferenças encontradas entre as variáveis: número de folhas/
meristema axilar, af e MfE não são explicadas pelo aumento da 
umidade no solo, com exceção do daP, onde conteúdo hídrico do 
solo explica em 17% do aumento do daP, sendo que, quanto menor 
a quantidade de água disponível no solo maior o daP dessas plantas 
(f1,19= 3.91, p=0.06, figura 5), independente da área. os valores 
para o rdPi foram elevados para af e daP (Tabela 2), indicando que 
as duas populações avaliadas são pouco similares quanto à essas 
características.

 Maior umidade   Menor umidade        

                                                       média      dp  média         dp   test-t        gl            p-valor

Número de folhas/meristema axilar (un)      2,37        0,47   1,98   0,38    2,82 38          0,01

Área foliar (cm2)                                     11,6      2,03   6,47           3,18               6,07 38          <0,0001

Massa foliar específica (g/cm2)                 0,007     0,002   0,005  0,0009        2,34 38           0,03

daP (m)                                     0,1        0,021   0,13           0,029              4,02         38           0,0002

altura total (m)                                     1,05      0,22   1,72           0,43     6,03 38           0,000001

altura fuste (m)                                     0,16      0,09   0,32           0,19     3,17 38           0,003

Tabela 1: características foliares e parâmetros de arquitetura do indivíduos de 
Jatropha mutabilis para os ambientes de maior e menor umidade na Parque 
Nacional do catimbau, PE. Médias (±dp) para p<0.05
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Parâmetros arquitetônicos         Mais úmido-Menos úmido

   

Número de folhas/meristemas axilares             0.08

Área foliar (cm2)                                                    0.28

Massa foliar específica (g/cm2)                                0.07

caP                                                                       0.13

Tabela 2: Valores do rdPi (índice da distância relativa de plasticidade) dos 
parâmetros morfológicos para Jatropha mutabilis encontrada ambientes de maior 
e menor umidade no Parque Nacional do catimbau, PE

diScUSSão

com base na flexibilidade de desenvolvimento das espécies pio-
neiras em resposta a variação ambiental (Barbosa 2011), os arbus-
tos de J. mutabilis expressam diferentes fenótipos em ambientes 
heterogêneos. os indivíduos que crescem na região de menor umi-
dade apresentam características morfológicas associadas a econo-
mia e reserva de água, como por exemplo folhas menores, menos 
espessas que ajudam evitar a perda de água por transpiração. com 
relação a arquitetura da planta foi encontrado maior daP para as 
plantas do ambiente menos úmidos. Esta característica está as-
sociada ao acúmulo de água pelos tecidos de J. mutabilis (Neves 
et al. 2010), perfeitamente coerente com as condições ambientais 
as quais estão submetidas. Esse caule mais espesso associado 
ao fuste maior para essas plantas acaba funcionando como res-
ervatório de água, estratégia eficiente para se ajustar e garantir 
estabelecimento em um ambiente onde esse recurso é escasso.

Todos os parâmetros analisados foram diferentes entre os am-
bientes de menor e maior umidade, mas por outro lado, não foram 
explicados com o aumento da umidade retida no solo, com exceção 
do daP. ou seja, o daP é uma característica que sofre influencia 
direta da disponibilidade de água no solo, enquanto que os outros 
parâmetros devam ter suas variações associadas a outros fatores 
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não avaliados nesse trabalho, como por exemplo, a qualidade nu-
tricional do solo (chen et al. 2010) e os fatores genéticos (Nicotra 
et al. 1997). a água armazenada no daP dessas plantas garantem 
a ocorrência de eventos fenológicos ao longo do ano todo, mesmo 
na ausência de precipitação como demonstrado por Neves et al. 
(2010). Embora não estejam estatisticamente relacionados, o daP 
pode ter um efeito indireto no tamanho da folha (Borchert 1994), 
número de folhas/meristema axilar e da MfE a fim de evitar que a 
água armazenada não seja perdida por transpiração.

a baixa similaridade entre as plantas dos dois ambientes sugere 
que além de bem adaptadas morfologicamente, fisiologicamente 
elas também se ajustam às condições impostas pelo ambiente. 
como demonstrado em estudo realizado com os mesmos indivídu-
os, as plantas na região menos úmida apresentam menores taxas 
de transpiração (d. oliveira, dados não publicados) . os resultados 
sugerem uma possível diferenciação em função do ecótipo den-
tro de J. mutabilis, sendo a plasticidade fenotípica um indicador de 
uma boa especialização, ou ajuste, ao ambiente (lortie and aarssen 
1996)

a plasticidade fenotípica tende a estar associada positivamente 
com uma ampla distribuição ecológica (Valladares et al. 2000). 
J. mutabilis é uma espécie que apresenta ampla distribuição no 
domínio da caatinga e embora não tenha sido avaliado a influencia 
da plasticidade fenotípica na distribuição geográfica dessa espécie, 
seus ajustes morfológicos e arquitetônicos descritos aqui são es-
tratégias coerentes com sua história de vida pioneira que podem 
favorecer sua ampla distribuição tanto geográfica como ecológica. 
assim, o papel funcional dessa espécie nos domínios da caatinga 
se torna de grande importância ecológica, uma vez que, em função 
da sua capacidade de manter sua fenologia vegetativa e reprodu-
tiva ela serve de recurso para outras espécies durante todo o ano. 
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rESUMo

 os microhabitats podem ser formados em função 
da variação espacial e temporal dentro dos ecos-
sistemas. ambientes secos como a caatinga são 
marcados pela sazonalidade climática e são het-
erogêneos, formando diferentes microhabitats. a 
heterogeneidade desses ambientes pode influ-
enciar o recrutamento das espécies. o presente 
trabalho objetivou investigar como as caracterís-
ticas do ambiente podem influenciar o recruta-
mento de plântulas num ambiente com elevada 
restrição hídrica como a caatinga. a riqueza média 
de espécies foi semelhante entre os dois habitats 
estudados, contudo a diversidade, medida pelo 
índice de Shannon, foi maior na área denominada 
de “fechada” que apresenta vegetação de porte 
elevado e solo sombreado. as duas áreas tiveram 
baixa similaridade florística evidenciada pelo índice 
de Jaccard. os resultados sugerem que as con-
dições encontradas nos microhabitats, apesar da 
proximidade geográfica e do solo similar, podem 
influenciar o recrutamento de plântulas e, conse-
quentemente, as características das comunidades 
vegetais que constituem cada área.

PalaVraS-cHaVE 

distribuição espacial; diversidade; Heterogenei-
dade ambiental.
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iNTrodUção

Existem duas linhas teóricas principais que tentam explicar os 
mecanismos que mantêm e regulam a diversidade de espécies em 
um ambiente. a primeira é baseada na teoria neutra de Hubbel, em 
que a distribuição de espécies no ambiente é resultado de fatores 
estocásticos, ou seja, que todas as espécies têm a mesma proba-
bilidade de colonizar um determinado ambiente, e isso vai depend-
er primariamente da abundância dos indivíduos nesse ambiente. 
a segunda prediz que existem mecanismos reguladores, bióticos 
e abióticos, que determinam a distribuição espacial das espécies 
(Pinto-coelho 2000).

 de acordo com essa segunda abordagem, chamada de teoria 
determinística, as espécies ocupam nichos específicos e, numa es-
cala local, a distribuição das espécies sofre influência dos “filtros” 
impostos pelo ambiente. Sendo assim, a heterogeneidade do am-
biente pode funcionar como um filtro para ocorrência de espécies. 
a disponibilidade de locais adequados à germinação é apontada 
como um dos fatores críticos no estabelecimento de uma nova 
planta (crawley 1986).

a caatinga é um mosaico de vegetações com diferentes fisiono-
mias variando de arbustos espinhosos até florestas sazonalmente 
secas (leal et al. 2005). É conhecida por ser um ambiente alta-
mente heterogêneo tanto em escala espacial quanto temporal. as 
variações temporais se devem a marcante sazonalidade e irregular 
regime de pluviométrico com chuvas esporádicas e mal distribuí-
das. as variações espaciais são caracterizadas pelos diferentes 
microhabitats que podem ser formados em função do tipo de solo, 
topografia e/ou dos tipos de vegetação como manchas arbustivas 
incrustadas em campos de vegetação herbácea, por exemplo. 

Em florestas secas, como a caatinga, a água parece ser o princi-
pal fator limitante para a germinação e o estabelecimento de plân-
tulas (Santos 2011). Nesses ambientes secos, a riqueza de espé-
cies e a densidade de sementes no banco, e, consequentemente, 
no banco de plântulas, podem sofrer influência das variações no 
espaço e no tempo características destes ecossistemas (Santos 
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2011). Essas variações nos microhabitats podem aumentar ou di-
minuir a retenção de sementes no solo, resultando numa variação 
da riqueza em função das condições dos microhabitats, por exem-
plo, ambientes de mata ciliar tendem a exibir maior riqueza de es-
pécies no banco do que ambientes rochosos (Santos 2011). 

Entender os fatores que influenciam a dinâmica das populações 
vegetais em ambientes heterogêneos como a caatinga pode ajudar 
a compreender como ocorre a regeneração nessas áreas (lopes 
2011). Nesse sentido, estudos que visem entender o comporta-
mento do banco de plântulas nos variados ambientes da caatinga 
podem ajudar a entender a regeneração nesse ecossistema. Sendo 
assim, o presente trabalho objetivou investigar como está estru-
turado o banco de plântulas de duas áreas adjacentes, que formam 
microhabitats diferentes com o intuito de entender como os atribu-
tos relacionados à diversidade de espécies variam em função das 
diferenças entre microhabitats.

MaTErial E MÉTodoS

ÁREa DE EStUDO  o trabalho foi realizado em 
maio de 2013, no inicio da estação chuvosa, em 
duas áreas adjacentes, sob o mesmo tipo de solo, 
localizadas no Parque Nacional do catimbau (8o 
24’ 00”, 8o 36’ 35” S e 37o09’30” e 37o14’40” 
o). as áreas apesar de estarem próximas, formam 
dois microhabitats distintos, pois apresentam 
diferentes fisionomias, sendo uma com vegetação 
de porte mais elevado, predominantemente 
arbóreo, copa mais densa e solo mais sombreado, 
chamada aqui de área “fechada”; e a outra, com 
vegetação de menor porte, majoritariamente 
arbustiva e com solo mais exposto, chamada de 
área “aberta” (Tabela 1).



380

o Parque, uma unidade de conservação de 
Proteção integral localizada no Estado de Per-
nambuco, abrange uma área de cerca de 62 mil 
hectares entre os municípios de Buíque, ibimirim 
e Tupanatinga. o clima predominante na região do 
Parque é o semiárido do tipo Bsh’, havendo tran-
sição para o tropical chuvoso, do tipo as’ segundo 
escala de Köppen. a precipitação pluviométrica 
anual na região varia de 650 a 1100 mm por ano 
com grande irregularidade no regime interanual. a 
temperatura média anual oscila em torno dos 23o 
c e o mês de temperatura mais baixa é julho, com 
valores equivalentes a 21o c, enquanto dezem-
bro, com temperatura média de 25o c, é o mês 
mais quente (SNE 2002). Essa relação de baixa 
e irregular precipitação pluviométrica somada à 
constância de temperaturas elevadas resulta em 
alta demanda evaporativa. 

a vegetação local é bastante diversificada, 
devido à interação do clima com outros fatores 
como solo, relevo, altitude e processos geológicos 
(SNE 2002), com fitofisionomias variando de caat-
inga arbórea, com espécies não espinhosas, até 
arbustiva com predomínio das espécies espinho-
sas, característica peculiar de ambientes xéricos 
(andrade et al. 2004).

TaBEla 1. altura média (m) da vegetação em dois microhabitats distintos no 
Parque Nacional do catimbau, Pernambuco, Brasil. as alturas forma comparadas 
pelo Teste t (valores descritos abaixo). dados cedidos por Jorge flores (neste 
volume).

ÁrEa 
aBErTa

ÁrEa 
fEcHada

  t g.l. p

    
2,28 

    
5,44   

-4,50 243 0,00001
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cOlEta DE DaDOS Para comparar a estrutura 
do banco de plântulas entre as duas áreas, foram 
amostradas dez parcelas aleatorizadas de 1m x 
1m em cada área. o critério para a amostragem 
de plântulas foi de indivíduos com altura ≤ 50 cm. 
as plântulas foram classificadas em morfotipos. 
Em cada parcela, foram tomadas as medidas de 
riqueza e da abundância de cada morfotipo.

anÁliSE DE DaDOS  foi calculada a riqueza 
média, os índices de diversidade de Shannon para 
cada área e a composição de espécies entre as 
áreas foi comparada pelo índice de similaridade de 
Jaccard. foi gerado um diagrama de whittaker (ou 
de dominância) para melhor visualizar a abundância 
das espécies nas duas áreas.

Para testar se os parâmetros de riqueza e di-
versidade do banco de plântulas diferiram entre 
os microhabitats, utilizou-se o teste t. os testes 
foram realizados com o auxílio do programa Statis-
tica 8.0 e os gráficos gerados pelo programa Excel.

rESUlTadoS
foram registrados 61 morfotipos de plântulas, sendo 39 na área 

fechada e 22 na área aberta (Tabela 2). dos sete morfotipos com-
partilhados entre as duas áreas, cinco foram identificados em nível 
de família, sendo dois pertencentes à família rubiaceae e os de-
mais pertencem à família Euphorbiaceae, Malvaceae e fabaceae. a 
riqueza média de espécies foi semelhante nas duas áreas (t= 1,9; 
g.l.=18; p=0,07), enquanto a diversidade, medida pelo índice de 
Shannon, foi maior na área fechada (t= 4,21; g.l.= 18; p<0,001; 
Tabela 3). 
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Área fechada           Área aberta

Poaceae1                            221 rubiaceae3 779

commelinaceae2 185 rubiaceae2 272

Malvaceae1 147 Euphorbiaceae1 139

Ni 17 114 rubiaceae1 136

Poaceae1 64 Ni 2 110

Euphorbiaceae1 60 Malvaceae3 107

leguminosae1 43 Malvaceae2 54

Ni 2 40 Ni 29 42

Ni 9 40 Poaceae2 25

Poaceae3 20 Malvaceae1 23

Ni 15 19 apocynaceae 19

Verbenaceae 14 Euphorbiaceae3 15

rubiaceae2 13 leguminosae1 11

dioscoreaceae 7 Ni 30 10

Ni 19 7 leguminosae3 7

Ni 24 7 leguminosae5 7

Ni 7 5 leguminosae4 5

Turneraceae 5 Euphorbiaceae4 4

rubiaceae1 Ni 6 2

Ni 18                              3 Ni 31 2

Ni 26 3 Solanaceae 1

Ni 16 2 asteraceae 1

leguminosae2 2

Ni 21 2  

Ni 22 2  

Ni 23 2  

Ni 25 2  

Ni 6 1  

Ni 8 1  

Ni 10 1  
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TaBEla 3. diversidade de espécies vegetais em dois microhabitats no Parque 
Nacional do catimbau, Pernambuco, Brasil. a área denominada “aberta” por 
apresentar porte menor e a área “fechada” por apresentar maior porte, formando 
dossel. os valores de diversidade, obtidos pelo Índice de Shannon, foram 
comparados pelo Teste t (valores descritos abaixo).

araceae   1

Ni 11 1  

Ni 12 1  

Ni 14 1  

Ni 20 1  

Sapindaceae 1 

Euphorbiaceae2 1 

Ni 27 1

Ni 28 1

Área 
aberta

Área 
fechada

t gl p

1, 83 2,25 4,2 18 0,001

TaBEla 2. abundância dos morfotipos de plântulas registrados em dois 
microhabitats no Parque Nacional do catimbau, Pernambuco, Brasil. as áreas 
foram denominadas de “área fechada” e “área aberta”, em função do porte da 
vegetação. os morfotipos identificados em nível de família foram numerados a 
fim de diferenciar aqueles pertencentes à mesma família. “Ni” representa os 
morfotipos que não puderam ser identificados, mas foram diferenciados pelos 
números.
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diScUSSão

os resultados sugerem uma relação entre as condições dos mi-
crohabitats e o recrutamento de plântulas na caatinga. as áreas 
são próximas e provavelmente sujeitas às mesmas condições de 
chegada de diásporos. No entanto, a água é um fator limitante em 
ambientes secos como a caatinga, de modo que a germinação de 
sementes e o estabelecimento de plântulas são altamente limita-
dos pela disponibilidade hídrica (Mclaren & Mcdonald 2003). Na 
área fechada, a vegetação apresenta em média 5 m de altura e 
forma um dossel relativamente fechado, o que resulta num maior 
sombreamento do solo criando um microclima mais úmido. isso 
pode explicar a baixa similaridade florística entre as áreas, uma vez 
que espécies com requerimentos germinativos específicos podem 
não conseguir germinar na área aberta, que tem o solo mais ex-
posto à dessecação. 

a variação na disponibilidade hídrica entre microhabitats tem 
sido apontada como um fator importante na riqueza de espécies 
(caballero 2003 apud Santos 2011). No entanto, a riqueza média 
de espécies foi semelhante nas duas áreas. apesar disso, a diversi-
dade foi maior na área fechada. o índice de Shannon dá peso para 
as espécies raras, que foram mais comuns na área fechada.  

apesar desse estudo não ter mensurado as variáveis que de-
finem as condições dos microhabitats, as diferenças encontradas 
nos parâmetros de diversidade e composição florística sugerem 
que esses microhabitats podem influenciar a dinâmica do banco de 
plântulas e de alguma forma desempenham papel importante para 
o entendimento dos processos de regeneração na caatinga. 
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rESUMo

liquens são fungos com um modo especializado 
de nutrição envolvendo algas, cianobactérias ou 
ambas. de acordo com a morfologia do seu talo 
(crustoso, folioso e fruticoso), os liquens podem 
ser mais resistentes às intempéries dos ambientes 
em que se encontram. o objetivo desse trabalho 
foi avaliar como se dá a distribuição de talos liq-
uênicos em diferentes microhabitats. Para tal, 
foram selecionadas cinco parcelas de cinco m² em 
seis áreas distintas de acordo com os parâmet-
ros luminosidade e grau impacto de cada uma. 
os resultados mostraram que há uma influência 
negativa da luminosidade na ocorrência dos três 
tipos de talos liquênicos e que, apesar dos liquens 
crustosos serem mais abundantes em todas as 
áreas amostradas, não houve diferença significa-
tiva na quantidade deste tipo de talo em relação 
aos demais. isso evidencia que luz, perda de água, 
insolação e impacto antrópico são fatores que al-
teram a ocorrência desses organismos também 
em ambientes áridos.

PalaVraS-cHaVE

associações, impacto, insolação, talo liquênico. 
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iNTrodUção

Plasticidade fenotípica é a capacidade de um dado organismo desen-
volver adaptações em condições ambientais distintas (Valladares 
et al. 2007). Esta capacidade é especialmente importante para os 
organismos sésseis, tais como plantas e fungos, pois permite seu 
desenvolvimento e sobrevivência em habitats estressantes (Sultan 
2000). alguns estudos têm demonstrado como características eco-
logicamente importantes, como morfologia, anatomia, fisiologia e 
reprodução são mutáveis em líquens inclusive da mesma espécie 
(Pintado et al. 1997; rikkinen 1997; Sojo et al. 1997; Jackson et al. 
2006).

liquens representam um grupo ecológico no qual fungos desen-
volveram um modo de nutrição especializada,onde os nutrientes 
são assimilados diretamente de um organismo fotossintetizante 
(alga ou cianobactéria). São cosmopolitas, sendo encontrados em 
todos os ambientes terrestres, inclusive nos mais extremos, como 
desertos, geleiras e afloramentos rochosos (Hawksworth et al. 
1995). 

Esses organismos mostram adaptações morfológicas (tipos, ta-
manho e forma de talo) e fisiológicas em diferentes ecossistemas. 
a habilidade dos liquens de tolerar dessecação é estudada através 
de investigações da capacidade de retenção e conteúdo de água no 
talo e as perdas nas trocas gasosas. Essas mudanças apresentadas 
por espécies de desertos frios ou zonas costeiras estão bem docu-
mentadas (Kappen 2000; lange et al. 2008). Já outros trabalhos 
têm demonstrado adaptações intraespecíficas no tamanho do talo, 
forma e tipo (crustoso, folioso ou fruticoso) de populações de liq-
uens em diferentes microhabitats (Tretiach & Brown 1995; Pintado 
et al. 1997; Sojo et al. 1997; Plusnin 2004). Entretanto, trabalhos 
visando conhecer essas adaptações em ambientes áridos ou semi-
áridos ainda são inexistentes.

Partindo do pressuposto de que as mudanças morfológicas de 
liquens também estão ligadas ao tipo de talo (crustoso, folioso e 
fruticoso), agregação fotobionte/micobionte e que estes apresen-
tam diferentes graus de resistência à dissecação, poluição, temper-
atura, impacto ambiental, tipo de substrato, disponibilidade de água 
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e luminosidade, formulou-se a hipótese de que em áreas com maior 
insolação e impacto há prevalência de liquens com talos crustosos, 
uma vez que esses são mais resistentes que os demais. Enquanto 
que nas áreas menos ensolaradas e impactadas, os outros tipos 
de talo serão encontrados mais facilmente que nas áreas anterior-
mente citadas. com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar como 
se dá a distribuição de talos liquênicos (crustosos, foliosos e fruti-
cosos) entre diferentes microhabitats, levando em consideração os 
parâmetros luminosidade e grau impacto entre eles. 

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi desenvolvido no 
Parque Nacional do catimbau, localizado no sertão 
de Pernambuco, entre os municípios de Buíque, 
Tupanatinga e ibimirim, e inserido em uma região 
definida como área prioritária para a conservação. 
a região é caracterizada pela vegetação típica 
de caatinga, com alta diversidade de espécies e 
fitofisionomias (MMa 2002). 

Neste local, foram selecionadas seis áreas de 
coleta: (1) Trilha da Pedra do cachorro, (2) Trilha 
da Serra Branca, (3) Sítio alcobaça, (4) partes de 
rocha exposta, (5) partes de rocha sombreada e 
(6) ilhas de vegetação próximas a Trilha das Torres. 

ModElo UTiliZado  o talo liquênico constitui-se 
de uma associação simbiótica entre um micobi-
onte (fungo) e um fotobionte (alga ou cianobac-
téria). Enquanto o fotobionte fornece à associação 
produtos da fotossíntese, o micobionte retribui 
com a fixação, provisão de nutrientes minerais re-
tirados do substrato e proteção contra dessecação 
e radiação excessiva, permitindo a colonização de 
ambientes extremos (Nash 2008). 



392

a organização estrutural dos fungos e das al-
gas é responsável, em parte, pelo sucesso dos 
liquens na colonização de ambientes adversos, 
onde são muitas vezes pioneiros. o talo liquênico é 
constituído principalmente por fungo, contribuindo 
na maior parte dos casos, para 80% ou mais do to-
tal. classifica-se a forma do talo liquênico em três 
categorias: crustoso, fruticoso e folioso. os liquens 
crustosos apresentam uma estrutura bastante 
variada, desde crostas com forma pulverulenta 
até talos elaborados, talos completamente aderi-
dos ao substrato, com córtex superior e medula, 
sendo a fixação feita por meio desta e conferindo 
uma maior proteção contra dissecação da alga. os 
fruticosos têm a forma de pequenos arbustos ou 
cachos, em que o talo é cilíndrico e aderido ao sub-
strato somente na base ou no centro, podendo ter 
um espaço oco no interior. apresenta apenas um 
tipo de córtex e são os mais suscetíveis à perda 
de água. Já os foliosos são compostos de lóbulos, 
apresentam uma forma semelhante a uma folha, 
com as superfícies superior e inferior distintas, ex-
postas ao ar e o talo não é aderido ao substrato.

colETa dE dadoS  Um cada local, foram selecio-
nadas 15 parcelas de cinco m². Nessas parcelas 
foram contabilizados os morfotipos de liquens de 
acordo com a morfologia de seus talos (folioso, 
fruticoso e crustoso), bem como foi mensurada a 
luminosidade com auxílio de luxímetro. Em cada 
área foi estabelecido um grau de impacto (baixo, 
médio e alto) de acordo com a incidência de fezes, 
pastoreio e pisoteio de bovinos, caprinos e ovinos 
e ação antrópica (Tabela 1). 

aNÁliSE dE dadoS  Para facilitar as análises, 
os dados de luminosidade mensurados com 
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o luxímetro foram convertidos em proporção 
percentual. Essa medida foi utilizada como variável 
explicativa no teste de regressão linear Simples, 
para avaliar a influência desse parâmetro na 
riqueza de morfotipos de liquens em cada local de 
amostragem. 

Já para avaliar se a quantidade de cada tipo de 
talo era influenciada pelo impacto da área amostra-
da foi utilizado um teste de qui-quadrado. Todas as 
análises foram feitas no software BioEstat 5.0. 

rESUlTadoS

Em todas as áreas amostradas foram contabilizadas 43 morfoespé-
cies de liquens, sendo 27 crustosos, 10 foliosos e seis fruticosos. 
Nas parcelas selecionadas, o Sítio alcobaça apresentou o maior 
número de morfoespécies, 23 no total sendo 12 de liquens crusto-
sos, oito de foliosos e três de fruticosos. a Trilha da Serra Branca foi 
representada por 22 morfoespécies, sendo 15 de talos crustosos, 
quatro de foliosos e três de fruticosos. a Trilha da Pedra do cachorro 
apresentou 18 morfoespécies, sendo 10 de liquens crustosos, seis 
de foliosos e dois de fruticosos. Na rocha sombreada, encontraram-
se oito morfoespécies, sendo quatro de talo liquênico crustoso, 
uma de folioso e três de fruticoso. Na rocha exposta foram encon-
tradas seis morfoespécies, sendo quatro de talos crustosos e dois 

ÁrEa iMPacTo lUMiNoSidadE 
(%)

alcobaça Baixo 30 - 100

Serra Branca Baixo 25 - 100

cachorro Médio 40 - 100

rocha Sombreada Médio 50 - 70

rocha Exposta alto 100

ilhas de Vegetação alto 100

TaBEla 1: grau de impacto e luminosidade de cada área amostrada.
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de foliosos. Já no afloramento encontraram-se sete morfoespécies, 
sendo três de talo crustoso, duas de folioso e três de fruticoso. 

foi observada influencia negativa da luminosidade na ocorrência 
dos três tipos de talos liquênicos: f1,89 = 31.636, p < 0.0001, r² 
= 0.256(fig.1) nos talos crutosos; f1,89 = 25.065, p < 0.0001, r² 
= 0.212(fig.2) nos talos foliosos e f1,89 = 10.122, p = 0.0024, r² 
= 0.093(fig.3) nos talos fruticosos. 

Já em relação ao impacto das áreas foi constatado que ape-
sar dos liquens de talos crustosos serem os mais abundantes nas 
amostragens dos três graus de impacto, não houve diferença sig-
nificativa na quantidade deste tipo de talo em relação aos talos 
foliosos e fruticosos (ᵪ² = 2.870, gl = 4, p = 0.5799, fig.4). 

figura 1: regressão linear demonstrando a influência da luminosidade sobre a 
riqueza liquens crustosos.
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figura 2: regressão linear demonstrando a influência da luminosidade sobre a 
riqueza liquens foliosos.

figura 3: regressão linear demonstrando a influência da luminosidade sobre a 
riqueza? liquens fruticosos.
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figura 4: Porcentagem de talos demonstrando a distribuição quantitativa dos talos 
em relação ao impacto das áreas. 

diScUSSão

foi possível observar que liquens de talos foliosos e fruticosos re-
spondem negativamente à influência de luz, bem como ao impacto 
das áreas estudadas.  Porém os de talo crustoso também respon-
dem negativamente a esses parâmetros, refutando a hipótese 
deste trabalho. Esses resultados demonstraram que luz, perda de 
água, insolação e impacto antrópico são fatores que alteram a ocor-
rência desses organismos também em ambientes áridos.    

os liquens são amplamente conhecidos pelo seu potencial 
bioindicador (organismos que expressam sintomas particulares ou 
respostas que indiquem mudanças em alguma influência ambien-
tal, geralmente de forma qualitativa) e biomonitor (organismos cuja 
distribuição e populações são estudados durante um espaço de 
tempo e então comparados a um modelo no qual os desvios do es-
perado são avaliados. Estudos indicam que a presença ou ausência 
de espécies ou alteração na riqueza da flora liquênica podem indicar 
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estabilidade ou desequilíbrio em um ecossistema, exploração do 
meio ambiente, reação a distúrbios naturais (incêndios, erupções 
vulcânicas, terremotos) e podem ajudar a prever impactos antrópi-
cos que desestabilizam solo, rochas e água. Também há relatos 
de que o desaparecimento ou mudança na comunidade liquênica 
pode ser devido à poluição, desertificação, introdução de animais 
domésticos, dentre outros (Martins et al. 2008; Munzi et al. 2007; 
wolseley et al. 2006; Martins-Mazzitelli et al. 2006; giordano et al. 
2005; Valencia & ceballos 2002).

Trabalhos moleculares demonstraram que a divisão das formas 
do talo pouco tem a ver com as relações filogenéticas do grupo, 
sendo assim, uma mesma espécie pode apresentar diferentes tipos 
de talo de acordo com o ambiente em que se encontram (grube & 
Hawksworth 2007; Hibbett et al. 2011). além disso, as mesmas 
espécies de fungo quando combinadas com cianobactérias ao 
contrário de algas verdes, podem produzir morfotipos morfologica-
mente distintos a depender das condições ambientais (James & 
Henssen 1976; green & lange 1991).
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rESUMo

Seres vivos tem recursos limitados que podem utilizar 
para crescer, sobreviver e se reproduzir, assim, lidam 
constamente com o trade-offentre quais funções de-
vem receber o recurso. Neste trabalho é investigada a 
influência do tipo de substrato (rocha ou galho) sobre a 
alocação de recursos para a fixação (af) e se esta alo-
cação tem influência sobre a alocação de recursos para 
a reprodução (ar). além disso, quando a planta crescia 
sobre o substrato rocha foram avaliadas duas formas 
de crescimento, solitário e adensado. o estudo foi reali-
zado no Parque Nacional do catimbau (Buíque, e, Bra-
sil). No substrato galho, o af foi menor do que na rocha 
(Kw-H1;91 = 13,179; p = 0,0003) e o ar foi maior 
(Kw-H(1;91) = 10,79; p=0,001).os indivíduos de 
adensado sobre rochas apresentaram maior af(f1;59 
= 4,73; p = 0,03) e menor ar (f1;59 = 10,4632; p 
= 0,0020) do que os solitários.Este trabalho demon-
stra que variáveis ambientais são fatores importantes 
na alocação de recursos em plantas e que o substrato 
é um fator importante a se considerar quando se trata 
de epífitas.

PalaVraS-cHaVE

alocação reprodutiva;fixação; epífitas; massa de raiz.
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iNTrodUção

as plantas possuem requerimentos similares para crescimento e re-
produção, no entanto, devido à limitação de recursos no ambienteelas 
diferem na forma com aqual alocam tais recursos para realizar estas 
funções(Bazzaz et al. 1987). No nível evolutivo, as adaptações de um organ-
ismo devem permitir que o alocamento dos recursos resulte em um mel-
hor ajuste entre a sobrevivência e o investimento em reprodução(Bazzaz 
et al. 1987; Harper 1977; ricklefs 2010), além de regular o investimento 
em diferentes funções, como defesa e crescimento. como as funções 
ecológicas possuem base fisiológica, padrões de alocação em diferentes 
níveis são dependentes entre si(Bazzaz et al. 1987).

a alocação reprodutiva (ar) é a proporção de recursos (energia, bio-
massa e nutrientes) investida em órgãos reprodutores, tais como inflo-
rescência, frutos esementes(abrahamson & caswell 1982; Bazzaz et al. 
1987).  a alocação vegetativa é a alocação de recursos para o cresci-
mento da planta.a alocação de recursos em estruturas que possuem 
tamanho, número e função diferentes, varia entre populações e dentro 
de populações nas plantas (Bazzaz et al. 1987).No nível intraespecífico, a 
quantidade de recursos investidos na reprodução está intimamente rela-
cionada ao tamanho da planta e a biomassa, ou seja, plantas maiores/
mais pesadas produzem mais flores do que plantas menores(aarseen & 
Taylor 1992). avariação na arem função do tamanho das plantas é de 
grande importância ecológica (Soule e werner, 1981). como as funções 
de defesa, crescimento e armazenamento competem por recursos com a 
reprodução (Bazzaz et al. 1987), aar é influenciada por exigências funcio-
nais mais fortes como a defesa e/ou o crescimento vegetativo em função 
do ambiente. Esta variação na ar ajuda a explicar os padrões de alocação 
de recursos, não só numa base ecológica, mas também evolutiva (cody 
1966; Harper 1967; Bazzaz 1996).

Para bromélias do gênero Tillandsia, o principal órgão para a fotossín-
tese e captação de nutrientes é a folha. as raízes têm contribuições meno-
res para essas funções, e sua principal função é a fixação ao hospedeiro 
ou substrato (Benzing 1973). assim é de se esperar que alterações na 
forma de se prender ao substrato que permitam alteração no tamanho da 
raiz não influenciem a captação de recursos no ambiente e que substratos 
nos quais a fixação seja mais simples permitam raízes menores e, por-
tanto, o recurso que seria alocado no crescimento da raiz seja deslocado 
para outra função, como a reprodução, em espécies deste gênero.

Tillandsia recurvata é uma espécie de ampla distribuição geográfica, 



405

presente em toda a américa do Sul (andrade-lima 1989). Esta espécie 
utiliza uma ampla variedade de substratos, sendo que no Parque Na-
cional do catimbau a espécie foi observada em crescendo em galhos e 
em paredões rochosos. Quando os indivíduos crescemem galhos eles se 
desenvolvem formando um anel ao redor do galho no qual outras estru-
turasalém da raiz, como as folhas e o caule, auxiliam na sua fixação ao 
substrato. Nos paredões rochosos, as plantas se fixam exclusivamente 
através da raiz. desta forma, é de se esperar que indivíduos que se desen-
volvem em árvores precisem alocar menos recursos para o crescimento 
de raiz do que aqueles que crescem sobre rochas e, portanto, possam 
deslocar estes recursos para a reprodução. 

observações de campo sugerem queadensados de indivíduos pode-
riam ser uma estratégia para facilitar a fixação sobre a rocha e, desta 
forma, influenciar a alocação de recursos para fixação.Este trabalho tem 
como objetivo investigar a influencia do tipo de substrato utilizado pelos 
indivíduos de Tillandsia recurvatasobre aalocação de recursos para estru-
turas vegetativas e reprodutivas. Para isso testaremos a hipótese de que 
(i) árvores formam um substrato mais vantajoso para T. recurvata do que 
rochas, pois, indivíduos que crescem sobre árvores precisam alocar menos 
recursos para a raiz e podem alocar mais recurso para a reprodução;(ii) a 
formação de adensados é uma estratégia para aumentar a eficiência na 
colonização de rochas, assim é esperada uma menor alocação de recursos 
para a fixação e uma maior alocação para a reprodução em indivíduos de 
adensado.

MaTErial E MÉTodoS

ESPÉciE ESTUdada E ÁrEa dE ESTUdo Tillandsia 
recurvataé uma espécie pertencente à família 
Bromeliaceae, subfamília Tillandsioideae. É uma 
planta epífita, bem adaptada a diferentes tipos de 
estresse,como radiação solar, aporte hídrico e escassez 
de nutrientes.a espécie apresenta reprodução 
assexuada por brotamento e, desta forma, a partir do 
talo da planta mãe nascem brotos que produzem novas 
plantas, geralmente após a floração. Estes crescem 
junto à planta mãe formando uma colônia de formato 
globular. assim, cada colônia (glóbulo) foi considerada 
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como um indivíduo. Quando cresce sobre a superfície 
de rochas esses glóbulos muitas vezes se juntam e as 
folhas de um glóbulo se entrelaçam as de outro e esse 
agrupamento de glóbulos entrelaçados foi considerado 
um adensamento.

a espécie apresenta ampla distribuição em toda 
américa tropical, ocorrendo desde o Sul da américa 
do Norte, na américa central (nas zonas chuvosas que 
fazem limite entre o golfo do México e as zonas semiári-
das do sul da Baixa califórnia, além do caribe) e américa 
do Sul (Smith & downs 1977; Puente & Bashan, 1994).
No Brasil, se distribui na costa do país apresentando 
como domínios fitogeográficos os biomas de caatinga, 
cerrado e mata atlântica.

o local de estudo deste trabalho é o Parque Na-
cional do catimbau (ParNa catimbau) e está dentro 
da área de distribuição da espécie. Trata-se de uma 
unidade de conservação integral, localizada no domínio 
das caatingas, com clima tropical semi-árido, tempera-
tura média anual de 23° c, e precipitação média anual 
de 300 a 500 mm (geise et al. 2010).

colETa dE dadoS  foi realizada uma busca ativa de 
T.recurvata colonizando rochas em duas áreas no Parque 
Nacional do catimbau, na trilha do camelo e na trilha 
do cachorro. foram considerados como colonizadores 
apenas os indivíduos que se encontravam fixos sobre 
o substrato, sendo descartados aqueles que estavam 
soltos sobre a rocha. Sempre que eram encontrados 
indivíduos colonizando rochas, eram coletados 
indivíduos na árvore mais próxima ao paredão, que 
não estivesse encostada no mesmo. Em cada árvore 
era aleatorizado por sorteio o galho no qual todos os 
indivíduos fixos seriam coletados.

foi observado em campo que os indivíduos fixos 
em rochas se apresentavam de duas formas diferentes, 
solitários ou formando adensados de vários indivíduos. 
assim, foram analisados separadamente os indivíduos 
que formavam adensados e os solitários. 

Para cada indivíduo de T. recurvata coletado foi 
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quantificado o número de órgãos reprodutivos (flores e 
botões). além disso, cada indivíduo foi pesado inteiro e 
depois somente a raiz em balança com precisão de três 
casas decimais.através dos valores obtidos foram cal-
culados os valores de ar (alocação reprodutiva)modi-
ficado de Bazzaz (1996), pois foi usado o número de 
órgãos reprodutivos (flores e botões) ao invés da massa 
dessas estruturas, levando em conta que a variação na 
massa das flores é muito pequena, assim o ar foi cal-
culado através da fórmula a seguir:

ar= n° de órgãos reprodutivos/massa da planta.

a alocação de energia para a fixação ao substrato 
(af) foi calculada dividindo-se a massa de raiz pela 
massa total da planta; af=Massa de raiz/massa da 
planta.

aNÁliSE ESTaTÍSTica  Para testar a primeira 
hipótese foram realizados dois testes de Kruskall-
wallis, para avaliar as diferenças no ar e no af entre 
indivíduos de T. recurvata crescendo sobre rochas e 
sobre galho. Posteriormente, foram realizados dois 
testes de aNoVa para avaliar a diferença entre as 
duas formas de crescimento em rochas (adensado e 
solitária)quanto ao af e ar. os indivíduos que cresciam 
no substrato galho e as duas formas de crescimento em 
rocha foram comparados quanto a massa total, massa 
de raiz e número de flores através de teste de Kruskall-
wallis. as análises foram realizadas usando o software 
STaTiSTica 7.0.
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rESUlTadoS

foram coletados 30 indivíduos em galhos de árvores, 30 indivíduos 
formando adensado sobre rochas e 31 indivíduos solitáriossobre 
rochas. os indivíduos que crescem em árvores apresentaram menor 
af (Kw-H1;91 = 13,179; p = 0,0003; figura 1a) e maior valor de 
ar (Kw-H1;91 = 10,79; p=0,001; fig. 1b) quando comparados 
com aqueles que crescem em rochas.os indivíduos de adensado 
sobre rochas apresentaram maior af(f1;59 = 4,73; p = 0,034, 
fig. 2a) e menor ar (f1;59= 10,46; p = 0,002; fig. 2b) do que os 
solitários.Houve diferença na massa total, massa da raiz e número 
de flores entre as plantas que cresciam em galho e as duas formas 
de crescimento em rocha (Tabela 1).

figura 1. Teste de Kruskall wallis entre indivíduos de Tillandsia recurvata crescendo 
sobre substrato de galho versus rocha quanto a: a- alocamento de recursos para 
fixação (af) e B- alocamento de recursos para reprodução (ar).

figura 2. Teste de Kruskall wallis entre indivíduos de Tillandsia recurvata crescendo 
sobre substrato de rocha em adensados versus solitários quanto a: a- alocamento 
de recursos para fixação (af) e B- alocamento de recursos para reprodução (ar).
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diScUSSão

os resultados demonstram que o substrato no qual a planta está 
se desenvolvendo influencia a estratégia de alocação de recursos 
adotada pelos indivíduos, assim como o hábito de crescimento 
(solitária ou em adensado).a primeira hipótese do trabalho foi cor-
roborada, os indivíduos que cresciam em árvores investiram menos 
em fixação e assim puderam investir mais em reprodução, ou seja, 
apresentaram menor afe maior valor de arquando comparados 
com aqueles que crescem em rochas (fig. 1a e 1b).No entanto, 
a segunda hipótese não foi corroborada, sendo que foi encontrado 
o oposto do que era esperado, ou seja, a formação de adensados 
não aumentou a eficiência de colonização de rochas, pois os in-
divíduos de adensado sobre rochas precisaram investir mais em 
fixaçãodo que os solitáriose, por conseguinte, investiram menos em 
reprodução.

Um fator importante de se considerar ao avaliar este resultado 
inesperado referente a segunda hipótese é que os indivíduos que 
cresciam solitários sobre rochas eram muito pequenos, cerca de 
3,7 vezes menores do que os de galho e 5,71 vezes menor do que 
aqueles de adensado.assim sendo, é possível que essesindivíduos 
solitários precisassem deslocar recursos que seriam utilizados para 
o crescimento vegetativo para permitir que a reprodução sexuada 
aconteça. além disso, embora os solitários apresentassem maior 
ar, o número de flores total por indivíduo é cerca de três vezes 

Teste Média 
adensado

Média 
Solitária

Média 
galho

Kw g.l. p

Massa 
Total (g)

   4,015
(±2,739)

   0,703
(±0,848)

   2,628
( ± 2,577)

40,37 2,91 <0,000
       1

Mas-
sa raiz (g)

   0,302
(±0,253)

   0,031
(±0,033)

  0,085
(±0,090)

38,52 2,91 <0,000
       1

flores     8,23
(±6,168)

    2,70
(±3,709)

    12,30
(±10,796)

27,13 2,91 <0,000
       1

Tabela 1. resultado dos testes de Kruskall-wallis avaliando a diferença na alocação 
de recursos e na massa de Tillandsia recurvata em dois substratos diferentes 
(rocha e galho) e crescendo de duas formas diferentes (adensado e solitária)em 
rocha.
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menor do que os de adensado e a média é de 2,7 flores por in-
divíduo, indicando que a planta produz um mínimo de flores para 
que ela possa se reproduzir. Esse fato deve ter grande importância 
no fitness individual e populacional. É importante ressaltar também 
que, embora a reprodução assexuadanão tenha sido formalmente 
quantificada neste estudo, foi observado que tanto os indivíduos 
de substrato galho quanto os de adensado sobre rocha apresenta-
vam muitos brotospresos ao indivíduo de estudo, sendo que a re-
produção assexuada parecia ser mais intensa em adensado.desta 
forma, como não havia investimento em reprodução assexuada nas 
solitárias, estas podiam alocar maior quantidade de recurso para a 
reprodução sexuada.

a comparação dos resultados com outros estudos é difícil, 
pois, embora epífitas compreendam milhares de espécies(Benzing 
1990), este grupo é pouco estudado em relação àalocação de re-
cursos. a informação disponível sobre alocação reprodutiva em 
epífitas lida com infrutescências de uma bromélia e duas orquídeas 
(Benzing 1990; Zotz 1999). Em relação à dependência do tamanho, 
apenasZotz (2000) avaliou a variação da ar de uma planta epífita, 
dimerandra emarginata (g. Meyer).Mantovani & iglesias (2009)
avaliaram a variação na ar em Tillandsia stricta, mas não avaliaram 
em resposta ao substrato, o objetivo deles foi avaliar como a alo-
cação se dá para a inflorescência total à medida que o corpo vege-
tativo cresce e quantificar a participação das estruturas de suporte 
da inflorescência nesta alocação. assim sendo, este foi o primeiro 
estudo a avaliar a resposta de uma mesma espécie de epífita em 
substratos diferentes na alocação de recursos para funções especí-
ficas necessárias para a sobrevivência e reprodução da planta.

coNclUSão

Este trabalho demonstra que variáveis ambientais são fatores im-
portantes na alocação de recursos em plantas e que o substrato 
é um fator importante a se considerar quando se trata de epífitas. 
Tillandsia recurvataé um bom modelo para estudar a flexibilidade 
na alocação de recursos devido a sua alta abundância, facilidade de 
coleta e diversidade de estratégias. 

É necessária a realização de novos estudos que investiguem se 
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existe diferença de fitness entre as plantas que crescem nos dois 
substratos para entendermelhora dinâmica de populações dessas 
plantas, pois ainda que haja maior produção de flores por unidade 
de massa em solitárias, o número total de flores por indivíduos é 
menor, assim é preciso entender como essas características afe-
tam o fitness da planta de maneira geral.
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rESUMo

a produção de frutos e sementes em plantas é deter-
minada por fatores internos (e.g. tamanho da planta e 
vigor) e externos (e.g. recursos abióticos e interações 
com polinizadores ou herbívoros), sendo estes bons 
indicadores da fecundidade. assim, o trabalho visou 
analisar como parâmetros ambientais influenciam o 
fitness reprodutivo de Bocoa mollis (fabaceae). É es-
perado que a disponibilidade de água no solo (mensu-
rado pela profundidade do solo) possua relação positiva 
com os atributos reprodutivos analisados e a complexi-
dade estrutural da vegetação uma relação negativa 
(competição interespecífica por recursos). o estudo foi 
realizado em uma região de solo arenoso da caatinga 
(Parque Nacional do catimbau, Buíque, PE) onde foi 
avaliado a produção de flores, frutos e sementes em 
resposta a parâmetros ambientais e posteriormente 
realizada uma regressão múltipla. as análises não mos-
traram haver relação entre os parâmetros ambientais 
e os atributos reprodutivos. foi registrado também 
que em média 40% dos frutos possuem algum sinal 
de predação pré-dispersão nas sementes.  Em escala 
local, os fatores considerados não parecem explicar a 
fecundidade de B. mollis em um ambiente de caatinga. 
a ausência de sementes em frutos maduros somado 
à predação observada das sementes sugere um baixo 
sucesso reprodutivo da população estudada.

PalaVraS-cHaVE

disponibilidade hídrica, fecundidade, profundidade do 
solo, solo arenoso. 
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iNTrodUção

Sucesso reprodutivo é basicamente o número de óvulos que sobrevivem 
e possuem potencial para se reproduzirem com sucesso. Em plantas 
com sementes, isso se reflete no número de óvulos que se desenvolvem 
em sementes liberadas pela planta mãe (wiens et al. 1987). Segundo 
os mesmos autores, podemos classificar o sucesso reprodutivo em pós-
emergente, que representa o estágio no ciclo reprodutivo que vai da ger-
minação da semente à produção de módulos reprodutivos e fertilização. 
Por outro lado, há o sucesso pré-emergente, caracterizado pelo número 
de óvulos que completam seu desenvolvimento (no caso das plantas, for-
mação de sementes) e entram no meio ambiente (wiens et al. 1987).        

No sucesso reprodutivo pré-emergente, a produção de frutos e se-
mentes é determinada por alguns fatores internos e outros externos à 
planta (wiens et al 1987). fatores internos incluem o tamanho da planta, 
vigor, arquitetura das flores na planta e capacidade de estocar nutrientes 
e alocação de recursos para funções reprodutivas (Parra-Tabla & Bullock 
2003). os fatores externos podem ser a disponibilidade de recursos abióti-
cos (nutrientes e água) (Parra-Tabla & Bulock 1998) e as interações entre 
planta polinizador e herbívoros (obeso 1998; Bosch & waser 1999; Parra-
Tabla & Bulock 2003). Em geral, espécies vegetais apresentam variação 
local no seu sucesso reprodutivo e os fatores citados acima, que variam no 
tempo e espaço, tem sua importância na reprodução das plantas relativa 
às suas magnitudes quantitativas e qualitativas (roberts 1996)

assim, a produção de frutos e sementes se apresenta então como 
um bom indicador da fecundidade de uma espécie vegetal em resposta a 
algum desses fatores (Susko & lovett-doust 1999). Esse fitness reprodu-
tivo pode ser influenciado pela disponibilidade de recursos abióticos no 
início da reprodução, que diminui a produção de botões e flores e, por 
consequência, frutos e sementes (allphin et al. 2002). além disso, out-
ros fatores externos à planta, como a complexidade estrutural da veg-
etação podem interferir na sua fecundidade, uma vez que habitats mais 
complexos tendem a apresentar maior diversidade (Bazzaz 1975) e maior 
competição interespecífica por recursos.

Sendo assim, o presente trabalho visou analisar como fatores ex-
ternos à planta podem influenciar o seu fitness reprodutivo. Partimos da 
hipótese de que parâmetros ambientais podem exercer influência posi-
tiva ou negativa sobre o fitness reprodutivo de uma planta. É esperado 
que a profundidade do solo (um proxy utilizado da disponibilidade de água 
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no ambiente) apresente relação positiva com a produção dos caracteres 
reprodutivos, enquanto que a complexidade estrutural da vegetação apre-
sente correlação negativa.  

MaTErial E MÉTodoS

ÁREa DE EStUDO a pesquisa foi realizada dentro 
dos limites do Parque Nacional (ParNa) do catimbau, 
em uma área conhecida como Trilha das Torres e Trilha 
da Serra Branca, onde o tipo de solo é de origem 
sedimentar. o parque fica localizado no estado de 
Pernambuco, na transição entre agreste e sertão, 
abrangendo as cidades de Buíque, ibimirim, Sertânia 
e Tupanatinga (icMBio; MMa 2002; Sampaio et al. 
2002). o clima predominante é o semi-árido , com 
pluviosidade anual média entre 650 -1100 mm. a 
fisionomia vegetacional forma um mosaico de acordo 
com o tipo de solo e umidade, variando de caatinga 
arbórea até arbustiva (figueiredo et al. 2000). 

ESPéciE alvO Bocoa mollis (fabaceae, Papilionoideae) 
(Benth.) r.S. cowan, popularmente conhecida como 
“brinquinho”, é uma espécie arbórea-arbustiva de 
pequeno porte (2-4 m de altura). Sua flor apresenta 
apenas uma pétala branca e o fruto que se forma possui 
formato elipsoide, de 10-15 mm de comprimento e 
8-10 mm de diâmetro, com sementes elipsoides de 
cor marrom escura, sem arilo, medindo de 5,5-7 mm 
de comprimento e 4,5-5 mm de diâmetro. a espécie 
encontra-se distribuída nos estados do ceará, rio 
grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Minas gerais, 
em áreas de solo arenoso e de vegetação arbustiva 
(cowan 1974). 

DESEnhO aMOStRal a coleta de dados foi realizada 
em indivíduos de Bocoa mollis observados no percurso 
das duas trilhas utilizada para esse estudo, bem como no 
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substrato onde as plantas se encontram estabelecidas. 
foram levados em consideração esses indivíduos 
avistados e os que se encontravam próximos a uma 
distância de até 30 metros da trilha. os parâmetros 
ambientais analisados (variáveis explicativas) para 
cada indivíduo foram (1) profundidade do solo, através 
da inserção de um vergalhão de aço de 75cm no solo 
próximo ao caule; (2) altura da serrapiplheira, com uso 
de régua; e (3) complexidade estrutural da vegetação 
(um proxy da densidade de plantas nas adjacências 
do indivíduo), através da contagem do número de 
toques da vegetação em uma cruz de madeira (1 x 1 
m) disposta horizontalmente ao solo. a cruz de madeira 
foi posicionada a 10 cm, 1 e 2 m de altura, para medir 
a densidade da vegetação, segundo metodologia 
adaptada de dalmagro & Vieira (2005). o número 
médio de toques em cada estrato herbáceo e arbustivo/
arbóreo foi utilizado como medida da densidade 
da vegetação nas proximidades de cada indivíduo: 
quanto mais toques, maior a densidade da vegetação. 
Nos solos onde o vergalhão inseria-se totalmente no 
substrato foram considerados como maiores de 75 cm 
de profundidade.  

os atributos vegetativos e reprodutivos de B. mol-
lis considerados (variáveis resposta) foram (1) altura, 
(2) diâmetro na altura do solo (daS), (3) número de 
sementes/fruto (4) número de flores/indivíduo e (5) 
número de frutos/indivíduo. Também foi analisado a 
quantidade de indivíduos que apresentava sinais de 
predação de suas sementes e o número de frutos com 
sementes predadas. Para cada indivíduo, do total de 
frutos coletados, 10 foram separados aleatoriamente 
para a contagem do número de sementes e observação 
da predação das sementes.

os indivíduos apresentarem frutos em três difer-
entes estágios de desenvolvimento: 1- início do desen-
volvimento, com pequeno desenvolvimento do óvulo 
para formação de sementes; 2- estágio intermediário, 
como fruto verde e casca rígida e apresentando se-
mentes já desenvolvidas; e 3- fruto maduro, próximo 
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à deiscência. Pelo fato de apenas os frutos no estágio 
intermediário estavam apresentando sementes, apenas 
os frutos nesse estágio foram considerados para a con-
tagem do número de sementes/fruto e percentagem de 
predação dos frutos (n=17). 

anÁliSE DE DaDOS os parâmetros altura e daS 
foram incluídos nas análises apenas como co-variáveis 
para controlar os efeitos dos outros parâmetros 
analisados. o índice de correlação de Spearman indicou 
correlação entre os parâmetros altura e daS e por isso 
foi decidido excluir os valores de daS das análises 
estatísticas. Também foi encontrada correlação entre 
profundidade do solo e altura da serapilheira, sendo o 
último excluído das análises. de modo a evitar que o 
número de flores e frutos fossem explicados apenas pela 
altura dos indivíduos, esses valores foram divididos pela 
altura (cm) para serem incluídos nas análises. após os 
tratamentos, foi então realizada uma regressão múltipla 
com as variáveis resposta e as variáveis explicativas. 
Para todas as análises, foi utilizado o software Statistica 
7.0 (Statsoft inc.). 

rESUlTadoS

os atributos reprodutivos e vegetativos coletados de Bocoa mollis encon-
tram-se na Tabela 1. as análises de regressão múltiplas não mostraram 
haver relação entre os parâmetros ambientais e os parâmetros reprodu-
tivos da espécie. a figura 1 ilustra essa relação encontrada. 

dos 17 indivíduos com frutos em estágio intermediário, aproximada-
mente 90% apresentava algum sinal de predação nas sementes (e.g lar-
vas de insetos, sinais de mastigação). foi observada uma média de 40% 
(± 33,3%) dos frutos analisados (n=177) com sinais de predação das 
sementes em cada indivíduo. Três morfotipos de larvais foram encontra-
dos dentro dos frutos coletados.
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diScUSSão

os resultados desse trabalho mostraram que, em uma escala local, os 
fatores externos à planta (profundidade do solo e complexidade estrutural 
(desnsidade da vegetação)) não explicam o fitness reprodutivo de Bocoa 
mollis de acordo com as taxas de fecundidade da espécie. 

Em ambientes de instabilidade climática como a caatinga, a água 
constitui forte filtro ambiental (ab’Saber 2003), mais forte do que som-
breamento (Homgren e Scheffer 2010). No entanto, a utilização da pro-
fundidade como proxy de disponibilidade hídrica no solo não foi eficiente 
para explicar diferença na produção de flores, frutos e sementes. ao que 
parece, a alocação de recursos para o sistema reprodutivo é correlacio-
nado com o tamanho do indivíduo, como mostrado por dudash (1991), 
visto que nossas análises prévias ao tratamento estatístico mostraram 
correlação entre altura do indivíduo e as parâmetros reprodutivos de B. 
mollis analisados.

ademais, outros fatores abióticos (e.g. qualidade do habitat que irá 
disponibilizar mais recursos para a alocação na reprodução; Mazer 1992) 

aTriBUToS VEgETaTiVoS   a T r i B U T o S  r E P r o d U T i V o    P a r Â M E T r o S  a M B i E N T a i S

alTUra
(n=29)

daS 
(n=29)

NÚMEro 
dE florES 
(n=29)

NÚMEro 
dE 
frUToS 
(n=29)

SE-
MENTES/           
frUTo
  (n=17)

ProfUNdi-
dadE do 
Solo
( N=29)

alTUra 
SErrilHEira

coMPlEXidadE 
ESTrUTUral

média 163,45 36,78 5,59 50,45 0,97 51,03 1,55 2

dP 42,11 21,55 12,16 12,16 0,15 20,38 1,15 0,99

TaBEla 1.  atributos vegetativos e reprodutivos analisados de Bocoa mollis 
(Benth.) r.S. cowan (fabaceae) e os parâmetros ambientais mensurados nas 
proximidades dos indivíduos no Parque Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, 
Brasil. daS= diâmetro na altura do Solo. complexidade estrutural= ver material 
e métodos. n= número de indivíduos. 
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aTriBUToS VEgETaTiVoS   a T r i B U T o S  r E P r o d U T i V o    P a r Â M E T r o S  a M B i E N T a i S

alTUra
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(n=29)

NÚMEro 
dE florES 
(n=29)

NÚMEro 
dE 
frUToS 
(n=29)

SE-
MENTES/           
frUTo
  (n=17)

ProfUNdi-
dadE do 
Solo
( N=29)

alTUra 
SErrilHEira

coMPlEXidadE 
ESTrUTUral

média 163,45 36,78 5,59 50,45 0,97 51,03 1,55 2

dP 42,11 21,55 12,16 12,16 0,15 20,38 1,15 0,99

ou bióticos (e.g. quantidade e qualidade das visitas dos polinizadores; 
Klinkhamer et al. 1989) são importantes para as taxas de fecundidade de 
uma espécie vegetal. Sendo assim, estudos controlados de polinização 
podem fornecer dados mais elucidativos e que possam explicar a total 
ausência de sementes nos frutos maduros. Esse dado, somado a uma per-
centagem de 40% dos frutos com sinais de predação das suas sementes 
(tabela 1), sugerem um baixo sucesso reprodutivo da população estudada 
em decorrência de predação pré-dispersão.

Estudos posteriores que avaliem o fitness reprodutivo de B. mollis em 
resposta a disponibilidade de nutrientes no solo, como demonstrado por 
inês (2006) podem melhor responder quais fatores abióticos explicam a 
fecundidade de uma espécie arbustiva no domínio caatinga.  

figUra 1. relação entre três atributos reprodutivos de Bocoa mollis (Benth.) r.S. 
cowan (fabaceae) e o fator profundidade do solo no Parque Nacional do catimbau, 
Buíque, Pernambuco, Brasil: a) número de flores/altura do indivíduo x profundidade 
do solo (cm) (r2=0,036; f(2,26)=0,4928; p=0,6165); b) número de frutos/altura 
do indivíduo x profundidade do solo (cm) (r2=0,13; f(2, 26)=1,9514; p=0,1623); 
c) número de sementes/fruto x profundidade do solo (cm) (r2=0,005; f(2, 
26)=0,0404; p=0,96).
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rESUMo

a evolução proporcionou adaptações anatômicas 
e fisiológicas em muitas espécies para evitar a 
perda de água onde a disponibilidade desta é limi-
tada. Este trabalho pretende testar a hipótese de 
que Jatropha mutabilis, num ambiente semi-árido, 
responde de maneira a evitar a perda de água. 
foram escolhidas duas áreas de estudo no Parque 
Nacional do catimbau (fazenda Juá e Trilha das 
Torres), que estão inseridas na bacia sedimen-
tar e possuem diferentes regimes hídricos. Para 
comprovar a diferença na disponibilidade hídrica 
do solo das duas localidades, foram mensurados 
seu peso fresco e peso seco. além disso, foram 
mensuradas a quantidade de água perdida pelas 
folhas, a área foliar e o conteúdo hídrico foliar. Na 
fazenda Juá, o solo apresentou menor disponibili-
dade hídrica. Nesse mesmo local, a quantidade de 
água perdida e a área foliar dos indivíduos também 
foram menores. o conteúdo hídrico foliar, embora 
tenha sido maior nas plantas da Trilha das Torres, 
não apresentou diferença significativa nas duas 
localidades, sugerindo que a planta mantém água 
nos tecidos para evitar declínio nas atividades 
metabólicas. com isso, J. mutabilis, por estar 
num ambiente com baixa quantidade de água no 
solo, apresenta mecanismos que evitam ou, pelo 
menos, diminuam os efeitos prejudiciais que a de-
ficiência hídrica pode causar. 

PalaVraS-cHaVE

déficit hídrico, Jatropha mutabilis, transpiração. 
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iNTrodUção

o déficit hídrico é uma situação comum à produção de muitas cul-
turas, podendo apresentar um impacto negativo substancial no 
crescimento e desenvolvimento das plantas (lecoeur & Sinclair 
1996). o crescimento das plantas superiores é muito sensível às 
condições hídricas, e a resposta é muito mais rápida ao estabelecer 
situação de carência hídrica comparando-se a qualquer outro fator 
ambiental capaz de estabelecer situação de estresse, pois primor-
dialmente a fase de alongamento celular depende da absorção de 
água (Taiz & Zeiger 2009).  Nas regiões áridas e semi-áridas, as con-
dições climáticas, como a baixa precipitação total, agravada pela 
irregularidade das chuvas e pela reduzida disponibilidade de água 
nos solos, exercem grande influência na sobrevivência e adaptação 
das espécies vegetais neste ambiente (figueirôa et al. 2004). 

a resposta mais proeminente das plantas ao déficit hídrico, se-
gundo Taiz e Zeiger (2009), consiste no decréscimo da produção 
da área foliar, do fechamento dos estômatos, da aceleração da se-
nescência e da abscisão das folhas. Quando expostas a situações 
de déficit hídrico, as plantas exibem, freqüentemente, respostas 
fisiológicas que resultam de modo indireto na conservação da água 
no solo, como se estivessem economizando para períodos futuros 
(Kron et al. 2009).

a transpiração é a perda de água das plantas para a atmosfera, 
na forma de vapor de água, e é o processo dominante nas relações 
da planta com a água (Pimentel 2004). os fatores ambientais influ-
enciam a transpiração na medida em que alteram o gradiente de 
vapor d’água entre a superfície da folha e o ar que a envolve, e os 
principais fatores que afetam a transpiração são o balanço de en-
ergia entre o sol e a folha, a umidade e temperatura do ar, o vento 
e a disponibilidade hídrica do solo (angelocci 2002). acerca da dis-
ponibilidade de água no solo, de acordo com Bergamaschi (1992), à 
medida que o solo seca, torna-se mais difícil às plantas absorverem 
água, porque aumenta a força de retenção, diminuindo, assim, a 
disponibilidade hídrica no solo para os vegetais. Entretanto, quanto 
maior for a demanda evaporativa da atmosfera mais elevada será 
a necessidade de fluxo de água no sistema solo-planta-atmosfera 
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(Santos & carlesso 1998).
o gênero Jatropha l. é constituído por 175 espécies tropicais e 

subtropicais (webster 1994), monóicas, dióicas ou raramente pol-
igâmicas (gallindo 1985). algumas espécies desse gênero são in-
dicadas como potenciais oleaginosas para o biocombustível, como 
é o caso de Jatropha curcas (fairless 2007). além disso, o gênero 
possui grande importância ecológica por conter espécies pioneiras, 
capazes de sobreviver em solos pobres em nutrientes e com pouca 
disponibilidade hídrica. Jatropha mutabilis (Pohl) Baill., objeto de es-
tudo deste trabalho, é uma espécie monóica, perene, endêmica de 
caatinga, ocorrendo desde o Piauí até a Bahia, em áreas de caat-
inga hiperxerófila, sendo encontrada em terreno arenoso (gallindo 
1985).

Em função da adaptação da citada espécie à ambientes semi-
áridos, esse trabalho tem como objetivo responder à seguinte per-
gunta: como J. mutabilis responde ao déficit hídrico em solos com 
diferente disponibilidade de água? a hipótese a ser testada é que 
a espécie em questão, embora esteja em constante submissão ao 
déficit hídrico, minimize a perda de água através da diminuição da 
transpiração, da área foliar e do conteúdo hídrico foliar quando pre-
sente em locais onde a disponibilidade hídrica no solo é baixa.

MaTErial E MÉTodoS

ÁREa DE EStUDO  o Parque Nacional do catimbau 
(8º 24’ 00” a 8º 36’ 35” ; 37º 09’ 30” a 37º 14’40”) 
possui 607 km² e compreende os municípios 
de Buíque (com 12.438ha da área do parque), 
Tupanatinga (com 23.540ha da área do parque) 
e ibimirim (com 24.809ha da área do parque). o 
clima da região é o semiárido do tipo Bsh, com 
transição para o tropical chuvoso do tipo as’ 
segundo escala de Köppen (Sociedade Nordestina 
de Ecologia 2002). a topografia é caracterizada por 
elevações tabulares que variam de 600 a 1000 m 
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de altitude (rodal et al. 1998), os maiores índices 
pluviométricos ocorrem entre os meses de abril 
e junho e a temperatura média é 26 ºc (SUdENE 
1990). o presente estudo foi desenvolvido em 
duas localidades da bacia sedimentar do ParNa, 
fazenda Juá e Trilha das Torres. ambas as áreas 
apresentam o mesmo tipo de solo (arenoso), no 
entanto, o regime pluviométrico é diferente (menor 
pluviosidade na fazenda Juá e maior pluviosidade 
na Trilha das Torres de acordo com f.P.l. Melo, 
comunicação pessoal); consequentemente, a 
disponibilidade hídrica no solo também varia. 

delineamento experimental – a temperatura 
(T), a umidade do ar (Ur) e a luminosidade (l) das 
duas localidades do experimento foram mensura-
das das 7h às 11:30h da manhã, sendo os valores 
anotados a cada meia hora. Para T e Ur foi utili-
zado um termohigrômetro e para l, um luxímetro.

Para comprovar a diferença da disponibilidade 
hídrica entre os solos das duas localidades, de 
cada área, foram coletadas 5 amostras de solo 
(com início da coleta às 8h da manhã), a uma pro-
fundidade de 10cm, da base de indivíduos de J. 
mutabilis. as amostras foram condicionadas em 
sacos plásticos do tipo ziploc, a fim de se manter 
a umidade destes e, após, colocadas em sacos de 
papel. Em uma balança com precisão de 0,001g, 
os solos foram pesados para a obtenção do peso 
úmido (PU) e, em seguida, secos em forno a 200 
ºc por 30min para a obtenção do peso seco (PS). 
de posse destes dados, pôde-se calcular o con-
teúdo relativo de água no solo (craS) através da 
seguinte fórmula: craS = (PU-PS) / PS x 100.

Para calcular a quantidade de água perdida pe-
las folhas (QaP) e área foliar (af) foram seleciona-
dos 10 indivíduos de cada localidade e, nestes, a 
região apical de um ramo foi ensacada, tomando-
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se o cuidado de amarrar bem os sacos plásticos 
(que foram previamente pesados) para evitar a 
perda da água acumulada. após 26 horas, os 
ramos com os sacos foram coletados. com uma 
balança analítica, os sacos foram pesados nova-
mente e a QaP foi calculada através da seguinte 
fórmula: QaP= Mf – Mi, onde Mf é a massa fi-
nal do saco plástico e  Mi é sua massa inicial. o 
resultado foi expresso em gramas. as folhas de 
cada ramo foram escaneadas para a mensuração 
da área foliar (expressa em cm2), que foi obtida 
através do programa SigmaScan Pro 5.0.

Para o cálculo do conteúdo hídrico relativo da 
folha (cHr), foram coletadas, às 7h da manhã, 
três folhas saudáveis de 5 indivíduos de cada área 
de estudo, seguindo a metodologia proposta por 
Barrs e wheatherley (1962). Em uma balança de 
precisão, foram determinados o peso fresco (Pf) 
e o peso túrgido (PT) (para a obtenção deste, 
as folhas foram colocadas em frascos contendo 
água onde, após 24h, as mesmas foram secas 
levemente com papel macio e, em seguida, pesa-
das). após a pesagem, as folhas foram colocadas 
em papel alumínio e levadas ao forno a 200 ºc por 
1h, para a obtenção do peso seco (PS). o cHr foi 
calculado através da seguinte fórmula: cHr(%) = 
100 x (Pf - PS) / (PT - PS). 

Para as análises estatísticas, um teste t foi re-
alizado para detectar a diferença entre as áreas 
de estudo. Testes de regressão linear foram utili-
zados para verificar correlações entre a quantidade 
de água perdida e o conteúdo hídrico com a área 
foliar (Zar 1996). a normalidade dos dados e a ho-
mogeneidade das variâncias foram previamente 
testadas com os testes de Shapiro-wilk e levene, 
respectivamente, no programa STaTiSTica 7 com 
significância igual a 0,05.
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rESUlTadoS

Às 7h da manhã, a temperatura na fazenda Juá foi de 20 ºc, 
enquanto na Trilha das Torres foi de 15 ºc. ao final das medições, 
as temperaturas foram de 35 ºc e 33 ºc, respectivamente 
(fig. 1). a umidade relativa do ar, também mensurada com o 
termohigrômetro, em ambos os locais, foi acima de 80% às 7h da 
manhã; às 11:30 (última medição realizada), a Ur na fazenda Juá 
foi cerca de 20% e na Trilha das Torres foi em torno de 50% (fig. 
2). a luminosidade nos dois locais também variou ao longo desse 
meio tempo: na fazenda Juá, o luxímetro indicou 11000 lux e na 
Trilha das Torres, 3000 lux (fig. 3). Por volta de 8:30h da manhã, o 
luxímetro indicou o pico máximo de luminosidade nos dois locais 
(20000 lux).

figUra 1 - Temperatura (ºc) da fazenda Juá e da Trilha das Torres, no Parque 
Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, Brasil.
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figUra 2 - Umidade relativa do ar (%) da fazenda Juá e da Trilha das Torres, no 
Parque Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, Brasil.

figUra 3 - luminosidade (lux) da fazenda Juá e da Trilha das Torres, no Parque 
Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, Brasil.
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o conteúdo relativo de água no solo, como esperado, foi sig-
nificativamente diferente nas duas áreas (t= -2,80; g.l. =18; p= 
0,011); o solo coletado na Trilha das Torres apresentou maior con-
teúdo hídrico (fig. 4). a quantidade de água perdida pelas folhas 
também diferiu: na fazenda Juá, onde a disponibilidade de água 
no solo foi menor, a perda de água pela transpiração também foi 
menor (fig. 5); na Trilha das Torres, a QaP foi maior que o dobro 
da quantidade verificada na fazenda Juá (t= -3,42; g.l. =18; p= 
0,002). a área foliar, que também está diretamente relacionada ao 
craS, foi menor na fazenda Juá que na Trilha das Torres (t= -3,13; 
g.l. =18; p=0,006 – fig. 6). o conteúdo hídrico foliar não diferiu 
nas duas localidades (t=-1,61; g.l. =18; p= 0,12 – fig. 7). Não 
foram encontradas correlações entre a quantidade de água perdida 
e a área foliar (r²= 0,0001; p= 0,972 – fig. 8) nem entre o con-
teúdo hídrico foliar com a área foliar (r²= 0,13; p= 0,29 – fig. 9).

figUra 4 – Média e erro padrão do conteúdo relativo de água no solo (g) em duas 
localidades com diferentes regimes hídricos, no Parque Nacional do catimbau, 
Buíque, Pernambuco, Brasil (P.U.: peso úmido; P.S.: peso seco).
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figUra 5 – Média e erro padrão da quantidade de água perdida (g) pelas folhas 
de Jatropha mutabilis em duas localidades com diferentes regimes hídricos, no 
Parque Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, Brasil.

figUra 6 – Média e erro padrão da área foliar (cm²) de indivíduos de Jatropha 
mutabilis em duas localidades com diferentes regimes hídricos, no Parque 
Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, Brasil.
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figUra 7 – conteúdo hídrico foliar (%) de indivíduos de Jatropha mutabilis em duas 
localidades com diferentes regimes hídricos, no Parque Nacional do catimbau, 
Buíque, Pernambuco, Brasil

figUra 8 – relação entre a quantidade de água perdida (g) e a área foliar (cm²) 
de indivíduos de Jatropha mutabilis em duas localidades com diferentes regimes 
hídricos, no Parque Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, Brasil.
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figUra 9 – relação entre o conteúdo hídrico (%) e a área foliar (cm²) de indivíduos 
de Jatropha mutabilis em duas localidades com diferentes regimes hídricos, no 
Parque Nacional do catimbau, Buíque, Pernambuco, Brasil.

diScUSSão

a composição do solo pode influenciar na capacidade de reten-
ção da água. Em solos arenosos, ocorre infiltração mais rápida e 
pouca retenção da água devido ao espaço poroso (predomínio de 
macroporos), que permite a drenagem livre da água do solo. Es-
ses solos são, por natureza, mais secos porque retêm pouca água 
(lopes 1989). Neste estudo, os dois locais escolhidos apresentam 
o mesmo tipo de solo (arenoso), portanto, é provável que a difer-
ença na disponibilidade hídrica seja conseqüência da precipitação 
(maior na Trilha da Torre), que é mal distribuída no ParNa.

No presente estudo, J. mutabilis apresentou menor perda de 
água e menor área foliar em solo com baixa disponibilidade hídrica. 
de acordo com Pimentel e rossielo (1995), um ligeiro ressecamen-
to do solo, mesmo que não afete as relações hídricas da parte aé-
rea, causa um aumento na concentração de ácido abscísico (aBa) 



440

no xilema, provavelmente produzido na coifa das raízes, levando 
ao fechamento estomático (e consequentemente à diminuição da 
perda de água) e à diminuição da expansão celular. dentre os efei-
tos do déficit hídrico na parte aérea, a expansão foliar é o processo 
mais sensível à falta d’água (Hsiao 1973) e a diminuição da área 
foliar é uma resposta freqüente à deficiência hídrica, que afetará o 
potencial fotossintético e produtivo da planta (Teare & Peet 1983). 
Trabalhando com milho, Bittman e Simpson (1987) mostraram que 
a área foliar foi significativamente menor quando as plantas foram 
submetidas a déficit hídrico.

o conteúdo relativo de água, sendo um dos principais deter-
minantes da atividade metabólica e da sobrevivência foliar, tem 
sido utilizado como um indicador importante de tolerância à seca 
(Schonfeld  et al. 1988). Nesse estudo, não houve diferença do con-
teúdo hídrico foliar de J. mutabilis nas duas localidades, resultado 
semelhante ao encontrado por Tardieu e Simonneau (1998) em es-
tudos conduzidos em campo. Segundo esses autores, o conteúdo 
de água da planta é pouco alterado durante um estresse hídrico, 
provavelmente devido a um fluxo de água noturno das camadas 
de solo mais profundas para a zona das raízes. chaves filho e 
Stacciarini-Seraphin (2001), em seu trabalho com Solanum lyco-
carpum, mostraram que também não houve diferença no conteúdo 
hídrico foliar em indivíduos crescendo em casa de vegetação com 
substrato em capacidade de campo e com restrição hídrica (40%), 
provavelmente devido ao fechamento estomático e à manutenção 
da absorção. dessa forma, J. mutabilis, assim como outras espé-
cies do mesmo gênero, apresenta mecanismos que evitam a perda 
de água em locais com pouca disponibilidade hídrica.
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rESUMo

os caprinos são considerados como grandes 
fontes de degradação de ambientes áridos e semi-
áridos, exercendo efeitos diretos e indiretos sobre 
a vegetação arbórea e arbustiva da região da caat-
inga. Estes animais são criados de forma exten-
siva durante todo o ano. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar a intensidade de uso dos caprinos 
e sua preferência alimentar por plantas com menor 
conteúdo de massa seca foliar (cMSf). os resul-
tados não mostraram diferenças significativas no 
cMSf entre as espécies vegetais consumidas 
versus não consumidas. a intensidade de uso em 
relação à densidade vegetal também não mostrou 
diferença significativa entre as categorias da área 
(aberta, intermediaria e fechada). Entretanto, a in-
tensidade de uso pelos caprinos ultrapassou 70% 
da área utilizada para locomoção e/ou forragea-
mento. além disso, esses animais não selecionam 
a sua dieta, sendo generalista em relação ao seu 
comportamento alimentar. 

PalaVraS cHaVE

alimentação; Semiárido; Pequenos ruminantes; 
Plantas suculentas   
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iNTrodUção 

grandes paisagens de florestas são transformadas em áreas de 
pastagens e cultivo devido, principalmente, a grande expansão da 
pecuária, que é um processo marcante nas regiões que possuem 
irregularidades climáticas. a criação extensiva de caprinos, 
por exemplo, é considerada como uma das grandes fontes de 
degradação de ambientes áridos (leal et al. 2003), pois exercem 
uma pressão de herbivoria sobre a vegetação da caatinga que 
induz a remoção de grande quantidade de tecido vegetal. os 
impactos do pastejo por caprinos sobre a vegetação podem ser 
de maneira direta, como a remoção física dos tecidos vegetais 
através da alimentação e/ ou pisoteio, ou de maneira indireta, 
como a criação de clareiras que reduz a competição e oferece 
novas oportunidades para a colonização de espécies (grubb 1985; 
Pickett & white 1985). altos números efetivos de caprinos, criados 
de forma extensiva, afetam ainda, o recrutamento e a distribuição 
das espécies vegetais, que por sua vez afeta a estrutura e a 
capacidade de regeneração da vegetação arbórea e arbustiva 
levando a grandes efeitos sobre a fisionomia de habitats áridos 
e semiáridos, como a caatinga. Na caatinga, e em outras regiões 
áridas e semiáridas do mundo, os caprinos são considerados 
granívoros-folívoros generalista, pois consomem varias partes 
das plantas lenhosas (leal et al. 2003), principalmente aquelas 
com maiores conteúdos de água, que é escassa nesse ambiente. 

a forma de criação de caprinos nas regiões semiáridas é con-
siderada pela fao (1993) como importante agente causador da 
desertificação, pois tal atividade é realizada de maneira exten-
siva, onde os animais são criados soltos durante todo o ano. No 
entanto, a atividade extensiva de caprinos nas regiões secas do 
nordeste garante as bases econômicas dos sertanejos, já que as 
irregularidades climáticas da região impossibilitam uma economia 
baseada na atividade de agricultura. a carne e o leite dos caprinos 
são fontes importantes de proteína animal para a população local 
de baixa renda e a venda dos animais, tal como sua pele, é consid-
erada como detentoras da principal fonte de renda local e das áreas 
próximas. regiões da Bahia, Pernambuco e ceará são consideradas 



449

expressivamente possuidoras dos números de caprinos do país. Por 
exemplo, o nordeste detém cerca de 90% da criação de caprinos 
de todo o Brasil e Pernambuco possui 1.735 (mi) cabeças de capri-
nos (iBgE, 2010). além disso, há projetos governamentais e institu-
ições financeiras que estimulam a criação de caprinos, por se tratar 
de atividade de grande importância econômica (leal et al., 2003). 

diante do exposto, entender qual o potencial de retenção de 
biodiversidade em áreas com altas concentrações de caprinos 
emerge como uma das principais questões para ecólogos e biól-
ogos da conservação. Para responder essa questão é fundamental 
estudar como funcionam os processos ecológicos que influenciam 
a interação desses animais com o meio ambiente. Neste trabalho, 
foi avaliada a relação entre a intensidade de uso de forrageio/deslo-
camento dos caprinos e o conteúdo de massa seca foliar (cMSf) 
das espécies consumidas por esses animais. assim, têm-se as 
seguintes hipóteses: (1) os caprinos forrageiam preferencialmente 
em áreas que possuem maior densidade vegetal e (2) os caprinos 
consomem espécies vegetais que apresentam maior suculência, ou 
seja, menor conteúdo de massa seca foliar. 

MaTErial E MÉTodoS 

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi conduzido no 
Parque Nacional do catimbau (ParNa catimbau), 
PE, em uma fazenda nas proximidades da trilha das 
torres, local no qual possui uma vegetação mais 
arbustiva com espécies das famílias fabaceae e 
Euphobiaceae. o ParNa catimbau fica localizado 
nos limites dos municípios de Sertânia, ibimirim, 
Buíque e Tupanatinga (MMa 2002). dois desses 
municípios (Sertânia e ibimirim) possuem um dos 
maiores efetivos da criação extensiva de caprinos 
no estado de Pernambuco. o clima predominante 
da região é o semi-árido, com pluviosidade anual 
média que varia entre 650 -1100 mm. a fisionomia 
vegetacional forma um mosaico de acordo com 
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o tipo de solo e umidade, variando de caatinga 
arbórea até arbustiva (figueiredo et al. 2000). 

dESENHo aMoSTral  Para a analise da intensi-
dade de uso, considerada como o deslocamento 
realizado pelos caprinos, foram selecionadas dez 
áreas de 20 m x 20 m (400m2) que distavam 50 
m umas das outras e possuíam diferentes densi-
dade vegetacional. a diferença na densidade da 
vegetação foi estimada a partir da observação da 
cobertura vegetal presente na área e classificadas 
em: aberta, intermediaria e fechada. Nessas áreas 
foram realizados esboços das trilhas em papel mil-
imetrado (fig.1), onde foi mensurado o tamanho 
das mesmas e, posteriormente, foi somado o ta-
manho de todas as trilhas dentro de cada área. 
foi considerado que os caprinos utilizam 2 m ou 
4 m para cada lado fora da trilha, e a metragem 
total das trilhas foi multiplicada por esses valores, 
dividida pela área total (400m2), transformada em 
porcentagem para dar o valor da área utilizada 
pelos caprinos. Para a realização do conteúdo 
de massa seca foliar (cMSf), considerada como 
medida indireta de suculência das plantas (massa 
seca/ massa saturada) foram coletadas plantas a 
partir de observações, em campo, das espécies 
vegetais consumidas e não consumidas pelos 
caprinos. as espécies foram consideradas não 
consumidas quando os animais as rejeitavam em 
detrimento da escolha de outras plantas. Em se-
guida, foram destacadas 3 folhas de 3 indivíduos 
por espécies. Tais folhas foram acondicionadas em 
uma bandeja e colocadas sobre papel umedecido, 
com água, por 24h para absorção deste liquido. 
Em seguida, essas folhas passaram por um pro-
cesso de secagem. a espessura foliar da folha tur-
gida e seca foi medida com um paquímetro digital 
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e a massas das mesmas foram pesadas em bal-
ança de precisão. finalmente, os valores do cMSf 
foram calculados dividindo-se a massa seca pela 
massa saturada das folhas. 

aNaliSE doS dadoS  Para analisar o cMSf entre 
as espécies consumidas versus as não consumi-
das foi feito um teste t e uma aNoVa para ana-
lisar cMSf dentre todas as espécies. além disso, 
foi feito um teste não paramétrico (Kruskal-wallis) 
para comparar a densidade vegetal com a inten-
sidade de uso das áreas por caprinos. Todos os 
testes foram realizados a partir do Software r.

figUra 1. Esboço das trilhas realizadas pelo deslocamento dos caprinos em uma 
área de 20m x 20m (400m2) para representar a intensidade de uso das áreas por 
estes animais no Parque Nacional do catimbau, Buique-PE.
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rESUlTadoS 

foram observadas cinco espécies, sendo duas da família Eupho-
biaceae (croton argyrophylloides e Jatropha mutabilis) considera-
das como não consumidas pelos caprinos. Já as consumidas pelos 
caprinos eram, Ziziphus joazeiro, lamiaceae sp e uma espécie não 
identificada.

Não houve diferença significativa para o cMSf entre as espé-
cies consumidas e não consumidas (t = 0,98; gl = 50,7; p = 0,32; 
fig.2). No entanto, houve diferença significativa do cMSf entre as 
espécies estudadas (f = 11,49; gl =4; p< 0,001; fig.3). a inten-
sidade de uso das áreas pelos caprinos, considerando 2 m de for-
rageio fora das trilhas, apresentou média de 46,52% ± 17,78 (dP). 
Quando considerado 4m de forrageio fora das trilhas, os caprinos 
utilizaram em média 93,04% ± 35,56 da área. a maior porcenta-
gem para a intensidade de uso da área considerando uma distância 
de 2m de forrageio fora das trilhas foi cerca de 70% e a menor foi 
de 55%. Já a intensidade de uso das áreas considerando 4m de 
distância das trilhas foi de 100% da área utilizada, sendo cerca de 
70% a menor porcentagem de utilização das áreas para forrageio 
dos caprinos (fig.4). a intensidade de uso em relação à densidade 
vegetal (área aberta, intermediaria e fechada) não apresentou difer-
ença significativa (p= 0,31; H = 2,31; gl = 2; fig.5).  

figUra 2. conteúdo de Massa Seca foliar (cMSf) entre as espécies consumidas 
versus não consumidas pelos caprinos no Parque Nacional do catimbau, Buíque-
PE. de baixo para cima as linhas do boxplot significam: valor mínimo, primeiro 
quartil, mediana, terceiro quartil e  valor máximo.
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figUra 3. conteúdo de Massa Seca foliar (cMSf) entre as espécies consumidas 
e não consumidas por caprinos no Parque Nacional do catimbau, Buique - PE. 
croton e Jatropha são as espécies não consumidas. de baixo para cima as linhas 
do boxplot significam: valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e 
valor máximo.

figUra 4. intensidade de uso dos caprinos em dez parcelas (20m x 20m2) 
localizadas no Parque Nacional do catimbau, Buíque-PE.   
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figUra 5. intensidade de uso por caprinos entre em relação à densidade vegetal 
categorizadas em áreas abertas, fechadas e intermediaria no Parque Nacional do 
catimbau, Buique-PE.
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diScUSSão 

contrariando as expectativas a intensidade de uso dos caprinos não 
está relacionada com a densidade da vegetação. isso se deve pelo 
fato de que os caprinos, provavelmente, utilizam as trilhas para se 
locomover e não para pastejo. ademais, a composição de espécies 
pode estar influenciando a densidade de trilhas e isto estaria rela-
cionado com a preferência alimentar destes animais. ainda, como 
observado neste estudo, os caprinos utilizam mais 70% da área 
para se locomover ou mesmo para forragear, tendo grande impacto 
nas áreas com grandes efetivos de caprinos por hectare. 

a hipótese do atributo vegetal, cMSf, considerado como 
preferência alimentar dos caprinos, também não foi corroborada. 
as espécies vegetais categorizadas como consumidas e não con-
sumidas não distinguiu em relação ao cMSf. isto está atrelado à 
sazonalidade, pois na estação chuvosa, há uma maior disponibili-
dade de recursos fazendo com que estes animais consumam espé-
cies vegetais de sua preferência. de fato, segundo a classificação 
de Hofmann (1988) sobre o hábito alimentar dos ruminantes, os 
caprinos são animais do tipo selecionadores intermediários, no qual 
apresenta grande flexibilidade alimentar, consumindo uma grande 
variedade de plantas. dessa forma, apresentam um comportamen-
to alimentar que pode ser classificado como oportunístico, facil-
mente modificando suas preferências alimentares de acordo com a 
disponibilidade de forragem e a estação do ano. Entretanto, como 
visto por araújo filho et al. (1996) em ambas as estações do ano, 
os caprinos possuem preferência alimentar por folhas jovens, pois 
estas possuem maior quantidade de água, apresentando maior suc-
ulência em relação as folhas maduras (Varanda et. al 2008), mas há 
uma tendência para uma dieta baseada mais em vegetais fibrosos a 
medida que a estação seca progride (Mesquita et al. 1994). 

outros atributos podem estar influenciando a dieta e o compor-
tamento destes animais. No nordeste do Brasil, tais ruminantes, 
são considerados folívoros-granívoros generalistas, havendo estu-
dos que comprovam que os mesmos comem raízes, caules, folhas, 
frutos, cascas e sementes de árvores (leal et al. 2003), possuindo 
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diversas habilidades digestivas (Medeiros et al. 2000). No entanto, 
duas espécies observadas neste trabalho (croton argyrophylloides 
e Jatropha mutabilis), não foram consumidas pelos caprinos, pois 
tais espécies possuem substâncias oleaginosas e látex tóxico, 
respectivamente, e, não entram na dieta dos animais no período 
em que há grandes quantidades de recursos. outros atributos das 
plantas como espinhos, habito, altura e números de galhos podem 
influenciar o comportamento alimentar dos caprinos nas regiões 
semiárida do Brasil. 

assim, os resultados demonstram que os caprinos possuem um 
comportamento generalista quanto a sua dieta e seu deslocamento 
espacial. No entanto, são necessários estudos mais detalhados e 
de longo prazo, incluindo variáveis de variação pluviométrica, sobre 
a preferência alimentar e deslocamento desses pequenos rumi-
nantes no semiárido nordestino.  
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rESUMo

os efeitos ecológicos da heterogeneidade ambien-
tal variam de acordo com as espécies e os atribu-
tos estruturais. isso ocorre porque ambientes het-
erogêneos podem acomodar um maior número de 
espécies, porque eles disponibilizam uma maior 
variedade de sítios para nidificação, alimento, e in-
terações interespecíficas. dessa forma esperamos 
que a riqueza de espécies de formigas será maior 
em ambientes com  maior complexidade estrutur-
al. o presente trabalho foi realizado no Parque Na-
cional do catimbau (ParNa-catimbau), localizado 
no agreste do estado de Pernambuco, em duas 
áreas: (1) Estrada do gado e (2) Serra branca. a 
coleta de formigas se deu em 14 pontos de coleta 
onde cada ponto constava de uma armadilha do 
tipo pitfall. a complexidade estrutural foi avaliada 
através da densidade da serapilheira, estratifi-
cação vertical da vegetação e da riqueza de espé-
cies vegetais. No presente estudo, foi registrado 
um total de sete espécies de formigas distribuídas 
em três subfamílias (dolichoderinae, Myrmicinae 
e Ponerinae) nas áreas estudadas. os parâmetros 
de complexidade da vegetação não explicaram 
a riqueza de formigas. Entretanto, mais estudos, 
devem ser realizados com outras metodologias de 
coleta para realizar uma melhor averiguação sobre 
como está relacionada à riqueza de formigas com 
a complexidade ambiental.

PalaVraS cHaVE

ambientes heterogêneos, espécies vegetais, es-
trutura vertical, serapilheira.  
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iNTrodUção

a heterogeneidade espacial pode ser definida pela diversidade de 
ambientes em um determinado local, enquanto que a variação ver-
tical na vegetação, usualmente determinada pela disposição dos 
estratos, o qual se refere à complexidade (Sullivan & Sullivan 2001). 
Tanto os aumentos da heterogeneidade quanto da complexidade 
proporcionam no aumento do número de nichos potencias e con-
sequentemente mais espécies poderão coexistir nas escalas: local 
(complexidade) ou da paisagem (heterogeneidade) (Towsend et al. 
2006).

as características ambientais cumprem um importante papel 
na diversidade de organismos e na funcionalidade de processos 
ecológicos (Bell & lechowicz 1994). os processos ecológicos es-
tão associados ao entendimento dos efeitos do ambiente sobre a 
produtividade vegetal, a distribuição das espécies e as respostas 
das mesmas à variação ambiental (Justo 2003). frequentemente 
a heterogeneidade do hábitat está positivamente relacionada 
à diversidade de espécies. Mas, esta relação depende do grupo 
taxonômico, do parâmetro estrutural da vegetação e da escala de 
estudo, a diversidade de espécies pode diminuir com o aumento da 
heterogeneidade do habitat (Tews 2004). 

Nos estudos atuais em florestas tropicais tem-se observado 
que a heterogeneidade ambiental é uma regra para grandes verte-
brados principalmente aves e mamíferos (Van den Berg e Santos 
2003). Entretanto a fauna de invertebrados também pode ser uti-
lizada para estudar os processos que estruturam os ecossistemas 
terrestres, especialmente nos trópicos (wilson 1987 apud leal 
2003). como exemplo tem as formigas que são fáceis de amos-
trar, possível identificação. Sua diversidade tem sido relacionada 
com diversos fatores (riqueza de espécies vegetais, densidade da 
serapilheira, heterogeneidade da serapilheira), entre eles a com-
plexidade da vegetação (leal 2002). 

dessa forma têm-se relatado que há uma relação positiva entre 
a riqueza de formigas e a complexidade estrutural dos ambientes 
(leal 2002; corrêa et al. 2006). Entretanto nada se sabe para as flo-
restas tropicais sazonalmente secas. diante do exposto, são pou-
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cos os trabalhos que avaliam tal relação. dessa forma esperamos 
que a riqueza de espécies de formigas será maior em ambientes 
com  maior complexidade estrutural.

MaTErial E MÉTodoS

ÁREa DE EStUDOo presente trabalho foi realizado 
no Parque Nacional do catimbau (ParNa-
catimbau), localizado no agreste do estado de 
Pernambuco, em duas áreas: (1) Estrada do gado 
e (2) Serra branca. o Parque Nacional possui 
uma área de 607 km2 distribuídos nos municípios 
de Buíque, Tupanatinga e ibimirim. o clima 
predominante na região é o semiárido do tipo Bsh, 
com transição para o tropical chuvoso, do tipo 
as’ segundo escala de Köppen. a vegetação do 
Parque é bastante diversificada, devido à interação 
do clima com outros fatores como: solo, relevo, 
altitude e processos geológicos. Em função disso, 
várias fitofisionomias distintas são encontradas, 
tais como: caatinga arbustivo-arbórea; caatinga 
arbustiva com predominância de elementos de 
cerrado; caatinga arbustiva com elementos de 
campos rupestres; vegetação florestal perenifólia 
e caatinga arbustiva perenifólia (SNE, 2002).

cOMPlExiDaDE EStRUtURal Para avaliar 
a complexidade estrutural das áreas foram 
utilizados três parâmetros: (1) riqueza de espécies 
vegetais, (2) estrutura vertical e (3) densidade da 
serapilheira. a riqueza de espécies vegetais com o 
diâmetro ao nível do solo de 10 cm foi amostrada 
em cada quadrante em um raio de 5 m. a 
estrutura vertical da vegetação foi medida através 
da contagem do número de toques da vegetação 
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em uma cruz de madeira (1 m x 1 m) disposta 
horizontalmente sobre as armadilhas. a cruz de 
madeira foi posicionada a 10 cm de altura, onde se 
mediu a densidade da vegetação herbácea, e a 1 e 
2 m de altura, avaliando a densidade da vegetação 
arbustiva/arbórea, segundo metodologia adaptada 
de dalmagro e Vieira (2005). o número médio de 
toques em cada estrato herbáceo e arbustivo/
arbóreo foi utilizado como medida da estrutura 
vertical em cada área. Quanto mais densa for à 
vegetação maior será o número de toques em 
cada estrato. a densidade da serapilheira foi 
medida em cada ponto de coleta, recolhendo toda 
a serapilheira que se encontrava em uma área de 
25 cm² no centro do quadrante onde se localizava 
as armadilhas. o material foi secado e pesado em 
balança de precisão. 

cOlEta DaS FORMigaS  foram estabelecidos 14 
pontos de coletas, sendo que 7 em cada uma das 
áreas. cada ponto era constituído de 4 armadilhas 
do tipo pitfall, compostas por um frasco de 50 ml 
enterradas até o nível do solo e contendo uma 
mistura de álcool 70 % e detergente. a distância 
entre os pitfall do mesmo ponto de coleta foi de 
10 cm, e a distância de 50 m entre dois pontos de 
coleta. as armadilhas permaneceram no campo 
por 24h e, então, as formigas coletadas foram 
armazenadas em frascos com álcool 70% gl para 
posterior identificação.

anÁliSE EStatíStica a riqueza de formigas 
encontrada foi relacionada com a riqueza de 
espécies vegetais, estrutura vertical e a densidade 
da serapilheira através de uma regressão linear 
múltipla (Zar 1999).
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rESUlTadoS

foram registrados um total de sete espécies de formigas 
distribuídas em três subfamílias (dolichoderinae, Myrmicinae e 
Ponerinae) nas áreas estudadas. a subfamília Ponerinae foi a mais 
representativa com 440 espécimes distribuídos em três espécies. 
Proporcionalmente a espécie dinoponera sp. (Ponerinae) foi a 
mais representativa no estudo ocorrendo em 93% das armadilhas 
com 39 indivíduos, seguido de Ectatomma sp. (Ponerinae) 86% 
das armadilhas com 497 indivíduos, Solenopsis sp. (Myrmicinae) 
em 36% das armadilhas com 18 indivíduos, linepithema sp. 
(dolichoderiane) 14% das armadilhas com 7 indivíduos, Pheidole 
sp. (Myrmicinae) 14% das armadilhas com 38 indivíduos, atta sp. 
(Myrmicinae) 7% das armadilhas com 3 indivíduos e gnamptogenys 
sp. (Ponerinae) 7% das armadilhas com 4 indivíduos (Tabela 1). 

os parâmetros de complexidade da vegetação: riqueza de es-
pécies vegetais, estrutura vertical e densidade da serapilheira não 
explicaram a riqueza de formigas (fig. 1).

ESPÉciES dE forMicidaE aBUNdÂNcia
dolichoderinae
Linepithema sp 7
Myrmicinae
Atta sp. 3
Pheidole sp. 38
Solenopsis sp 18
Ponerinae
dinoponera sp. 39
Ectatomma sp 497
Gnamptogenys sp. 4

Tabela 1. Espécies de formigas, com suas respectivas abundâncias, coletadas em 
duas áreas de caatinga no ParNa-catimbau, Buique-PE.
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diScUSSão

a riqueza de formigas não está relacionada com a complexi-
dade estrutural nas áreas de caatinga estudadas. Era esperada 
uma relação positiva, devido ao fato de ambientes mais complexos 
proporcionarem uma gama maior de substratos para nidificação, 
maior oferta de alimento, um número maior diversidade de micro-
climas e um aumento de interações interespecíficas (Towsend et al. 
2006). Tanto a falta de relação e a baixa riqueza de formigas encon-
tradas pode está relacionada com o fato do Nordeste brasileiro está 
passando por um grande período de estiagem de dois anos, que é 
considerado um dos maiores nos últimos 50 anos (oNU 2013).

a falta de relação entre a riqueza de formigas e a estrutura verti-
cal pode ser explicada pelo fato de as armadilhas terem sido mon-
tadas somente no solo, amostrando predominantemente a fauna de 

figura 1. relações entre a riqueza de formigas e os parâmetros de complexidade 
estrutural: (●) os círculos preenchidos referem-se à riqueza de espécies vegetais 
(r²= 0,24; p= 0,13); (○) círculos vazados referem-se à estrutura vertical (número 
de toques na vegetação) (r²= 0,28; p= 0,37) e os (▼) triângulos invertidos e 
preenchidos referem-se à densidade da serapilheira (massa seca/g) (r²= 0,25; 
p= 0,42).
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formigas terrestres. Já foi registrado que a fauna de formigas arbo-
rícolas está diretamente influenciada pela a densidade e arquitetura 
da vegetação (Hölldobler & wilson 1990; leal 2003). Sugiro outros 
métodos de coleta como, o uso de guarda chuva entomológico, 
iscas para amostragem das formigas arborícolas, iscas com mel e/
ou sardinha e coletas manuais; Entretanto, a falta de relação entre 
riqueza de formigas e densidade da serapilheira e riqueza de espé-
cies vegetais, foi um resultado não esperado deste trabalho. 

a espécie Ectatomma sp. foi a mais abundante se deve provav-
elmente, por este gênero apresentar espécies de hábito predador 
de outros artrópodes e geralmente tem sido relacionada com a esp-
essura da serapilheira e a qualidade do habitat (agosti et al. 2000), 
embora este gênero também é abundante em ambientes perturba-
dos, como, por exemplo, agroecossistemas (Barbosa & fernandes 
2003). a predominância no presente estudo pode ser pelo fato de 
espécies de Ectatomma serem bastante agressivas (Hölldobler & 
wilson 1990), que provavelmente inibem o aumento populacional 
de espécies menos agressivas (fernandes et al. 2000). 

a alta representatividade de Ponerinae no presente estudo está 
relacionada com características de essa subfamília preferir ambi-
entes florestados, como floresta atlântica (leal 2002) e amazônica 
(Vasconcelos 1999), indicando que as áreas estudadas apresenta-
vam um ambiente mais florestados com poucos espaços abertos 
de certa forma mais preservados.

os resultados deste estudo indicam que a fauna de formigas 
não responde aos parâmetros de complexidade estrutural nas áreas 
estudadas. Entretanto, mais estudos, devem ser realizados com 
outras metodologias de coleta, por exemplo, para amostrar formi-
gas arborícolas, assim tentar realizar determinação mais precisa 
dos padrões de distribuição e diversidade de espécies de formigas 
e sua relação com a complexidade ambiental.
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rESUMo

Esse trabalho de propôs a investigar se a herbivo-
ria causada pela larva de um geometrídeo afeta 
negativamente a reprodução da espécie de planta 
Ziziphus joazeiro, com a hipótese de que os ramos 
de Ziziphus joazeiro que sofreram herbivoria pro-
duziriam menos frutos ou frutos com biomassa 
inferior, pois seus recursos estariam sendo des-
viados para a defesa. foram coletados ramos em 
frutificação de 10 indivíduos de Ziziphus joazeiro, 
nos quais foram medidos o índice e frequência 
de herbivoria de todas folhas, e contados e pesa-
dos os frutos encontrados. Não houve correlação 
entre o índice e frequência de herbivoria com o 
número de frutos nem com o peso destes, não 
sendo possível corroborar a hipótese de que a 
herbivoria causada pela larva de um geometrídeo 
estaria afetando a produção de frutos de Ziziphus 
joazeiro. Essa espécie parece estar controlando 
a herbivoria, talvez pela produção de compostos 
secundários, de modo a não afetar a alocação de 
recuros para outras funções essenciais, como a 
reprodução. Mais estudos são necessários para 
observar se esse padrão se repete em outras es-
pécies que ocorrem na caatinga.

PalaVraS-cHaVE
caatinga, defesa, juazeiro, trade-off, frutificação.
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iNTrodUção

durante todo o seu ciclo de vida, as plantas precisam distribuir 
os recursos que captam para três funções essencialmente: 
crescimento, defesa e reprodução (Bazzaz et al. 1987). como 
esses recursos são limitados, uma demanda conflitante acaba 
ocorrendo e, como consequência, as plantas têm de alocar 
recursos para uma determinada estrutura ou função em 
detrimento de outra (Herms & Mattson 1992; ricklefs & Miller 
2000). 

Um exemplo bastante conhecido deste trade-off é o de muitas 
espécies de plantas que interrompem o seu crescimento em época 
de reprodução (ricklefs & Miller 2000). além disso, muitos estudos 
também já relataram um efeito negativo na alocação de recursos 
para defesa em relação às taxas de crescimento de uma planta 
(Bazzaz et al. 1987). 

a herbivoria é um importante fator que pode influenciar a alo-
cação de recurso, e, por conseguinte, o trade-off entre as diversas 
funções, nas diferentes fases de vida de uma planta (Hendrix 1988). 
Esse trade-off se dá pelo deslocamento de recursos oriundos de 
outras funções para a produção de compostos secundários,  afe-
tando, deste modo, as taxas de crescimento da planta afetada, e 
principalmente a reprodução, reduzindo, por exemplo, a produção 
de flores ou o tempo de floração (canto et al. 2004; Hendrix 1988).  
Por outro lado, com relação ao crescimento da planta, os danos da 
herbivoria podem causar um efeito compensatório, podendo ocor-
rer um desenvolvimento acentuado das partes vegetativas após a 
injúria (canto et al. 2004; Hendrix 1988).

o juazeiro (Ziziphus joazeiro) é uma espécie de planta arbórea 
endêmica da caatinga (Nadia et al. 2007). apesar de estar bem es-
tabelecida, é possível observar, com bastante frequência, o intenso 
consumo das folhas desta espécie pela larva de um geometrídeo 
(a. d. Melo et al 2013 , dados não publicados). diante desse fato, é 
possível que a herbivoria sofrida por Ziziphus joazeiro esteja afetan-
do algum aspecto de sua reprodução, como a frutificação. Nesse 
sentido, esse trabalho se propôs a investigar se a herbivoria causa-
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da pela larva de um geometrídeo influencia a frutificação da espécie 
de planta Ziziphus joazeiro, com a hipótese de que os ramos de 
Ziziphus joazeiro afetados pela herbivoria produziriam menos frutos 
ou frutos com biomassa inferior, pois seus recursos estariam sendo 
desviados para a defesa.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi conduzido 
no Parque Nacional do catimbau, situado nos 
municípios de Buíque, Tupanatinga e ibimirim, em 
Pernambuco (8º 24’ 00” e 8º 36’ 35” de latitude 
Sul e 37º 09’ 30” e 37º 14’40”de longitude w). 
Esta Unidade de conservação está distante cerca 
de 285 km do litoral pernambucano (Bezerra et 
al. 2009), em uma região semiárida do nordeste 
brasileiro. a vegetação é bastante diversa, 
com formação de pelo menos cinco ambientes 
distintos: caatinga arbustivo-arbórea; caatinga 
arbustiva com predominância de elementos de 
cerrado; caatinga arbustiva com elementos de 
campos rupestres; vegetação florestal perenifólia 
e caatinga arbustiva perenifólia (SNE 2002). o local 
escolhido foi a Trilha do cachorro, que apresenta 
vegetação característica de caatinga arbustiva, 
onde Ziziphus joazeiro ocorre em abundância.

ESPÉciE ESTUdada Ziziphus joazeiro, popular-
mente conhecida como juazeiro, é uma planta 
perene da família rhamnaceae, que possui hábito 
arbóreo e ocorre abundantemente na caatinga 
(Tigre 1970). a espécie produz frutos no fim da 
estação seca e início da estação chuvosa, com 
pico em fevereiro (Nadia et al. 2007). Tais frutos 
são do tipo drupa que servem de alimento para 
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vários animais, sendo as suas sementes, desta 
forma, dispersadas de modo zoocórico (Silva & 
Matos 1998; griz & Machado 2001). Suas flores 
são agrupadas em inflorescências cimosas axiais, 
são visitadas por vespas, moscas e abelhas, e são 
hermafroditas, apresentando protrandia a qual 
cada fase (masculina e feminina) dura cerca de 
meio dia (Nadia et al. 2007). Esta espécie também 
apresenta importância econômica sendo utilizado 
pela comunidade local de diversas maneiras 
(lenha, remédio, alimentação).

colETa dE dadoS foram amostrados 10 indi-
víduos de Ziziphus joazeiro selecionados arbitrari-
amente, e de cada um foram coletados seis ramos 
em frutificação localizados na porção mais inferior 
dos indivíduos. Para cada ramo, foi medido o com-
primento, e contadas todas as folhas que apresen-
tavam algum dano. Todas as folhas foram clas-
sificadas quanto a intensidade da herbivoria em 
cinco classes, de acordo com Boege & dirzo 2004: 
classe 0 (nenhum dando), classe 1 (de 1 a 6% de 
dano), classe 2 (de 6 a 12%), classe 3 (12-25%), 
classe 4 (25-50%), e classe 5 (acima de 50%). de 
posse destes dados, foram calculados a frequên-
cia e o índice de herbivoria por meio das fórmu-
las: = fd/tf x 100 e IH = ∑(Ni x Ci)/N, respec-
tivamente, onde fd=folíolos danificados; tf=total 
de folíolos; N=número de folhas; Ni=número de 
folhas por categoria; ci= índice de cada categoria 
do dano foliar representado pelo ponto médio da 
percentagem de cada categoria (c1=3,5, c2=9, 
c3=18,5, c4=35,5, c5=75). além disso, foram 
coletados todos os frutos encontrados em cada 
ramo, sendo contados e pesados.

aNÁliSE doS dadoS  Para avaliar se a herbivoria 
estaria afetando a produção de frutos de Ziziphus 
joazeiro foram realizadas correlações de Spearman 
entre a média do índice e da frequência de 
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herbivoria e a média do peso e do número de 
frutos por ramo 

rESUlTadoS

foi contabilizado um total de 8505 folhas, sendo que apenas 34% 
destas apresentou algum dano. a intensidade de herbivoria tam-
bém foi baixa, com folhas apresentando, em média, 4,3% ± 2,6 
%. de dano. os ramos apresentaram uma média de 14,4 ± 14,7 
frutos, que pesaram, em média, 23,27 ± 33,83 g.

Não houve correlação entre o índice de herbivoria com o núme-
ro e o peso dos frutos (r = 0,2382, p = 0,5076 e r = 0,0806, p 
= 0,8249, respectivamente – figura 1), nem entre a frequência de 
herbivoria com o número e o peso destes (r = 0,2718, p = 0,4475 
e r = 0,1261, p = 0,7286, respectivamente – figura 2).

figUra 1. correlações de Spearman entre o índice de herbivoria médio das folhas 
com número médio de frutos (a) e o peso (g) médio de frutos (B) dos 10 indivíduos 
de Ziziphus joazeiro no Parque Nacional do catimbau, Brasil
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diScUSSão

a partir dos resultados encontrados não foi possível corroborar a 
hipótese de que a herbivoria causada pela larva de um geometrídeo 
estaria afetando a produção de frutos de Ziziphus joazeiro. 

Tais resultados se mostraram distintos daqueles encontrados 
por outros autores, que observaram um efeito negativo da her-
bivoria na reprodução das plantas em diversos aspectos, como 
produção de frutos e flores, redução na biomassa de frutos e no 
tempo de frutificação e floração (canto et al. 2004; Hendrix 1988; 
Stanton 2008)

figUra 2. correlações de Spearman entre frequência média de herbivoria com 
número médio de frutos (a) e o peso (g) médio de frutos (B) dos 10 indivíduos de 
Ziziphus joazeiro no Parque Nacional do catimbau, Brasil.
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É provável que a herbivoria não esteja afetando significativa-
mente a reprodução de Ziziphus joazeiro, já que esta espécie 
produz vários compostos secundários, como saponina e triter-
penóides (Barbosa-filho et al. 1985). o alocamento de recurso para 
a produção dessas substâncias, responsáveis pela defesa, pode 
estar sendo o suficiente para conter os danos causados pela her-
bivoria, sem que estes se acentuem tão drasticamente a ponto de 
afetar outras funções da planta.

outra forma de atenuação dos efeitos da herbivoria seria a o 
caso de algumas plantas que apresentam eventos fenológicos 
como germinação de sementes, frutificação e emergência de flo-
res em períodos de menor intesidade de herbívoros, reduzindo a 
necessidade em se investir intensamente em defesa (Bazzaz et al. 
1987).

o aprofundamento do tema por meio dos resultados obtidos 
neste trabalho, juntamente com a análise de outras espécies na 
caatinga, pode esclarecer a questão de como as espécies de plan-
tas estão alocando os recursos para suas funções sob constantes 
adversidades, como é o caso da herbivoria, sendo possível, futura-
mente, observar um padrão de comportamento de espécies que 
ocorrem nesses ambientes. 
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rESUMEN

Para visualizar como influye el nivel de pertur-
bación en los tipos funcionales de plantas (TfP), se 
caracterizó la vegetación de dos áreas de caatinga 
con distinto nivel de perturbación. En cada área se 
eligieron tres individuos por especie para determi-
nar los siguientes atributos funcionales: área foliar 
(af, cm2), altura de la planta (al, m), forma de 
crecimiento (fc) y síndrome de dispersión (Sd). 
Para determinar cómo se agrupan las especies 
estudiadas según los rasgos funcionales que com-
parten, se utilizó un análisis de conglomerados. 
Para determinar qué atributos son los que tenían 
más peso en la diferenciación de los TfP se uti-
lizó un análisis de correspondencia sin tendencia 
(dca). Se identificaron cuatro TfP en el área con 
menor perturbación y tres en la más perturbada. 
En ésta última estuvieron ausentes el grupo de 
trepadoras leñosas y la especies zoócoras. la fc y 
la al fueron los atributos que más influyeron en la 
formación de los TfP en el área menos perturbada 
y el Sd y el af lo fueron en la más perturbada. los 
atributos funcionales de las especies mostraron 
relación con el nivel de perturbación, permitiendo 
visualizar la respuesta de las especies a través de 
la conformación de TfP. 

PalaBraS claVE

atributos funcionales, área foliar, altura de la plan-
ta, forma de crecimiento, síndrome de dispersión.
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iNTrodUcciÓN

las especies que conforman una comunidad difieren en sus atributos 
fisiológicos, morfológicos, conductuales y de historia de vida. Estas 
características afectan de manera diferencial la estructura, dinámica 
o funcionamiento de las comunidades y de los ecosistemas Booth 
& Swanton 2002). En este sentido para entender las relaciones 
entre biodiversidad, factores abióticos y procesos ecosistémicos es 
importante la caracterización tanto de la composición de especies 
como de la diversidad funcional (Petchey & gaston 2006; díaz et 
al. 2002). En los últimos años el estudio de la diversidad funcional 
ha ganado terreno en el campo de la ecología de comunidades y 
dos de las principales formas de caracterizar esta variable es a 
través de índices de diversidad  funcional (Petchey & gaston 2002; 
Schleuter et al. 2010) y mediante la identificación de grupos o tipos 
funcionales (lavorel et al. 1997; díaz et al. 2002). 

El enfoque de tipos funcionales, parte de la premisa de que en 
los ecosistemas existen especies que son funcionalmente más se-
mejantes que otras, independientemente de su linaje evolutivo y 
origen biogeográfico (duckworth et al. 2000). los tipos funcionales 
son grupos de organismos que comparten respuestas a factores 
ambientales o efectos similares sobre el funcionamiento de los eco-
sistemas (lavorel & garnier 2002; lavorel et al. 2007). Para iden-
tificar tipos funcionales de plantas son utilizados tanto caracteres 
vegetativos como reproductivos de las plantas (díaz et al. 2002; 
cornelissen et al. 2003; Pérez-Harguindeguy et al. 2013). Por ejem-
plo, la morfología de las hojas, el tamaño y la arquitectura de la 
planta, los patrones fenológicos y los síndromes de polinización y 
de dispersión, entre otros (díaz & cabido 1997; lavorel et al. 1997). 

la evaluación del vínculo que existe entre los factores ambien-
tales y los caracteres funcionales de las especies se considera como 
una alternativa importante para identificar factores que pueden fun-
cionar como posibles filtros ambientales, los cuales pueden estar 
asociados con el ensamble de las comunidades (díaz et al. 2002; 
lebrija-Trejos et al. 2010; Katabuchi, et al. 2012). Se ha planteado 
que la identificación de tipos funcionales de plantas puede ayudar 
a simplificar la enorme diversidad de especies de una comunidad y 
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facilitar el estudio de cómo responden las comunidades a cambios 
ambientales y a distintos regímenes de disturbio (díaz et al. 1997; 
lavorel et al. 1999; walker et al. 1999; lebrija-Trejos et al. 2010). 

En una comunidad vegetal después de un disturbio las condi-
ciones abióticas y bióticas son modificadas y estos cambios favore-
cen o limitan el establecimiento de grupos de plantas en función de 
su respuesta a las nuevas condiciones (Pickett & Mcdonell 1989). 
algunas de las respuestas asociadas a la perturbación que han sido 
documentadas son, variación en el ciclo de vida, en altura y la arqui-
tectura de las plantas y en las características de dispersión y de las 
semillas (Mcintyre & lavorel 2001). Sin embargo, se conoce muy 
poco sobre la existencia de grupos funcionales relacionados con las 
respuestas de las especies de las selvas secas a las perturbaciones 
naturales y de origen humano (Martínez-ramos 2008). En este tipo 
de ecosistemas, después de un disturbio las condiciones de estrés 
hídrico se acentúan, ya que se presentan mayores niveles de radi-
ación, de temperatura y baja disponibilidad de agua (lebrija-Trejos 
et al. 2008). 

En la caatinga las condiciones abióticas después de un disturbio 
pueden ser aún más severas, debido a su errático patrón de lluvias, 
las cuales se limitan a un periodo muy corto del año e incluso pu-
eden ausentarse algunos años (Prado 2003). En este sentido, si las 
condiciones ambientales generadas después de una perturbación 
pueden ser consideradas como un filtro para el establecimiento de 
las especies, se puede esperar que en función del nivel de disturbio 
se presenten distintas agrupaciones de especies con particulares 
combinaciones de caracteres. En este contexto en el presente es-
tudio se pretende responder ¿cómo influye el nivel de perturbación 
en la formación de tipos funcionales de plantas? y (ii) ¿Qué carac-
teres son los más importantes en la formación de los tipos funcion-
ales de plantas en relación con el nivel de perturbación? 

MÉTodoS

ÁREa DE EStUDiO El estudio fue llevado a cabo 
cerca de la formación Serra Branca (8° 33’ 23’’ S 
y 37° 13’ 57’’ o) en El Parque Nacional catimbau, 
en el municipio de Buíque, Pernambuco. Este 
sitio tiene una altitud de 855 m s.n.m. El tipo de 
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clima predominante es semiárido cálido (BSh), la 
temperatura media anual es de 26°, la precipitación 
total va de 650 a 1100 mm, presentándose la 
temporada de lluvias de marzo a julio. En el área de 
estudio dependiendo del tipo de suelo es posible 
encontrar tanto caatinga arbórea, como arbustiva 
(figueiredo et al. 2000). 

colEcTa dE daToS Se caracterizó la vegetación 
de dos áreas de caatinga, en cada una se 
distribuyeron cinco transectos de 50 × 2 m, 
separados cada 25 m. Se registraron todas las 
plantas dentro de cada transecto y con ayuda 
de un metro se midió su altura. Se elaboró un 
listado de las morfoespecies reconocidas en 
cada sitio. además, para diferenciar el nivel de 
disturbio de cada área se hicieron observaciones 
de la fisonomía de la vegetación y de posibles 
evidencias de disturbio (rastros de incendios, de 
ganado, extracción de leña). Una de las áreas 
fue denominada como más perturbada, la cual 
presentó, una altura promedio del dosel de 5.37 
m, sin evidencias de fuego, con suelo arenoso, 
sin pedregosidad aparente y con presencia de 
ganado. Por otro lado, el área catalogada como 
menos perturbada presentó en promedio una 
altura de la vegetación de 1.39 m, con evidencias 
de fuego reciente, suelo arenoso, sin pedregosidad 
y presencia de ganado. 

Para obtener el área foliar (af, cm2) y la altura 
máxima de la planta (al, m), se seleccionaron de 
manera aleatoria tres individuos por morfoespecie, 
este proceso se llevó a cabo a partir de números al 
azar, considerando la ubicación de cada individuo 
en los transectos de muestreo. Se numeraron 
los transectos (de 1 a 5) y los individuos dentro 
de cada línea. El af se determinó a partir de una 
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muestra de cinco hojas por individuo, eligiendo ho-
jas sin daño aparente y que se ubicaran en la parte 
superior de la copa de cada planta. Se tomaron fo-
tos de las hojas colectadas con una cámara digital 
y mediante el software Sigma Scan Pro 5 se midió 
el af. la al fue medida directamente en el campo 
con ayuda de un metro. a través de observaciones 
en el campo y consultando literatura especializada 
se asignó la forma de crecimiento (fc) de las es-
pecies, considerando las siguientes categorías: 
árboles, arbustos, trepadoras leñosas y hierbas. 
además se con base en la morfología de los frutos, 
observaciones en campo y consulta de literatura 
se determinó el síndrome de dispersión (Sd). Se 
reconocieron especies autócoras, anemócoras y 
zoócoras (van der Pijl 1972).

aNÁliSiS dE daToS  Tanto las variables continuas 
(af y al) como las categóricas (fc y Sd) fueron 
transformadas a variables ordinarias para elaborar 
una matriz cualitativa de especies × atributos 
funcionales (cuadro 1; díaz & cabido, 1997). Para 
explorar qué tipo de agrupamiento podrían formar 
las especies de acuerdo con los rasgos funcionales 
que comparten, se llevó a cabo un análisis de 
conglomerados utilizando el método de ward 
y la distancia euclidiana. además, mediante un 
análisis de correspondencia sin tendencia (dca) 
se determinó la importancia de los caracteres 
funcionales en la agrupación tipos funcionales de 
plantas (díaz & cabido 1997). Todos los análisis 
estadísticos se llevarán a cabo con el software r 
(r development core Team 2012).
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rESUlTadoS

al analizar la matriz de especies y atributos funcionales mediante el 
análisis de ordenación, se observó que existe una tendencia hacia 
la separación de las especies de cada comunidad en función de 
sus atributos funcionales. En este sentido, de acuerdo con el eje 
dca-1 en el área con menor perturbación las especies estuvieron 
asociadas con áreas foliares grandes de 20 a 500 cm2, forma de 
crecimiento arbórea y síndrome de dispersión anemócoro. En el eje 
dca-2 los atributos que influyeron en la separación fueron la altura 
de 300 a 600 cm, el hábito de crecimiento trepador leñoso y la 
dispersión zoócora (cuadro 2 y fig. 3). En el área con mayor pertur-
bación el dca-1 mostró que los atributos más relevantes fueron el 
área foliar pequeña (0.1-20 cm2), la altura de 1-20 cm, la forma de 
crecimiento herbácea y el síndrome de dispersión autócoro. con re-
specto al eje dca-2, los atributos más importantes fueron la forma 
de crecimiento arbustiva y la altura de 61 a 100 cm (cuadro 2 y 
fig. 3).

cUadro 1. atributos funcionales determinados para 41 especies en dos áreas 
de caatinga con distinto nivel de perturbación. Se muestra el tipo de variable y el 
orden de las clases a las que fueron convertidas.
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figura 1. dedrograma basado en el área foliar, altura de las plantas, forma de 
crecimiento y síndrome de dispersión, para 27 especies en el área de caatinga con 
menor perturbación.

figUra 2. dedrograma basado en el área foliar, altura de las plantas, forma de 
crecimiento y síndrome de dispersión, para 27 especies en el área de caatinga con 
mayor perturbación.
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figUra 3. análisis de correspondencia (dca) de la matriz de especies × atributos 
en dos áreas de caatinga; con menor ( ) y con mayor perturbación ( ). las letras 
indican los atributos funcionales: área foliar (af), altura (al), forma de crecimiento 
(fc) y síndrome de dispersión (Sd), ver cuadro 1.

cUadro 2. Tipos funcionales de plantas reconocidos a partir del análisis de 
agrupamiento en dos áreas de caatinga con distinto nivel de perturbación. Entre 
paréntesis se muestra el número de especies.
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diScUSiÓN

Se encontraron diferencias en los tipos funcionales de plantas (TfP) 
asociados a cada nivel de perturbación. En el área con mayor pertur-
bación estuvieron ausentes los grupos de plantas con síndrome de 
dispersión zoócora y las especies de hábito trepador leñoso (cuadro 
2 y fig. 2). En algunos bosques tropicales húmedos se ha documen-
tado que en los sitios perturbados no es frecuente la llegada de 
semillas dispersadas por animales, ya que la mayoría de los agentes 
dispersores de semillas evitan cruzar sitios abiertos (Schupp et al. 
1989). En cambio, la mayoría de las semillas que arriban a los sitios 
perturbados pertenecen a especies pioneras dispersadas por viento 
(guevara y laborde 1993). Por otro lado, derivado de la ausencia de 
especies con síndrome zoócoro en el área con mayor perturbación, 
se podría afectar negativamente a otros grupos funcionales a nivel 
ecosistémico, como los dispersores o depredadores de semillas 
(Howe y Smallwood 1982).

En cuanto a la ausencia de las especies trepadoras leñosas en 
el área más perturbada, esta situación podría asociarse con una 
disminución en la disponibilidad de agua, ya que se sugiere que la 
cantidad de agua disponible en el suelo parece ser un determinante 
de la riqueza de especies de árboles y de lianas que pueden encon-
trarse en una selva seca (Trejo y dirzo 2002). Un grupo presente 
exclusivamente en el área más perturbada fue el de las especies 
herbáceas (cuadro 2). En sistemas perturbados, la mayoría de los 
bancos de semillas están compuestos, casi en su totalidad, por es-
pecies herbáceas (Miller 1999). El éxito de este tipo de especies 
está relacionado principalmente con su habilidad para dispersarse 
y su alta fecundidad, características relacionadas con procesos de 
colonización (Martínez-ramos 2008). 

Por otra parte, la forma crecimiento de las plantas fue uno de 
los atributos más importantes en la separación de TfP en las dos 
áreas de estudio (cuadro 2 y fig. 3). algunos autores consideran 
que las formas de crecimiento reflejan diferentes estrategias para 
capturar carbono, absorber agua y obtener nutrientes del suelo, de-
pendiendo de las circunstancias del ambiente imperante (lavorel et 



496

al. 2007). Por lo que la frecuencia de formas de crecimiento varía 
en función de las características del suelo y regímenes de disturbio 
(cornelissen et al. 2003). El tamaño de la lámina sólo fue relevante 
en el área con mayor perturbación, donde los grupos funcionales se 
caracterizaron por áreas foliares pequeñas (cuadro 2 y fig. 3). Este 
resultado es consistente con el supuesto de que en ambientes con 
alta radiación y estrés hídrico el área foliar de las especies tiende a 
ser menor. El tamaño de la hoja tiene una estrecha relación con el 
balance de energía y agua en la planta, por lo que se ha interpretado 
como un indicador de adaptación ambiental (garnier et al. 2001).

El síndrome de dispersión de las especies fue un atributo al-
tamente relacionado con la formación de TfP, esta característica 
funcional es considerada como parte de las estrategias de regener-
ación de plantas (diáz et al. 1997). después de un evento de per-
turbación, la regeneración depende en gran medida de la capacidad 
de las plantas para dispersar sus propágulos y colonizar o recolo-
nizar un área (Hopper et al. 2004). algunos trabajos indican que en 
función del nivel de degradación de un sitio, es posible encontrar 
especies asociadas a un determinado síndrome de dispersión. Por 
ejemplo, en las primeras etapas de regeneración en los bosques 
tropicales secos suelen predominar las especies dispersadas por 
viento (Janzen 1988). la altura de las plantas fue más relevante en 
el área con menor perturbación (cuadro 2 y fig. 3). Este resultado 
puede ser debido a que en el área menos perturbada la vegetación 
presentó una estratificación definida (tres estratos) a diferencia 
del área con mayor perturbación, donde las alturas de las espe-
cies fueron homogéneas (cuadro 2 y fig. 3) la altura de las plantas 
es una característica asociada con estrategias competitivas de las 
especies y la adquisición de recursos (lavorel et al. 2007). En este 
sentido, este atributo es considerado un indicativo de la biomasa 
de un individuo y por lo tanto de la cantidad de carbono que puede 
almacenar (Balvanera et al. 2005). 

los atributos funcionales considerados en el presente estudio 
mostraron relación con el nivel de perturbación, formando distintos 
tipos funcionales de plantas en las áreas de estudiadas. asimismo, 
el enfoque de tipos funcionales de plantas permitió visualizar al-
gunas de las respuestas de las especies asociadas con la pertur-
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bación. Sin embargo, cabe resaltar que es necesario analizar un 
mayor número de atributos funcionales a lo largo de un gradiente 
de disturbio, lo cual permitirá tener una visión más amplia de cómo 
responden las especies a este tipo de presiones antrópicas y poder 
inferir que procesos ecosistémicos se pueden ver afectados en la 
caatinga.
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rESUMo

as formigas têm hábitos alimentares bastante 
diversos, variando desde a preferência por ali-
mentos rico em carboidrato a recursos quase que 
exclusivamente proteicos. Há ainda formigas que 
parecem balancear a sua dieta, alimentando-se de 
diferentes fontes e adquirindo todos os nutrientes 
necessários. o presente estudo busca perceber 
se as formigas da espécie dorymyrmex thoracicus 
se mostram mais agressivas após uma dieta rica 
em carboidrato e se o aumento da taxa de açúcar 
no organismo dessas formigas leva a uma maior 
procura sequencial por proteína. o estudo foi re-
alizado no Parque Nacional do catimbau, em uma 
área do Sítio de alcobaça. foram oferecidas alter-
nadamente iscas de proteína e de açúcar em três 
diferentes concentrações (0,09g/ml; 0,17g/ml; 
0,26g/ml) a 18 ninhos de dorymyrmex thoracicus 
com o intuito de verificar o número de visitas e o 
tempo de descoberta das iscas de proteínas antes 
e depois da oferta de açúcar. os resultados most-
raram que nenhum desses fatores explica a dieta 
equilibrada dessas formigas. a hipótese da defesa 
e dominância do recurso parece explicar melhor 
o evento observado. É importante ressaltar a im-
portância de mais estudos que possam elucidar o 
comportamento de forrageio de formigas.

PalaVraS-cHaVE
 

carboidrato, dorymyrmex thoracicus. Proteína.



504

os animais tendem a buscar uma dieta mista e equilibrada para 
manter a composição corporal básica dentro dos limites que 
permitiam a sua sobrevivência. Para isso, eles consomem 

diferentes tipos de alimentos complementares, cada um contendo 
um nutriente necessário que está ausente no outro (ricklefs 2003). 
Entretanto, essa dieta depende também da disponibilidade de re-
cursos no ambiente. Em ambientes com escassez de proteínas e 
alta disponibilidade de carboidratos, por exemplo, os animais ten-
dem a buscar por alimentos ricos em proteínas em detrimento dos 
alimentos ricos em carboidratos para manter o equilíbrio da propor-
ção carbono-nitrogênio em seus organismos (Bihn et al. 2008 ). a 
estequiometria ecológica estuda o balanço entre esses elementos 
químicos nas interações ecológicas, focando principalmente no bal-
anço entre o carbono, nitrogênio e o fósforo. onívoros que se ali-
mentam de carboidrato em excesso se mostram mais predadores, 
aumentando a sua ingestão de proteínas e restaurando assim o 
equilíbrio metabólico (offenberg 2001). 

Esse comportamento pode ser visto em formigas que, em sua 
maioria são forrageiras oportunistas, alimentando-se de combi-
nações de exsudatos de plantas, sementes ou restos de animais 
vivos ou mortos, havendo, no entanto, uma fração desse grupo com 
hábitos alimentares mais específicos (Kaspari 2003). algumas es-
pécies de formigas que interagem com nectários extraflorais, por 
exemplo, consomem ora carboidrato ora proteína. o carboidrato é 
adquirido em nectários extraflorais (NEfs) de plantas, enquanto a 
fonte proteica é representada pelos herbívoros que visitam e se 
alimentam de parte dessas plantas. Segundo oliveira e Pie (1998), 
as formigas visitantes de NEfs podem predar ou injuriar insetos 
herbívoros que se encontram sobre as plantas, reduzindo significa-
tivamente as taxas de herbivoria sobre as folhas, botões ou flores. 
Ness e colaboradores (2009) justificam a agressividade das formi-
gas nessas plantas considerando a hipótese do déficit. Segundo 
essa hipótese, as formigas se alimentam do açúcar desses nec-
tários, aumentando a concentração de carboidrato no organismo 
e tornando desigual a proporção de carbono/nitrogênio. a partir 
desse desequilíbrio, as formigas passam a se alimentar mais agres-
sivamente dos herbívoros que visitam essas plantas, incorporando 
proteína a sua dieta e balanceando a proporção carbono/nitrogênio 
(c:N). 
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diante disso, as formigas foram consideradas bons modelos para 
compreender uma suposta dieta equilibrada de proteína e car-
boidrato. o presente estudo busca testar 1) se há agressividade 
das formigas após uma dieta rica em carboidrato e 2) se o aumento 
da taxa de açúcar no organismo acarreta uma maior busca sequen-
cial por proteína.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi conduzido na 
região do Sítio arqueológico alcobaça, no 
Parque Nacional do catimbau, estado de Per-
nambuco. o Parque conserva parte da riqueza 
da caatinga em seus mais de 62 mil hectares 
(icMBio 2013), a vegetação da área é classi-
ficada como densa e aberta, submetida a di-
ferentes níveis de perturbação (MMa 2013). 
o clima característico é o tropical semiárido, 
com temperatura média anual de 23°c e pre-
cipitação média anual de 300 a 500 mm (fi-
gueiredo et al. 2000).

a área do alcobaça foi escolhida para esse 
estudo, pois em um projeto anterior realizado no 
decorrer do curso de campo, verificou-se a dom-
inância de um único grupo de formigas nessa área 
(dorymyrmex thoracicus), isso passou a ser uma 
característica facilitadora para a análise da dieta, 
já que o foco passa a ser o comportamento de uma 
única espécie. d. thoracicus pertence a subfamília 
dolichoderinae, composta por 22 gêneros viventes. 
de acordo com cuezzo (2003), a maioria das es-
pécies de dolichoderinae é onívoras, forrageando 
sobre a superfície do solo; o alimento consiste de 
insetos mortos, cera e exsudatos de plantas. as 
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dolichoderíneas vivem em lugares variados, como 
solo, com ou sem cobertura vegetal, em madeira, 
viva ou morta, e até no dossel arbóreo. Presentes 
desde o norte dos Estados Unidos até o sul da 
argentina, todas as espécies de dorymyrmex con-
stroem seus ninhos no solo, em regiões áridas ou 
semiáridas, preferindo lugares abertos, com pouca 
cobertura vegetal, onde são dominantes do ponto 
de vista ecológico (cuezzo 2003). a dominância de 
membros da subfamília dolichoderinae em áreas 
perturbadas e áridas foi destacada por andersen e 
colaboradores (2002): “a dominância desse grupo 
é claramente perceptível em ambientes quentes 
e abertos com níveis baixos a moderados de per-
turbação”.

outra característica relevante da área de es-
tudo refere-se à vegetação homogênea e pouco 
diversa representada, em sua maioria, por Pros-
opis juliflora (algaroba), uma espécie arbórea e in-
vasora na caatinga. Estudos recentes revelam que 
P. juliflora reduziu drasticamente a riqueza da flora 
nativa, sendo um fator relevante de perturbação 
na caatinga (andrade et al. 2008). 

dESENHo aMoSTral E aNÁliSE doS dadoS   
foram escolhidos 18 ninhos em atividade de d. 
thoracicus na área de estudo e para cada ninho foi 
oferecida a mesma sequência de tipos de dieta. os 
tipos de dieta eram representados por iscas com 
carboidrato ou proteína. Para as iscas de carboidra-
to foram utilizadas três diferentes soluções de açú-
car cristalizado dissolvido em água, resultando em 
três diferentes concentrações (0,09; 0,17; 0,26g/
ml). Para cada isca de proteína utilizou-se uma 
porção (uma colher de chá) de sardinha enlatada.

a oferta das iscas em cada ninho obedeceu 
sempre a sequencia proteína-açúcar-proteína, 
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com o intuito de testar a busca sequencial por 
proteína após o oferecimento de carboidrato. o 
experimento foi composto de três diferentes trata-
mentos que se distinguiam pelas concentrações 
das iscas de carboidrato e cada ninho recebeu ap-
enas um tipo de tratamento (Tabela 1). foram uti-
lizadas essas três soluções de açúcar para testar 
se o aumento da taxa de carboidrato no organismo 
das formigas acarretaria uma maior busca sequen-
cial por proteína. 

diETa 1a iSca 2a iSca 3a iSca 
Tratamento a Sardinha açúcar - 0,09g/ml Sardinha
Tratamento B Sardinha açúcar - 0,17g/ml Sardinha
Tratamento c Sardinha açúcar - 0,26g/ml Sardinha

TaBEla 1 – Três diferentes dietas oferecidas aos ninhos de dorymyrmex thoracicus 
em uma área de caatinga do Parque Nacional do catimbau, no município de 
Buíque, Pernambuco.

foi delimitada uma distância de 50 cm entre o 
ninho e as iscas. após o oferecimento de uma das 
iscas, anotava-se o tempo de chegada do primeiro 
visitante e o número de visitantes após 10 minu-
tos. Era respeitado o intervalo de 2 minutos para 
o oferecimento de uma nova isca. Seguindo essa 
sequência, foi possível obter seis repetições para 
cada tratamento, totalizando 18 ninhos.

Para verificar se há aumento da agressividade 
das formigas após uma dieta rica em carboidrato 
e se o aumento da taxa de açúcar no organismo 
acarreta uma maior busca sequencial por proteína, 
foram utilizadas duas aNoVas de medidas repeti-
das usando como variável resposta: (1) o tempo 
de chegada da primeira formiga (tempo de desc-
oberta) e (2) o número de formigas visitando as 
iscas após 10 minutos. a variável explicativa foi o 
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tipo de tratamento oferecido em cada ninho e as 
variáveis respostas foram o tempo de descoberta 
das iscas de proteína antes e depois da oferta de 
açúcar e o número de visitas nas iscas de proteí-
nas. 

considerou-se que há aumento na 
agressividade das formigas se o tempo de chegada 
do primeiro visitante à 2ª isca de proteína, após o 
oferecimento de açúcar, for menor e se o número 
de formigas visitando a 2ª isca de proteína for maior 
do que o número de visitantes à 1ª isca de proteína 
(antes da oferta de açúcar), independentemente 
do tratamento utilizado.

considera-se uma maior busca sequencial por 
proteína quando o tempo de chegada do primeiro 
visitante for menor com o aumento da concen-
tração de açúcar (Tratamento a > B > c) e o 
número de formigas visitando as iscas após dez 
minutos for maior com o aumento da concen-
tração de açúcar (Tratamento a < B < c).  .

rESUlTadoS

Nos ninhos com tratamento de açúcar 0,09g/ml, o tempo de 
descoberta da isca de proteína antes e depois do oferecimento da 
solução de carboidrato foi semelhante, em média 25 segundos. 
Nos ninhos com tratamento de carboidrato 0,17g/ml, o tempo de 
descoberta da 1ª isca proteica foi em média 30s, e o tempo de 
descoberta da 2ª isca de proteína foi, em média, de 10s. Já nos 
ninhos que receberam solução de açúcar 0,26g/ml, o tempo de 
descoberta da proteína antes da adição de açúcar foi em média 
25s e a descoberta da proteína depois da adição de açúcar foi em 
média de 10s.

a maior busca sequencial por proteína ocorreu nos ninhos com 
tratamento de açúcar 0,17g/ml, já que apresentaram, em média, o 



509

menor tempo de descoberta (10s) e o maior número de visitantes 
(60 indivíduos) na isca de proteína após a oferta de açúcar. Já a 
menor busca sequencial por proteína se deu nos ninhos com trata-
mento de açúcar 0,09g/ml, com o maior tempo de descoberta 
(25s) e o menor número de visitantes (35 formigas), em média, na 
isca de proteína após a oferta de açúcar.

Nem o tempo de descoberta do alimento nem o número de 
visitantes nas iscas foram significativos (figUraS 1 e 2), ou seja, 
esses fatores não explicaram uma possível dieta balanceada. o au-
mento da concentração de carboidrato no organismo das formigas 
também não explicou o comportamento agressivo delas diante da 
fonte proteica. 

figUra 1 – aNoVa de medida repetida (f=3,42; df=1; P=0,08) para o tempo 
de descoberta das iscas de proteína pelas formigas antes e depois da oferta de 
açúcar, em uma área de caatinga do Parque Nacional do catimbau, no município de 
Buíque, Pernambuco. os círculos representam as médias e as barras representam 
o desvio padrão.
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figUra 2 - aNoVa de medida repetida (f=0,79; df=1; P=0,39) para o número 
de visitas das formigas às iscas de proteína antes e depois da oferta de açúcar, em 
uma área de caatinga do Parque Nacional do catimbau, no município de Buíque, 
Pernambuco. os círculos representam as médias e as barras representam o desvio 
padrão.

diScUSSão

a hipótese do déficit não foi corroborada, ou seja, os fatores con-
siderados nesse estudo (tempo de descoberta e número de visitas) 
não explicaram a ocorrência de uma dieta balanceada para o grupo 
de formigas estudadas. alguns indivíduos de d. thoracicus eram 
responsáveis pelo recrutamento e carregavam pedaços de sardinha 
ao ninho. outros se dedicavam a proteger e esconder o recurso 
escasso, colocando sobre a sardinha grãos de areia, folhas e ra-
mos. com esse comportamento, elas pareciam exibir a dominância 
do grupo sobre o recurso, tornando o acesso ao alimento restrito 
àquele ninho. Segundo andersen (1997), a dominância de mem-
bros da subfamília dolichoderinae é uma característica de formigas 
que forrageiam mais e quando encontram um recurso o defendem 
melhor (Parr; gibb 2010). 

além da ideia de dominância do recurso, a hipótese da defesa 



511

do recurso (davidson et al. 1988 apud Ness et al. 2009) pode ex-
plicar o comportamento das formigas diante das iscas oferecidas. 
a disponibilidade de nectários extraflorais como um recurso de fácil 
acesso, fonte abundante de carboidratos, pode mudar o comporta-
mento das formigas, tornando-as mais agressivas com insetos her-
bívoros (Ness et al. 2009) em defesa do seu recurso.  a hipótese de 
forrageamento (davidson 1998) também prevê que os carboidratos 
fornecem combustível para comportamentos metabolicamente ca-
ros para as formigas, incluindo possivelmente aumento de forra-
geamento e agressão. o nível nutricional da colônia pode alterar a 
distribuição das forrageiras entre os recursos (Portha et al. 2002) 
e a agressividade dos trabalhadores (Ness et al. 2009). É razoável 
considerar também que não somente o desequilíbrio de c:N no or-
ganismo das formigas acarreta uma agressiva busca por alimentos 
proteicos, mas que também a escassez de recursos na caatinga 
pode levar as formigas a defenderem melhor seu alimento, exibindo 
um comportamento mais agressivo para tal. 

É importante considerar a possibilidade de outros fatores que 
não número de visita e tempo de descoberta para retratar a agres-
sividade de formigas. os parâmetros estudados mostraram-se mais 
favoráveis à compreensão da dominância e defesa dos recursos, 
sendo necessários mais estudos que facilitem a compreensão do 
comportamento das formigas frente a uma dieta desbalanceada (c:N).
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rESUMo.

a florivoria é o dano causado por um consumidor 
em botões florais ou em flores. Ela pode reduzir 
atratividade e/ou os recursos da flor para o polini-
zador, contudo alguns estudos apontam que a di-
minuição de um recurso, como o néctar, promova 
maior número de visitas.  o local de ocorrência da 
florivoria resulta em consequências diversas para o 
sucesso reprodutivo da planta visto que, a mesma 
pode ocorrer nos estigmas, nectários e corola. o 
objetivo deste trabalho foi verificar a frequência de 
danos florais e testar a hipótese de que esses se 
distribuem ao longo da corola de Jacaranda rugosa 
a. H. gentry, uma espécie endêmica do Parque Na-
cional do catimbau, em Pernambuco, local desse 
estudo. foram analisadas flores de Jacaranda ru-
gosa, nas quais se verificou maior frequência de 
danos do tipo orifício e foi detectada predominân-
cia de florivoria na região basal da corol. o efeito 
dos danos na base da corola da espécie estudada, 
por parte de herbívoros pode ser a  redução de seu 
sucesso reprodutivo. a florivoria associada à J. ru-
gosa foi atribuída à presença constante de Trigona 
spinipes (fabricius, 1793), que causou danos tanto 
na base quanto na corola da espécie estudada.

PalaVraS cHaVE: 

Bignoniaceae, florivoria, herbivoria, pilhadores.
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iNTrodUção

florivoria consiste num tipo de herbivoria, no qual o dano causa-
do pelo consumidor é direcionado a flor ou ao botão floral (Bur-
gess, 1991 apud Mccall & irwin, 2006). Esses danos interferem 

negativamente ou positivamente na produção de sementes, depen-
dendo de onde ocorram (Mccall 2008), visto que se dão na flor ou 
em parte dela e podem resultar na alteração da qualidade e quanti-
dade dos recursos florais importantes para a polinização (Krupnick 
& weis 1999, Mothershead & Marquis 2000; leavitt & robertson 
2006). Estudos apontam que a florivoria realmente afeta a taxa de 
visitação de ipomea nil (falcão et al., 2006) e reduz a produção de 
frutos e sementes (del carlos, 2007)

danos aos botões florais podem causar diversas consequências 
ao sucesso reprodutivo das plantas dentre essas, a redução na 
quantidade de flores por planta (Karban & Strauss 1993), diminuindo 
a atratividade visual e olfativa, que são fundamentais para a atração 
de potenciais polinizadores (Krupnick & weis 1999, Krupnick et al. 
1999). a ausência de visitação por parte dos polinizadores pode 
resultar numa diminuição no fluxo de pólen, culminando assim, na 
queda da frutificação (Mothershead & Marquis, 2000). 

Estudos de Millet-Pinheiro & Schlindwein (2009) com flores de 
Jacaranda rugosa evidenciaram baixa de frutificação natural nessa 
população, o que pode ser atribuída a florivoria de Trigona spinipes 
(fabricius, 1793).

diante dos efeitos diversos da florivoria buscou-se conhecer os 
tipos de danos florais que ocorrem em Jacaranda rugosa a. H. gen-
try uma espécie endêmica do Parque Nacional do catimbau e tam-
bém verificar se ocorre distribuição distinta dos mesmos na base e 
no ápice da corola. 
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo   a pesquisa foi realizada em 
maio de 2013 no Parque Nacional do catimbau 
(8°24’00” e 8°36’35” S e 37°09’30” e 37°14’40” 
w), localizado no Município de Buíque, estado 
de Pernambuco, nordeste do Brasil (rodrigues, 
2006). o clima é quente e seco, com médias anu-
ais de temperatura e pluviosidade de 26º c e 600 
mm, respectivamente, com maior predomínio de 
chuvas nos meses de abril a junho (gomes et al., 
2006). a vegetação predominante do Parque Na-
cional do catimbau é a caatinga, mas além des-
sa ,encontram-se formações rupestres situadas 
acima dos 1000m de altitude (alves et al., 2007). 
Este trabalho foi desenvolvido na Trilha do camelo 
também conhecida como Trilha do canyon.

ModElo dE ESTUdo o gênero Jacaranda Juss 
é neotropical e possui cerca de 50 espécies (gen-
try 1992) e é polinizado exclusivamente por abel-
has de médio e grande porte (gentry, 1990). Jaca-
randa rugosa a. H. gentry é auto-incompatível e 
polinizada principalmente por abelhas das tribos 
centridini e Euglossini (Millet-Pinheiro & Schlind-
wein 2008). 

J. rugosa apresenta porte arbustivo e cresce 
em solos rochosos e arenosos e atingir até 4 
metros de altura. Suas flores são enrugadas, de 
coloração roxa, hermafroditas, tubulosas e dispos-
tas em cachos (gentry, 1992). Trigona spinipes 
(fabricius, 1793) e espécies de Xylocopa (autor) 
são os principais pilhadores de néctar, atingindo 
mais que 70% das flores (Millet-Pinheiro & Schlind-
wein 2008). 
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colETa dE dadoS  foram amostradas e anali-
sadas 54 flores de nove indivíduos de Jacaranda 
rugosa a. H. gentry, ao longo da trilha do canyon. 
Para avaliar se existe predominância de algum 
tipo de dano floral, foram contabilizados os tipos 
de danos e o local dos mesmos ao longo do tubo 
da corola.  os danos foram classificados em orifí-
cio, remoção e fenda e a posição dos mesmos na 
corola em ápice e base.

aNÁliSE dE dadoS  Para verificar se houve difer-
ença em relação à posição dos danos na corola 
das flores da espécie estudada foi realizado o teste 
Qui-quadrado (r development core Team, 2013). 
a frequência dos danos presentes nas flores de 
J. rugosa também foi realizada para cada tipo de 
dano em relação ao total de flores, assim como, 
suas combinações.

rESUlTadoS

do total de flores analisadas as que apresentaram perfuração cor-
responderam a 98%, seguido de fenda 65% e remoção 47% (figura 
1). os danos florais também se apresentaram combinados na forma 
de remoção e fenda (29%); remoção e orifício (45%), fenda e ori-
fício (64%) e remoção, fenda e orifício (29%) (figura 2). foi obser-
vada maior frequência de danos  na base corola quando comparada 
ao ápice (x² = 36,71 ; p <0.0001; g.l. = 1), (figura 3). 

durante a observação em campo foram visualizados beija-flores 
e abelhas (Trigona spinipes e Xylocopa), tendo T. spinipes atuado 
como pilhador ou florívoro. Não foram vistos polinizadores, o que 
pode está relacionado com a duração do estudo. Para essa inferên-
cia sugere-se maior tempo de observação.
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figUra 1. danos na corola de Jacaranda rugosa, tipos fenda (a), orifício (B) e 
remoção (c), no Parque Nacional do catimbau.

figUra 2. frequências  de danos florais em Jacaranda rugosa (r = remoção, f = 
fenda e o = orifício), no Parque Nacional do catimbau.

figUra 3. Porcentagem de danos na base a no ápice da corola de J. rugosa no 
Parque Nacional do catimbau. 
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diScUSSão

a herbivoria floral é prejudicial, sobretudo, para as espécies depend-
entes de polinizadores para a sua reprodução (Krupnick et al., 1999; 
Mothershead & Marquis, 2000). o dano floral em J. rugosa estava 
presente na maioria (98%) das flores analisadas e apresentava-se 
sob a forma de orifício, semelhante ao encontrado em estudos de 
Millet-Pinheiro & Schilidwein, (2008). 

foi verificada uma predominância de danos à flor de Jacaranda 
rugosa a. H. gentry  na base da corola, o que pode diminuir o suc-
esso reprodutivo do indivíduo (Maloff & inouye, 2000), uma vez que, 
pode comprometer estruturas reprodutivas como o gineceu (Malo 
et al. 2001). a baixa frutificação dessa espécie no Parque Nacional 
do catimbau foi atribuída por Millet-Pinheiro & Schilidwein, (2008) 
ao dano causado por T. spinipes ao gineceu de 92% das flores de 
J. rugosa.

indivíduos de Trigona spinipes (fabricius, 1793) foram vistos, 
constantemente, pilhando ou consumindo tecido floral da espécie 
estudada. Estudo de Millet-Pinheiro & Schilidwein, (2008) com J. 
rugosa apontou redução na frutificação, fato atribuído pelos au-
tores ao comportamento destrutivo de T. spinipes. Segundo Millet-
Pinheiro & Schilidwein, (2008) o dano floral causado pela pilhagem 
de néctar de T. spinipes resulta numa redução de das visitas de 
polinizadores.

os danos localizados no ápice da corola estavam relacionados 
à remoção ocasionada pelo consumo de porção das pétalas. Essa 
remoção pode diminuir a atratividade da flor ao polinizador (Krupnik 
et al.,1999) e/ou atingir estruturas reprodutivas como estigmas e 
estilete (Malo et al., 2001).

 flores cuja porção do ápice da corola havia sido removida geral-
mente apresentavam fendas e orifícios na sua base, mas o inverso 
não era comum, o que pressupõe que a remoção seria o dano mais 
recente.  Sendo assim, a espécie estudada apresenta maior ocor-
rência de herbivoria floral na base da corola, provavelmente, em 
virtude da presença do néctar floral, que acaba por atrair também 
pilhadores.
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rESUMo

Evidências de efeitos positivos nas interações 
entre plantas ainda são vagos, embora tais efei-
tos sejam esperados pela teoria de sucessão 
ecológica. Neste estudo verifiquei se uma planta 
pioneira arbórea, Pityrocarpa moniliformis¸ mono-
dominante em uma área de caatinga sujeita a 
intensos regimes de estresse hídrico, apresenta 
efeito facilitador sobre as demais espécies locais. 
Utilizei a formação de serrapilheira e dossel como 
possíveis mecanismos facilitadores da regener-
ação, medida em riqueza e composição de espé-
cies regenerantes sob as copas de dez indivíduos 
de P. moniliformis e cinco controles de tamanho 
equivalente. Nesses locais, todas as plântulas 
lenhosas (altura<1m) foram coletadas e mor-
fotipadas, encontrando-se 498 indivíduos em 36 
morfoespécies. a biomassa de serrapilheira e a 
abertura de dossel não determinaram a riqueza, a 
abundância nem mesmo a composição da comu-
nidade de plântulas. assim, a facilitação por esses 
fatores parece não ser suficiente para gerar comu-
nidades diferenciadas. É possível que sementes 
de espécies mais sensíveis estejam falhando em 
germinar devido à seca prolongada a que a área 
está submetida, ou que a pressão da herbivoria 
por caprinos esteja eliminando seletivamente as 
plântulas dessas espécies. a ausência de evidên-
cias de facilitação pode então estar associada ao 
avançado estado de degradação da área, comum 
entre remanescentes deste domínio.

PalaVraS-cHaVE

Pityrocarpa moniliformis, recrutamento, regener-
ação, microclima
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iNTrodUção

determinar processos responsáveis por padrões de montagem 
de comunidades é uma das questões centrais em ecologia 
(Begon et al 2006a). as restrições geográficas e variações 

espaciais nas condições e recursos, bem como as interações en-
tre os seres vivos, são fatores importantes na determinação da 
riqueza e composição de espécies (Begon et al 2006B). os or-
ganismos podem prejudicar o estabelecimento de outros através, 
principalmente, da competição (ricklefs 2004), mas também po-
dem favorecer a colonização ou regeneração de outras espécies, 
por exemplo, ao alterar o ambiente (Howard et al 2012). a com-
petição é aceita como um dos principais fatores determinantes da 
composição de comunidades vegetais (Begon et al 2006B, ricklefs 
2004). Entretanto, estudos recentes têm resgatado a importân-
cia das interações positivas, entre elas a facilitação (Brooker et al 
2008, Bruno et al 2003).

Pela facilitação, certas espécies promovem sombreamento, al-
teração em pequena escala de características como a composição 
e umidade do solo, criando microhabitats mais favoráveis para a 
germinação e o estabelecimento de plantas mais sensíveis (Janjku 
2013). o aumento na riqueza de espécies mais sensíveis decor-
rente de processos de facilitação já foi demonstrado em montanhas 
mediterrâneas (castro et al 2004), áreas subalpinas no cáucaso 
(callaway et al 2005) e ecossistemas semi-áridos do Quênia (King 
2008). alguns autores apontam ainda a existência de plantas nurse, 
com papel característico na modificação e na manutenção das con-
dições do ambiente em que ocorrem, sendo elementos chave para 
que outras espécies menos tolerantes ocorram na comunidade 
(Janjku 2013, Padilla & Pugnaire 2006, Tewksbury & lloyd 2001).

Em ambientes mais restritivos, sugere-se que a facilitação seja 
mais relevante do que a competição na montagem de comunidades 
(cavieres & Badano 2009, Bruno et al. 2003). isso tem implicações 
para o processo de sucessão ecológica, em que espécies pioneiras 
se estabelecem sob condições que espécies tardias não toleram 
(e.g. alta incidência de luz, baixa profundidade de solo), e espé-
cies substituem outras conforme são alteradas as condições por 
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suas predecessoras (Begon et al 2006c). Neste caso, a facilitação 
poderia ser um fator determinante nas etapas iniciais de sucessão, 
enquanto a competição seria mais influente na composição das 
comunidades clímax (Bruno et al 2003). Este conceito pode ser 
aplicado também para acompanhamento de áreas em regeneração 
natural e iniciativas de restauração florestal (Brooker et al 2008). 
conhecendo os processos mais influentes em cada etapa e con-
dição e as plantas que os promovem, é possível priorizar certas me-
didas, como o enriquecimento do solo, de acordo com a etapa da 
sucessão em que a regeneração se encontra. além disso, no caso 
da restauração, é possível selecionar certas plantas facilitadoras de 
acordo com as condições do ambiente de interesse (osawa 2011).

a caatinga é um ambiente com histórico de perturbação hu-
mana pela exploração de lenha, criação de caprinos, entre outros. 
No entanto, devido à escassez de dados e estudos, não se pode 
precisar ao certo como ocorreu essa ocupação e em que grau de 
degradação encontram-se as diferentes áreas. Nesse ambiente, 
em que a pluviosidade é baixa e irregular (média de 900mm anu-
ais), o estresse hídrico é tido como o principal fator limitante para o 
estabelecimento e crescimento de espécies (Prado 2003). assim, 
alterações microclimáticas sutis nesse fator podem determinar o 
estabelecimento ou não de uma planta (Tewksbury & lloyd 2001).

devido à alta e constante incidência luminosa na caatinga, o 
sombreamento e a presença de uma camada de biomassa sobre 
o solo (serrapilheira) podem se tornar agentes de modificação do 
microclima, reduzindo a evaporação e promovendo a manutenção 
da umidade a níveis mais altos por mais tempo do que sob ex-
posição solar direta, o que favorece o estabelecimento de plantas 
com menor tolerância à seca e à radiação. o objetivo deste trabalho 
foi entender como o sombreamento e a formação de serrapilheira 
influenciam o estabelecimento de plântulas nesse ambiente. Es-
pera-se que esses fatores sejam promotores de facilitação para o 
estabelecimento de plantas lenhosas, ou seja, que o aumento no 
sombreamento e na cobertura de serrapilheira seja acompanhado 
de modificação no número e na composição das espécies de plân-
tulas presentes.
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MaTErial E MÉTodoS
ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi realizado no Parque 
Nacional do catimbau (8º36’35”S; 37º14’40”w), 
uma Unidade de conservação federal do es-
tado de Pernambuco, criada em 2002 (Siqueira 
2006). a região é caracterizada pela altitude el-
evada (800-1000 m), baixa pluviosidade, cerca de 
500mm/ano, concentrados em poucos meses, e a 
vegetação típica de caatinga (Prado 2003). a área 
específica do estudo foi a região das Trilhas das 
Torres e da Serra Branca, caracterizadas pelo solo 
arenoso e vegetação arbustivo-arbórea. a trilha da 
Serra Branca apresenta vegetação de porte mais 
elevado do que a vegetação das Torres, com dom-
inância de Pityrocarpa moniliformis (Benth) luckow 
& Jobson no estrato arbóreo. a monodominância 
dessa espécie pioneira pode ser um indício de um 
estado intermediário de sucessão, em que essa 
planta esteja facilitando o estabelecimento de es-
pécies mais tardias e menos tolerantes.

ModElo UTiliZado  a catanduva ou jurema (Pity-
rocarpa moniliformis) é uma espécie pioneira da 
família fabaceae, subfamília Mimosoidae. apre-
senta folhas compostas, com 6 a 12 pares de 
folíolos e inflorescências em espigas, com flores 
amarelo-esbranquiçadas. ocorre tipicamente em 
locais muito arenosos e em formações secundári-
as e abertas. É heliófita, de crescimento rápido e 
sementes abundantes, o que possibilita ter caráter 
invasor e até mesmo formar populações puras, 
chegando a ser considerada praga por pecuaris-
tas. Essas características sugerem importância na 
recuperação de solos e no favorecimento do esta-
belecimento de outras plantas, menos heliófitas, 
de modo que a espécie já é considerada para o 
uso em recuperação de áreas degradadas (lorenzi 
1998, Maia 2004).
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colETa dE dadoS   foram coletadas e morfotipa-
das todas as plântulas lenhosas menores que um 
metro de altura sob o dossel de dez indivíduos de 
P. moliniformis. foram selecionados indivíduos de 
pelo menos 4m de altura, espaçados no mínimo 
50m entre si, com diferentes estruturas de dossel 
e quantidade de serrapilheira sob eles. Também 
foram selecionadas cinco áreas sem cobertura 
arbórea e sem camada de serrapilheira, ao longo 
da mesma trilha dos indivíduos de P. moniliformis, 
para representar a ausência dos fatores facilita-
dores. foram feitos círculos de 4m de raio e co-
letadas e morfotipadas todas as plântulas dentro 
dessa área. o valor de 4m de raio foi utilizado por 
ser esse o valor médio aproximado dos raios das 
copas de P. moniliformis utilizadas. os morfotipos 
de plântulas obtidos foram classificados até o 
nível taxonômico mais específico possível. a partir 
dessa coleta obteve-se a riqueza e abundância de 
plântulas sob cada indivíduo e nas cinco áreas ab-
ertas. foi obtida a área da copa pela área da elipse, 
através dos dois diâmetros, e calculadas as razões 
abundância/área e riqueza/área, para controlar a 
interferência da área nos resultados encontrados.

os fatores facilitadores (luminosidade e bio-
massa de serrapilheira) foram medidos da seguinte 
forma: No solo sob a copa, foram feitos quatro 
quadrantes de 50x50cm, distanciados 50cm do 
caule, nas quatro direções (Norte, Sul, leste e 
oeste). foi coletada toda a serrapilheira presente 
nesses quadrantes. a serrapiheira obtida sob cada 
indivíduo foi posteriormente peneirada para retirar 
a areia e pesada em balança analítica, para obter 
a biomassa. Sobre esses mesmos quadrantes, a 
uma altura de aproximadamente 1,5m, foram tira-
das fotografias do dossel com câmera digital e uti-
lizado o programa imageJ® (rasband 1997) para 
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contabilizar a porcentagem de pixels com cobertu-
ra de dossel. Para cada indivíduo de P. moniliformis, 
a abertura de dossel foi considerada a média das 
porcentagens obtidas das fotografias dos quatro 
quadrantes.

 
aNÁliSE dE dadoS  foram avaliados os efeitos 
dos dois fatores facilitadores, abertura de dos-
sel e biomassa de serrapilheira, sobre as razões 
riqueza/área e abundância/área, através de duas 
regressões múltiplas, uma com cada variável de 
resposta. Para verificar a influência dos dois fatores 
sobre a composição das espécies, utilizou-se uma 
análise multivariada de correspondência canônica 
(cca). foi utilizado o Statistica® (Statsoft 1995) 
para as regressões múltiplas e fiToPac 2.1® 
(Sheperd 2010) para a análise de correspondên-
cia canônica.

rESUlTadoS
 

os dez indivíduos de P. moniliformis tiveram áreas de copa entre 
6.5 e 163.9m², com abertura de dossel de 26 a 42%. a biomas-
sa de serrapilheira encontrada sob os indivíduos variou de 60.5 a 
1071.9g. Nas áreas abertas, a abertura de dossel foi sempre de 
100% e a serrapilheira inexistente. No total, foram encontradas 
498 plântulas, divididas em 36 morfoespécies, das quais 22 foram 
identificadas pelo menos até o nível de família (TaBEla 1). Entre as 
36 morfoespécies, dez foram raras (apenas um indivíduo) e quinze 
tiveram menos de cinco indivíduos. do total de plântulas coletadas, 
74% concentraram-se em apenas 11 morfoespécies, das quais pelo 
menos cinco são espécies consideradas pioneiras (Croton argyroph-
yllus, Cnidosculus sp., Pityrocarpa moniliformis, Jatropha mutabilis 
e Trischidium molle; Tab.1; Maia 2004, lorenzi 1998, andrade-lima 
1989). as plântulas encontradas se distribuíram gerando razões de 
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Espécies N
arecaceae
Syagrus coronata 4
Boraginaceae
Mf_5 3
Euphorbiaceae
Croton argyrophyllus 58
Mf_12 34
Mf_20 10
Mf_33 1
Cnidosculus sp. 44
Jatropha mutabilis 24
fabaceae
Senna cana 7
Pityrocarpa moniliformis 26
Trischidium molle 22
Mf_18 14
Senna sp. 13
Stilosantis sp. 1
Mf_24 30
Mf_26 1
Mf_27 32
Mf_30 10
Malpighiaceae
Mf_31 38
Turneraceae
Mf_29 21
Verbenaceae
Mf_10 2
Mf_13 16
Não identificadas
Mf_1 19
Mf_2 39
Mf_3 4
Mf_4 1
Mf_7 1
Mf_9 1
Mf_11 6
Mf_14 1
Mf_16 2
Mf_19 1
Mf_22 3
Mf_23 7
Mf_28 1
Mf_32 1

TaBEla 1: lista de morfoespécies encontradas no estudo, com a respectiva 
quantidade de indivíduos (N). Em ocre estão destacadas as duas morfoespécies 
mais abundantes.
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figUra 1: ausência de efeito da abertura de dossel (em %) e da biomassa de 
serrapilheira (em gramas) sobre a riqueza/Área (em m²; a e B, respectivamente) 
e sobre a abundância/Área (em m²; c e d, respectivamente).

espécie/área entre 0.03 a 1.07 espécies/m² e de indivíduos/área 
entre 0.19 a 1.78 indivíduos/m². 

a biomassa de serrapilheira e a abertura de dossel não in-
terferiram na riqueza de espécies encontrada por unidade de 
área (f2,12=1.81, p=0.20, r²=0.23; figUra1a e 1B) e tam-
pouco pareceram determinar a abundância de plântulas por área 
(f2,12=1.52, p=0.26, r²=0.20; fig.1c e 1d). a composição das es-
pécies também não respondeu aos fatores controlados (cca, Teste 
de Monte carlo; abertura de dossel: p=0.10; Biomassa: p=0.27; 
fig.2), conforme explícito no gráfico (figUra 2) pelo agrupamento 
das espécies na região central, no ponto inicial dos dois vetores.  
Portanto, não parecem ser esses os fatores determinantes na dis-
tribuição de plântulas, em quantidade e composição, na área de 
estudo.
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diScUSSão

No presente estudo não foi possível observar um significativo 
efeito facilitador da presença de biomassa de serrapilheira e do 
sombreamento para o recrutamento de plântulas. as espécies mais 
abundantes (C. argyrophyllus e Cnidosculus sp.) são pioneiras am-
plamente distribuídas e abundantes no local. Embora tenham sido 
encontradas várias espécies raras, a substituição de espécies não 
está relacionada com o sombreamento e a serrapilheira, ou seja, a 
presença de espécies raras não se relaciona com variações nessas 
condições.

a aparente ausência de espécies tardias, tolerantes à sombra, 
regenerando pode estar associada à ausência ou escassez de se-
mentes dessas espécies no banco de sementes e/ou ao não recru-
tamento (dalling & Hubbel 2002). como não houve análise do banco 
de sementes, não é possível determinar se o primeiro motivo é o 
responsável pelos padrões encontrados.

algumas considerações podem ser feitas, por outro lado, a 
respeito do recrutamento. Muitas espécies arbóreas e tolerantes 
à sombra características de caatinga apresentam sementes com 
estratégias de dormência, que só germinam após um período de 
exposição à umidade de vários dias. as espécies pioneiras, por 

figUra 2: análise de correspondência canônica (cca) representando a ausência 
de substituição significativa de espécies em resposta à abertura de dossel e à 
biomassa de serrapilheira.
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sua vez, germinam após um curto período de chuvas, até um único 
dia (Santos et al 2009, Maia 2004, lorenzi 1998, andrade-lima 
1989). considerando o regime irregular de chuvas no ambiente, a 
manutenção da dormência mesmo após a primeira chuva é uma 
estratégia adaptativa para garantir que a disponibilidade de água 
será o suficiente para o estabelecimento da plântula após a germi-
nação. Uma evidência disso vem da demonstração de Kagaya et al 
(2005) de que as sementes podem atrasar sua germinação em re-
sposta a encurtamentos nos períodos de hidratação das sementes. 
levando em conta que a região enfrenta o maior período de seca 
dos últimos 20 anos, é possível que não tenha havido nos últimos 
anos nenhum período de chuva extenso o suficiente para desen-
cadear a germinação de sementes das espécies tardias, mesmo 
que elas estejam presentes no banco. assim, somente espécies de 
crescimento rápido, que respondem a variações muito pequenas 
e curtas na umidade, podem ser encontradas regenerando após 
longos períodos de estiagem. Neste caso, beneficiam-se espécies 
de resposta e crescimento rápido, independente de luminosidade e 
serrapilheira.

outro ponto importante no recrutamento é a presença dos capri-
nos, herbívoros generalistas abundantes nessas áreas. avaliações 
preliminares (dione Ventura, comunicação pessoal) indicam que os 
caprinos, apesar de generalistas, têm preferência por certas plan-
tas em detrimento de outras. Entre as espécies menos consumidas 
estão C. argyrophyllus e Cnidosculus sp., que são justamente as 
plântulas encontradas em maior abundância no estudo (Tabela1). 
logo, a seletividade alimentar por caprinos e a densidade destes 
pode ser um fator preponderante na montagem das comunidades 
nesses ambientes.

caso tenha havido uma perturbação no passado que tenha des-
encadeado um processo de sucessão, as atuais condições climáti-
cas podem estar freando esse processo sucessional, mantendo-o 
no estágio intermediário com dominância de pioneiras. Se essas 
mudanças climáticas se fixarem, as sementes de espécies tar-
dias que restam no banco de sementes podem entrar em decom-
posição, o que em longo prazo significaria a extinção local dessas 
espécies e o empobrecimento da flora. além disso, é possível que 
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a ausência de facilitação por P. moniliformis esteja relacionada com 
sua deciduidade, ou seja, a exposição das plântulas e sementes 
sob sua copa a insolação solar direta durante partes do ano. Se a 
longevidade da folha de uma planta é de fato determinante para 
que ela seja facilitadora, a monodominância por P. moniliformis é um 
indicador de que a regeneração na área está comprometida. isto é 
ainda mais notável se considerarmos que a espécie perene mais 
abundante na área é o juazeiro (Ziziphus joazeiro), que apresenta 
características alelopáticas (oliveira et al 2009).

Mais testes sobre a capacidade facilitadora das espécies pio-
neiras de caatinga e dos processos que a promovem são necessári-
os antes que se possam fazer recomendações concretas acerca de 
medidas de conservação e restauração (Schmitz 2007). ainda não 
há evidência conclusiva de que a facilitação seja um processo tão 
importante na caatinga como o é em outros ambientes restritivos 
(e.g. Janjku 2013). 
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rESUMo

o Croton argyrophyllus apresenta um sistema 
de polinização generalista, aonde diferentes gru-
pos de insetos competem pelo mesmo recurso. 
a partição de recursos é uma forma de evitar 
competição entre as diferentes espécies de po-
linizadores. Então, buscar recursos em diferentes 
horários é uma estratégia que garante acesso dos 
polinizadores aos recursos florais. Nesse sentido 
objetivamos analisar como as diferentes assem-
bleias de insetos partilham os recursos oferecidos 
pelo Croton argyrophyllus. Sete indivíduos desta 
espécie foram observados ao longo de uma tril-
ha no Parque Nacional do catimbau/ PE, em que 
foi contabilizado o número de visitantes florais e 
registrado os recursos florais por estes coletados 
em diferentes horários durante três dias. No total, 
165 insetos visitaram o C. argyrophyllus, os quais 
foram classificados em 38 morfotipos e divididos 
em quatro ordens: coleóptera, diptera, Hymenop-
tera e lepidóptera. o número de visitantes florais 
não variou significativamente entre os horários de 
observação, assim como não foi significativa à 
relação entre o número de visitantes e o número 
de inflorescências das plantas observadas. Por-
tanto a coexistência das diferentes assembleias 
de insetos partilhando recursos no Croton argyro-
phyllus, aparentemente, não está condicionada a 
partição temporal de nicho.

PalaVraS cHaVE

Croton, diversos pequenos insetos, Visitante flo-
rais.
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iNTrodUção

Plantas com flores geralmente necessitam de vetores capazes 
de transportar o pólen de uma flor à outra; os vetores podem 
ser abióticos ou bióticos, sendo nesse último caso chama-

dos de polinizadores (reichert 2010). as características florais, 
tais como: odor, cor, disponibilidade de recursos e formato da flor 
são atributos relacionados aos polinizadores (faegri e Pijl, 1979). 
Segundo faegri & Pijl (1979) o conjunto de características florais 
caracteriza as diferentes síndromes de polinização, as quais con-
stituem um importante guia para subsidiar estudos de ecologia da 
polinização. 

Espécies do gênero Croton devido as suas caraterísticas flo-
rais (flores pequenas e de cores claras) são polinizadas por diver-
sos pequenos insetos (Machado 2003). a categoria dos diversos 
pequenos insetos inclui uma variedade de assembleias de peque-
nos insetos, tais como: pequenas abelhas, besouros, moscas, 
vespas e borboletas (Bawa 1985). Sendo, portanto um sistema de 
polinização generalista, em que diferentes indivíduos compartilham 
e/ou compete pelos mesmos recursos nas mesmas espécies de 
plantas.

a competição por recursos influencia os processos populacio-
nais e pode determinar se uma população pode persistir num de-
terminado ambiente (ricklefs 2001). a partição de recursos florais 
é uma forma de evitar competição entre espécies de polinizadores 
(roubik 1981) e possibilitar a coexistência de espécies e, conse-
quentemente, a permanência das comunidades no ecossistema 
(oliveira 2013). Então, explorar recursos florais diferentes (Pleas-
ants 1980) e buscar recursos em diferentes horas do dia ou difer-
entes períodos de uma estação (ginsberg 1983) é estratégias que 
garantem acesso dos polinizadores aos recursos florais disponíveis 
em uma comunidade (antonini et al. 2005). 

Padrões temporais de atividades podem indicar como as espé-
cies exploram os recursos disponíveis, com algumas espécies ex-
ibindo restrições ou aptidões para forragear em dado horário (Pas-
sos et al. 2012). Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi 
analisar a como as diferentes assembleias de insetos partilham os 
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recursos oferecidos pelo croton argyrophyllus e testar a seguinte 
hipótese: as diferentes assembleias de insetos que visitam o cro-
ton argyrophyllus buscam recursos alimentares diferentes e em 
diferentes horários. Buscando responder as seguintes questões:

o número de visitantes florais é proporcional ao número de inflo-
rescência? ou seja, quanto maior o número de inflorescência maior 
será o número de visitantes?

as assembleias de insetos possuem partição temporal de ni-
cho? 

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi realizado no Parque 
Nacional do catimbau (8o 24’ 00”, 8o 36’ 35” S e 
37o09’30” e 37o14’40” o) na região Nordeste do 
Brasil, Estado de Pernambuco. o Parque ocupa 
uma área de 62 mil hectares abrangendo os mu-
nicípios de Buíque, Tupanatinga e ibimirim. o clima 
da região é do tipo BSh’w (quente e seco) com 
temperatura anual média de 26°c  (farias 2009), 
apresentando os maiores índices pluviométricos 
entre os meses de abril e junho (SUdENE 1990). 
a vegetação local forma um mosaico de acordo 
com o tipo de solo e umidade, apresentando 
fitofisionomias que variam de caatinga arbórea, 
com espécies não espinhosas, até arbustiva com 
predomínio das espécies espinhosas, caracterís-
tica peculiar de ambientes xéricos (andrade et al. 
2004). dentro dos domínios do Parque, foi sele-
cionada a trilha do Serra Branca como local para a 
coleta de dados.

ESPÉciE VEgETal ESTUdada  o Croton argyroph-
yllus é um arbusto de ramos delgados e cilíndricos 
pertencente à família Euphorbiaceae, conhecido 
popularmente na região Nordeste como “marme-
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leiro prateado” devido coloração prateada da face 
abaxial de suas folhas, (Silva et al 2009). Possui fol-
has alternas, frequentemente congestas no ápice 
dos ramos. apresenta inflorescência solitária com 
2,3–12 cm de comprimento, racemiforme, sem 
espaço estéril entre as címulas de flores estamina-
das e de flores pistiladas. o Croton argyrophyllus é 
amplamente distribuído em ambientes semiáridos 
da américa do Sul (Brasil, colômbia, Bolívia e Ven-
ezuela) (gomes 2006). No Brasil é encontrado nas 
regiões Norte (roraima e rondônia) e Nordeste 
(alagoas, Bahia, ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí 
e Sergipe), em vegetações de caatinga, carrasco e 
cerrado (carneiro-Torres 2009). 

dESENHo EXPEriMENTal  Sete indivíduos de 
croton argyrophyllus em floração, com altura 
variando de um a dois metros e com número de 
inflorescências nos indivíduos variando entre 
40 e 250 (TaBEla 1), foram observados ao 
longo da trilha do Serra Branca, respeitando-
se a distância mínima de 30 metros entre os 
indivíduos observados. os dados foram coletados 
entre 06h00min-11h30min, durante três dias, 
totalizando 16h30minh de campo. Para avaliar a 
diversidade da entomofauna visitando as flores do 
croton argyrophyllus, cada planta foi observada 
durante 15min em cada hora, nos três dias, e os 
insetos observados forrageando nessas plantas 
foram identificados em campo ao nível de ordem, 
os quais foram classificados por morfotipos.

o comportamento dos visitantes florais, ao 
abordarem a flor, foi observado para identificar o 
recurso coletado. o número de espécies de inse-
tos presente em cada planta e o número de indi-
víduos de cada espécie presente em cada horário 
de observação foi obtido por meio de contagem, 
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Número do Marmeleiro altura (metros) Número de inflorescência

1 2,00 250

2 1,00 60

3 2,00 80

4 1,60 40

5 2,00 300

6 1,80 55

7 2,00 70

TaBEla 1: caracterização quanto à altura em metros e o número de inflorescências 
dos indivíduos de Croton argyrophyllus (marmeleiro) observados ao longo da Trilha 
do Serra Branca no Parque Nacional do catimbau.

durante os 15 minutos de observação. a frequên-
cia de visitantes florais  em cada grupo foi analisa-
da em função do horário de visitação. foi anotando 
o horário em que estes visitaram a planta.

aNÁliSE dE dadoS  Para analisar se a frequência 
de visitantes florais do croton argyrophyllus 
variou ao longo dos horários de observação foi 
feito um teste de análise de Variância (one way 
aNoVa). Para verificar a relação entre o número 
de inflorescências e o número de visitantes 
florais foi feita uma regressão linear Simples. foi 
considerado um nível de significância maior ou 
igual a 5% para ambos os testes. os dados foram 
analisados por meio do programa SigmaPlot 10.0 
para adequação dos dados e gráficos e SigmaStat 
3.5 para análises estatísticas 

rESUlTadoS

o Croton argyrophyllus atraiu 165 visitantes florais, provavelmente 
devido aos recursos oferecidos e por ser uma espécie de planta 
abundante no local de estudo. Todos os insetos que visitaram os 
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indivíduos estudados estão incluídos na categoria dos “diversos 
Pequenos insetos”.  os indivíduos observados foram classificados 
em 38 morfotipos, dos quais dois foram identificados em nível de 
espécie (TaBEla 03). Estes foram divididos em quatro ordens e 
nove grupos: coleoptera (besouros e cerambycidae), díptera 
(moscas e mosquitos), Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas) 
e lepidoptera (borboletas e mariposas). Trigona spinipes (Hyme-
noptera, apidae, Meliponini) apresentou a maior abundância entre 
os visitantes (50%), seguida dos morfotipos de moscas que so-
maram  19%, de Apis mellifera (Hymenoptera, apidae, apini) (9%) 
e dos morfotipos de coleópteros e dos lepidopteras que somaram 
7% e 3%, respectivamente (TaBEla 3). 

cada inseto visitou várias flores de C. argyrophyllus ao invés de 
forragear em apenas uma flor. a maioria destes (34 morfotipos) de-
morou poucos segundos em cada uma, e as demais permaneceram 
no indivíduo por alguns minutos. apenas um morfotipo do grupo dos 
coleópteros permaneceu por vários minutos dentro das flores, apre-
sentando comportamento de predação de estruturas florais. Esta 
foi à única espécie predadora observada neste estudo. as demais 
foram consideradas polinizadoras. o néctar foi o recurso coletado 
pela maioria dos visitantes. as abelhas foram os únicos indivíduos 
a coletaram pólen. a relação entre o número de visitantes florais 
e o número de inflorescências entre as plantas observadas não foi 
significativa (fgl=6= 1,73, p-valor = 0,02). 

a hipótese que as diferentes assembleias de insetos que visi-
tam o Croton argyrophyllus buscam recursos alimentares em difer-
entes horários dos dias não foi corroborada. Uma vez que a dis-
tribuição das assembleias de polinizadores não variou ao longo dos 
horários de observação. a atividade de forrageamento e coleta de 
recursos das morfoespécies variaram apenas em relação ao horário 
inicial (TaBEla 2), uma vez iniciado o forrageio os visitantes per-
maneceram ao longo do período de observação. 

os dípteros (moscas e mosquitos) iniciaram o forrageamento a 
partir das 06h00min, os Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas) 
assim como os coleópteros iniciaram sempre a partir das 07h00min. 
Enquanto que os lepidopteras iniciaram a partir da 08h00min 
(TaBEla 2). o número de indivíduos ao longo do período de estudo 
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ordEM grUPo MorfoTiPo NÚMEro frEQUÊNcia (%)

diptera

Moscas

Mosca sp.1 8 13,04

Mosca sp.2 2 1,23

Mosca sp.3 2 3,26

Mosca sp.4 8 4,91

Mosca sp.5 1 1,63

Mosca sp.6 1 0,61

Mosca sp.7 1 1,63

Mosca sp.8 3 1,84

Mosca sp.9 2 3,26

Mosca sp.10 1 0,61

Mosca sp.11 1 1,63

Mosca sp.12 1 0,61

Mosquitos
Mosquito sp. 1 4 6,52

Mosquito sp. 2 2 1,23

Mosquito sp. 3 1 1,63

coleoptera

Besouros

coleoptera sp.1 1 0,61

coleoptera sp.2 1 1,63

coleoptera sp.3 1 0,61

coleoptera sp.4 4 6,52

coleoptera sp.5 2 1,23

coleoptera sp.6 2 3,26

cerambyci-
dae

cerambycidae sp.1 1 0,61

cerambycidae sp.2 1 1,63

cerambycidae sp.3 2 1,23

lepidoptera

Borboletas Borboleta sp. 1 1,63

Mariposas

Mariposa sp.1 2 1,23

Mariposa sp.2 3 4,89

Mariposa sp.3 1 0,61

Mariposa sp.4 1 1,63
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Hymenop-
tera

abelhas
Apis mellifera 14 8,6

abelhas sp. 1 1,63

Trigona spinipes 80 50,30

formigas formiga sp.1 2 3,26

formiga sp.2 2 1,23

Vespas
Vespas sp.1 1 1,63

Vespas sp.2 1 0,61

Vespas sp.3 1 1,63

TaBEla 3: . classificação e quantificação dos visitantes florais do Croton 
argyrophyllus observados ao longo da Trilha do Serra Branca no Parque Nacional 
do catimbau. 

HorÁrioS dE oBSErVação (H)

ordens de insetos

coleoptera

diptera

Hymenoptera

lepidoptera

6:00

0

1

0

0

7:00

1

1

1

0

8:00

1

1

1

1

9:00

1

1

1

1

10:00

1

1

1

1

11:00

1

1

1

1

“0”=ausência de indivíduos da ordem durante a observação; 
1=presença de indivíduos da ordem durante a observação.

TaBEla 2: Horário de forrageamento das diferentes ordens de insetos que visitaram 
os indivíduos deCroton argyrophyllusobservadosao longo da Trilha do Serra Branca 
no Parque Nacional do catimbau. 

não diferiu significativamente entre as horas de observação (fgl=5= 
3,14, p-valor = 0,67) (figUra 1).
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diScUSSão

a frequência e a abundância de visitantes pode variar ao longo do 
tempo e num determinado espaço; durante um mesmo dia é pos-
sível observar variações e preferências por certos horários (Brunet 
2009). No presente estudo, embora as quatro ordens de insetos 
que visitaram c. argyrophyllus tenham apresentado diferenças em 
relação ao horário em que iniciam suas atividades de forrageio, os 
picos de visitação foram semelhantes. Então fatores ambientais, 
tais como temperatura ambiente, umidade relativa e luminosidade, 
podem está influenciando suas atividades de forrageio. Segundo 
ramalho et al. (1991) as características corporais e limitações fi-
siológicas dos visitantes florais podem gerar padrões de visitação 
por dependência de fatores como luminosidade e temperatura.  
Portanto as diferentes assembleias de insetos partilhando recursos 
no croton argyrophyllus, aparentemente, não apresentam partição 
temporal de nicho. 

figUra 1: Número de visitantes florais ao longo dos horários de observação dos 
indivíduos do Croton argyrophyllus observados ao longo da Trilha do Serra Branca 
no Parque Nacional do catimbau. (fgl=5= 3,14; p =0, 67)
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Segundo antonini et al (2005) um  grande número de inflorescên-
cias confere ao arbusto um arranjo que o torna maior e, conse-
quentemente o torna mais vistoso atraindo a atenção de mais visi-
tantes.  No entanto em c. argyrophyllus o número de inflorescência 
não influenciou na quantidade de visitantes florais. Muitos insetos 
dependem do néctar em sua dieta, sendo uma importante fonte 
alimentar de grande valor nutricional (Pinto et al 2010 ), este fato, 
provavelmente explica porque  o néctar foi o recurso mais coletado 
pela maioria das espécies.

a maior frequência das espécies de abelhas apis mellifera e 
Trigona spinipes nas plantas de croton argyrophyllus, responsáveis 
pela coleta direta de grãos de pólen, deve-se provavelmente ao 
fato destas espécies possuírem colônias bastante numerosas (car-
valho 1990) podendo conter cerca de 5.000 a 180.000 indivíduos 
(lindauer & Kerr 1960).  além de apresentarem uma alta força de 
recrutamento para locais de forrageamento, contribuindo assim 
com um elevado número de abelhas visitando flores (Sakagami et 
al.1967).  

Nos sistemas de polinização generalista as abelhas não são 
consideradas visitantes exclusivos, no entanto, elas frequente-
mente funcionam como polinizadores efetivos (Bawa 1985). Em-
bora algumas vezes sejam tratados como polinizadores incertos, 
devido ao hábito de visitarem flores que outros insetos também 
visitam (reichert 2010), os dípteros também são considerados im-
portantes polinizadores, pois geralmente estão presentes ao longo 
de todo  o  ano,  ao  contrário de outros vetores, que podem apre-
sentar períodos mais  restritos de atividade (faegri & Van der Pijl, 
1979). No presente estudo os insetos desta ordem foram os únicos 
a permanecerem em todos os horários de observação. os insetos 
da ordem lepidoptera
os coleópteros são visitantes pouco frequentes na maioria das flo-
res de plantas em zonas tropicais, além disso, são insetos inativos. 
Portanto, não são considerados insetos ideais para a dispersão de 
pólen (ollerton 1999). diversas plantas às vezes oferecem tecido 
floral nutritivo como recompensa a estes insetos. No presente es-
tudo os coleópteras foram observados cortando tecidos florais. No 
entanto a função desses como polinizadores não foi comprovada. 
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a abundância de polinizadores da categoria dos diversos peque-
nos insetos em todos os indivíduos de croton observado indica que 
as visitas de importância para o processo reprodutivo de croton 
argyrophyllus são maioria. No entanto não podemos comprovar o 
nível de eficiência de cada um destes insetos na polinização do 
c. argyrophyllus. Uma vez que para comprovar a eficiência de um 
polinizador é necessária a utilização de técnicas indiretas, tais como 
a estimativa da taxa de frequência de visitas ou a mensuração da 
quantidade total de grãos de pólen coletados durantes as visitas 
(Padysáková et al 2013). 
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rESUMo. 

as características do substrato das plantas epífi-
tas são determinantes para o seu estabelecimento 
e desenvolvimento, apesar disto as características 
dos substratos que se fixam são pouco estudadas.  
Esse estudo pretende esclarecer como a fenolo-
gia vegetativa (i.e. forófitos perenes e decíduos) 
e a rugosidade do caule influenciam na abundân-
cia de uma espécie de epífita. Para responder tal 
questão, foi escolhida a epífita Tillandsia loliacea 
Mart. ex Schult (Bromeliaceae), e como substra-
tos quatro tipos de  forófito: (i) espécie decídua 
com caule liso,(ii) decídua com caule rugoso, (iii) 
perenifólia com caule liso e (iv)  perenifólia com 
caule rugoso. foi registrada a presença de T. lolia-
cea em 10 indivíduos de cada espécie de forófitos 
(exceto o perene e liso, porque foram encontrados 
apenas seis indivíduos da espécie). Posteriormente 
estes dados foram submetidos ao aNoVa dois fa-
tores para fazer inferência sobre o que determina 
o estabelecimento de Tillandsia loliacea Mart. ex 
Schult no substrato. Não foi observada relação da 
rugosidade do forófitos com a presença de T. lolia-
cea, porém seu padrão fenológico foi uma carac-
terística importante, com forófitos decíduos apre-
sentando mais indivíduos da espécie. isto indica 
que a abertura da copa e a iluminação propiciada 
pelas espécies decíduas contribuem para o esta-
belecimento da epífita.

PalaVraS-cHaVE

deciduidade, epífita, fenologia vegetativa, 
rugosidade, substrato
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iNTrodUção

as plantas apresentam diversas formas biológicas, a exemplo 
das árvores, arbustos e epífitas. Este último termo se refere 
às plantas que, ao invés de crescer sob o solo, utilizam 

outras plantas como substrato, não possuindo necessariamente 
relação nutricional com o substrato, este pode apenas servir de 
apoio (Madison 1977). as epífitas vasculares podem representar 
até 30% da flora Tropical (lobo & flamenco 2003 apud aceves & 
wolf 2008), e tem grande significância ecológica, pois integram os 
ciclos biogeoquímicos e são fontes de alimento e abrigo para alguns 
animais (Benzing 1990 apud aceves & wolf 2008).

Na família das bromélias, há bastantes espécies com esta for-
ma biológica, que se concentram nas subfamílias Tillandsioideae 
e Bromelioideae (Kessler, 2002). Tillandsioideae produz cápsulas 
deiscentes e as sementes são dispersas pelo vento (fontoura et 
al. 2012). a colonização de novos microsítios depende da dispersão 
dos propágulos e da disponibilidade de microsítios adequados 
(Mondragon & calvo-irabien 2006). a germinação e o estabel-
ecimento das espécies dependem de características do ambiente 
como umidade, irradiância e disponibilidade de nutrientes (Mon-
dragon & calvo-irabien 2006).

No Parque Nacional do catimbau é registrada a presença de 
cinco espécies do gênero Tillandsia: T. recurvata, T. streptocarpa, 
T. catimbauensis, T. tenuifolia e T. loliacea, todos de hábito epífito 
(gomes et al. 2006). Parecer haver uma partição de nicho quanto 
ao substrato destas espécies (observação pessoal), provavel-
mente como uma estratégia para redução da competição (raven 
et al. 2007), já que as espécies coexistem. Tillandsia catimbauensis 
ocorre apenas em rochas, enquanto T. recurvata, T. streptocarpa e T. 
loliacea são arborícolas, sendo as duas primeiras mais generalistas 
e T. loliaceae mais específica de Pilosocereus gounelli (Xique-xique, 
cactaceae), que foi escolhida para o estudo.

como a luminosidade não é um fator limitante na caatinga e 
as condições de umidade e quantidade de nutrientes não variam 
muito na área de estudo, espera-se que a rugosidade do substrato 
explique a presença das espécies nos galhos de diferentes árvores, 
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pois estaria relacionado à fixação do propágulo no substrato. além 
disso, é possível que a fenologia vegetativa dos forófitos também 
seja uma característica relevante, pois propicia diferentes condições 
de luminosidade e maior fluxo de ar. dessa forma, esperava-se en-
contrar um maior número de indivíduos de epífita nas árvores de fe-
nologia decídua e que o caule apresentasse rugosidade. Entender a 
colonização e a dinâmica das populações de epífita permite ampliar 
o conhecimento das interações entre plantas e subsidiar trabalhos 
de conservação de espécies.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi realizado no Parque 
Nacional do catimbau (8º24›00» e 8º36›35»S e 
37º09›30» e 37º14›40»w), uma Unidade de con-
servação federal criada em 2002 (Siqueira 2006). 
a região é caracterizada pela altitude elevada 
(800-1000 m), baixa pluviosidade, com cerca de 
500mm/ano concentrados em poucos meses e a 
vegetação típica de caatinga (Prado 2003).

foi realizada uma caminha de busca ativa por 
quatro espécies de árvores, em uma área de geo-
morfologia sedimentar, caracterizada por presença 
de solo arenoso e vegetação arbustivo-arbórea, 
com árvores espaçadas. a região percorrida é cor-
tada por diversas trilhas, conhecidas localmente 
como Trilha do cachorro, Trilha das Torres e Trilha 
da Serra Branca.

ModEloS dE ESTUdo  a espécie de epífita utili-
zada foi Tillandsia loliacea, descrita por Mart. ex 
Schult., uma bromélia epífita, nativa e endêmica 
do Brasil, presente em quatro das cinco regiões 
do país, exceto a Norte (forzza et al. 2013). Para 
responder a pergunta sobre o estabelecimento 
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desta espécie nos diferentes substratos foram es-
colhidas quatro espécies de árvore, de acordo com 
a fenologia vegetativa (i.e. duas decíduas e duas 
perenifólias) e rugosidade do caule. a espécie 
commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.gillett. (im-
burana de cambão, Burseraceae), é decídua e tem 
caule liso, já anadanthera columbrina (Vell.) Bre-
nan (angico, fabaceae), é decídua, mas o caule 
é rugoso. como representante das perenifólias 
foram selecionadas libidibia ferrea (Mart. Ex Tull.) 
l.P. Queiroz (Pau ferro, fabaceae) e Ziziphus joazei-
ro Mart. (Juá, ramnaceae), a primeira com caule 
liso e a segunda rugoso. a deciduidade das espé-
cies seguiu Santos et al. (2009) e Barbosa et al. 
(2003) e a rugosidade dos caules foi estabelecida 
através de observação pessoal.

aNÁliSES ESTaTÍSTicaS  foram registrados to-
dos os indivíduos destas espécies de forófitos que 
foram encontrados na região e em cada um de-
les, foi observada a presença de T. loliacea. Para 
verificar qual fator influenciava o estabelecimento 
desta espécie foi realizado um aNoVa dois fatores 
(deciduidade x rugosidade) com um Tukey a pos-
teriori.

rESUlTadoS

foram observadas 36 indivíduos das quatro espécies de forófitos 
selecionadas: 10 de imburana de cambão, 10 de angico, 10 de juá 
e 6 de pau ferro. ao total, 78 indivíduos de T. loliacea foram registra-
dos nesses indivíduos, ao longo de três dias de busca. a imburana 
foi a espécie na qual mais forófitos que apresentaram epífitas (5), 
seguida de angico (2) e juá (1). É importante ressaltar que nem 
todos os forófitos focais continham epífitas. Por exemplo, não foram 
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encontrados indivíduos de T. loliacea em nenhum indivíduo de pau 
ferro (figUra. 1). a aNoVa demonstra (TaBEla 1) que a deci-
duidade é mais importante para as epífitas, embora a rugosidade 
tenha um efeito, mesmo que pequeno.

figUra 1. Número de indivíduos de cada espécie em que foi registrada presença 
de Tillandsia loliacea Mart. Ex Schult no Parque Nacional do catimbau, Buíque-PE.

graU dE liBErdadE Z p

fenologia vegetativa 1, 34 -1.998 0.013

Substrato 1, 33 -0.523 0.600
TaBEla 1. resultado do teste aNoVa, demonstrando que apenas o grupo fenologia 
vegetativa possui importância para o estabelecimento da epífita Tillandsia loliacea 
Mart. Ex Schult no Parque Nacional do catimbau, Buíque-PE.

diScUSSão

o fato das sementes de algumas espécies de Tillandsia possuírem 
como aparelho de voo vários fios, que aderem a superfície (Mon-
dragon & calvo-irabien 2006), minimiza o problema de aderência, 
diminuindo assim o efeito da rugosidade do substrato sob a fix-
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ação da epífita. No entanto, para confirmar estas suposições seria 
necessário um estudo com maior rigor metodológico, com réplicas, 
que considerasse o grau de rugosidade do substrato e houvesse 
medição da velocidade do vento ou um proxi de densidade foliar.

Embora estatisticamente não tenha se provado o efeito da ru-
gosidade é importante a interpretação biológica e a observação de 
que o forófito que possuía as duas características que não favorece-
riam o desenvolvimento da epífita (Pau-ferro, fabaceae), não teve 
nenhum indivíduo colonizado. a relação entre a deciduidade e a 
presença dos indivíduos não deve se dar unicamente pela maior 
incidência de raios solares, já que este não seria um fator limitante 
em florestas secas, como sugerido por Mondragon e colaboradores 
(2006). Este mesmo autor discorre sobre a influência da densidade 
do dossel sobre a dispersão dos propágulos. o que teria ocorrido é 
que a deciduidade das árvores, e, portanto, baixa densidade foliar, 
teria permitido maior fluxo do vento, que dispersa e possibilita a 
colonização do forófito por T. loliacea.

Na natureza as coisas não ocorrem sistematicamente e dificil-
mente apenas um fator determina um fenômeno biológico. ao que 
tudo indica o que ocorre e determina o epifitismo da Tillandsia lo-
liacea é uma combinação de mais de um fator, tanto os estudados, 
como a incidência de raio solar e a rugosidade, como outros que 
não foram abordados.
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rESUMo

afloramentos rochosos são formações caracteri-
zadas pelo estresse hídrico e pela presença de 
ilhas de vegetação. alguns estudos mostram que 
algumas características abióticas (e.g., tamanho 
da área e profundidade do solo) influenciam a 
riqueza das espécies presentes nas ilhas de veg-
etação. o presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a influência de fatores abióticos sobre a 
brioflora presente nas ilhas de vegetação. Para 
tanto, foram levantadas as seguintes questões: 1. 
a riqueza brioflorística das ilhas de vegetação varia 
em função da área e da profundidade do solo das 
mesmas?; e 2. o tamanho do gametófito varia em 
função da profundidade do solo? foram amostra-
das todas as espécies de briófitas presentes em 
25 ilhas de vegetação e aferidas à área e profun-
didade do solo de cada ilha. do material coletado, 
foi escolhida uma espécie de musgo acrocárpico 
para medir o tamanho do gametófito. foram en-
contradas cinco espécies de briófitas, entre mus-
gos (duas espécies) e hepáticas (três espécies). 
Há uma correlação entre a profundidade média do 
solo e a variação na riqueza de espécies, entretan-
to, esta não existe quanto à variação no tamanho 
do gametófito. o tamanho da área também não 
apresentou correlação significativa em relação à 
variação na riqueza presente nas ilhas.

  

PalaVraS cHaVE

Estresse hídrico; ParNa do catimbau; 
poiquilohidria; profundidade do solo; relação 
espécie-área.
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iNTrodUção

ilhas oceânicas foram e são objetos de muitos estudos ecológi-
cos e têm contribuído, desde darwin até os dias atuais, com a 
elucidação de alguns conceitos integrados à ecologia moderna, 

como, e.g., competição, extinção, colonização e dispersão (filho & 
laroca 1999). Um dos pressupostos da biogeografia de ilhas é que 
há uma correlação positiva entre o tamanho da área e o número de 
espécies presentes na ilha (Macarthur 1967; Begon et al. 2007), 
devido ao fato de ilhas maiores apresentarem menores taxas de 
extinção (Macarthur & wilson 1963), além de apresentarem maior 
probabilidade de colonização através do aumento na probabilidade 
de recebimento de propágulos (Uno & collins 1987 apud wan-
derley 2010; Michelangeli 2000; wanderley 2010). além disso, 
ilhas maiores possuem uma maior variedade de habitats, quando 
comparadas as ilhas menores (Townsend et al. 2006). a riqueza 
de espécies em ilhas pode ainda ser influenciada através da dis-
ponibilidade de recursos utilizados pelos organismos. Uma maior 
quantidade de recursos disponíveis está correlacionada com uma 
alta produtividade, podendo levar ao aumento da riqueza de espé-
cies em uma área (Begon et al. 2007; Sá 2008). 

Estes processos, entretanto, não se restringem apenas a ilhas 
oceânicas, podendo ser observados também em sistemas insu-
lares terrestres, como aqueles encontrados, e.g., em afloramentos 
rochosos (Mccormick et al. 1974; conceição et al. 2007; Porembski 
2007). 

Um afloramento é uma exposição visível de rocha ou depósitos 
superficiais antigos que surgem abruptamente em áreas de planície 
(Howell 1960). Em certas regiões dos afloramentos, há a formação 
das chamadas “ilhas de solo”, que são agrupamentos de solo 
isolados por uma matriz rochosa contendo um agregado de duas 
ou mais espécies vegetais, sejam elas vasculares ou avasculares 
(conceição & Pirani 2005). os afloramentos rochosos são ainda car-
acterizados pelo alto índice de estresse hídrico causado pelos solos 
rasos, alta incidência de ventos e raios solares (araújo et al. 2008) 
e, consequentemente, rápida evaporação hídrica (willis 1934).

Muitos são os estudos referentes à biogeografia de ilhas em 
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afloramentos, associando a profundidade das ilhas de solo, bem 
como o tamanho de sua área, à riqueza de espécies. Há ainda um 
estudo que mostra a presença de uma correlação entre a pro-
fundidade do solo e o tamanho do esporófito, sendo este maior 
quanto maior a profundidade do solo (ver Parmentier et al. 2005 
apud wanderley 2010). contudo, estes estudos são, em geral, ref-
erentes a plantas vasculares, sendo pouquíssimos os voltados para 
a composição brioflorística presentes neste ambiente hidricamente 
estressante.

 Briófitas (musgos, hepáticas e antóceros) é o grupo de plan-
tas mais diverso entre as criptógamas e o segundo maior entre 
as embriófitas, sendo ainda, dentro deste último grupo, o mais 
antigo (goffinet et al. 2009; Magallón & Hilu 2009). São plantas 
avasculares e poiquilohídricas e, diferentemente das plantas home-
ohídricas, não apresentam controle sobre a perda de água, sendo 
a condução hídrica tipicamente externa e realizada por difusão 
(Proctor & Tuba 2002). além disso, para as briófitas, a água é um 
elemento fundamental para a reprodução sexuada (fecundação), 
fazendo com que elas ocupem geralmente locais com elevada dis-
ponibilidade desse recurso (goffinet & Shaw 2009). contudo, ao 
contrário do que muitos acreditam, as briófitas não se restringem a 
esses ambientes.

com o objetivo de avaliar a influência de fatores abióticos so-
bre a brioflora presente nas ilhas de vegetação de um afloramento 
rochoso, foram levantadas as seguintes questões: 1. a riqueza da 
brioflora das ilhas de vegetação varia em função da área das mes-
mas? 2. a riqueza brioflorística das ilhas varia em função da pro-
fundidade do solo? 3. o tamanho do gametófito varia em função da 
profundidade do solo?

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o estudo foi realizado nas tril-
has da “Serra Branca” e “das Torres” situadas em 
um afloramento rochoso do Parque Nacional (Par-
Na) do Vale do catimbau (8o 4’ 00”, 8o 36’ 35” S 
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e 37o09’30” e 37o14’40” o). o ParNa tem cerca 
de 62.000 ha e está inserido no estado de Pernam-
buco, na transição entre agreste e sertão, abran-
gendo as cidades de Buíque, ibimirim, Sertânia e 
Tupanatinga (icMBio 2013; MMa 2002; Sampaio 
et al. 2002). o levantamento brioflorístico foi reali-
zado em 25 ilhas de solo distribuídas ao longo do 
afloramento rochoso. 

aMoSTragEM E ESTUdo do MaTErial Em cada 
ilha, foram coletadas amostras de briófitas. a 
metodologia de coleta e preservação do material 
segue yano (1984). a identificação foi realizada 
principalmente com base na literatura: gradstein 
& costa (2003) e almeida et al. (2010). 

do material coletado, três gametófitos, 
amostrados aleatoriamente, da espécie de musgo 
acrocárpico com ocorrência mais frequente nas 
ilhas de solo, foram medidos com o auxílio de um 
paquímetro. 

dadoS aMBiENTaiS  Para cada ilha de solo foram 
quantificadas as variáveis ambientais área e pro-
fundidade do solo da ilha. Para o calculo da área, 
foram medidos os maiores comprimento e largura 
das ilhas, sendo estes dados usados posterior-
mente na fórmula matemática que fornece a área 
da elipse. a profundidade do solo foi mensurada 
utilizando um vergalhão de ferro com 75 cm de 
comprimento; este foi inserido no solo, em 10 
pontos diferentes da ilha, até que se alcançasse 
a rocha matriz e, em seguida, a profundidade at-
ingida pelo vergalhão era medida com uma fita 
métrica. Solos muito rasos foram medidos com o 
metro duro. 

aNÁliSES ESTaTÍSTicaS  Para testar se a riqueza 
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de espécies varia positivamente em relação ao ta-
manho e profundidade do solo das ilhas, foi efetua-
do glM (general linear Models) no programa Sta-
tistica 8.0. o mesmo teste foi utilizado para avaliar 
se solos mais profundos apresentam briófitas com 
gametófitos maiores.

rESUlTadoS

foram amostradas cinco morfoespécies de briófitas distribuídas em 
quatro famílias, sendo destas, duas morfoespécies de musgo ac-
rocárpico (pertencentes à família calymperaceae) e três morfoes-
pécies de hepática (duas folhosas – família lejeuneaceae - e uma 
talosa – família ricciaceae). a família com maior ocorrência de mor-
foespécies nas ilhas de vegetação foi calymperaceae (das 25 ilhas 
amostradas, ela ocorreu em 24), seguida pela família lejeuneaceae 
(TaBEla 1). Não houve solos com profundidade maior de 20 cm. 
dentre as duas morfoespécies de musgo acrocárpico encontradas 
nas ilhas, apenas a que ocorreu em uma maior quantidade de ilhas 
(24) teve seus gametófitos medidos, totalizando 72 medições.
o glM apontou uma influência significativa da profundidade média 
do solo na riqueza das espécies (r²= 0,2885; p= 0,0056; f1,23= 
9,32) (figUra 1). No entanto, não foi encontrada relação significa-
tiva entre o tamanho da área e a riqueza das espécies (r²: 0.079; 
p: 0.17; f1,23= 1,98) nem tampouco em relação a profundidade do 
solo e o tamanho do gametófito (r²: 0.015; p: 0.56; f1.22 = 1.44).
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figUra 1. relação entre riqueza de espécies de briófitas com a profundidade 
média do solo dos afloramentos estudados no Parque Nacional do catimbau, PE 
(r²= 0,2885; p= 0,0056; f1,23= 9,32).

ESPÉciE faMÍlia Nº dE ilHaS dE VEgETação

Bryum argenteum Hedw. Bryaceae 1

sp. 1 calymperaceae 24

sp. 1 lejeuneaceae 10

sp. 2 lejeuneaceae 5

Riccia vitalli Jovet-ast ricciaceae 10

TaBEla 1. : Espécies e famílias de briófitas amostradas no afloramento rochoso e 
a quantidade de ilhas de vegetação em que foram encontradas nas trilhas da Serra 
Branca e das Torres, Parque Nacional do catimbau, PE.

diScUSSão

Embora a riqueza brioflorística encontrada no afloramento rochoso 
estudado seja relativamente baixa (cinco morfoespécies), houve 
uma correlação positiva entre a profundidade média do solo e o 
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aumento da riqueza das espécies, i.e., quanto maior a profundi-
dade do solo, maior a riqueza encontrada na ilha de vegetação. de 
acordo com Michelangeli (2000), solos mais profundos são mais 
ricos em água, nutrientes e matéria orgânica. Esse ambiente rela-
tivamente mais úmido e mais rico é muito importante tanto para o 
estabelecimento quanto para a reprodução das briófitas, pois estas 
dependem estritamente da água para a realização da reprodução 
sexuada, devido ao fato de seu gameta masculino (anterozoide) ser 
flagelado e precisar nadar para alcançar o gameta feminino (oos-
fera) (costa et al. 2010). Entretanto, é importante levar em consid-
eração que o valor do r² foi muito baixo, ou seja, a profundidade do 
solo não é o único fator que influencia na variação da riqueza bri-
oflorística nas diferentes ilhas estudadas. outras variáveis abióticas 
(e.g., tempo de exposição das ilhas ao sol e altitude) e bióticas (pre-
sença de outras plantas e características intrínsecas das espécies) 
provavelmente estão influenciando nessa variação, mostrando-se 
a necessidade de mais estudos para o esclarecimento de quais fa-
tores são determinísticos na ocorrência dessa variação.

No entanto, a riqueza não variou significativamente em 
relação à área da ilha, resultado este diferente do encontrado 
para angiospermas (ver wanderley 2010). Briófitas fazem parte 
de uma metacomunidade em que as espécies são capazes 
de se dispersar amplamente devido a seus esporos serem 
levados a longas distâncias pelo vento (oliveira 2010), levando-
as a apresentarem padrões fitogeográficos amplos, quando 
comparadas às angiospermas (Heirinchs et al. 2009). Entretanto, 
sua natureza poiquilohídrica atua como um forte filtro para sua 
ocorrência e distribuição em determinados locais (e.g., as ilhas de 
solo, que apresentam condições ambientais marcadas pelo forte 
estresse hídrico e intensa evaporação), tornando sua amplitude 
ecológica mais estreita (gradstein et al. 1996), motivo este pelo 
qual, provavelmente, não foi possível encontrar um maior número 
de espécies em ilhas com áreas maiores.  outro possível fator 
determinante neste resultado foi a limitação do microambiente 
em que as briófitas estavam estabelecidas. como áreas maiores 
proporcionam uma maior diversidade de habitats (Begon et al. 
2007), representando uma oportunidade para as espécies com 
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diferentes requerimentos se estabelecerem e persistirem nestes 
locais (Kohn & walsh 1994), talvez fosse interessante estudos 
posteriores que abranjam briófitas com outros hábitos como 
corticícola (tronco de árvore), epixícola (troncos em decomposição) 
e rupícola (pedras), além do terrícola.  

Por fim, não houve correlação positiva entre o tamanho do 
gametófito e a profundidade média do solo. Talvez a variação da 
profundidade do solo medida nas diferentes ilhas (a menor profun-
didade medida foi de 0,7cm e a maior 20,0cm) não tenha sido am-
pla a ponto de influenciar de maneira significativa o tamanho dos 
gametófitos. além disso, outras variáveis (e.g., competição) podem 
estar influenciando de forma mais efetiva o tamanho do gametófito.
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rESUMo

as cactaceae são um importante elemento da 
paisagem nordestina, contudo, raros são os es-
tudos comparando a arquitetura aérea entre 
populações, que pode ser uma evidência de plas-
ticidade fenotípica. assim, este estudo objetivou 
descrever e comparar a arquitetura aérea de duas 
populações do cacto Pilosocereus pachycladus do 
ParNa catimbau, buscando evidências de plasti-
cidade fenotípica. foram amostrados 40 indivíduos 
na Trilha do camelo, e 40 na Trilha do alcobaça, 
dos quais foram estimados sete parâmetros mor-
fométricos. as populações não diferiram na altura 
das plantas, altura do ramo principal, no daS e 
número de ramos, mas diferiram quanto à altura 
da primeira ramificação, altura da lignificação, e 
número de estruturas reprodutivas. as plantas do 
camelo estavam mais lignificadas, indicativo de 
que esta população seria mais antiga, enquanto 
a população do alcobaça teve elevado número 
de estruturas reprodutivas, especialmente frutos, 
que pode ser em função da abundância de polini-
zadores na área ou por que as flores estariam mais 
expostas em meio a vegetação esparsa. a maioria 
dos indivíduos foi classificada como sendo da pop-
ulação de origem, uma evidência de adaptações 
as condições ambientais e plasticidade fenotípica. 
a longo prazo, pode ser que estas adaptações se 
tornem pronunciadas e possibilitem a especiação 
nas populações amostradas.

PalaVraS cHaVE
 

facheiro, parâmetros morfométricos, plasticidade 
fenotípica.
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           iNTrodUção

a arquitetura aérea vegetal pode ser compreendida como a organi-
zação tridimensional dos componentes da planta no espaço (godi-
net al. 1999). Para as partes da planta que estão acima do solo, 
isso inclui o padrão de ramificação dos galhos, bem como o tipo de 
copa e seu tamanho, e a disposição das folhas e flores na planta 
(reinhardt & Kuhlemeier 2002). a arquitetura aérea é um elemento 
chave na estabilização das árvores, já que se encontra na interface 
com o fluxo atmosférico, e o conhecimento de sua dinâmica estru-
tural é importante para a análise de aspectos básicos e aplicados 
do mecanismo biológico vegetal (Sellieret et al. 2006). as árvores, 
por exemplo, estão sujeitas a grandes flutuações na velocidade do 
vento que podem causar sérios danos em suas copas (finnigan 
2000).

a arquitetura da planta é espécie-específica, indicando que ela 
está sob um controle genético restrito, mas também é influenciada 
pelas condições ambientais, tais como luz, temperatura, umidade 
e concentração de nutrientes (reinhardt & Kuhlemeier 2002).os 
diferentes padrões de ramificação afetam a captura de luz, o trans-
porte de água, o suporte mecânico, a reprodução, a resistência ao 
vento (Kuppers 1989), além de estar associada à obtenção de out-
ros recursos e de interações com o ambiente (godinet et al. 1999).

a família cactaceae possui distribuição neotropical, no Brasil 
ocorrem 36 gêneros e aproximadamente 230 espécies, algumas 
cultivadas para alimentação humana ou do gado, enquanto outras 
são utilizadas como ornamentais (Souza & lorenzi 2012). Entre as 
espécies, destaca-se Pilosocereus pachycladus f. ritter, conhecida 
popularmente como “facheiro”, é uma planta muito abrangente no 
Semiárido Nordestino, caracterizando-se como uma planta perene, 
de porte arbustivo, robusta, de tronco ereto com galhos laterais, 
porém pouco ramificada, de coloração verde escura, apresenta 
espinhos agudos e flores grandes, alvas e isoladas (Braga 1976). 
Sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada, e seus frutos são 
consumidos por pássaros que realizam a dispersão das sementes 
(abud et al. 2010). a madeira pode ser utilizada para a construção 
de cercas.
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considerando que a arquitetura aérea é influenciada por fatores 
ambientais, este estudo partiu da hipótese de que dissimilaridades 
abióticas entre as áreas determinariam diferenças nos caracteres 
de duas populações de Pilosocereus pachycladus do Parque Na-
cional do catimbau (PE). Neste contexto, objetivou-se descrever e 
comparar a arquitetura aérea destas populações buscando evidên-
cias de plasticidade fenotípica da espécie.

MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo  o Parque Nacional do catim-
bau (ParNa catimbau), localiza-se no estado de 
Pernambuco, possui cerca de 62 mil hectares e 
conserva parte da riqueza da caatinga, que na 
região é classificada como vegetação densa e ab-
erta, submetida a diferentes níveis de perturbação 
(icMBio; MMa 2013). o clima característico é 
o tropical semiárido, com temperatura e precipi-
tação média anual de 23°c e de 300 a 500 mm, 
respectivamente (figueiredo et al. 2000).

dEliNEaMENTo EXPEriMENTal  foram estuda-
das duas populações de P. pachycladus no ParNa 
catimbau, uma na Trilha do camelo, onde haviam 
afloramentos rochosos, o solo era arenoso, de 
coloração branca, com depósitos de serapilheira 
sob a vegetação mais adensada, com arbustivas 
mais altas, e outra na Trilha do Sítio alcobaça, 
onde a vegetação era esparsa e o solo arenoso de 
coloração amarelada.

ao longo de cada trilha, percorreu-se cerca de 
600 metros amostrando 40 indivíduos paralelos as 
mesmas, a até cinco metros de distância de cada 
lado. apenas foram estudadas plantas adultas, ou 
seja, que já tivessem atingido a maturidade sexual, 
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rESUlTadoS

a altura média das plantas não distinguiu entre as populações de 
P. pachycladus, bem como a altura do ramo principal, o diâmetro 
à altura do solo e o número total de ramos (p>0,05) (TaBEla 1).

as duas populações diferiram quanto à altura em que os caules 
são lignificados, sendo que a população do camelo lignifica-se até 
alturas maiores, com média de quase dois metros (TaBEla 1). 
os indivíduos da Trilha do camelo também ramificam-se a alturas 
maiores que os do alcobaça, mas em termos de quantidade de es-
truturas reprodutivas as plantas da Trilha do alcobaça se destaca-
ram, com média de 17 órgãos reprodutivos por indivíduo, enquanto 
no camelo a média foi de apenas 5 estruturas por planta (TaBEla 
1).

estimada pela presença de estruturas reprodutivas 
nos ramos.

de cada planta foram mensurados oito 
parâmetros morfométricos: altura máxima 
(Hmax), altura do ramo principal (Hpri), altura da 
primeira ramificação (H1r), altura da lignificação 
(Hlig), diâmetro a altura do solo (daS) a 10 cm, 
número de ramos secundários (ram2), número de 
ramos terciários (ram3), e número de estruturas 
reprodutivas (botão floral, flor e fruto) (Ner).

o teste de anderson-darlin foi utilizado para 
verificar a normalidade dos dados, e aqueles não 
normais foram transformados em logaritmo natu-
ral ou raiz quadrada. foram realizados testes T e 
de Mann-whitney entre cada parâmetro morfomé-
trico para verificar se havia diferenças significati-
vas (p<0,05) entre as populações. Em seguida, foi 
feita uma análise discriminante para averiguar se 
as populações de P. pachycladus se agrupavam de 
acordo com suas características morfométricas. 
Todos os testes foram realizados no software 
MiNiTaB versão 16.0.
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ao segregar as três estruturas reprodutivas observadas fica mais 
evidente a discrepância entre as populações. Nota-se que, com 
exceção do número de flores, a quantidade de botões florais e prin-
cipalmente de frutos na população do alcobaça é bastante superior 
do que na população do camelo (figUra 1).

a análise discriminante classificou corretamente (como sen-
do da população a qual realmente pertence) 67 indivíduos (84%), 
sendo que plantas da Trilha do camelo tiveram maior número de 
acerto, 37 indivíduos (92%), do que na Trilha do alcobaça, onde 
foram classificados 30indivíduos (75%), de acordo com os parâmet-
ros morfométricos (figUra 2).

caMElo alcoBaça

ParÂMETroS 
MorfoMÉTricoS

Média ± 
dP

Valor do 
TESTE

Valor 
dE p

altura máxima (m) 4,5±1,0 4,5±1,0 0,09 0,9

altura do ramo 
principal (m) 4,2±1,6 3,6±1,7 1786,5* 0,11

altura da lignificação 
(m) 1,8±0,9 1,3±0,8 1915,5* <0,01

altura da primeira 
ramificação (m) 1,1±0,4 0,7±0,4 5,11 <0,01

diâmetro à altura do 
solo (cm) 38±15 39±13 -0,93 0,3

Total ramos (n) 18±14 21±17 -1,49 0,14

Estruturas 
reprodutivas (n) 5±4 17±16 1119,5* <0,01

*Teste de Mann-whitney para dados não paramétricos. Para os demais 
parâmetros foram realizados testes t de Student.

TaBEla 1. Média, desvio padrão, e testes realizados entre os parâmetros 
arquitetônicos estudados nas duas populações de Pilosocereus pachycladus no 
Parque Nacional do catimbau, PE.
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figUra 2. Número de indivíduos classificados como sendo pertencentes à 
população na qual foram amostrados, evidenciando diferenças morfométricas 
entre duas populações de Pilosocereus pachycladus do Parque Nacional do 
catimbau, PE.

figUra 1. abundância de frutos, flores e botões florais estimados para as duas 
populações de Pilosocereus pachycladus no Parque Nacional do catimbau, PE.
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diScUSSão

as duas populações de Pilosocereus pachycladus estudadas foram 
semelhantes quanto ao seu desenvolvimento estrutural, em termos 
de altura dos indivíduos, altura do ramo principal, daS e número 
de ramos total (secundários e terciários). Estas características de 
tamanho e forma dos indivíduos podem ser em função do programa 
de desenvolvimento da planta, que é geneticamente determinado 
(Housman et al. 2002), e por isso não foram encontradas diferenças 
significativas nestes parâmetros, mesmo as populações estando 
em locais com condições diferentes.

Quanto à altura do ramo principal, alguns indivíduos do alco-
baça apresentaram altura mínima muito baixa quando comparados 
aos demais (e.g. 39 cm), isso porque alguns ramos foram quebra-
dos, mas rebrotaram. alguns modelos predizem que cactos que 
já alcançaram determinada altura crítica antes de serem danifica-
dos são capazes de sobreviver e reproduzir após um longo período 
posterior ao dano (Zavala-Hurtado & diaz-Solis 1995). ademais, 
algumas espécies vegetais aumentam significativamente o investi-
mento em ramos, folhas e flores após a remoção do meristema api-
cal, aumentando assim seu potencial reprodutivo (Sheldon 1986).

a altura na qual as plantas estavam lignificadas variou entre as 
populações estudadas e pode ser em função da idade dos indivídu-
os, sendo aqueles mais lignificados os mais antigos. o lenho em 
cactaceae é dito polimórfico, ou seja, possui diferentes fases, que 
variam de acordo com a sequência de eventos ontogenéticos na 
planta (godofredo 2009). Na fase juvenil, os cactos formam um len-
ho monomórfico wBT (não fibroso, constituído por maior proporção 
de células parenquimáticas), mas a partir de certo estágio, a planta 
deixa de formar wBTs para formar um lenho fibroso, constituído 
de células com parede secundária (fibras e elementos de vaso), 
especializado na sustentação (godofredo & Melo-de-Pinna 2008). 
assim, é plausível inferir que a população da Trilha do camelo teria 
se estabelecido anteriormente a população da Trilha do alcobaça, 
pois, em média, as plantas estavam mais lignificadas, e a altura na 
lignificação tendeu a aumentar com o acréscimo em altura máxima 
das plantas (Spearman=0,47; p=0,002).
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alguns estudos mostram que a fecundidade pode aumentar com o 
tamanho do corpo das plantas (aarssen & Taylor 1992; Shiphey & 
dion 1992), ou que indivíduos mais ramificados apresentam maior 
potencial reprodutivo, independentemente da densidade popula-
cional e da condição nutricional do solo, como descrito para Lych-
nophora ericoides Mart. (Bueno 2012). contudo, este padrão não foi 
averiguado nas populações estudadas, pois os indivíduos diferiram 
na quantidade de estruturas reprodutivas, mas tinham tamanhos e 
número de ramificações similares. assim, outros fatores devem ser 
mais determinantes nas populações de P. pachycladus. como as es-
pécies de cactos em regiões desérticas e semiáridas dos trópicos 
dependem de morcegos para sua reprodução (Molina-freaner et al. 
2004), o elevado número de frutos no alcobaça pode ser resultante 
da maior presença de polinizadores na região, ou porque a veg-
etação circundante a esta população é mais aberta, o que facilita a 
rota de forrageio dos morcegos.

Quando analisados separadamente alguns parâmetros morfo-
métricos não evidenciam diferenças entre as populações, mas ao 
considerá-los em conjunto a implicação é que cada população pos-
sui características específicas que agrupam os indivíduos perten-
centes a elas. como visto na figura 2, a maior parte dos indivíduos, 
em ambas populações, foram classificadas como sendo de sua 
população de origem, com exceção, por exemplo, de apenas três 
indivíduos da Trilha do camelo que não foram classificados como 
pertencentes a esta população, ou seja, estavam fora dos padrões 
do grupo.

a disparidade observada entre populações da mesma espécie 
pode ser atribuída ao ambiente distinto onde as plantas estabelecer-
am-se, já que as condições ambientais também podem afetar a 
arquitetura aérea, que por sua vez tem efeito sobre a planta como 
um todo, em suas taxas de crescimento, na aquisição de recursos 
etc. (Housman et al. 2002). além disso, os organismos podem al-
terar seu desenvolvimento, fisiologia e história de vida dependendo 
das condições ambientais, sendo que apenas um genótipo pode 
produzir diferentes fenótipos em diferentes condições ambientais 
(Sultan 2000). Esta habilidade de um genótipo produzir múltiplos 
fenótipos em resposta a variações ambientais é conhecida como 
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plasticidade fenotípica, a qual desempenha um papel chave no 
surgimento de fenótipos divergentes dentro de populações e pode 
conduzir à diversificação e especiação, com evolução de novas es-
pécies (Pfennig et al. 2010). 

assim, as diferenças notadas em alguns parâmetros ar-
quitetônicos (altura da lignificação e da primeira ramificação, e 
número de estruturas reprodutivas), e a classificação dos indivíduos 
como sendo da população a qual realmente pertencem, fornecem 
evidências de plasticidade fenotípica na espécie estudada, mas as 
diferenças devem se tornar mais pronunciadas a longo prazo, bem 
como haver o surgimento de outras dissimilaridades entre as popu-
lações para, quem sabe, abrir caminho à diversificação de novas 
espécies de cactaceae no Parque Nacional do catimbau.
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rESUMo

Em uma comunidade a diversidade de organismos 
pode está relacionada à complexidade estrutural 
do habitat, pois em ambientes mais complexos 
estruturalmente deve haver maior riqueza e abun-
dância de espécies. a fauna de artrópodos em 
serrapilheira destaca-se pelo papel na ciclagem 
de nutrientes degradando a matéria orgânica acu-
mulada proveniente da vegetação circundante. o 
objetivo deste estudo foi verificar a relação en-
tre a riqueza e abundância de artrópodos com o 
volume de madeira morta no solo e biomassa da 
serrapilheira em uma área de caatinga. Para isso, 
foram marcadas 10 parcelas de 1x5(m) em se-
guida mensurado o volume total da madeira morta 
caída no solo. dentro de cada uma destas parcelas 
foi coletada e pesada a serrapilheira contida em 
subparcelas de 50x50 (cm). do material coletado 
foram encontrados 94 artrópodos, pertencentes 
a 14 ordens. Embora não tenha sido encontrada 
relação entre o volume da madeira e a diversi-
dade de artrópodos, a biomassa da serrapilheira 
influenciou no número de espécies e abundância 
do grupo. as observações poderiam indicar que 
a remoção da madeira morta no solo da caatinga 
dentro dos padrões de comprimento e largura se-
lecionados para este trabalho, não alteram a co-
munidade de artrópodes associados.

PalaVraS cHaVE
 

biomassa da serrapilheira; caatinga; volume de 
madeira
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iNTrodUção

Em uma comunidade a diversidade de organismos pode está rela-
cionada à complexidade estrutural do habitat. É esperado que em 
ambientes mais complexos estruturalmente haja maior riqueza e 
abundância de espécies, devido a maior oferta de nichos ecológi-
cos, refúgios contra predadores, disponibilidade de sítios para nidi-
ficação e recursos alimentares (Vieira & Mendel 2002). Em uma 
escala espacial menor é possível, por exemplo, determinar a abun-
dância e riqueza de artrópodos em uma área a partir de medidas 
de complexidade estrutural como pela biomassa da serrapilheira e 
pelo volume de madeira encontrado nela. 

os artrópodos constituem um grupo que desempenha inúmeras 
funções ecológicas nos ecossistemas e são considerados impor-
tantes para a conservação e manejo de reservas biológicas (correia 
& oliveira 2000). a fauna de artrópodos de serrapilheira destaca-
se pelo papel na ciclagem de nutrientes, degradando a matéria 
orgânica acumulada proveniente da vegetação circundante. dessa 
maneira, eles contribuem para manutenção dos nutrientes no solo, 
influenciando na produção primária e na regulagem do fluxo de en-
ergia e dos ciclos de nutrientes (Sanches et al. 2009). 

a análise da diversidade de invertebrados pode caracterizar a 
qualidade de determinados ambientes, desse modo o estudo de 
artrópodos tem sido uma das técnicas utilizadas para se avaliar 
mudanças ambientais, bem como a sua biodiversidade. Neste 
contexto surgiu a pergunta: como a diversidade de artrópodos é 
influenciada pela complexidade estrutural da serrapilheira na caat-
inga? Para este trabalho o objetivo foi verificar a relação da riqueza 
e abundância de artrópodos com volume de madeira e biomassa da 
serrapilheira na caatinga. Em serrapilheira com maior complexidade 
estrutural (volume de madeira e biomassa) ocorrerá maior diversi-
dade de artrópodos.
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MaTErial E MÉTodoS

ÁrEa dE ESTUdo o estudo foi realizado no Parque 
Nacional do catimbau (08º24’00” e 08º36’35”S e 
037º09’30” e 037º14’40”w). o clima é quente e 
seco típico do semi-árido nordestino, com temper-
atura e precipitação médias anuais de 26º c e 650 
mm, respectivamente, com maior precipitação en-
tre os meses de abril a junho (gomes et al. 2006). 

o Parque possui uma diversidade de fisionomias 
vegetais, podendo ser encontradas: (1) caatinga 
arbustivo-arbórea, (2) caatinga arbustiva com 
elementos de cerrado, (3) caatinga arbustiva com 
elementos de campos rupestres, (4) vegetação 
florestal perenifólia e (5) caatinga arbustiva 
perenifólia (rodal 1998). o estudo ocorreu em uma 
área caracterizada pelo solo arenoso e vegetação 
arbustiva densa.

colETa E aNÁliSE dE dadoS  Para avaliar a com-
plexidade estrutural do ambiente, foram utilizadas 
duas medidas: o volume de madeira morta encon-
trada no solo e a biomassa da serrapilheira. Para o 
volume de madeira morta, foram feitas 10 parce-
las de 1x5 (m) com distância mínima de 50 m, 
dentro das parcelas foram realizadas medidas de 
comprimento e circunferência de toda a madeira 
encontrada >15 (cm) de comprimento e >1 (cm) 
de largura, com estas medidas foram realizados os 
cálculos de área da circunferência (A = πr2) e em 
seguida o volume da madeira (V=πr2 x h). a ser-
rapilheira foi coletada dentro de 10 subparcelas de 
50x50 (cm), uma em cada parcela de 1x5 (m), toda 
a serrapilheira foi triada, separando ramos e folhas 
evitando que o valor da biomassa fosse alterado 
pela quantidade de areia, em seguida foi pesada a 
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rESUlTadoS

foram capturados 94 indivíduos distribuídos em 17 morfotipos e 
14 ordens. as ordens mais representativas foram Thysanura (26% 
da amostra), araneae (17%), isoptera (15%) e coleoptera (11%) 
(figUraS 1 e 2).

Tanto a riqueza quanto abundância dos artrópodos não foram 
explicados pelo volume de madeira (m³) r²= 0.038; gl= 1;8; p 
= 0.59; figUra 3 e r²= 0.035; gl= 1;8; p= 0.60; figUra 4, 
respectivamente. Por outro lado, foi observado que quanto maior a 
biomassa de serrapilheira (g), maior a riqueza de artrópodos r²= 
0.55; gl= 1;8; p= 0.01; figUra 5 e a abundância r²= 0.394; 
gl= 1;8; p = 0.05; figUra 6. 

biomassa. os artrópodos foram separados da ser-
rapilheira, morfotipados e classificados quanto a 
ordem taxonômica de acordo com a classificação 
ruppert & Barnes (1996). Para análise da relação 
entre os dados foi usado o teste de regressão lin-
ear simples no software Biostat 5.0.
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figUra 1. Exemplares das categorias taxonômicas amostradas.a- isoptera; 
B-orthoptera; c- Pseudoscorpiones; d- Scorpiones; E- araneae; f- coleoptera.

figUra 2. distribuição das ordens de artrópodos na amostragem.
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figUra 3. relação entre a riqueza de espécies de artrópodos  e o volume de 
madeira no solo (m3) em uma área de caatinga no município de Buíque , PE.

figUra 4. relação entre a abundância de artrópodos e o volume de madeira no 
solo(m3) em uma área de caatinga no município de Buíque , PE.
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figUra 5. relação entre a riqueza de artrópodos  e a biomassa de serrapilheira (g) 
em uma área de caatinga no município de Buíque , PE.

figUra 6. relação entre a abundância de artrópodos  e a biomassa de serrapilheira 
(g) em uma área de caatinga no município de Buíque, PE.
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diScUSSão

os resultados encontrados demonstram que, na área estudada a 
diversidade de artrópodos está relacionada com a complexidade 
estrutural do ambiente, mas, apenas quando tratamos da biomassa 
da serrapilheira. 

independente do volume de madeira morta no solo, é possível 
que os artrópodos associados não sofressem alteração na abun-
dancia e riqueza, pois segundo gradwohl e greenberg (1982) em 
folhas aglomeradas as oportunidades de abrigo são muito maiores. 
assim, é provável abundância de artrópodos associados a madeira 
morta se deva a características estruturais do componente.

a vegetação da caatinga é formada principalmente por espécies 
decíduas que, durante o período seco, perdem suas folhas. Estas 
folhas, além de criarem um ambiente mais complexo, funcionam 
como isolante térmico evitando forte incidência dos raios solares 
na camada de serrapilheira logo acima do solo. isso mantém o am-
biente favorável aos organismos que decompõe a matéria orgânica 
(Souto 2006). fatores como luminosidade, umidade, micro-clima e 
profundidade da serrapilheira influenciam também diretamente na 
riqueza, abundância e distribuição da fauna de artrópodes no habi-
tat (anderson 1975). dessa maneira, a biomassa de serrapilheira 
parece realmente ser mais importante para manutenção dessa 
fauna no solo da caatinga do que as madeiras caídas que ficam 
diretamente expostas ao sol. 

Em suma, dentro da pequena escala espacial e do reduzido pe-
ríodo de amostragem, não encontramos indícios de que na área de 
caatinga onde foi avaliada volume de madeira, este altere a comu-
nidade de artrópodos associados. Estas observações poderiam indi-
car que as possíveis mudanças associadas à atividade de remoção 
madereira não atinjam este sistema em particular.
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