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O grande desafio que se apresenta ao Brasil de
hoje, esse Brasil novo do século 21, mais rico e
em posição de destaque no cenário mundial, é a

manutenção de um avanço consis tente do
desenvolvimento sem a deterioração de seu capital
natural. Nesse contexto, insere-se a necessidade da
conservação do bioma Caatinga e sua diversidade
biológica singular, em harmonia com a melhoria das
condições de vida da população e da geração permanente
de emprego e renda.

Na sua quarta edição, o Curso de Campo de Ecologia e
Conservação da Caatinga de 2011 procurou incrementar
o conhecimento dos estudantes de pós-graduação nas
áreas de ecologia e conservação da biodiversidade e
representa mais um esforço para suprir a deficiência
institucional na Caatinga, no intuito de contribuir para o
desenvolvimento da região.

O curso é fruto de uma parceria entre o Programa de
Pós-Graduação em Biologia Vegetal da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) com o Centro de
Pesquisas Ambientais do Nordeste (CEPAN) e o Centro
de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da
Caatinga (CRAD) da Universidade Federal do Vale do
São Francisco (UNIVASF) e foi realizado entre 02 e 23 de
abril de 2011 em diferentes áreas ao longo dos
reservatórios dos eixos Leste e Norte do Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf).

Esse projeto, executado pelo Ministério da Integração
Nacional, sob a responsabilidade da Secretaria de
Infraestrutura Hídrica, tem por objetivo principal
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alcançar a garantia de água para o desenvolvimento
sócioeconômico dos estados nordestinos mais
vulneráveis à seca. Em paralelo, o Pisf cumpre uma série
de programas ambientais que englobam um extenso
conjunto de medidas mitigadoras dos impactos sociais
oriundos da sua execução, além de ações que constituem
um amplo projeto de aprendizado ambiental jamais visto
na região.

Especial destaque é dado ao Programa de
Conservação de Fauna e Flora, cuja execução é realizada
em parceria com a UNIVASF, que coloca seu acervo
técnicocientífico e institucional à disposição do Pisf e
propicia espaços e laboratórios onde são realizados o
inventário e o monitoramento da flora, nos trechos de
obras dos canais e reservatórios.

Este livro resulta de um enorme esforço de
professores e alunos e é um dos produtos de um programa
consistente de (re)conhecimento do semiárido
nordestino. Espero que ele, além de uma contribuição
acadêmica significativa para o meio científico, contribua
para o melhor manejo da Caatinga. Afinal, alguns
milhões de pessoas dela dependem para sua
sobrevivência.

Augusto Wagner Padilha Martins
Secretário de Infraestrutura Hídrica
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infraestruturas necessárias para a realização do curso.
Além disso, agradecemos também ao Programa de Pós-
Graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal
de Pernambuco e o Programa de Pós-Graduação em
Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre da
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e.g.
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CAPÍTULO 1

ATRAÇÃO INESPERADA DE DIPLÓPODES

POR ELAIOSSOMOS DE
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ATRAÇÃO INESPERADA DE DIPLÓPODES
POR ELAIOSSOMOS DE

(POHL) BAILL. (EUPHORBIACEAE)
Jatropha mutabilis

Samuel Cardozo Ribeiro¹,
Rodrigo Leonel Lozano Orihuela²,

Elivania Conceição Barral³,
Vanessa Gabrielle Nóbrega Gomes3

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Neste estudo, foi apresentado o primeiro registro de atração de
diplópodes por elaiossomos de Euphorbiaceae da Caatinga. Através da
observação de espécimes de diplópodes se alimentando de sementes de

(Pohl) Baill. (Euphorbiaceae) foi testada experimentalmente
a atração desses animais por essas estruturas. Sementes de , bem
como os diplópodes utilizados nos experimentos, foram coletados em áreas de
Caatinga do município de Petrolina (PE). Para testar a hipótese de que
elaiossomos de sementes atraem diplópodes, espécimes desse miriápode (N =
45) e sementes de (N = 90) foram observados experimentalmente em
arenas quanto a atração por sementes com e sem elaiossomo. Para confirmar se
os diplópodes são atraídos por compostos químicos presentes no elaiossomo, 15
pares de pedras com formato semelhante às sementes foram selecionados e uma
pedra de cada par foi imersa em extrato do elaiossomo, sendo os pares oferecidos
aos animais. Os diplópodes foram mais atraídos pelas sementes com elaiossomo
e o tempo médio de encontro de sementes com e sem elaiossomo foi 52,94 45,4
segundos e 46,33 59,6 segundos. Além disso, durante o oferecimento das
pedras, foi verificado que todos os diplópodes (N = 15) foram atraídos pelas
pedras com extrato, levando cerca de 63,87 54,55 segundos para encontrá-las.
A interação entre diplópodes e sementes de pode, a princípio, ser
considerada positiva, pois esses animais são capazes de remover o elaiossomo
durante o consumo, favorecendo, com isso, o processo germinativo das
sementes.

Caatinga, Euphorbiaceae, sementes, dispersão.

in situ
Jatropha mutabilis

J. mutabilis

J. mutabilis

J. mutabilis

+
+

+

Relatório do Projeto Orientado 1 do Grupo 1 – 04/04/2011
Orientador: Geraldo Wilson Fernandes

Monitor: Marcos Vinicius Meiado
1

2

3

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia) - UFPB.
Programa de Pós-Graduação em Botânica- UFRGS.
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal - UFPE.

18



AS PLANTAS DESENVOLVERAM UMA SÉRIE DE

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E MORFOLÓGICAS para
atrair os dispersores de suas sementes. Estes incluem
vários taxa de animais, mas principalmente formigas
(Leal ., 2007), aves e mamíferos (Reis, 1982;
Pascoto, 2006). Entre muitas adaptações, a mais
notável foi o desenvolvimento do elaiossomo, um
tecido gorduroso e rico em nitrogênio e lipídeo que
envolve externamente as sementes (Sousa, 2010). O
elaiossomo é um termo funcional e coletivo que
engloba apêndices ou estruturas na superfície das
sementes (arilóide, carúncula, funículo ou sarcotesta)
(Gorb & Gorb, 2003). Estas podem possuir diferentes
formatos, tamanho e coloração e é considerada uma
estrutura decorrente de uma convergência ecológica
em função da atração de seus potenciais dispersores
(Van Der Pijl, 1982; Bronstein , 2006). As
formigas são os principais organismos invertebrados
apontados como atraídos por elaiossomos (Cruz .,
2009; Leal, 2003; Bronstein , 2006; Leal .,
2007; Sousa, 2010).

Estudos experimentais indicam que sementes
com o elaiossomo removido são ignoradas em
comparação com sementes intactas ou com
elaiossomos separados das sementes ( Leal ,
2007). Esses estudos foram realizados com formigas e
registros de outros invertebrados que também são
atraídos por elaiossomos são geralmente raros não
obstante a importância desse atrativo no sucesso de
algumas espécies vegetais (e.g Reis, 1982; Pascoto,
2006; Leal ., 2007).

Os diplópodes formam um segmento

et al

et al.

et al
et al. et al

e.g et al.

et al

19



importante da fauna neotropical e são participantes chave
da macrofauna saprófaga que se alimentam de material
vegetal em decomposição, participando ativamente do
processo de ciclagem de biomassa vegetal (Price, 1988;
Correia, 1994). Apesar de sua vital importância no
funcionamento dos ecossistemas, muito pouco é
conhecido sobre os mais diversos aspectos da história de
vida desses animais (Battirola ., 2009).

Observações casuais realizadas no Campus de
Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do
São Francisco (UNIVASF), em Petrolina, Pernambuco,
cuja vegetação da área é classificada como Savana-
Estépica Arborizada (Ta) com predomínio de
Planossolos Nátricos ( IBGE, 1992), indicaram
uma grande atividade de uma espécie de diplópode se
alimentando de sementes de
(Euphorbiaceae) (Fig. 1c). (Fig.1a) é uma
espécie comum na região, representando, assim, um
recurso alimentar disponível no ambiente árido, além de
ser rico em lipídeos e ácidos graxos (Sousa, 2010). Uma
observação mais detalhada evidenciou que a espécie de
diplópode se alimentava dos elaiossomos das sementes
caídas ao solo, possibilitando, assim, o teste
experimental sobre a atração desses animais. A pergunta
norteadora do estudo foi se os diplópodos também seriam
atraídos pelos elaiossomos, como as formigas (Leal

., 2007). A hipótese testada foi a de que diplópodes
seriam preferencialmente atraídos por sementes com
elaiossomos quando comparadas com sementes nas
quais essas estruturas fossem removidas.

et al

sensu

Jatropha mutabilis
J. mutabilis

et
al
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MÉTODOS

ESPÉCIES ESTUDADAS E ÁREA DE COLETA

ATRAÇÃO POR SEMENTES DE

COM ELAIOSSOMO

– O gênero
L. é constituído por 175 espécies tropicais e

subtropicais, monóicas, dióicas ou raramente
poligâmicas. . é um arbusto de 1,5-2,0
m. A espécie é monóica, endêmica de Caatinga,
ocorrendo desde o Piauí até a Bahia, em áreas de Caatinga
hiperxerófila, sendo frequentemente encontrada em
terreno arenoso (Sátiro & Roque, 2008). A espécie
apresenta frutificação constante durante praticamente
todo o ano, exceto nos meses de agosto a outubro, e
floração de outubro a junho (Neves ., 2010). A
espécie apresenta frutos com aproximadamente 2,4 cm de
comprimento e sementes globóides com elaiossomos.

As sementes de , bem como os
diplópodes utilizados nos experimentos, foram coletados
em uma área de Caatinga no município de Petrolina (PE),
dentro dos limites do Campus de Ciências Agrárias, da
Universidade Federal do Vale São Francisco (UNIVASF)
(09°19'S, 40°32'W) a 386m de altitude.

– Para testar a hipótese de que
sementes de com elaiossomos atrairiam
preferencialmente os diplópodes em relação a sementes
sem elaiossomos, foram coletados ao acaso no campo 45
diplópodos e 90 sementes diretamente dos arbustos de

Diplópodes e sementes coletados foram
armazenados em vasilhas de plástico e imediatamente
transportados para o laboratório. Os diplópodes foram
mantidos nas cubas plásticas forradas com areia

Jatropha

Jatropha mutabilis

et al

J. mutabilis

J. mutabilis

J.
mutabilis.

JATROPHA MUTABILIS
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proveniente do local de coleta. Os frutos se abrem
explosivamente para libertar as sementes e, por isso,
foram coletados imediatamente antes da sua explosão.
Para que as sementes pudessem ser libertadas para o
experimento de maneira mais natural, os frutos de

foram colocados em estufa a 70º C, por cerca de
30 minutos, para acelerar sua deiscência. Após a
deiscência, as sementes foram aleatoriamente separadas
em dois grupos: sementes intactas e sementes com
elaiossomo removidos completamente (Fig. 1b). A
remoção foi conduzida minuciosamente com auxilio de
uma lâmina de bisturi, de maneira a não ficar resíduos do
elaiossomo nessas sementes.

Para a realização do experimento, foram
construídas arenas de observação focal. Essas foram
preparadas utilizando-se cubas plásticas (8 cm de altura x
21 cm de comprimento x 28 cm de largura) forradas com
areia (ca. 1,5 cm de profundidade). Para o início das
observações, foi posicionado, aleatoriamente, um par de
sementes   por   arena   (localizados   nas   extremidades
centrais da arena) (cerca de 3-5 cm das margens das
cubas), sendo uma semente intacta e outra com
elaiossomo removido. Posteriormente, no centro de cada
arena, foi colocado um diplópode em posição de defesa
(enrolado). Ao se iniciar a atividade do animal, foi
determinado o tempo de encontro e manuseio das
sementes. O manuseio foi considerado efetivo quando o
diplópode permanecia em contato com a semente por
tempo 60 segundos. Foi estipulado também um tempo
limite para cada experimento (5 minutos), sendo
considerado: 1) interação positiva, quando o diplópode
manuseava sementes com elaiossomos; 2) interação

J.
mutabilis

>
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negativa, quando o diplópode manuseava sementes sem
elaiossomo; e 3) interação nula quando ambas as
sementes foram ignoradas.

Após cada experimento, animais e sementes foram
substituídos e cada par de sementes foi pesado em
balança semianalítica (mg). Para verificar se a biomassa
das sementes poderia influenciar a escolha do diplópode,
foram escolhidas pares de sementes de tamanhos
semelhantes, as quais foram pesadas após terem o
elaiossomo retirado.

– Para confirmar
se os diplópodes foram realmente atraídos por
compostos químicos presentes no elaiossomo, foi
elaborado outro experimento no qual um extrato
alcoólico foi preparado em temperatura ambiente com a
utilização de 40 mL de álcool etílico e 10 g de
elaiossomos removidos das sementes de ,
macerados em um cadinho e, posteriormente, filtrado.
Para testar o efeito da atração do extrato do elaiossomo
pelos diplópodes foram selecionados 15 pares de pedras,
do local, com formato semelhante ao das sementes de

. Uma das pedras permaneceu imersa no
extrato por cerca de 2 horas, sendo posteriormente
exposta ao sol por, pelo menos, 15 minutos ou até que
estivesse completamente seca. A seguir, em cada arena,
foi posicionado um par de pedras (sendo uma imersa no
extrato e outra sem extrato) para o teste de preferência. O
procedimento seguiu o mesmo protocolo utilizado
anteriormente com as sementes, ver método descrito
anteriormente.

ATRAÇÃO PELO EXTRATO DO ELAIOSSOMO DAS

SEMENTES DE JATROPHA MUTABILIS

J. mutabilis

J.
mutalbilis
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Após cada experimento, as pedras foram
substituídas e cada par de pedras também foram pesadas
em balança semianalítica (mg) para verificar se a
diferença no tamanho da pedra poderia influenciar a
escolha do diplópode. Além disto, também foi testado se
o tempo de encontro das sementes que possuíam
elaiossomo (1° experimento) diferia do tempo de
encontro das pedras imersas no extrato (2º experimento),
fortalecendo, assim, a idéia de que os elaiossomos
promovem a atração dos diplópodes.

– Para testar a preferência dos
diplópodes por sementes com elaiossomo foi utilizado o
teste ções positivas
aquelas que os diplópodes foram atraídos e manusearam
sementes com essa estrutura. Por outro lado, as
interações negativas foram a soma das interações dos
diplópodes com sementes sem elaiossomo e dos eventos
onde não foram observadas interações com nenhuma
semente. Para verificar se existiam diferenças entre o
tempo médio de encontro de sementes com elaiossomo e
sem elaiossomo, bem como entre pedras com e sem
extrato de elaiossomo, foi utilizado o teste de Kruskal-
Wallis. Por sua vez, para verificar possíveis diferenças na
biomassa de sementes com e sem elaiossomo e nos pares
de pedras usados no segundo experimento, foi utilizado o
teste t pareado. A normalidade dos dados e a
homogeneidade das variâncias foram verificadas através
dos testes Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente.
Todas as análises foram feitas no programa STATISTICA
7.0. com índice de significância de 5%.

ANÁLISE DOS DADOS

χ², onde foram consideradas intera
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RESULTADOS

DAS 45 INTERAÇÕES REGISTRADAS NO PRIMEIRO

EXPERIMENTO DE ATRAÇÃO por sementes de
com elaiossomo, 37 foram positivas, 3 foram negativas e em
5 ocasiões o diplópode não manuseou nenhuma das
sementes. Os diplópodes foram preferencialmente atraídos
pelas sementes com elaiossomo em relação a sementes que
tiveram tais estruturas removidas ( ; gl =1; p =
0,0002). O tempo médio de encontro das sementes com
elaiossomo (n = 37) e sem elaiossomo (n = 3) foi 52,94
45,4 segundos e 46,33 59,6 segundos, respectivamente.
Todavia, não foram encontradas diferenças significativas
entre o tempo médio de encontro (F = 3,85; p = 0,4540). As
sementes de utilizadas nos experimento (com e
sem elaiossomo) não diferiram significativamente em
biomassa (t = 0,2142; gl = 41; p = 0,8300), indicando que
nem tamanho nem biomassa interferiram no experimento.

No segundo experimento, atração pelo extrato do
elaiossomos das sementes de , todos os
diplópodes testados (N = 15) foram atraídos pelas pedras
imersas no extrato (Fig. 1d). Os diplópodes levaram cerca de
63,87 54,55 segundos para encontrarem as pedras com
extrato e permaneceram 48,93 14 segundos manipulando-
as até o provável entendimento que as mesmas não
ofereciam nenhuma recompensa.

Não foi observada diferença significativa (F = 1,42; p
= 0,3820) entre o tempo de encontro das sementes com
elaiossomo (52,94 45,4 segundos) e das pedras com
extrato alcoólico (63,87 54,55 segundos). Além disso, não
foi observada diferença significativa no peso dos pares de
pedras utilizadas no experimento de imersão em extrato de
elaiossomos (t = 0,2142; gl = 41; p = 0,8300).

J. mutabilis

J. mutabilis

J. mutabilis

χ² = 13,89

+
+

+
+

+
+

25



DISCUSSÃO

ESTE ESTUDO REGISTRA, PELA PRIMEIRA VEZ, A ATRAÇÃO

DE DIPLÓPODES POR ELAIOSSOMOS. No presente caso, os
diplópodes foram atraídos pela composição química
proveniente dos elaiossomos das sementes de

, uma espécie endêmica de áreas de Caatinga no
Nordeste do Brasil (Giulietti , 2002).Assim, tanto os
diplópodes quanto as formigas (Leal ., 2007) são

J.
mutabilis

et al.
et al

Figura 1. (A) Detalhe de (Pohl) Baill.
(Euphorbiaceae) com frutos em diferentes estágios de deiscências
(Foto: G.W. Fernandes); (B) Sementes de à esquerda
com elaiossomo e, à direita, com elaiossomo removido
manualmente (Foto: G.W. Fernandes); (C) Espécime de diplópode
observado em campo se alimentando da semente de
(Foto: S.C. Ribeiro); (D) Diplópode atraído por pedra com extrato
do elaiossomo de (Foto: G.W. Fernandes).

Jatropha mutabilis

J. mutabilis

J. mutabilis

J. mutabilis
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atraídos pelos elaiossomos dessas sementes. Uma vez
que chegam ao solo, os diásporos tornam-se disponíveis
para qualquer animal que possa encontrá-lo e a
composição química dos elaiossomos é relacionada à
função de atração, principalmente das formigas, as quais
prestam um melhor serviço de dispersão e são
consideradas mutualistas-chave nesse processo (Gove

., 2007; Ness ., 2009). Contudo, foi demonstrado
neste estudo que outros invertebrados também podem
ser atraídos e remover essas estruturas das sementes,
mesmo que não apresentem uma relação de consumidor-
dispersor, deslocando as sementes e as depositando em
sítios favoráveis para a germinação.

Embora os diplópodes removam o elaiossomo
durante o consumo dessa estrutura, estes parecem não
atuar efetivamente na dispersão, pelo menos em relação
à capacidade de deslocamento das sementes, parâmetro
utilizado para mensurar a efetividade dos dispersores
(Jordano & Schupp, 2000). Por outro lado, é razoável
imaginar que o consumo do elaiossomo das sementes de

por diplópodes possa aumentar as taxas de
germinação das sementes, pois essa atividade (limpeza
das sementes) promove a retirada desse corpo de gordura
que recobre a micrópila, retarda a embebição e,
consequentemente, impede o inicio do processo
germinativo. Esse mutualismo também foi observado
em áreas de Caatinga entre sementes de Euphorbiaceae e
formigas (Leal, 2003; Leal , 2007; Sousa, 2010)
onde foi observado que a não retirada do elaiossomo
pelas formigas reduz drasticamente as taxas de
germinação das espécies estudadas (Leal , 2007).
Sendo assim, a interação entre diplópodes e sementes de

et
al et al

J. mutabilis

et al.

et al.
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J. mutabilis pode, a princípio, ser considerada positiva,
pois, após a dispersão primária, esses animais também
são capazes de favorecer o processo germinativo das
sementes com a remoção do elaiossomo durante o
consumo. Entretanto, essa mesma interação pode ser
negativa para a espécie vegetal caso o diplópode remova
o elaiossomo antes da dispersão secundária pelas
formigas. Desse modo, sem o elaiossomo as formigas
não mais teriam interesse por essas sementes e não mais a
dispersariam para longe da planta mãe, podendo ter
implicações significativas para a distribuição espacial e a
dispersão das sementes em áreas que estes diplópodes
possuam altas abundâncias, onde poderia ser frequente o
encontro da semente com o elaiossomo pelo diplópode
antes das formigas.
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O TAMANHO DOS AGRUPAMENTOS DE
BROMELIACEAE INFLUENCIA O SEU

SUCESSO REPRODUTIVO? UM ESTUDO DE
CASO EM (ARRUDA) MEZNeoglaziovia variegata

Ana Carolina Galindo da Costa ,
Reinaldo Rodrigo Novo ,

Rosemary da Silva Sousa ,
Shirlei Mestre Ferreira ,

Ulysses Madureira Maia

1

2

2

1

3

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Bromeliaceae apresenta rametes agrupados que podem ser uma
estratégia eficiente para atrair polinizadores, uma vez que concentram o recurso
alimentar em uma mesma área, otimizando o tempo de forrageamento. Tal
processo, por sua vez, pode influenciar o sucesso reprodutivo de uma
determinada espécie. Este trabalho objetivou analisar o sucesso reprodutivo de

(Arruda) Mez (Bromeliaceae) em diferentes tamanhos
de manchas de uma área de Caatinga localizada no Campus de CiênciasAgrárias
da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco.
Nas manchas formadas por mais de 100 indivíduos floridos houve correlação
linear positiva entre o número de flores pelo comprimento das inflorescências e
entre número de frutos por flor. Manchas formadas por 50 a 100 indivíduos
diferiram significativamente de manchas com menos de 50 indivíduos. Porém,
houve correlação linear positiva entre o número de sementes por fruto de
manchas de categoria 1. Além disso, não houve correlação significativa no

de produção de sementes por fruto entre as manchas. Assim, apesar de
haver um maior número de frutos produzidos por inflorescência em manchas
maiores, a produção de sementes não diferiu entre as três categorias e teve
apenas correlação positiva dentro de manchas de categoria 1, o que pode ser
reflexo da agregação de indivíduos que provoca competição por polinizadores,
limitando também a produção de frutos e sementes. Dessa forma, o polinizador,
em agregações maiores de , teria mais flores disponíveis e,
consequentemente, a taxa de fertilização de cada inflorescência poderia ser
menor, uma vez que ele visitaria um maior número de flores diferentes da mesma
mancha do que de um mesmo indivíduo.

biologia da reprodução, Bromeliaceae, Caatinga.

Neoglaziovia variegata

fitness

N. variegata

Relatório do Projeto Orientado 1 do Grupo 2 – 04/04/2011
Orientador: José Alves de Siqueira Filho

Monitor: Marcondes Albuquerque de Oliveira
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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). Essa família é tradicionalmente dividida
nas subfamílias Pitcairnioideae, Tillandsioideae e
Bromelioideae (Moreira , 2006; Maciel & Alves,
2008). Na Caatinga, se destacam algumas espécies em
particular, como a endêmica
(Arruda) Mez, pertencente à subfamília Bromelioidae.
Essa espécie é importante economicamente, tendo sido
intensamente explorada para a obtenção de fibras para a
indústria têxtil há algumas décadas (Moreira ., 2006;
Maciel &Alves, 2008).

Pereira & Quirino (2008) verificaram que as
inflorescências de são do tipo cacho, com
escapo floral avermelhado comportando flores pequenas,
tubulosas, inodoras e de coloração lilás, sendo classificada
como ornitófila, segundo classificação de Faegri & Pijl
(1979). Pereira & Quirino (2008) observaram também que
a espécie é polinizada pelo beija-flor

(Shaw, 1812), correspondendo à sua síndrome de
polinização.

O agrupamento das inflorescências, como
encontrado em , comum na família
Bromeliaceae, pode ser uma estratégia eficiente para atrair
polinizadores, uma vez que concentra o recurso alimentar
em uma área pequena, o que diminui o tempo de
forrageamento desses animais, sendo chamado de
forrageio ótimo (Proctor ., 1996; Moreira ., 2006).
Partindo da premissa de que nos maiores agrupamentos ou
manchas de bromélias há um número maior de
inflorescência e, consequentemente, uma maior
quantidade de flores que disponibiliza mais recursos e

et al.

Neoglaziovia variegata

et al

N. variegata

Chlorostilbon
lucidus

N. variegata

et al et al
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atrai mais polinizadores, o sucesso de fertilização das
flores é maior do que em agrupamentos menores, podendo
ser verificado através da produção de sementes pelos frutos
fecundados.Apartir disso, formulou-se a hipótese de que o
tamanho da inflorescência em um maior agrupamento
(maior mancha) está positivamente relacionado com a
quantidade de flores, influenciando, assim, uma maior
quantidade de frutos e sementes da quando
comparado com manchas de tamanhos menores.

Assim, este trabalho objetivou analisar o sucesso
reprodutivo de em diferentes tamanhos de
manchas isoladas em uma matriz vegetacional de
Caatinga, no Campus das Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Vale do São Francisco, em
Petrolina, Pernambuco.

O trabalho foi desenvolvido em uma
área de Caatinga localizada no Campus de Ciências
Agrárias da Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF), no município de Petrolina, sertão
de Pernambuco (09°19'36”S 40°32'51.2”W). A vegetação
predominante na área é tipicamente arbustivo-arbórea,
caracterizada fisionomicamente como Savana-Estépica,
cujos solos mais comuns são os Planossolos Nátricos
Órticos Arênicos (Ramos, 2004). O clima local é
considerado quente semiárido, classificado por Köeppen
como sendo do tipo Bswh' (Nascimento ., 2003), com
temperatura e precipitação média de 26,3°C e 431 mm,
respectivamente. Há duas estações bem definidas na
região, sendo a estação seca ocorrente de maio a outubro e
a estação chuvosa de novembro a abril (CPRM, 2005).

N. variegata

N. variegata

et al

MÉTODOS

–ÁREA DE ESTUDO
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COLETA DOS DADOS

N. variegata

International
Union for Conservation of Nature

– Em abril de 2011, foram coletadas,
aleatoriamente, cinco inflorescências de cinco indivíduos
de em cada uma das treze manchas diferentes
para comparar o sucesso reprodutivo dessa espécie. Cada
inflorescência foi considerada um indivíduo. As manchas
foram descritas e analisadas com relação à quantidade de
indivíduos, utilizando-se o critério da IUNC (

), o qual indica a divisão
de manchas em três categorias: pequenas, médias e
grandes, onde manchas pequenas (categoria 1) foram
aquelas em que havia até cinquenta inflorescências e/ou
indivíduos; manchas médias (categoria 2), aquelas com 50
a 100 inflorescências e/ou indivíduos; e manchas grandes
(categoria 3), aquelas com mais de cem inflorescências
e/ou indivíduos.

Foram tomadas medidas do comprimento das
inflorescências a partir da primeira cicatriz floral ou fruto
basal, além de ser quantificado o número de flores
produzidas em cada inflorescência, contabilizando-se
tanto as flores presentes nos escapos florais coletados
quanto às cicatrizes florais. Verificou-se (1) a relação entre
o número de flores por comprimento das inflorescências
(cm) e (2) a relação entre o número de frutos fecundados
por flor.Analisaram-se essas relações, tanto dentro de cada
categoria, quanto entre as categorias. Além disso, para
todas as inflorescências coletadas, seis frutos foram
escolhidos aleatoriamente e abertos, sendo quantificado o
número de sementes fecundadas e comparado esse
parâmetro tanto dentro das categorias quanto entre elas.
Para as análises foi feita uma proporção do número de
sementes dos 30 frutos em cada mancha com relação ao
número total de frutos por mancha.
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS –

RESULTADOS

Para as análises do número
de flores por inflorescência, número de frutos por flor e
número de sementes por frutos dentro de cada mancha foi
utilizado o teste de Correlação Linear de Spearman. A
razão entre o número de flores e comprimento das
inflorescências, entre o número de frutos por flores e a
número de sementes por frutos entre categorias foram
analisadas quanto à normalidade dos dados através do
teste de Lilliefors. Posteriormente, para a análise destes
dados foi utilizado o teste de Kruskal Wallis (Ayres .,
2007).

o
número de flores não estava relacionado ao tamanho das
inflorescências. Entretanto, nas manchas de categoria 3,
foi possível verificar que havia uma correlação entre o
número de flores por comprimento da inflorescência,
onde o número de flores produzidas aumenta com o
tamanho da inflorescência (p = 0,019) (Figura 1). Entre as
categorias, a relação entre o número de flores por
tamanho das inflorescências não foi significativa (p =
0,0798) (Figura 2).

Na análise entre o número de frutos por flores
observou-se que também não há relação direta dentro das
manchas de categoria 1 e 2, sendo apenas significativo
dentro da mancha de categoria 3 (p = 0,0076) (Figura 3).
Em outras palavras, apenas na categoria 3 houve uma
correlação positiva, onde a quantidade de frutos foi

et al

A PARTIR DA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE

FLORES E O COMPRIMENTO DA INFLORESCÊNCIA

VERIFICOU-SE QUE NAS MANCHAS DE CATEGORIA 1 E 2,

38



proporcional à quantidade de flores. Além disso, houve
diferença significativa da produção de frutos por flor
entre as categorias 1 e 2, e 1 e 3 (p < 0,05), contudo, entre
as categorias 2 e 3 não houve diferença significativa
(Figura 4).

A relação entre o número de sementes produzidas
por frutos foi positiva tanto na categoria 1 quanto na 3 (p
< 0,0001 para as duas categorias) (Figura 5). Porém,
entre as categorias verificou-se que não houve diferença
significativa (p = 0,3469) (Figura 6).

3. Coelho (2002) verificaram que
Sol. apresentava uma relação

diretamente proporcional do tamanho da inflorescência
com o número de flores.

A taxa de formação de frutos por flor
correlacionada positivamente em manchas de categoria 3
também corrobora a hipótese deste estudo. Ao se
comparar as três categorias, o sucesso na formação de
frutos é significativamente maior em manchas com mais
de 50 indivíduos (categorias 2 e 3). Assim, a grande
quantidade de flores em manchas maiores aumentaria o
display floral e agruparia uma grande quantidade de
recursos, como o néctar, característico em Bromeliaceae,
fazendo com que manchas maiores apresentassem taxas
de sucesso reprodutivo maiores (Moreira ., 2006;
Mandai, 2008).

DISCUSSÃO

A HIPÓTESE DE QUE O NÚMERO DE FLORES É MAIOR EM

INFLORESCÊNCIAS DE MAIOR COMPRIMENTO FOI

CORROBORADA APENAS DENTRO DE MANCHAS DE

CATEGORIA et al.
Tillandsia stricta

et al
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Figura 1. Correlação linear entre o número de flores por comprimento
das inflorescências de (Arruda) Mez
(Bromeliaceae) dentro das três categorias (A, categoria 1 – < 50
indivíduos; B, categoria 2 – 50 a 100 indivíduos; C, categoria 3 – > 100
indivíduos), no Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal
do Vale do São Frascisco, em Petrolina (PE).

Neoglaziovia variegata
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Figura 2. Razão do número de flores por comprimento da
inflorescência entre as 3 categorias de manchas de

(Arruda) Mez (Bromeliaceae) localizadas no Campus
de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São
Francisco, em Petrolina (PE).

Neoglaziovia
variegata
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Figura 3. Correlação linear entre o número de frutos por número de
flores dentro das três categorias (A, categoria 1 – < 50 indivíduos; B,
categoria 2 – 50 a 100 indivíduos; C, categoria 3 – > 100 indivíduos) de

(Arruda) Mez (Bromeliaceae) localizadas no
Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São
Francisco, em Petrolina (PE).

Neoglaziovia variegata
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Figura 4. Razão do número de frutos por número de flores entre as
3 categorias de manchas de (Arruda) Mez
(Bromeliaceae) localizadas no Campus de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina (PE).

Neoglaziovia variegata
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Figura 5. Correlação linear entre o número sementes por número de
frutos dentro das três categorias (A, categoria 1 – < 50 indivíduos; B,
categoria 2 – 50 a 100 indivíduos; C, categoria 3 – > 100 indivíduos) de

(Arruda) Mez (Bromeliaceae) localizadas no
Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São
Francisco, em Petrolina (PE).

Neoglaziovia variegata
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Figura 6. Razão do número de sementes por número de frutos entre as 3
categorias de manchas de (Arruda) Mez
(Bromeliaceae) localizadas no Campus de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina (PE).

Neoglaziovia variegata

Porém, o sucesso reprodutivo, considerado neste
estudo como a formação de sementes por frutos, não foi
maior nas manchas com mais de 50 indivíduos (categoria
2 e 3). Como a produção de sementes por frutos não foi
significativamente diferente entre as categorias, pode-se
afirmar que, apesar de manchas maiores apresentarem
maior número de flores por inflorescência e maior
produção de frutos por flor, vários fatores como
ineficiência de polinizadores e/ou competição entre
polinizadores podem influenciar negativamente o
sucesso reprodutivo da espécie estudada.
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Mandai (2008) verificou que em
Wawra localizada em um fragmento de

Mata Atlântica, a proporção de frutos formados nas
inflorescências não aumentou em função do acréscimo
no número de inflorescências vizinhas. O autor afirmou
ainda que uma explicação plausível para essa correlação
negativa seria a estratégia de forrageamento específica do
polinizador que apresenta comportamento bastante
territorialista, como ocorre em , cujo
polinizador também assume comportamento
territorialista (Pereira & Quirino, 2008). Além disso, a
agregação de indivíduos pode provocar competição por
polinizadores, limitando também a produção de frutos e
sementes. Dessa forma, o polinizador, em agregações de
bromélias, teria mais flores disponíveis e,
consequentemente, a taxa de fertilização de cada
inflorescência poderia ser menor (Mandai, 2008), não
havendo diferenças no sucesso reprodutivo entre
manchas de diferentes tamanhos, fato que também pode
justificar os resultados encontrados neste estudo.

Vriesea
phillippocoburgii

N. variegata
C. lucidus

AGRADECIMENTOS

OS AUTORES SÃO GRATOS A José Alves de Siqueira Filho
pela orientação. Ao Centro de Referência para
Recuperação de Áreas Degradadas da Universidade
Federal do Vale do São Francisco e ao Ministério da
Integração Nacional pelo financiamento e apoio.

46



LITERATURA CITADA

AYRES, M.; AYRES JR., M.; AYRES, D. L. & SANTOS, A.
S. (2007).

Belém, Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

COELHO, C. P.; ANDRADE, S. C.; PINHEIRO, T. F.;
FIALHO, M. S. & CASTRO, L. S. (2002).

Relatórios Curso de Campo Pesquisa em
Dossel.

CPRM. (2005).

MASCARENHAS, J.
C., BELTRÃO, B. A., SOUZA JÚNIOR, C. S. GALVÃO,
M. J. T., PEREIRA, S. N. & MIRANDA, J. L. F. (Orgs.).
Recife, CPRM/PRODEEM.

ENDRESS, P. K. (1994).
. Cambridge, Cambridge University

Press.
FAEGRI, K. & VAN DER PIJL, L. (1979).

Oxford, Pergamon Press.
LUTHER, H. E. (2004).

. Sarasota, The Bromeliad Society International.
MACIEL, J. R. & ALVES, M. (2008). Bromeliaceae. In:

D i s p o n í v e l e m :
http://www.ufpe.br/taxonomia/BromeliaceaeMirandiba.p
df.

MANDAI, C. M. (2008). Agrupar as inflorescências pode ser
uma boa estratégia para atrair polinizadores em

(Bromeliaceae)? In:
Disponível em:

http://ecologia.ib.usp.br/curso/2008/pdf/I_CAMILA.pdf.

BioEstat 5.0: aplicações estatísticas nas áreas
das ciências biológicas e médicas.

Influência do
tamanho do rameto sobre a alocação de biomassa na
reprodução sexuada de Tillandsia stricta Solander
(Bromeliaceae).

Projeto cadastro de fontes de abastecimento
por água subterrânea. Diagnóstico do município de
Petrolina, estado de Pernambuco.

Diversity and evolutionary biology
of tropical flowers

The principles of
pollination ecology.

An alphabetical list of Bromeliad
binomials

F l o r a d e M i r a n d i b a .

Vriesea
phillippocoburgii Prática de
Pesquisa em Ecologia da Mata Atlântica.

47



MOREIRA, B. A.; WANDERLEY, M. G. L. & CRUZ-
BARRO, M. A. V. (2006). Bromélias: Importância
ecológica e biodiversidade. Taxonomia e Diversidade. In:

São
Paulo, Instituto de Botânica. Disponível em:
http://www.biodiversidade.pgibt.ibot.sp.gov.br/Web/pdf/
Bromelias_Bianca_Moreira.pdf.

NASCIMENTO, C. E. S.; RODAL, M. J. N &
CAVALCANTI, A. C. (2003). Phytosociology of the
remaining xerophytic woodland associated to an
environmental gradient at the banks of the São Francisco
river - Petrolina, Pernambuco, Brazil.

: 271-287.
PEREIRA, F. R. L. & QUIRINO, Z. G. M. (2008) Fenologia e

biologia floral de (Bromeliaceae)
na Caatinga paraibana. : 835-844.

PROCTOR, M.; YEO, P. & LACK, A. (1996).
. Oregon, Timber Press.

RAMOS, C. R. L. (2004).

. Petrolina, Projetar Irrigação LTDA.

Curso de Capacitação de Monitores e Educadores.

Revista Brasileira
de Botânica

.
Neoglaziovia variegata

Rodriguésia
The Natural

History of Pollination
Levantamento detalhado dos solos

do campus da UNIVASF – Universidade Federal do São
Francisco, município de Petrolina, Estado de
Pernambuco

26

59

48



49



50



CAPÍTULO 3

EFEITO DE PERTURBAÇÕES SOBRE O PAPEL
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EFEITO DE PERTURBAÇÕES SOBRE O PAPEL DAS

FORMIGAS NA PROTEÇÃO DE PLANTAS CONTRA

HERBÍVOROS

Natan Messias de Almeida ,
Camila Maia-Silva ,

Earl Celestino de Oliveira Chagas ,
Fabrício Francisco Santos da Silva .

1

2

3

4

Shirlei Mestre Ferreira ,
Ulysses Madureira Maia

3

5

RESUMO –

PALAVRAS CHAVE:

As modificações no habitat são a principal ameaça à biodiversidade,
mas o efeito de perturbações antrópicas sobre interações ecológicas ainda é
pouco estudado. O objetivo deste estudo foi analisar o efeito das perturbações
antrópicas sobre a riqueza de espécies de formigas visitantes dos nectários
extraflorais de (Vell.) Brenan var. (Griseb.)
Altschul (Fabaceae) e sobre a eficiência do serviço de proteção contra herbivoria
por elas realizado. O estudo foi conduzido em duas áreas de Caatinga localizadas
a diferentes distâncias de uma estrada (10 e 500 m, respectivamente), onde 60
plântulas de var. foram transplantadas (30 em cada área). A
comunidade de formigas visitantes foi identificada através de um censo rápido (1
min) e do monitoramento do ataque a cupins utilizados como herbívoros
simulados (15 min). Não ocorreram diferenças significativas na riqueza de
espécies de formiga e na eficiência dos ataques entre as duas áreas. A diferença
nos níveis de perturbação parece não exercer influência sobre a riqueza e
eficiência do serviço de proteção contra herbívoros das formigas na espécie
estudada, sugerindo resistência e/ou resiliência altas da comunidade de formigas
da Caatinga.

Formigas, proteção contra herbivoria, herbívoro simulado,

Anadenanthera columbrina cebil

A. columbrina cebil

Anadenanthera colubrina.

Relatório do Projeto Orientado 1 do Grupo 3 – 04/04/2011
Orientadora: Inara Roberta Leal

Monitora: Fernanda Maria Pereira de Oliveira

1

3

4

5

Programa de Pós-Graduação em Botânica – UFRPE
² Programa de Pós-Graduação em Entomologia – USP
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal – UFPE
Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas – UNIVASF
Programa de Pós-Graduação em CiênciasAnimais - UFERSA
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A DEGRADAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DE HABITATS

N A T U R A I S P R O V O C A D A S P E L O H O M E M S Ã O

CONSIDERADAS AS MAIORES AMEAÇAS À CONSERVAÇÃO

DA BIODIVERSIDADE (Wilson, 1997; Lamb & Parrotta,
2005), comprometendo diversas funções ecológicas
existentes (Brown ., 2001; Días ., 2006). Nas
florestas secas, como a Caatinga, as principais ameaças
decorrentes de perturbações antrópicas estão
relacionadas à alta densidade da população que leva à
descaracterização dos habitats naturais e às mudanças
climáticas (Milles ., 2006).

As formigas são consideradas um bom grupo para
testar modelos e hipóteses sobre resposta de organismos
a perturbações (Freitas , 2006). Várias
características fazem das formigas bons indicadores
ambientais, tais como a diversidade adequada e
abundância em praticamente todos os ambientes
terrestres, fidelidade de habitat para cada espécie,
interação com outros organismos em todos os níveis
tróficos, bom conhecimento taxonômico, ecológico,
genético e comportamental (Hölldobler & Wilson, 1990;
Alonso & Agosti, 2000; Freitas ., 2006). Quanto às
respostas das formigas às perturbações antrópicas, já
foram registradas a perda de diversidade, as mudanças na
composição de espécies, as alterações de interações
ecológicas e as modificação nos serviços fornecidos,
como a proteção de plantas contra herbívoros (Freitas

., 2006; Philport , 2010).
Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo

analisar o efeito das perturbações antrópicas sobre a
riqueza de espécies de formigas e sobre a eficiência do
serviço de proteção contra herbivoria por elas fornecido.
Para tal, plântulas de (Vell.)

et al et al

et al

et al.

et al

et
al et al.

Anadenanthera colubrina
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Brenan var. (Griseb.) Altschul (Fabaceae) foram
transplantadas da casa de vegetação para duas áreas de
Caatinga localizadas a diferentes distâncias de uma
estrada asfaltada ( , 10 m da borda considerada a área
mais perturbada e 500 m, a área mais conservada) e a
riqueza de formigas visitantes dos nectários extraflorais e
seu ataque a herbívoros simulados foram registrados. As
hipóteses trabalhadas foram: (1) ambientes perturbados
apresentam menor riqueza de espécies de formigas
quando comparados a ambientes conservados e (2)
formigas ocorrentes em áreas conservadas apresentam
maior eficiência de ataque a herbívoros quando
comparadas às ocorrentes em ambientes perturbados.

A área de estudo está
localizada dentro dos limites do Campus de Ciências
Agrárias da Universidade Federal do Vale do São
Francisco (UNIVASF), 09º19'56,09”S e 40º33'18,85”W,
município de Petrolina. Está inserida no sertão do Estado
de Pernambuco, a 714 km da capital, área de abrangência
da Bacia Hidrográfica do Submédio São Francisco,
Ecorregião da Depressão Sertaneja Meridional, estando
entre as áreas prioritárias à conservação (MMA, 2002). O
clima da região é tropical semiárido (BSwh'), com
temperaturas anuais variando de 20,8 a 31,7 °C e
precipitação média anual de 567 mm. Os solos são
Podzólico Vermelho-Amarelo e a vegetação é
classificada como Savana-EstépicaArborizada (Ta), com
duas estações bem definidas, sendo a estação chuvosa de
novembro a abril (Teixeira & Silva, 1999; Teixeira,

cebil

i.e.

MÉTODOS

ÁREA E ESPÉCIE DE ESTUDO –
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2001). var. ,
popularmente conhecida como angico, é uma espécie
arbórea de ampla e frequente ocorrência na América do
Sul (Rodrigues ., 2007).Aplanta apresenta nectários
extraflorais na base dos pecíolos que são frequentemente
visitados por formigas (Leal, I.R. observação pessoal).

Quarenta e oito plântulas de
var. com idade semelhante foram transplantadas do
viveiro do Centro de Referência para Recuperação de
Áreas Degradadas para duas áreas de Caatinga dentro do
Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal
do Vale do São Francisco. O plantio dos indivíduos foi
realizado em duas áreas distintas: (1) borda (n = 24
plântulas), localizada a 10 m de uma estrada asfaltada
que dava acesso ao e utilizada como modelo de
um ambiente perturbado e (2) núcleo (n = 24 plântulas),
localizada a 500 m da estrada asfaltada e utilizada como
modelo de um ambiente em bom estado de conservação.
As duas áreas foram separadas por cerca de 200 m. As
plântulas foram plantadas para estas áreas com
espaçamento aproximado de 10 m entre si para manter
independência entre as colônias de formigas que as
utilizariam (Leal ., 2006). Logo após o transplante,
foi feito um censo rápido (1 min por plântula) e
verificado que as formigas não estavam sendo atraídas
para as plântulas. Para um aumento na atração das
formigas, foi colocada uma gota de mel no ápice e na
base dos indivíduos.

Para analisar a eficiência do ataque das formigas
foram utilizados cupins da espécie sp.

Anadenanthera colubrina cebil

et al

A. colubrina
cebil

campus

et al

Nasutitermes

EXPERIMENTOS DE ATAQUE A HERBÍVOROS

SIMULADOS –

55



como herbívoros simulados, semelhante as metodologias
propostas por Oliveira & Brandão (1991). Um único
indivíduo era colado com cola branca com o abdômen
voltado para cima no ápice das plântulas, próximo ao
nectário extrafloral e observado por 15 min. Foram
registradas as espécies de formigas presentes nas
plântulas e, no caso de ataque aos cupins, o tempo de
encontro e a espécie que desferiu o ataque.

Foram utilizados os testes de
Mann-Whitney e Qui-quadrado para verificar diferenças
entre as duas áreas no número de espécies e na frequência
de ataques das formigas aos cupins, respectivamente.
Além disso, a eficiência (tempo) de ataque aos cupins nas
duas áreas foi comparada com o teste Mann-Whitney. Os
testes empregados estão descritos em Sokal & Rohlf
(1995) e foram realizados com o auxílio dos
Sigma Stat e Sigma Plot 10.0.

(Tabela 1), das
quais cinco espécies foram partilhadas pelos indivíduos
das áreas perturbadas (borda) e conservadas (núcleo) e
duas ( e sp.) foram
exclusivas da área conservada. Contudo, esses resultados
não mostraram diferença significativa entre o número de
espécies ocorrentes nas duas áreas (U = 337.000; n = 48;
P= 0,254; Tabela 1; Figura 1).

ANÁLISE DOS DADOS –

softwares

Crematogaster victima Pheidole

RESULTADOS

FOI OBSERVADO UM TOTAL DE SETE ESPÉCIES DE

F O R M I G A S V I S I T A N D O O S I N D I V Í D U O S D E

VAR.ANADENANTHERA COLUBRINA CEBIL
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A ocorrência de ataques das formigas aos cupins
foi observada nos indivíduos das duas áreas estudadas,
sendo 14 eventos (58%) registrados para a área
perturbada e oito (33%) para a conservada. Essa
diferença não se mostrou significativa ( = 3,02; gl = 1; n
= 48; P = 0,1475; Figura 2). Além disso, não houve
diferença no tempo de ataque aos cupins ocorrentes nas
áreas perturbadas e conservadas (U = 87,500; n = 9;
n = 12; P = 0,434, Figura 3). Contudo, foi observada
maior variação no tempo de ataque na área perturbada,
com alguns ataques sendo desferidos muito rapidamente,
porém, muitos outros tendo ocorrido próximo ao final
dos 15 min de monitoramento (ver Figura 3).

χ2

(núcleo)

(borda)

Tabela 1. Espécies de formigas visitantes dos nectários extrasflorais de
(Vell.) Brenan var. (Griseb.) Altschul

(Fabaceae) em área perturbada (10 m da borda) e conservada (500 m da
aborda) de Caatinga, em Petrolina, Pernambuco.

Anadenanthera colubrina cebil
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Figura 1. Número de espécies de formigas visitantes dos nectários
extrasflorais de (Vell.) Brenan var.
(Griseb.) Altschul (Fabaceae) em área perturbada (10 m da borda) e
conservada (500 m da aborda) de Caatinga, em Petrolina, Pernambuco.

Anadenanthera colubrina cebil

Figura 2. Porcentagem de cupins atacados e não atacados pelas formigas
visitantes de (Vell.) Brenan var. (Griseb.)
Altschul (Fabaceae) em área perturbada (10 m da borda) e conservada
(500 m da aborda) de Caatinga, em Petrolina, Pernambuco.

Anadenanthera colubrina cebil

58



Figura 3. Tempo de ataque (min) das formigas visitantes de
(Vell.) Brenan var. (Griseb.) Altschul

(Fabaceae) em área perturbada (10 m da borda) e conservada (500 m da
aborda) de Caatinga, em Petrolina, Pernambuco.

Anadenanthera colubrina cebil

DISCUSSÃO

NESTE ESTUDO, VERIFICAMOS SE PERTURBAÇÕES

ANTRÓPICAS REDUZIAM A RIQUEZA DE ESPÉCIES DE

FORMIGAS VISITANDO PLÂNTULAS DE

VAR. E SUA EFICIÊNCIA COMO AGENTE

PROTETOR DAS PLANTAS CONTRA HERBÍVOROS.

ANADENANTHERA

COLUBRINA CEBIL

Não
verificamos diferenças na riqueza de formigas presentes
nas plântulas na área perturbada e conservada, nem na
porcentagem e tempo de ataque das formigas a cupins
utilizados como herbívoros simulados. Estes resultados
indicam que a comunidade de formigas da Caatinga é
bastante resistente e/ou resiliente às perturbações.
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As semelhanças encontradas na riqueza de
espécies de formigas e no comportamento de defesa da
planta contra herbívoros, ou seja, na eficiência do ataque
aos cupins, parecem estar relacionados à capacidade de
ajustamento das espécies de formigas às perturbações.
Alguns autores relatam uma alta resistência e resiliência
de formigas em ambientes áridos (Parr ., 2004; Parr
& Andersen, 2008), devido a exposição contínua a
estresses peculiares a esse ambiente. De fato, Oliveira
(2011) mostrou que a comunidade de formigas em uma
área de Caatinga sofreu poucos efeitos de perturbações
antrópicas. Por outro lado, o tipo de solo foi um
importante determinante da comunidade de formigas
(Oliveira, 2011). Isso pode explicar a semelhança na
riqueza encontrada no presente estudo, já que as áreas
utilizadas apresentavam uma composição do solo
bastante semelhante.

Essa falta de resposta das formigas da Caatinga às
perturbações pode indicar comunidades compostas
predominantemente por espécies com hábito alimentar
generalista, o que favoreceria a sua manutenção na
Caatinga durante os grandes períodos de escassez de
alimento comuns na região (Hofmman & Andersen,
2003; Leal, 2003). Além disso, a maior amplitude no
tempo de ataque das formigas ocorrentes no ambiente
perturbado pode estar relacionada a uma maior
frequência dessas espécies generalistas, já que a
eficiência desse grupo na proteção das espécies de planta
seria inferior às espécies especialistas.

Em síntese, o nível de perturbação parece não
exercer influência significativa na riqueza e
comportamento da comunidade de formigas para a área
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estudada, corroborando resultados encontrados em
outras regiões áridas que mostram que outras variáveis
como solo e pluviosidade (Oliveira, 2011), bem como o
comportamento das espécies (Hofmman & Andersen,
2003), atuam de forma mais contundente sobre essas
espécies.
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FABACEAE NATIVA EXÓTICA: QUEM
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Elivânia Conceição Barral ,
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RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Atualmente existe uma grande polêmica em relação ao uso de
espécies exóticas em projetos de recuperação de áreas degradadas. Este trabalho
teve como objetivo testar se existem diferenças na riqueza, composição e
cobertura relativa de herbáceas e lenhosas sob diferentes espécies plantadas em
um projeto de restauração na Caatinga, as quais foram divididas nos seguintes
grupos: Fabaceae nativas; Fabaceae exótica [ (L.) Huth]; nativas
não Fabaceae e controle. Foram amostradas oito parcelas de 0,50 m x 0,50 m de
cada grupo. Não houve diferença entre os grupos em relação à composição,
riqueza e cobertura relativa das espécies. Neste estudo, a espécie não
proporcionou maior agregação de plantas, não justificando, neste caso, o
emprego da espécie exótica em projetos de recuperação de áreas degradadas da
Caatinga, considerando que o emprego de espécies nativas apresentou
resultados satisfatórios na agregação de espécies sob suas copas.

Cajanus cajan

C. cajan

Caatinga, , degradação, espécies
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A REDUÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DE ÁREAS

NATURAIS É UMA REALIDADE QUE TEM SIDO

C O N S T A T A D A E M T O D O S O S E C O S S I S T E M A S

BRASILEIROS, inclusive na Caatinga. Dados de
monitoramento do desmatamento indicaram que a
vegetação original remanescente da Caatinga era de
53,62%, em 2008 (Corrêa, 2010). O crescente
desmatamento vem causando uma acelerada degradação
ambiental dessas áreas naturais pelo uso inadequado dos
recursos vegetais que compõem esses ecossistemas
(Barbosa , 2005). Uma das estratégias mais
importantes para recuperação de áreas degradadas é a
restauração da fertilidade do solo, obtida pela aplicação
direta de fertilizantes, bem como pelo repovoamento da
área com o plantio de espécies da família Fabaceae que
favorecem a disponibilização de nutrientes no solo
(Franco , 1992).

A preferência pela utilização de Fabaceae para a
recuperação de áreas degradadas deve-se à sua
capacidade de estabelecer relações mutualísticas com
microorganismos do solo, os quais são capazes de fixar o
nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados
assimiláveis pelos vegetais, podendo torná-lo parcial ou
totalmente independente do aporte externo desse
nutriente (Beltrame & Rodrigues, 2007).

Entre as Fabaceae mais utilizadas na recuperação
de áreas degradadas e renovação de pastagens se
encontra a espécie exótica (L.) Huth
(feijão guandu), que tem apresentado resultados
promissores em diversos estudos (IBAMA, 1990; Faria
& Campello, 2000; Nascimento & Silva, 2004; Beltrame
& Rodrigues, 2007). O feijão guandu é um arbusto anual

et al.
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ou semiperene. A espécie possui uma raiz profunda e
ramificada que permite a sua sobrevivência durante
longos períodos de estresse hídrico (Alcântara ,
2000).Aexplicação mais usada para justificar o uso dessa
espécie exótica em projetos de recuperação de áreas
degradadas é o fato de que a planta é capaz de aumentar a
fertilidade do solo, devido às associações com
microrganismos benéficos, como e
micorrizas (Olsen & Habte, 1995). No entanto, existe
uma grande polêmica em relação ao uso de espécies
exóticas em projetos de recuperação de áreas degradadas,
devido aos malefícios causados por essas plantas à
comunidade nativa. Os críticos dessa prática
argumentam que a utilização dessas espécies tem exposto
ecossistemas naturais a riscos de contaminação
biológica, o que poderia ter consequências deletérias para
as comunidades como, por exemplo, retardos no
processo de sucessão e a possibilidade dessas espécies se
tornarem invasoras agressivas, podendo se expandir
rapidamente a partir dos locais onde foram plantadas
(Ziller, 2000).

Por outro lado, a justificativa para o uso de uma
espécie exótica nos projetos em questão se deve ao fato
de que, além de fixar e disponibilizar o nitrogênio,
característica comum à grande maioria das espécies de
leguminosas nativas, o guandu também atua na
disponibilização de fósforo no solo, outro macronutriente
importante para o desenvolvimento das plantas (Finger,
2002). Esta característica pode ser muito favorável em
projetos de recuperação na Caatinga, visto se tratar da
recuperação de áreas com condições limitantes, como
água, cobertura de solo e temperatura.

et al.
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Diante da discussão vigente sobre o uso de
espécies nativas e exóticas como alternativas para
recuperação de áreas degradadas, o objetivo deste
trabalho foi testar se existem diferenças na composição e
riqueza de espécies herbáceas e lenhosas sob a copa das
plantas dos seguintes grupos: espécies nativas de
Fabaceae; a espécie exótica de Fabaceae ( );
outras espécies nativas pertencentes a outras famílias e
um grupo controle (sem plantas). Acredita-se que a
espécie exótica (guandu), por melhorar as condições do
solo e prover a rápida cobertura, proporcionará maior
densidade de indivíduos, riqueza e uma distinta
composição de espécies herbáceas e lenhosas sob sua
copa quando comparadas com os outros grupos.

O estudo foi realizado no Campus de
Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do
São Francisco (UNIVASF), em Petrolina, Pernambuco.
A vegetação da área é classificada como Savana-
Estépica Arborizada (Ta), com predomínio de
Planossolos Nátricos ( IBGE, 2002). O clima da
área é definido como Semiárido e possui duas estações
bem definidas: seca (de abril a novembro) e chuvosa (de
dezembro a março), a qual é caracterizada por baixos
índices pluviométricos e uma distribuição irregular das
chuvas (ITEP, 2010).

Para coleta de dados foi utilizada o
experimento conduzido na parcela 11 (0,5 ha) do Plantio
de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da

C. cajan
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Caatinga, situada no Centro de Referência para
Recuperação de Áreas Degradadas (CRAD). A parcela é
constituída por 14 linhas de plantio, estando as linhas de
diversidade e de preenchimento intercaladas, as quais
foram sorteadas aleatoriamente para a amostragem deste
estudo. Em cada linha sorteada (N = 8), foram plotados
quatro parcelas 0,50 x 0,50 m, sendo uma parcela em
cada um dos 4 tipos de tratamentos: Fabaceae nativa,
Fabaceae exótica ( ), Nativas não Fabaceae, além
de áreas dentro da linha sem plantio (controle),
totalizando 32 parcelas amostradas nas linhas de plantio.

Em todas as parcelas foi registrada a riqueza de
espécies herbáceas e lenhosas e estimada a abundância
relativa de cada espécie através de estimativas de
cobertura. Para cada espécie presente na parcela foi
atribuído um valor segundo os seguintes intervalos de
cobertura: 1) 0,1 - 6,25%; 2) 6,26 - 12,5%; 3) 12,6 -25%;
4) 25,1 - 50%; e 5) > 50%.

Após as estimativas de cobertura,
representantes de cada espécie presente nas parcelas
amostradas foram coletados para a confecção de
exsicatas, as quais foram utilizadas para a identificação
das espécies e, posteriormente, incorporadas à coleção
do Herbário Vale do São Francisco (HVASF).

Para analisar as diferenças da
riqueza e da cobertura relativa das espécies entre os
tratamentos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Para
testar a diferença na composição de espécies entre os
tratamentos foi utilizado, inicialmente, uma análise de

C. cajan
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coordenadas principais (PCoA), utilizando Jaccard como
medida de similaridade, seguida de uma análise de
variância não paramétrica multivariada (MANOVA).

incluindo
herbáceas e lenhosas (sendo 21 destas identificadas, pelo
menos, ao nível de gênero; Tabela 1), o que corresponde a
aproximadamente 50% das espécies já inventariadas no
local de estudo (53 espécies). Com relação à riqueza de
espécies por tratamento, foi verificado que parcelas que
continham Fabaceae nativa apresentaram uma riqueza e
cobertura média por espécie de 3,87 ± 1,88 e 3,62 ± 2,77,
respectivamente, enquanto que as parcelas com
Fabaceae exótica apresentaram 2,87 ± 1,36 para riqueza e
3,50 ± 2,67 para cobertura. Para as parcelas com mudas
de espécies nativas pertencentes a outras famílias, os
valores encontrados foram 3,37 ± 2,07 e 2,87 ± 2,70. Já o
controle apresentou 3,12 ± 1,55 para riqueza e 3,12 ±
2,36 para cobertura média das espécies (Figura 1 e 2).

RESULTADOS

FORAM COLETADAS 24 ESPÉCIES VEGETAIS,
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Tabela 1. Espécies coletadas nas parcelas amostradas no Plantio de
Referência do Centro de Referência para Recuperação de Áreas
Degradadas, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em
Petrolina (PE). Dados indicam o número de parcelas com a espécie em
cada grupo.
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Figura 1. Riqueza de espécies coletadas nas parcelas amostradas no
Plantio de Referência do Centro de Referência para Recuperação de
Áreas Degradadas, da Universidade Federal do Vale do São Francisco,
em Petrolina (PE).

Figura 2. Cobertura da vegetação coletada nas parcelas amostradas no
Plantio de Referência do Centro de Referência para Recuperação de
Áreas Degradadas, da Universidade Federal do Vale do São Francisco,
em Petrolina (PE).
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Não houve diferença em relação à riqueza (H =
1,564; p = 0,668) nem em relação à cobertura relativa (H =
804; p = 0,848) de espécies entre os tratamentos.Aanálise
de variância multivariada (MANOVA) não revelou
diferenças na composição entre os tratamentos (F =
1,072; p = 0,3782), o que pode ser constatado pela não
formação de grupos distintos na análise de coordenadas
principais.

, a Fabaceae exótica, não proporcionou
maior agregação de plantas herbáceas e lenhosas, de
forma que espécies nativas poderiam ser utilizadas com
resultados similares na agregação de espécies sob suas
copas em projetos de recuperação de áreas degradadas da
Caatinga. Hilário (2011), em um estudo em áreas de
Campos Rupestres, em Minas Gerais, observaram que
áreas recuperadas com o plantio de apresentaram
menor riqueza de espécies, diversidade e abundância de
plantas quando comparado com o controle. Esses autores
especularam que a mudança na composição química do
solo promovida pelo plantio do (aumento nas
concentrações de fósforo e magnésio) pode favorecer o
estabelecimento de espécies não nativas da região, pois,
ao contrário das exóticas, as nativas são adaptadas aos
solos da região que apresentam baixos teores de
nutrientes e altas concentrações de alumínio.

Segundo Espíndola (2005), o uso de espécies
nativas na recuperação de áreas degradadas é necessário
para evitar riscos de contaminação biológica, promover o
restabelecimento da resiliência ambiental, além de
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restaurar processos ecológicos essenciais sem colocar em
risco os ecossistemas nativos. Além disso, segundo os
mesmos autores, espécies exóticas, além de
potencialmente impedirem a sucessão por não
estabelecerem interações interespecíficas nos
ecossistemas, tendem a ser invasoras altamente
agressivas não somente nas áreas onde foram
empregadas, constituindo um risco para as populações de
espécies nativas.

Embora não tenham sido observadas diferenças
entre os grupos avaliados, algumas ponderações devem
ser feitas como, por exemplo, o fato dos indivíduos
avaliados terem apenas três anos de idade e terem sido
plantados no sítio de estudo há apenas 12 meses. Assim,
essas plantas ainda podem ser muito jovens para
disponibilizar quantidades suficientes de compostos
nitrogenados para alterar as propriedades químicas do
solo e promover diferenças no agrupamento das espécies
sobre estes indivíduos, o que pode ter proporcionado a
similaridade dos parâmetros avaliados entre os
tratamentos.

Neste estudo, a espécie não proporcionou
maior agregação de plantas herbáceas sob suas copas
quando comparada às espécies nativas e, até o momento,
não se justifica o seu uso em projetos de recuperação de
áreas degradadas da Caatinga, considerando se tratar de
uma espécie exótica e que, embora não tenha sido
observado o guandu recrutando novos indivíduos nas
parcelas estudadas, não podemos ignorar a possibilidade
de isto, em algum momento, passar a ocorrer. Dessa
forma, sugere-se a continuidade do experimento e
especial atenção sobre as espécies de Fabaceae nativas

C. cajan
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que poderiam substituir o uso em futuros
experimentos de recuperação de áreas degradadas da
Caatinga.

A José Alves de Siqueira Filho
pela orientação e a Marcos Vinicius Meiado pela co-
orientação. A Inara Roberta Leal pela oportunidade e
incentivo. Ao Centro de Referência para Recuperação de
Áreas Degradadas da Universidade Federal do Vale do
São Francisco e ao Ministério da Integração Nacional pelo
financiamento e apoio, além dos colegas do Curso de
Campo de Ecologia e Conservação da Caatinga de 2011
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RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

AInteração entre planta e formiga consiste em um dos mais bem
conhecidos exemplos de defesa indireta contra herbivoria. Variações temporais,
presença de nectários extraflorais e outros recursos oferecidos pelas plantas
podem influenciar na presença de espécies de formigas e ataque a herbívoros.
Partindo do experimento que analisou o efeito da perturbação sobre a riqueza e a
eficiência da atividade de formigas em (Vell.) Brenan
var. (Griseb.) Altschul (Fabaceae), este trabalho investigou os efeitos dos
métodos utilizados naquele experimento sobre os resultados deste. O estudo foi
realizado em uma área de Caatinga do Centro de Ciências Agrárias, da
Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco, em Petrolina (PE).

var. foi a espécie escolhida para o estudo por
apresentar nectários extraflorais que são visitados por formigas. A riqueza e a
composição foram monitoradas antes e depois do tratamento com mel e a
eficiência dos ataques das formigas por observação direta, após a fixação do
cupim.Ariqueza de espécies registradas e o percentual de ataque de formigas aos
cupins nos tratamentos com mel para os dois dias não apresentaram diferença
significativa. Entretanto, a composição das espécies defendendo as plântulas
após a inclusão dos cupins foi diferente significativamente para os dois dias. A
variação dos resultados entre os dias pode estar relacionada ao período de
aplicação dos testes, pois os resultados, de modo geral, são regidos pelo método.

Formicidae, herbivoria, nectários extraflorais.

Anadenanthera colubrina
cebil

Anadenanthera colubrina cebil
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AS FORMIGAS FORMAM UM DOS GRUPOS MAIS

REPRESENTATIVOS DE ORGANISMOS DA TERRA e estão
presentes em todos os ecossistemas terrestres. Rico-Gray
e Oliveira (2007) afirmam que elas constituem apenas
1,5% das espécies conhecidas de insetos, mas
representam cerca de 15% da biomassa animal em
ecossistemas tropicais. Devido a essa alta diversidade e
biomassa, as formigas desempenham papéis importantes
na dinâmica de muitos ecossistemas, interagindo
diretamente com vários organismos associados às plantas
(Leal, 2003). Entretanto, segundo Schütte (2007),
poucos estudos tentaram amostrar comunidades de
formigas sobre as plantas, em comparação ao grande
número de trabalhos enfocando a comunidades de
formigas de serrapilheira.

Nas atividades de forrageamento, boa parte das
formigas utiliza as plantas como fonte rica em alimentos
renováveis. A mais conhecida dessas fontes são os
nectários extraflorais que, segundo a hipótese
protecionista, tem a função de atrair insetos,
principalmente formigas, as quais agem como protetoras
das plantas contra insetos fitófagos em troca do néctar
extrafloral (Koptur, 1992). Em
var. , popularmente chamada de angico, os nectários
extraflorais comumente são visitados por insetos que
conferem proteção à planta contra o ataque de herbívoros
(Oliveira, 1997).

Estudos do envolvimento de visitantes que
forrageiam os nectários extraflorais na defesa contra
herbivoria nos vegetais podem contribuir com
informações para o desenvolvimento de biocontrole de
pragas em diversas lavouras (Bentley, 1983). Nesse

et al.

Anadenanthera colubrina
cebil
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contexto, este trabalho investigou os efeitos dos métodos
aplicados sobre os resultados do experimento que
analisou o efeito da perturbação sobre a riqueza e a
eficiência da atividade de formigas em var.

. Para isso, foram testadas duas hipóteses: (1) a
riqueza de formigas registradas no segundo dia
forrageando em var. é maior que os
registros do primeiro dia e (2) a proporção de ataques
realizados por formigas a cupins em plântulas de

var. registrados no segundo dia é maior
que os registros do primeiro dia.

O estudo foi realizado no Campus de
Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do
Rio São Francisco (09°9'36”S e 40°32'51,2”W), em
Petrolina, Pernambuco. O município pertence à
mesorregião do rio São Francisco e está inserido na
unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, paisagem
típica do semiárido nordestino, que é caracterizada por
clima tropical semiárido, com precipitação média anual
de 431,8 mm, vegetação composta por Caatinga
Hiperxerófila, com trechos de Floresta Caducifólia e
solos do tipo Planossolos, Bruno Não Cálcicos,
Podzólicos e Litólicos (CPRM, 2005).

(Vell.)
Brenan var. (Griseb.) Altschul (Fabaceae) é uma
planta arbórea que apresenta nectários extraflorais e está
entre as espécies nativas do semiárido que se encontram
em risco de extinção, apesar de apresentar ampla

A. colubrina
cebil

A. colubrina cebil

A.
colubrina cebil

Anadenanthera colubrina
cebil

MÉTODOS

–

-

ÁREA DE ESTUDO

ESPÉCIE ESTUDADA
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DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

ANÁLISE ESTATÍSTICA

–

-

Aproximadamente
24 horas depois do experimento conduzido por Almeida

(2012) (ver capítulo 3 deste livro) que implantaram
mudas de var. na área de estudo, foram
observadas a composição e a riqueza das formigas que
visitavam as folhas, ramos e nectários extraflorais das
plântulas, antes e depois de colocar o mel. Para a análise
da rota de forrageamento das formigas, foi realizado um
experimento de tempo de ataque. Cada plântula recebeu
aproximadamente 0,5 mL (quatro gotas) de mel diluído
em água na parte superior e inferior da muda para atrair as
formigas. Após 60 minutos da adição do chamariz,
cupins coletados no mesmo dia foram fixados com cola
branca não tóxica no ápice das plântulas, próximo aos
nectários extraflorais. Ao iniciar a observação das
plântulas, foi registrado o tempo de encontro formigas-
cupins e, quando ocorria ataque, o monitoramento era
encerrado. Caso não houvesse ataque, a observação da
plântula perdurava por cinco minutos e encerrava,
caracterizando a ausência de ataque.

Para comparar a riqueza de
espécies foi utilizado o Teste Z no Biostatic 5.0
(Ayres , 2007). Buscando verificar se o tempo desde
o transplante afeta a composição de espécies da
comunidade de formigas foi usado o teste de ANOSIM
(Clarke & Gorley, 2001). Com o intuito de testar a
eficiência da proteção contra herbívoros utilizando mel
como chamariz e cupins como iscas vivas, foi utilizado o
Escalonamento Multidimensional Não-Métrico
(NMDS; Clarke & Gorley, 2001).

et al.
A. colubrina cebil

software
et al.
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RESULTADOS

NO PRIMEIRO DIA, ALMEIDA (2012) REGISTRARAM

SETE ESPÉCIES DE FORMIGAS APÓS O TRATAMENTO COM

MEL

ET AL.

e, no segundo dia, foram encontradas 10 espécies nas
plântulas, sendo nove no tratamento sem mel e seis com
mel (Tabela 1). Das espécies registradas no primeiro dia,
apenas e sp. não ocorreram
nos outros tratamentos do segundo dia.

No segundo dia, as espécies e
sp.2, foram exclusivas no tratamento sem mel

e a espécie sp.2 ocorreu no tratamento com
mel. Em relação aos tratamentos com mel do primeiro e
segundo dia houve diferença na composição de espécies:

, sp.
e sp. foram registradas para o primeiro dia e

sp. , sp.2
para o segundo. As espécies e

sp.2 foram registradas apenas no segundo dia
no tratamento sem mel.

O número de espécies registradas em ambos os dias
nos tratamentos com mel não apresentou diferença
significativa (Z = 0,18; p = 0,43) (Figura 1). O percentual
de ataque de formigas aos cupins no tratamento com mel
do primeiro e do segundo dia foi de 46% e 57%,
respectivamente, entretanto, não houve diferença
significativa (X² = 1,19; gl = 1; p = 0,38) (Figura 2). Além
disso, a composição das espécies observadas defendendo
as plântulas de angico após a inclusão dos cupins foi
diferente significativamente (R = 0,08; p = 0,002) (Figura
3).

Forelius pusillus Tapinoma

Ectotatoma muticum
Solenopsis

Tapinoma

Crematogaster victima, Forelius pusillus Solenopsis
Tapinoma

Brachymyrmex Dorymyrmex spurius Tapinoma
Ectotatoma muticum

Solenopsis
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Tabela 1. Composição das espécies de formiga ocorrentes em plântulas
de (Vell.) Brenan var. (Griseb) Altschul
(Fabaceae) em uma área de Caatinga do município de Petrolina,
Pernambuco.

Anadenanthera colubrina cebil

Figura 1. Gráfico da riqueza das espécies de formigas ocorrentes em
plântulas de (Vell.) Brenan var. (Griseb)
Altschul (Fabaceae) após os tratamentos com mel, em uma área de
Caatinga do município de Petrolina, Pernambuco.

Anadenanthera colubrina cebil
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Figura 2. Gráfico de ataque a cupins por formigas localizados em
plântulas de (Vell.) Brenan var. (Griseb)
Altschul (Fabaceae), em uma área de Caatinga do município de
Petrolina, Pernambuco.

Anadenanthera colubrina cebil

Figura 3. Gráfico de composição de espécies de formigas atacando
cupins localizados em plântulas de (Vell.)
Brenan var. (Griseb)Altschul (Fabaceae), em uma área de Caatinga
do município de Petrolina, Pernambuco.

Anadenanthera colubrina
cebil
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DISCUSSÃO

FOI CONSTATADO QUE O NÚMERO DE ESPÉCIES

REGISTRADAS NO SEGUNDO DIA NÃO DIFERIU

SIGNIFICATIVAMENTE DO NÚMERO DE ESPÉCIES

REGISTRADAS NO PRIMEIRO DIA. No entanto, a
composição das espécies apresentou diferença
significativa entre os dias avaliados. Condições de
temperatura e umidade criam uma série de restrições para
a maioria das espécies de formigas (Hölldobler &
Wilson, 1990), o que pode explicar a distinção na
composição das espécies. Três das sete espécies de
formigas encontradas em var. no
primeiro dia foram substituídas por outras três espécies,
no segundo dia. Os resultados do primeiro dia de
experimento foram obtidos somente após a adição do mel
(chamariz), diferentemente do segundo dia, onde o
registro obtido das espécies presentes em
var. foi observado antes da adição do chamariz, no
início da manhã. A substituição das espécies do primeiro
dia pode ser explicada pela presença de espécies
oportunistas (Floren , 2002; Davidson , 2003).

Já no segundo dia, houve um incremento de novas
espécies, alterando, assim, a composição de formigas.
Alguns desses mutualismos são bastante difusos, com
um grupo de plantas podendo interagir com uma ampla
gama de formigas, entre as quais só algumas podem
trazer algum benefício à sua planta parceira. Já outras
ocorrem de forma mais especializada, havendo apenas
um pequeno conjunto de formigas capazes de explorar o
recurso ofertado pelas plantas (Morais, 1994). No
segundo dia, também foi observado que muitas formigas

A. colubrina cebil

A. colubrina
cebil

et al. et al.
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apresentavam um comportamento de defesa, atacando os
cupins assim que os detectavam. Dessa forma, conclui-se
que a variação dos resultados entre os dias pode estar
relacionada ao período de aplicação dos testes, pois os
resultados, de modo geral, são regidos pelo método.
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ASSIMETRIA FOLIAR EM PLANTAS
PARASITADAS E NÃO PARASITADAS POR ERVAS-

DE-PASSARINHO
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RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

A assimetria flutuante é compreendida como indicador de alterações
no desenvolvimento normal de características bilateralmente simétricas dos
organismos sob perturbações por fatores ambientais, bióticos e/ou genéticos.
Entre as perturbações de natureza biótica nas plantas o parasitismo é facilmente
encontrado nos ecossistemas tropicais. Os grupos de plantas que possuem o
maior número de espécies parasitas são as Santalaceae e Loranthaceae,
conhecidas popularmente como ervas-de-passarinho. Neste estudo, foram
avaliadas as relações entre o parasitismo por sp. e sp., e
a assimetria foliar em (Fabaceae), sob condições ambientais
no semi-árido do nordeste brasileiro. Embora este estudo não tenha encontrado
diferenças na assimetria foliar entre sp. e sua planta hospedeira, uma
relação positiva foi encontrada entre sp. E a planta hospedeira. A
assimetria foliar do hospedeiro correlacionou como estresse ambiental sob
distintas intensidades para cada organismo parasita. A variação do caráter
morfológico bilateralmente simétrico, parece estar mais relacionada com a
busca pela estabilidade no desenvolvimento do que com a sensibilidade aos
níveis da assimetria flutuante.

Caatinga, , morfologia foliar, parasitas.

Phoradendron Phthirusa
Mimosa tenuiflora

Phthirusa
Phoradendron

Mimosa tenuiflora
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A ASSIMETRIA FLUTUANTE, pequenos desvios aleatórios e
não direcionais de uma característica morfológica
bilateralmente simétrica (Palmer & Strobeck, 1986; Diaz

, 2004; Cornelissen & Stiling, 2005), tem sido
utilizada como um dos meios de se quantificar a
instabilidade do desenvolvimento das plantas (Moller &
Swaddle, 1997; Zvereva , 1997; Cornelissen &
Stiling, 2005). Flutuações assimétricas podem ser
causadas como resposta a fatores ambientais (condições
climáticas, poluição, salinidade etc.), fatores bióticos
(competição, predação, herbivoria etc.) ou fatores
genéticos (mutação, hibridização etc.) (Holdar, 2002),
estando associadas a organismos que se desenvolvem sob
condições de estresse e apresentam maior dificuldade na
regulação do seu desenvolvimento ontogenético.

Entre as relações ecológicas planta-planta, o
parasitismo é o mais comum e está caracterizado como
uma relação negativa, uma vez que somente o parasita se
beneficia na interação causando estresse ao hospedeiro
(Price , 1987). O parasitismo evoluiu em pelo menos
nove grupos de angiospermas, totalizando 278 gêneros e
3.900 espécies adaptados a esse contexto (Nickrent,
2002). O grupo de plantas que possuem o maior número de
espécies parasitas é a ordem Santalales, principalmente,
Santalaceae e Loranthaceae (Barroso , 2002;APG III,
2009). Estas plantas são bastante comuns nos
ecossistemas brasileiros e popularmente conhecidas como
ervas-de-passarinho, pois em geral são dispersas por aves
(Cazetta & Galletti, 2003).

As plantas parasitas crescem nos ramos dos
hospedeiros, estabelecendo conexão com o xilema ou
floema dependendo parcialmente (hemiparasitas) ou
totalmente (holoparasita) dos recursos ofertados pelo

et al.

et al.

et al.

et al.
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hospedeiro (Leal 2006; Cazetta & Galletti, 2007).
Caracterizam-se por apresentar adaptações a esse modo de
vida, como a modificação do sistema radicular em um
haustório e o desenvolvimento do endófito, que faz parte
do corpo vegetativo de alguns parasitas de plantas no
interior do hospedeiro. Dessa maneira, com o objetivo de
analisar a resposta da planta hospedeira,

(Willd.) Poir. (Fabaceae), ao estresse causado
pelas plantas parasitas, utilizou-se a assimetria flutuante
como índice tendo por premissas que: (1) a assimetria
foliar entre plantas hospedeiras e não hospedeiras de ervas-
de-passarinho é variável, sendo maior nos indivíduos
parasitados; e (2) a assimetria foliar em plantas
hospedeiras de ervas-de-passarinho varia quando
comparado ramos parasitados e não parasitados no mesmo
indivíduo, esperando uma maior assimetria para os
primeiros.

– Aárea de estudo está localizada dentro
dos limites do Campus de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Vale do São Francisco
(UNIVASF), 09º19'56,09”S e 40º33'18,85”W, município
de Petrolina. Está inserida no sertão de Pernambuco a 714
km da capital, área de abrangência da Bacia Hidrográfica
do Submédio São Francisco, Ecorregião da Depressão
Sertaneja Meridional, estando entre as áreas prioritárias à
conservação (BRASIL, 2002). O clima da região é tropical
semi-árido (BSwh'), com temperatura anuais variando de
31,7 °C a 20,8 °C e precipitação média anual de 567 mm.
Os solos são podzólico vermelho-amarelo e a vegetação é
classificada como savana-estépica arborizada (Ta), com

et al.,
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duas estações bem definidas, sendo a estação chuvosa de
novembro a abril (Teixeira & Silva, 1999; Teixeira, 2001).

– A planta hospedeira foi
(Figura 1), conhecida localmente como “jurema-preta”.
Distribui-se do México ao Nordeste brasileiro em áreas
xerofíticas. Esta espécie é decídua, heliófila, pioneira e
um elemento bastante comum na Caatinga. Tem um
grande potencial como planta regeneradora de áreas
degradadas, sendo indicadora de sucessão secundária
progressiva (Maia, 2004; Queiroz, 2009).

–
sp. (Santalaceae; Figura 2) e sp. (Loranthaceae;
Figura 3) são classificadas como hemiparasitas, pois
dependem parcialmente dos recursos ofertados por seu
hospedeiro (Begon , 1996). sp. é dióica e
apresenta haustórios (Figura 4) de um mesmo indivíduo
estabelecidos em várias porções do hospedeiro, podendo
até parasitar outras parasitas quando associadas. Por sua
vez, sp. é monóica apresenta um único
haustório (Figura 5) basal e parasita somente o hospedeiro
lenhoso.

– Foram selecionados 24 indivíduos
adultos de , sendo: oito não parasitados
(controle); oito parasitados exclusivamente por

sp.; e oito parasitados somente por
sp. De cada indivíduo, foram coletadas nove

folhas para mensurar os níveis de assimetria foliar na
planta hospedeira, sendo que nos indivíduos parasitados
as folhas foram coletadas próximo à inserção da planta
parasita, desconsiderando a sua posição (anterior ou

HOSPEDEIRO

PARASITAS (ERVAS-DE-PASSARINHO)

COLETA DOS DADOS

M. tenuiflora

Phoradendron
Phthirusa

et al. Phthirusa

Phoradendron

M. tenuiflora

Phoradendron
Phthirusa
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Figura 1: Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (Fabaceae).

Figura 2: Phoradendron sp. (Santalaceae).

Figura 3: Phthirusa sp. (Loranthaceae).
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Figura 4: Estrutura haustorial em sp (Santalaceae).Phoradendron

Figura 5: Estrutura haustorial em sp (Loranthaceae).Phthirusa
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posterior) no ramo. Buscando testar um possível efeito
sistêmico do parasitismo sobre o hospedeiro, o mesmo
procedimento dos ramos parasitados foi realizado em
ramos não parasitados num mesmo indivíduo de

.
O material botânico coletado foi tratado sobre as

normas usuais de coleta e herborização botânica (Fidalgo
& Bononi, 1989) e incorporado ao acervo do Herbário do
Vale do São Francisco (HVASF). As espécies aqui
tratadas seguem o sistemaAPG III (2009) para as famílias
e foram identificadas utilizando-se literatura
especializada (Barroso , 2002; Queiroz, 2009).

– Para medir a assimetria foliar em
, foi utilizado o Índice de Assimetria Foliar (IA

= L – L / C ), onde C é comprimeto médio das
folhas por indivíduo, L e L é o tamanho do lado
esquerdo e direito da folha respectivamente. Utilizando o
programa , mediu-se três comprimentos:
nervura do primeiro folíolo do lado esquerdo e direito de
cada folha como também da nervura mediana – de forma
análoga à metodologia convencional que se utiliza da
primeira nervura para a folha simples por esta ser uma
espécie com folha composta (ver Cornelissen & Stiling,
2005, 2011).
Buscando testar se a assimetria foliar do hospedeiro varia
com a presença de parasitas, foi realizado um teste de
Kruskal-Wallis para cada espécie de parasita utilizando
ramos parasitados, ramos não parasitados e plantas não
parasitadas como categorias.As análises foram realizadas
no programa 10.0 e os gráficos foram
construídos com 10.0.

M.
tenuiflora

et al.

M.
tenuiflora

ImageTool

SigmaStat
SigmaPlot

ANÁLISE DOS DADOS

Esq Dir médio médio

Esq Dir
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RESULTADOS

O Í N D I C E D E A S S I M E T R I A F O L I A R ( I A ) N Ã O D I F E R I U

SIGNIFICATIVAMENTE ENTRE FOLHAS de não
parasitadas (controle) e ramos parasitados e não
parasitados por sp. (U = 0,555; n = 72; P =
0,758; Figura 6). Contudo, considerando as plantas
parasitadas por sp., foram encontradas
diferenças significativas no índice de assimetria foliar
entre os ramos parasitados e a planta não parasitada (U =
6,176; n = 72; P= 0,046; Figura 7).

M. tenuiflora

Phthirusa

Phoradendron

Figura 6: Índice de assimetria das folhas de (Willd.)
Poir. (Fabaceae) de ramos parasitados e não parasitados por
sp. (Loranthaceae) em uma área de Caatinga, Petrolina, Pernambuco.
RNP: ramos não parasitados; RP: ramos parasitados; PNP: plantas não
parasitadas.

Mimosa tenuiflora
Phthirusa
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Figura 7: Índice de assimetria das folhas de (Willd.)
Poir. (Fabaceae) de ramos parasitados e não parasitados por

sp. (Santalaceae) em uma área de Caatinga, Petrolina,
Pernambuco. RNP: ramos não parasitados; RP: ramos parasitados; PNP:
plantas não parasitadas.

Mimosa tenuiflora

Phoradendron

DISCUSSÃO

A VARIAÇÃO NAS TAXAS DE ASSIMETRIA FOLIAR DAS

HOSPEDEIRAS entre os indivíduos não parasitados e os
ramos parasitados por sp. apresentou
valores significativos. Morfologicamente, o tamanho do
haustório (mais espessado em sp.),
relacionado ao intumescimento dos ramos, ampliaria os
níveis de estresse e, consequentemente, a assimetria
foliar.

Phoradendron

Phoradendron
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O estabelecimento dos haustórios nas plantas
hospedeiras inicia processos de hiperplasia e hipertrofia
de tecidos vegetativos do hospedeiro causando
intumescimento na base dos ramos (Fernandes &
Carneiro, 2009). Logo, plantas parasitas com haustório
de maior espessamento ampliariam os níveis de estresse,
por conseguinte a assimetria foliar, que as sem este
caráter, como sp. Além disso, existem outros
fatores de natureza biológica que poderiam estar atuando
como amplificadores do nível de estresse no hospedeiro,
como o porte do parasita e a susceptibilidade à herbivoria.
Observou-se que o adensamento das touceiras de

sp. poderia estar influenciando a relação,
pois o alto grau de atrofia das folhas era perceptível
quando comparado com as hospedeiras afetadas por

sp., com menor porte, porém mais numerosas.
Sob esta informação, pode-se associar que um maior
número de indivíduos não necessariamente está
relacionado a um maior estresse sobre o hospedeiro e que
isto é muito variável conforme a espécie.

Coelho (2011) estudando o efeito da parasita
(Mart.) Mart. (=

(Hoffmanns.) Blume) sobre
(Mart.) J.B.Gillet obteve que

o número de folhas da parasita estava diretamente
associada aos maiores níveis de assimetria foliar. Ainda
esta afetava negativamente no vigor da planta hospedeira
e que associado a esse efeito levaria a uma diminuição da
superfície foliar, logo a uma redução do potencial
fotossintético da mesma.

Outro efeito que pode ser agregado como resultado
de uma menor simetria é a susceptibilidade de folhas

Phthirusa

in loco
Phoradendron

Phthirusa

et al.
Psittacanthus bicalyculatus
Psittacanthus cordatus
Commiphora leptophloeos
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assimétricas à herbivoria. Para Lempa (2000), as
folhas com maior assimetria flutuante são mais
vulneráveis ao ataque de herbívoros e esta relação
envolve a alta qualidade nutricional de folhas
assimétricas quando comparadas com as simétricas.

O pressuposto que a condição de estresse
(parasitismo) pudesse elevar os níveis da assimetria
flutuante e que a redução de tamanho foliar fosse
inversamente proporcional aos valores do índice de
assimetria (Cornelissen & Stiling, 2005), não foram
corroborados no tratamento com sp..
Tampouco, a hipótese sobre efeito sistêmico das parasitas
sobre a hospedeira foi corroborada. A não confirmação
das premissas acima acerca da instabilidade ontogenética
em e seu efeito sistêmico deve estar mais
intimamente relacionada às respostas, com distintas
naturezas e intensidades, dos fatores genômicos e/ou
ambientais (Parsons, 1992; Scheiner, 1993; Markow,
1995). Excluindo-se os fatores genômicos, ainda pouco
compreendidos (Markow, 1995), como a variabilidade
genética intrapopulacional do hospedeiro, e adentrando-
se na história natural de é provável que as
variações no tamanho foliar no tratamento com

sp. e a hipótese sobre efeito sistêmico de
ambas parasitas, esteja mais relacionada aos fatores
ambientais que ao estresse de natureza biótica.

por habitar ambientes semiáridos
apresenta respostas plásticas fenotípicas no caráter foliar
por estar constantemente submetida a distintas limitações
ambientais. Na Caatinga este tipo de interferências é
constante, tais como o déficit hídrico, as altas
temperaturas e taxas de radiação (Prado, 2003; Faleiro &

et al.
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Schiavini, 2009; Mariano , 2009).
Como as espécies pioneiras são mais tolerantes às

condições de estresse fisiológico (Lüttge, 2008), é
provável que o potencial plástico das folhas em

atue diretamente nesta tolerância, amenizando
as condições de estresse dos fatores ambientais
(temperatura, radiação e disponibilidade hídrica) e
permitindo uma estabilização no desenvolvimento da
planta. Consequentemente, organismos com menor
plasticidade foliar seriam mais susceptíveis a apresentar
maiores índices de assimetria face às adversidades do
meio. Assim, estudos mais aprofundados devem ser
realizados para associar um maior volume de influências
à assimetria flutuante, tentar compreender as complexas
relações de estresse na Caatinga e a história natural de
seus elementos.
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INFLUÊNCIA DA COMPLEXIDADE
ESTRUTURAL DO AMBIENTE SOBRE AS

FORMIGAS VISITANTES DE
(VELL.) BRENAN VAR. (GRISEB.)

ALTSCHUL (FABACEAE)

Anadenanthera
colubrina cebil

Vanessa Gabrielle Nóbrega Gomes¹,
Elivania Conceição Barral¹,

Rodrigo Leonel Lozano Orihuela²,
Samuel Cardozo Ribeiro³.

RESUMO –

PALAVRAS CHAVE:

Variáveis ambientais estruturais são determinantes da riqueza de
espécies de formigas. Este trabalho teve como objetivo amostrar parâmetros de
complexidade da vegetação de duas áreas de Caatinga localizadas a diferentes
distâncias de uma estrada (10 e 500 m, respectivamente) e relacioná-los com a
riqueza e composição de espécies de formigas visitantes dos nectários
extraflorais de plântulas de (Vell.) Brenan var.
(Griseb.) Altschul (Fabaceae). Medidas de biomassa da serapilheira, densidade
de plantas lenhosas a 50 e 100 cm do solo, cobertura vegetal do solo e abertura do
estrato arbóreo foram mensuradas para as duas áreas.Acomunidade de formigas
visitantes de var. foi identificada através de um censo rápido
(1 min) e do monitoramento do ataque a cupins utilizados como herbívoros
simulados (15 min).Apenas a densidade de espécies lenhosas a 50 cm do solo foi
significativamente diferente entre os dois ambientes. A abertura do estrato
arbóreo explicou a riqueza de formigas visitantes de var. , a
qual foi baixa (1-3 espécies) e sem diferença significativa entre as duas áreas.
Contudo, foram observadas diferenças significativas na composição de espécies
das duas áreas. Os resultados indicam pouca diferença entre a complexidade
estrutural das duas áreas estudadas, porém, suficiente para provocar diferença na
composição de espécies que visitam os nectários extraflorais. Essas diferenças
na composição de espécies de formigas podem gerar diferentes graus de
proteção às plantas.

angico, Caatinga, complexidade da vegetação, interação
planta-formiga, nectários extraflorais, perturbação.
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A COMUNIDADE VEGETAL DETERMINA A ESTRUTURA

FÍSICA DO AMBIENTE, apresentando influência sobre a
distribuição e interação de espécies animais (Lawton,
1983; Tews , 2004; mas veja Tews , 2004 para
resultados opostos). Para a comunidade de formigas, essa
relação positiva entre a riqueza de espécies e a
complexidade estrutural dos ambientes tem sido
reportada em muitos estudos, sejam eles comparando
áreas com diferentes estágios sucessionais (Leal &
Lopes, 1992; Leal , 1993), tipos de vegetação (Leal,
2002), unidades de paisagem (Leal, 2003), altitude
(Jeanne, 1979) e latitude (Benson & Harada, 1988). Isso
ocorre porque habitats mais heterogêneos disponibilizam
maior variedade de sítios para nidificação, alimentos,
microclimas e interações interespecíficas (competição,
predação e mutualismo) para as formigas se
estabelecerem do que habitats menos complexos (Benson
& Harada, 1988; Hölldobler & Wilson, 1990; Reyes-
Lopes ., 2003). Dessa forma, há uma diminuição da
sobreposição de nichos entre as espécies e,
consequentemente, redução da competição entre elas
(Benson & Harada, 1988; Hölldobler & Wilson, 1990).

O objetivo deste estudo foi comparar parâmetros
de complexidade da vegetação ( , biomassa da
serapilheira, densidade de plantas lenhosas a 50 e 100 cm
do solo, cobertura vegetal do solo e abertura do estrato
arbóreo da vegetação) de duas áreas de Caatinga
localizadas a diferentes distâncias de uma estrada (10 e
500 m, respectivamente) e relacioná-los à riqueza e
composição de espécies de formigas visitantes dos
nectários extraflorais de plântulas de

(Vell.) Brenan var. (Griseb.) Altschul

et al. et al.

et al.

et al

i.e.

Anadenanthera
colubrina cebil
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(Fabaceae). A expectativa é que a área mais próxima à
estrada apresente menor complexidade estrutural da
vegetação, menor riqueza de espécies de formigas e
diferente composição de espécies em relação à área mais
distante.

O estudo foi realizado no Campus de
Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do
São Francisco (UNIVASF), em Petrolina, Pernambuco.
O clima da região é Semiárido, com duas estações bem
definidas: a seca de maio a outubro e a chuvosa de
novembro a abril, caracterizada por baixos índices
pluviométricos e distribuição irregular das chuvas
(Pereira , 2002). A vegetação é classificada como
Savana-Estépica Arborizada (Ta), com predominância
de Planossolos Nátricos ( IBGE, 2002).

Duas áreas localizadas a diferentes distâncias de uma
estrada que dá acesso ao foram selecionadas para
este estudo. A seleção foi feita com base em estudos
anteriores (veja os capítulos 3 e 5 deste livro), que
identificaram a comunidade de formigas visitantes dos
nectários extraflorais de plântulas de var.

de mesma idade plantadas experimentalmente para
o estudo. Ambas as áreas seguiam por uma trilha estreita
(1-2 m de largura), a primeira delas localizada a apenas
10 m da estrada e a segunda a 500 m.

As variáveis ambientais foram mensuradas em 20
pontos em cada área, os quais distavam 10 m uns dos
outros, onde as plântulas foram transplantadas e a

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

PARÂMETROS DA COMPLEXIDADE DA VEGETAÇÃO

–

–

et al.

sensu
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comunidade de formigas visitantes dos nectários
extraflorais identificada. Os parâmetros avaliados foram:
(a) biomassa da serapilheira, (b) densidade de plantas
lenhosas, (c) cobertura vegetal do solo e (d) abertura do
estrato arbóreo. As medidas de cobertura vegetal do solo
e (d) abertura do estrato arbóreo foram tomadas com um
densiômetro em forma de quadrado de 50 x 50 cm,
traçado com fios de modo a resultar em 50 quadrados
menores (5 x 5 cm). A cobertura do dossel foi mensurada
segurando o densiômetro sobre a uma altura de 2 m e
contando o número de quadrados menores que estavam
com pelo menos 50% coberto por vegetação. A cobertura
vegetal rasteira foi estimada com densiômetro, sendo
projetado a uma altura de pelo menos 1 m do chão,
contando o número de quadrados que estavam pelo
menos 50% cobertos por vegetação herbácea e arbustiva.
A densidade de plantas lenhosas foi medida girando-se
360° uma haste de 1 m, paralelamente ao solo, a uma
altura de 50 cm e de 1 m. A estimativa da densidade de
arbustos foi feita por meio do número de contatos com
caules pela haste de 1 m. A massa da serapilheira foi
mensurada, através do peso da massa seca do material
vegetal com o auxílio de uma balança digital com
precisão de 0,1g.

A riqueza e composição de espécies de formigas foi
estimada por estudos prévios (Almeida , 2012; Novo

, 2012) através de dois métodos. Primeiramente, foi
feito um censo de 1 min em todas as plântulas de .

var. , onde todas as espécies de formigas
visitando os nectários extraflorais foram identificadas.

RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE FORMIGAS -

et al.
et al.

A
columbrina cebil
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Em seguida, um experimento para inferir sobre o papel
das formigas como agentes protetores das plantas contra
herbívoros foi conduzido. Foi colocada uma gota de mel
sobre o ápice de cada indivíduo de var.

para que as formigas iniciassem sua atividade mais
rapidamente sobre as plântulas. Em seguida, um cupim
( sp.) foi colado pelo dorso em uma folha
jovem de var. e monitorado por 15
min. Quando houve ataque dos cupins, a espécie que o
desferia foi identificada. Esse experimento também foi
conduzido para todas as 20 plântulas de
var. de cada área.

A normalidade das variáveis
ambientais foi verificada através do teste Shapiro-Wilk
(Sokal & Rohlf, 1995). Quando estas não apresentaram
uma distribuição normal, foram aplicas as seguintes
transformações: extração do logaritmo natural, para
biomassa de serapilheira e densidade de lenhosas a 50
cm; arcoseno da raiz quadrada, para os dados de
porcentagem de cobertura do solo e abertura do estrato
superior; e extração da raiz quadrada para os dados de
densidade de lenhosas a 1 m. Depois de realizada as
devidas transformações nos dados, foram analisadas as
diferenças das variáveis entre as duas áreas através de um
teste (Sokal & Rohlf, 1995). Além disso, foi realizado
um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico
(NMDS; Clarke & Gorley, 2001), considerando as cinco
variáveis ambientais analisadas nos dois ambientes.

Para identificar o efeito das variáveis
explanatórias (biomassa de serapilheira, abertura do
estrato superior, cobertura do solo, densidade de

A. columbrina
cebil

Nasutitermes
A. columbrina cebil

A. columbrina
cebil

t

ANÁLISE DOS DADOS –
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lenhosas 50 cm e densidade de lenhosas a 1 m) sobre a
riqueza de formigas nos ambientes foi utilizada a análise
de regressão múltipla stepwise (Sokal & Rohlf, 1995).
Em seguida, o teste de Mann-Whitney foi usado para
verificar a diferenças na riqueza de espécies de formigas
entre as áreas (Sokal & Rohlf, 1995) e o Escalonamento
Multidimensional Não-Métrico, para ordenar a
comunidade de formigas baseado em uma matriz de
dissimilaridade de Distância Euclidiana. Por fim, para
verificar se a área explica a composição de espécies da
comunidade de formigas foi usado um teste deANOSIM
(Clarke & Gorley, 2001).

As duas áreas estudadas foram muito similares quanto
aos parâmetros estudados e apenas a densidade de
plantas lenhosas a 0,5 m foi significativamente diferente
(Tabela 1). No modelo resultante da análise de regressão
múltipla, a riqueza de formigas pode ser explicada
apenas pela abertura do estrato arbóreo, sendo que as
demais variáveis não contribuíram de forma
significativa ao modelo (R = 0, 132; N = 40; P= 0, 021).

Não foi encontrada diferença significativa na
riqueza de espécies de formigas entre as duas áreas (U=
0, 7550; N= 40; P= 0, 2251). Entretanto, o teste de
ANOSIM apontou diferenças na composição de espécies
de formigas entre os dois ambientes (R global 0, 001; P =
0,001, Figura 1).

RESULTADOS

2
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Tabela 1. Parâmetros de estrutura da vegetação mensurados nas
áreas de Caatinga estudadas, no Campus de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina,
Pernambuco. As seguintes transformações foram utilizadas para
alcançar a normalidade das variáveis para o teste t: (a) logaritmo
natural; (b) arcoseno da raiz quadrada e (c) raiz quadrada.

Figura 1. Ordenação das parcelas (NMDS) considerando a
composição de espécies de formigas que visitaram plântulas de

(Vell.) Brenan var. (Griseb.)
Altschul (Fabaceae).nos dois ambientes estudados, no município
de Petrolina, Pernambuco

Anadenanthera colubrina cebil
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DISCUSSÃO

OS DADOS REVELARAM QUE AS ÁREAS ESTUDADAS SÃO

MUITO SEMELHANTES QUANTO AOS PARÂMETROS DE

COMPLEXIDADE AVALIADOS. Apenas a densidade da
vegetação a 50 cm do solo foi diferente entre as áreas. Isso
ocor reu , p rovave lmen te , dev ido a grande
heterogeneidade nas variáveis. Por exemplo, apenas para
uma dessas variáveis descritas ( , densidade a 50 cm do
solo), a variância foi maior entre os grupos do que dentro
do grupo. Essa grande variação da vegetação da Caatinga
é frequentemente descrita na literatura e comumente
atribuída às manchas de solo, pois, como é bem
conhecido, a Caatinga está estabelecida sobre um
mosaico edáfico muito diversificado. Essa diversidade de
solos proporciona áreas com diferentes propriedades
físicas e químicas que são muito importantes na
determinação das espécies que se estabelecem, sendo
frequentemente relatada como determinante na estrutura
da vegetação (Silva ., 2003; Rodal, 1992), afetando
também grupos de animais como as formigas (Leal,
2003).

Embora tenha sido observada uma maior riqueza
de formigas em áreas mais fechadas, a abertura do estrato
arbóreo foi a única variável de complexidade da
vegetação que explicou a riqueza de formigas. Esse
resultado é surpreendente, pois é bastante frequente a
observação de que densidade da vegetação e espessura ou
biomassa da serapilheira apresentam relações positivas
com a riqueza de formigas (Leal, 2003; Corrêa ,
2006). Uma densa camada de vegetação aumenta a
espessura da serapilheira e a quantidade de galhos caídos

i.e.

et al

et al.
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no solo, aumentando o número de habitats disponíveis
para as formigas nidificarem e a abundância de
artrópodes de solo, principais presas das formigas
(Hölldobler & Wilson, 1990; Leal, 2003). Além disso, o
clima quente da Caatinga pode exercer um efeito
importante na determinação da riqueza de espécies,
provavelmente nas áreas onde a abertura do dossel é
maior e, consequentemente, a área é mais iluminada.
Nessas áreas, é esperada uma menor quantidade de
espécies de formigas que tolerem esta condição, o que
diminui a riqueza de espécies e corrobora os resultados
observados no presente estudo.

A pequena diferença na complexidade da
vegetação das áreas foi provavelmente a razão da
similaridade das formigas observadas nas duas áreas
estudadas. Além disso, o número de espécies atraídas
para as plântulas foi pequeno e pouco variável (1-3
espécies; a maioria com apenas uma espécie),
provavelmente porque a quantidade de recurso para as
formigas ainda é pequena. Contudo, foi observada uma
diferença significativa na composição de espécies. Com
uma comunidade diferente de formigas visitantes dos
nectários extraflorais, é possível que as plântulas das duas
áreas recebam diferentes graus de proteção contra
herbívoros. De fato, os dois grupos que trabalharam com
esse sistema nos estudos prévios verificaram valores de
ataque aos cupins mais altos na área mais distante da
estrada. Contudo, a diferença no total de ataques não foi
significativa. Assim, a comunidade de formigas da área
mais fechada pode estar atuando de forma mais efetiva na
proteção das plântulas. Estudos mais prolongados são
necessários para verificar os efeitos da proximidade de

124



estradas sobre as variáveis estruturais do ambiente e
sobre as interações planta-formiga na Caatinga.

Inara Roberta Leal pela
orientação, oportunidade e incentivo e a Marcos Vinicius
Meiado pela co-orientação. Ao Centro de Referência
para Recuperação de Áreas Degradadas da Universidade
Federal do Vale do São Francisco pela infraestrutura e
apoio logístico. Aos integrantes dos grupos 2 e 3 por
fornecer os dados sobre a comunidade de formigas
visitantes dos nectários extraflorais do angico. Aos
colegas de Curso de Campo de Ecologia e Conservação
da Caatinga de 2011 pela convivência e produtivas
discussões.
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TESTE DE PREFERÊNCIA DE ELAIOSSOMOS
EM ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE L.

(EUPHORBIACEAE) POR DIPLÓPODAS
Jatropha

Shirlei Mestre Ferreira ,
Ana Carolina Galindo da Costa ,
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Rosemary da Silva Sousa ,
Ulysses Madureira Maia .
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RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Elaiossomos são apêndices compostos por substâncias lipídicas presentes nas
sementes de algumas plantas, que atraem animais dispersores. A partir do fato de que
diplópodas se alimentam de elaiossomos das sementes de , este estudo
teve como objetivo avaliar se estes diplópodas discriminam sementes de espécies
simpátricas de e caso discriminem, se apresentam preferência por alguma delas.
Foram realizados dois experimentos para testar a discriminação entre espécies e a
preferência: no primeiro, sementes de , var. 1, var.
2 foram expostas em uma arena aos diplópodas (n = 44). No segundo experimento,
sementes da espécie menos escolhida pelos diplopodas no primeiro experimento, tiveram
seus elaiossomos retirados e foram expostas aos diplópodas (n = 18) nas seguintes
situações: impregnadas com extrato das espécies com maior escolha pelos diplópodas
(um extrato para cada espécie) e sem extrato.Além disso, uma pedra foi disposta em cada
arena como controle para ausência de reconhecimento das sementes por parte dos
diplópodas. Considerou-se como critério para escolha em ambos os experimentos o
tempo de permanência e o ataque ao elaiossomo pelo diplópoda. A maioria (88,6%) dos
diplópodas preferiu os elaiossomos das sementes de e de
var.1. Observou-se também, no segundo experimento, que quando as sementes de

var. 2 foram imersas nos extratos, a maioria dos diplópodas (66,7%) escolheu
as que continham extrato de Esta preferência dos diplópodas por
pode estar relacionada à composição química do elaiossomo. Não houve registro de
manipulação das pedras em ambos os experimentos. Os diplópodas não foram
considerados dispersores visto que apenas se alimentaram do elaiossomo no local em que
encontraram a semente. Porém, a partir deste comportamento especula-se que os
diplópodas, ao removerem o elaiossomo, que se constitui também uma proteção física,
possam estar auxiliando na germinação destas sementes, desempenhando importante
papel ecológico para o recrutamento de plântulas de .

diplópodas, , , sementes.

Jatropha mutabilis

Jatropha

J. mutabilis J. mollissima J. mollissima

Jatropha mutabilis J. mollissima
J.

mollissima
J. mutabilis J. mutabilis

Jatropha
Jatropha mollissima Jatropha mutabilis

Relatório do Projeto Orientado 3 do Grupo 2 – 06/04/2011
Orientador: Geraldo Wilson Fernandes

Monitor: Marcondes Albuquerque de Oliveira
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3
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ELAIOSSOMOS SÃO APÊNDICES LIPÍDICOS PRESENTES NAS

SEMENTES DE ALGUMAS PLANTAS (Sernander, 1906).
Sementes com elaiossomos são, em geral, atrativas às
formigas que atuam como agentes dispersores ao levarem
tais sementes aos seus ninhos (Leal, 2003; Souza, 2008).
Espécies que possuem elaiossomos com maior teor
lipídico apresentam maior frequência total de interação
formigas-diásporos e maior taxa de remoção por formigas
que prestam um melhor serviço de dispersão e maiores
distâncias de remoção dos diásporos (Souza, 2008).

Euphorbiaceae, a segunda família mais
representativa em número de espécies na Caatinga, está
distribuída em trópicos e subtrópicos (Santos , 2005)
e apresenta espécies com elaiossomos nas sementes (Leal,
2003). O gênero L. ocorre em vários locais do
Brasil (Beltrão, 2005), sendo composto por arbustos de
frutos secos esquizocárpicos, com três cocas globosas e
deiscência explosiva (Neves & Viana, 2008), cujas
sementes são caracterizadas pela presença de elaiossomos
(Leal, 2003).

Diplópodas alimentam-se em geral de folhas
mortas, entretanto, as sementes são consideradas um
pequeno, mas regular item na sua dieta (Koprdová ,
2010). Além disso, podem atuar como pragas em diversas
plantações, apresentando grande importância
fitossanitária (Ruppert & Barnes, 1996; Garcia &
Campos, 2001). Tais herbívoros foram observados por
G.W. Fernandes (comunicação pessoal) consumindo
elaiossomos de (Pohl) Baill. em uma
área do semiárido pernambucano de ampla ocorrência de

e (Pohl) Baill.,
espécies simpátricas e endêmicas da Caatinga, com ampla

et al.

Jatropha

et al.

Jatropha mutabilis

Jatropha mutabilis Jatropha mollissima

131



distribuição no semiárido nordestino (Gallindo, 1985).
Observações casuais indicaram que os diplópodas se
alimentavam apenas de elaiossomos presentes em
sementes de , embora tenham sido vistos
alguns indivíduos sobre a outra espécie congenérica.

Estudos sobre dispersão e predação de sementes
são relevantes para o entendimento do sucesso
reprodutivo das espécies vegetais, além disso, há uma
escassez de informações acerca de plantas da Caatinga, a
despeito da importância biológica deste ecossistema.
Face ao exposto, este trabalho se propôs a responder à
seguinte questão: apesar da ampla semelhança
morfológica entre as sementes de . e

, espécies de ampla ocorrência no local de
estudo, diplópodas apresentam preferência alimentar por
sementes de . , em detrimento de

?

da Universidade Federal do Vale do
São Francisco (UNIVASF), área de Caatinga no
município de Petrolina, sertão de Pernambuco (09º19'S,
40º32'W). No local predomina uma vegetação arbustivo-
arbórea, de Caatinga hiperxerófita (CPRM, 2005)
caracterizada fisionomicamente por savana estépica,
havendo ocorrência de solos do tipo planossolos nátricos
órticos arênicos, que apresentam um histórico de
deteriorização e uso agrícola (Ramos, 2004). O clima da
região é do tipo Tropical Semiárido, com chuvas de
verão. O período chuvoso se inicia em novembro com
término em abril e a precipitação média anual é de 431,8

J. mutabilis

J mutabilis J.
mollissima

J mutabillis J.
mollissima

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO – O estudo foi conduzido no Campus
de Ciências Agrárias
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COLETA DOS DADOS – Na área de estudo, ocorrem várias
espécies de Euphorbiaceae em simpatria, incluindo duas
espécies de ( e ). Devido
à morfologia semelhante entre as espécies de
ocorrentes na área de estudo, a espécie e duas
variedades de foram selecionadas para o
teste de preferência. Foram realizados dois testes
consecutivos: teste de preferência diferencial e teste do
efeito do extrato de elaiossomos.

Teste de preferência diferencial de elaiossomos:
Foram coletados, aleatoriamente, diplópodas no local de
ocorrência das espécies e das duas
variedades de para a realização dos
experimentos

Jatropha J. molissima J. mutabilis
Jatropha

J. mutabilis
J. mollissima

Jatropha mutabilis
J. mollissima

de preferência diferencial de elaiossomos.
Frutos (apresentando de período fenológico comum)
destas espécies foram coletados manualmente de forma
aleatória no campo e levados a uma estufa com
temperatura de aproximadamente 65ºC por 40 minutos,
facilitando a deiscência dos frutos para a retirada das
sementes. Na preparação do experimento, arenas
quadriculares com dimensões aproximadas de 50x30 cm
foram arranjadas, contendo substrato arenoso do local de
coleta dos diplópodas, nas quais em cada vértice foram
dispostas, equidistante e aleatoriamente: uma semente de

, uma semente de var. 1, uma
semente de var. 2. Além disso, uma pedra
com cerca de 10 mm de diâmetro, diferenciada do
substrato, foi disposta em cada arena como controle (caso
manipulada, representaria ausência de reconhecimento
das sementes pelo diplópoda). Os diplópodas (n = 44)
foram inseridos no centro da arena e observados quanto à
escolha do recurso disponível. Cada repetição do

J. mutabilis J. mollissima
J. mollissima
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experimento teve duração máxima de 5 minutos, sendo a
preferência por um dos itens oferecidos registrada apenas
se ocorresse manipulação por 60 segundos.

Teste do efeito do extrato de elaiossomos:
Posteriormente, as sementes da espécie/variedade com
maior número de escolhas pelos diplópodas no
experimento anterior tiveram seus elaiossomos
removidos para a preparação de um extrato líquido. Após
remoção, os elaiossomos de cada espécie/variedade
foram macerados separadamente em béqueres contendo
álcool absoluto, permanecendo imersos por
aproximadamente 30 minutos. Uma parte das sementes
da espécie/variedade com maior rejeição pelos
diplópodas teve seus elaiossomos extraídos e foi imersa
nesses extratos das espécies ou variedades com maior
aceite e a outra parte também teve os elaiossomos
extraídos, mas não foi exposta ao extrato. As sementes
foram inseridas novamente nas arenas de forma aleatória
e expostas aos diplópodas (n = 18), nas seguintes
situações: impregnadas com um dos extratos da
espécie/variedade com maior escolha (um extrato de cada
espécie selecionada pelos diplópodas) e sem extrato,
havendo uma semente representante de cada situação e
uma pedra de tamanho de aproximadamente 10 mm de
diâmetro, diferenciada do substrato (controle). O tempo
do deslocamento do diplópoda até a semente a partir da
sua introdução na arena foi contabilizado em ambos os
experimentos a fim de se medir a velocidade com que
cada diplópoda escolheu o recurso de sua preferência,
caso houvesse escolha. Foi considerada a duração
máxima de 5 minutos para cada repetição deste
experimento e a preferência por um dos itens oferecidos
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foi registrada apenas nas situações em que ocorreu
manipulação do diplópoda no item por um período
mínimo 60 segundos.

– Os resultados obtidos nos testes de
preferência dos diplópodas pelos elaiossomos, em ambos
os experimentos de arena foram analisados com o teste
Qui-quadrado. O tempo de deslocamento dos diplópodas
para as sementes escolhidas foi analisado com o teste de
Kruskal-Wallis. Todas as análises foram realizadas no
programa Biostat 5.0 (Ayres ., 2007).

– Nos experimentos realizados, no
momento em que os diplópodas escolhiam as sementes,
estas eram agarradas pelas pernas locomotoras mais
anteriores e levadas à boca pelos diplópodas. Em seguida,
os diplópodas destacavam os elaiossomos das sementes
apreendidas e consumiam-nos (Figura 1).

– Houve diferenciação na escolha das
sementes de

ópodas escolheram
elaiossomos de sementes de , enquanto
43,2% (n = 19) escolheram de var.1 e,
finalmente, 11,4% (n = 5) escolheram de
var. 2. Contudo, o tempo de deslocamento dos diplópodas
para a semente escolhida não foi significativamente
diferente entre as espécies (H = 0,629; GL = 2; p = 0,730)
(Figura 3). Não houve registro de manipulação das pedras
pelos diplópodas nos experimentos.

ANÁLISE DE DADOS

MODO DE ATAQUE AOS ELAIOSSOMOS PELOS

DIPLÓPODAS

TE S T E D E P RE F E R Ê N C I A D I F E RE N C I A L D E

ELAIOSSOMOS

RESULTADOS

et al

Jatropha

Jatropha mutabilis
J. mollissima

J. mollissima

(χ² = 17,990, GL = 3, p < 0,050)
(Figura 2). 45,4% (n = 20) dos dipl
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TESTE DO EFEITO DO EXTRATO DE ELAIOSSOMOS – No
segundo experimento, observou-se que 66,7% (n = 12)
dos diplópodas escolheram as sementes de
var.2 com extrato de , enquanto 33,3% dos
diplópodas (n = 6) escolheram sementes com extrato de

var. 1 ( ² = 12,620; GL = 3; p < 0,05) (Figura
4). Além disso, o tempo de deslocamento até as sementes
também diferiu significativamente (H = 30,713; GL= 3; p
< 0,005) (Figura 5). Não houve registro de manipulação
das pedras pelos diplópodas neste experimento.

J. mollissima
J. mutabilis

J.
mollissima χ

Figura 1. (A) Comportamento do diplópoda ao escolher a semente.
(B) Sementes de (Pohl) Baill. (Euphorbiaceae)
antes de ser consumida (esquerda) e após ser consumida pelo
diplópoda (direita).

Jatropha mutabilis
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Figura 2. Escolha das sementes de espécies simpátricas de
L. (Euphorbiaceae) pelos diplópodas em uma área de

Caatinga, Petrolina, PE.
Jatropha
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Figura 3. Tempo (segundos) levado pelos diplópodas para
alcançar a semente simpátricas de L. (Euphorbiaceae)
escolhida em uma área de Caatinga, Petrolina, PE

Jatropha



Figura 4. Escolha das sementes de (Pohl) Baill.
var. 2 (Euphorbiaceae) em diferentes condições: A – com extrato de

(Pohl) Baill., B – com extrato de
(Pohl) Baill. var. 1, C – sem extrato e sem elaiossomo e D –

pedra (controle) em uma área de Caatinga, Petrolina, PE.

Jatropha mollissima

Jatropha mutabilis Jatropha
mollissima
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Figura 5. Tempo (segundos) levado pelos diplópodas para alcançar as
sementes de (Pohl) Baill. var. 2 (Euphorbiaceae) em
diferentes condições:A– com extrato de (Pohl) Baill.,
B – com extrato de (Pohl) Baill. var. 1, C – sem
extrato e sem elaiossomo e D – pedra (controle), em uma área de
Caatinga, Petrolina, PE.

Jatropha mollissima
Jatropha mutabilis

Jatropha mollissima



DISCUSSÃO

APESAR DAS SEMENTES DE ,
VAR. 1 E VAR. 2

J. MUTABILIS J. MOLLISSIMA

J. MOLLISSIMA apresentarem pouca
diferença morfológica, o maior número de escolhas dos
diplópodas pelos elaiossomos de e

var. 1 pode estar relacionada com a
composição química destes. Segundo Barroso .
(1999), os frutos das Euphorbiaceae apresentam diversas
características morfológicas relacionadas entre si e
provavelmente se originaram de um ancestral comum.
Souza (2008) encontrou diferenças na composição
lipídica dos elaiossomos de cinco espécies pertencentes à
família Euphorbiaceae, em que elaiossomos que
apresentavam maior teor de lipídios e riqueza de ácidos
graxos atrairiam mais animais. Todavia, ainda não se
conhece a composição química destes elaiossomos.

A diferença significativa no tempo de
deslocamento dos diplópodas no segundo experimento
pode estar relacionada à presença do extrato de
elaiossomos de nas sementes, repetindo-se
os resultados obtidos no primeiro experimento, em que
houve maior quantidade de escolhas pelas sementes de

pelos diplópodas, ainda que não tenha diferido
significativamente. A presença de extrato de
aumentaria a atração dos diplópodas pelos respectivos
elaiossomos, de forma que eles alcançassem de forma
mais rápida a semente de sua preferência, .

Os elaiossomos promovem a indução de
dormência das sementes em algumas Euphorbiaceae
(Lisci , 1996). A retirada dos elaiossomos das
sementes pelos diplópodas pode estar relacionada a um

J. mutabilis J.
mollissima

et al

J. mutabilis

J.
mutabilis

J. mutabilis

J. mutabilis

et al.
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processo de facilitação na germinação das sementes,
como ocorre em sementes cujos elaiossomos são
consumidos por formigas (Leal, 2003). Desta forma, os
diplópodas apresentam potencial importância ecológica
para o recrutamento de plântulas destas espécies.
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OCUPAÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES
ORNITOCÓRICAS E ANEMOCÓRICAS EM

C (MART.) J.B.GILLETT
(BURSERACEAE)

ommiphora leptophloeos

Fabrício Francisco Santos da Silva ,
Camila Maia-Silva ,

Earl Celestino de Oliveira Chagas ,
Natan Messias de Almeida

1

2

3

4

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

As síndromes de dispersão podem ser divididas em agentes abióticos
(vento, água, pressão) e bióticos (animais) e, de acordo com a síndrome
apresentada por uma espécie vegetal, pode-se inferir sobre seu estabelecimento
em uma escala espacial. Este trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição
espacial de espécies ornitocóricas e zoocóricas ao longo da copa de árvores de

(Mart.) J.B.Gillett (Burseraceae). O estudo foi
desenvolvido no Campus de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale
do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco.

A ausência da
correlação entre comprimento da copa e número de indivíduos e espécies parece
estar relacionada à forma irregular das copas dos indivíduos analisados, podendo
não representar a projeção real da cobertura da copa.

dispersão de sementes, epífitismo, parasitismo.

Commiphora leptophloeos

Foram utilizados 18 indivíduos de
, nos quais foram observadas a riqueza e abundância de espécies

associadas às suas copas, a síndrome de dispersão e o posicionamento de cada
espécie na copa. Adicionalmente, foram realizadas medições do diâmetro do
fuste e comprimento da copa dessas árvores, com a finalidade de avaliar o
parâmetro de idade. Tanto espécies anemocóricas quanto zoocóricas ocorreram
mais na parte periférica da copa, o que indica que o agente dispersor pode estar
enfrentando alguma barreira para penetrar a copa ou o estabelecimento dos
diásporos pós-dispersão está sendo diferenciando espacialmente.

C. leptophloeos

Relatório do Projeto Orientado 3 do Grupo 3 – 06/04/2011
Orientador: José Alves de Siqueira Filho

Monitora: Fernanda Maria Pereira de Oliveira

1

2

3

4

Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas – UNIVASF
Programa de Pós-Graduação em Entomologia – USP
Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal – UFPE
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O EPIFITÍSMO É DEFINIDO COMO O CRESCIMENTO DE UM

ORGANISMO SOBRE OUTRAS PLANTAS, mas sem parasitá-
las. É o caso de algumas pteridófitas, orquídeas e
bromélias que não tem contato direto com o solo. O
gênero L. (Bromeliaceae) detém de um
grande número de espécies epífitas e, a maioria delas que
também são encontradas em Pernambuco e Alagoas,
possui ampla distribuição geográfica nas Américas,
sendo decorrência da dispersão anemocórica de suas
sementes plumosas. Essas unidades dispersivas obtêm
água da umidade do ar, bem como diretamente da chuva
e obtêm os minerais da poeira e das superfícies das
plantas nas quais se desenvolvem (Raven ,1996;
Siqueira Filho & Leme, 2006). Provavelmente as
restrições hídricas na Caatinga justifiquem a baixa
riqueza e diversidade de espécies para esse grupo de
plantas.

De acordo com a síndrome de dispersão de cada
espécie, pode-se inferir sobre o padrão de
estabelecimento espacial das plantas, visto que a
dispersão é um processo primário em relação à
colonização dos diásporos (Janzen, 1980;Almeida ,
2008). Dessa forma, este trabalho teve como objetivo
avaliar a distribuição espacial de espécies ornitocóricas e
zoocóricas ao longo da copa de árvores adultas de

(Mart.) J.B.Gillett
(Burseraceae). Para isso, foi testada a hipótese de que
espécies ornitocóricas ocorrem preferencialmente na
porção central da copa, enquanto espécies anemocóricas
são mais comuns em porções periféricas. Além disso,
como o total de espécies e indivíduos associados à copa
de é alto, foi testada a hipótese de que

Tillandsia

et al.

et al.

Commiphora leptophloeos

C. leptophloeos
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árvores mais idosas e de copas mais amplas abrigam
maior diversidade de espécies vegetais associadas, como
trepadeiras, epífitas e parasitas.

O estudo foi conduzido no Campus
de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do
São Francisco (UNIVASF), 09º19'56,09”S e
40º33'18,85”W, município de Petrolina, Pernambuco. A
área está inserida no sertão do estado, a 714 km da
capital, área de abrangência da Bacia Hidrográfica do
Submédio São Francisco, Ecorregião da Depressão
Sertaneja Meridional, sendo uma das áreas prioritárias
para a conservação da Caatinga (MMA, 2002). O clima
da região é tropical semiárido (BSwh'), com temperatura
anuais variando de 20,8 a 31,7°C e precipitação média
anual de 567 mm. Os solos são Podzólico Vermelho-
Amarelo e a vegetação é classificada como Savana-
Estépica Arborizada (Ta), com duas estações bem
definidas, sendo a estação chuvosa de novembro a abril
(Teixeira & Silva, 1999; Teixeira, 2001).

é
uma árvore de grande importância ecológica na
Caatinga. Atinge de 3 a 8 m de altura e apresenta troncos
de 40 a 60 cm de diâmetro que serve de abrigo para
animais, como pássaros e abelhas da Caatinga. Frutifica
entre os meses de janeiro e março (Siqueira Filho ,
2009) e é comum observar espécies associadas às suas
copas, como algumas epífitas, parasitas e trepadeiras.

MÉTODOS

–ÁREA DE ESTUDO

Commiphora leptophloeos

et al.

ESPÉCIE HOSPEDEIRA –
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EXPERIMENTOS

ANÁLISE DOS DADOS

–

–

Foram amostrados 18 indivíduos de
Em cada individuo, foram

contabilizadas as espécies de epífitas, trepadeiras e
parasitas que estavam na copa de toda a árvore
hospedeira, sendo caracterizada a síndrome de dispersão
das espécies epífitas e parasitas, bem como observado o
posicionamento dessas plantas na copa da espécie
estudada (posição central e periférica). Além disso,
foram realizadas medições do diâmetro do fuste e
comprimento da copa dessas árvores com a finalidade de
avaliar indiretamente o parâmetro de idade das árvores.

posição central
e periférica

C. leptophloeos.

C. leptophloeos

SigmaStat

O material botânico coletado foi tratado sobre as normas
usuais de coleta e herborização botânica (Fidalgo &
Bononi, 1989) e incorporado ao acervo do Herbário Vale
do São Francisco (HVASF). As espécies aqui tratadas
seguem o sistema APG III (2009) para as famílias e
foram identif icadas uti l izando-se li teratura
especializada.

Para comparar a abundância de
plantas anemocóricas e ornitocóricas na

das copas de foram
utilizados testes de Mann-Whitney. Adicionalmente,
foram feitas correlações Spearman utilizando o número
de espécies e de indivíduos associados à copa como
variáveis respostas e comprimento da copa e diâmetro do
fuste como variável explanatória. As análises foram
realizadas através do programa 10.0.
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RESULTADOS

FORAM ENCONTRADAS TRÊS ESPÉCIES DE PLANTAS

EPÍFITAS ANEMOCÓRICAs, Mart.
Schult. & Schult.f, (L.) L. e

Baker, todas da família
Bromeliaceae; além de uma espécie de parasita
zoocórica, (Hoffmanns.)
G.Don (Loranthaceae), alojadas nas copas de

A abundância de plantas anemocóricas
no exterior da copa foi significativamente maior
quando comparada a abundância no interior da copa (n
= 18; P = 0,040, Figura 1). Para as plantas
ornitocóricas, a abundância também foi maior no
exterior quando comparada ao interior da copa e
apenas um indivíduo estava alojado no interior da copa
(n=18; P = 0, 016, Figura 2).Além das espécies epífitas
e parasitas, foram encontradas também nove espécies
de plantas associadas (lianas e trepadeiras) à

(Tabela 1) Entretanto, não foram
observadas correlações significativas entre a idade de

(Figuras 3 e 4) e o número de espécies
e indivíduos que habitam a sua copa (Figuras 5).

Tillandsia loliacea ex
Tillandsia recurvata

Tillandsia streptocarpa

Psittacanthus cordatus
C.

leptophloeos.

C.
leptophloeos .

C. leptophloeos
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Figura 1. Abundância de plantas anemocóricas,
Mart. Schult. & Schult.f, (L.) L. e

Baker (Bromeliaceae) na das
copas de (Mart.) J.B.Gillett (Burseraceae),
localizadas em áreas de Caatinga do município de Petrolina (PE) (n = 18;
P= 0.040).

Tillandsia loliacea
ex Tillandsia recurvata Tillandsia

streptocarpa
Commiphora leptophloeos

posição central e periférica

Figura 2. Abundância de plantas ornitocóricas,
(Hoffmanns.) G.Don (Loranthaceae) na das
copas de (Mart.) J.B.Gillett (Burseraceae),
localizadas em áreas de Caatinga do município de Petrolina (PE) (n = 18;
P= 0.016).

Psittacanthus cordatus

Commiphora leptophloeos
posição central e periférica
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Figura 3. Comprimento (m) da copa e diâmetro (m) do fuste de
(Mart.) J.B.Gillett (Burseraceae)

localizadas em áreas de Caatinga do município de Petrolina (PE). O
retângulo do corresponde a 50% dos valores centrais da
distribuição das medidas (1º. e 3º. quartis). Para as medidas
correspondentes ao comprimento da copa 50% dos valores foram
distribuídos entre 7,2 e 9,6 m e para as medidas correspondentes ao
diâmetro do fuste 50% dos valores ficaram entre 0,8 e 1,4 m

Commiphora leptophloeos

boxplot

Figura 4. Correlações entre o número de indivíduos de plantas
anemocóricas e ornitocóricas em (Mart.)
J.B.Gillett (Burseraceae) localizadas em áreas de Caatinga do município
de Petrolina (PE) e parâmetros de idade da planta (n = 18; P> 0.05).

Commiphora leptophloeos
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Figura 5: Correlações entre o número de espécies de plantas
anemocóricas e ornitocóricas em (Mart.)
J.B.Gillett (Burseraceae) localizadas em áreas de Caatinga do município
de Petrolina (PE) e parâmetros de idade da planta (n = 18; P> 0.05).

Commiphora leptophloeos

Tabela 1. Espécies de plantas associadas (lianas e trepadeiras)
(Mart.) J.B.Gillett (Burseraceae)

localizadas em áreas de Caatinga do município de Petrolina (PE).
Commiphora leptophloeos
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DISCUSSÃO

AVALIANDO GRUPOS ECOLÓGICOS ANEMOCÓRICOS E

ORNITOCÓRICOS PODE-SE OBSERVAR QUE OS DOIS

GRUPOS APRESENTARAM A MESMA PREFERÊNCIA DE

OCUPAÇÃO DA COPA DE C. LEPTOPHLOEOS. No caso das
anemocóricas, o tipo de dispersão faz com que estas
sementes se estabeleçam na porção externa da copa (Pijl,
1982) que funciona como uma barreira, evitando a
progressão para o interior da copa. Para a ornitocoria, não
haveria um fator limitante, uma vez que o agente dispersor
pode se locomover por toda a região da copa e,
geralmente, aves utilizam a porção interna da copa como
poleiro (Reys , 2005). Entretanto, pode existir outro
tipo de barreira, como a própria presença de muitas
espécies de trepadeiras. Além disso, a ausência de
correlação entre a idade dos indivíduos de
e o número de indivíduos e espécies associadas à sua copa
parece estar relacionado à forma irregular das copas dos
indivíduos analisados, podendo não representar a
projeção real da cobertura da copa.

Alguns autores afirmam que a composição e a
distribuição das espécies são influenciadas pelas
características dos forófitos, através da sua arquitetura,
altura, diâmetro, textura, estabilidade e porosidade do
ritidoma, toxinas presentes e húmus acumulado (Gentry
& Dodson, 1987; Nieder , 2000), ou até mesmo
fendas presentes nos caules podem facilitar o
estabelecimento de espécies, além de aumentar a
disponibilidade de água, possibilitando a germinação
dessas espécies (Kersten & Silva, 2001). Dessa maneira,
deve-se investigar não apenas a chegada de diásporos à

et al.

C. leptophloeos

et al.
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copa das árvores, mas o processo de estabelecimento e
sobrevivência dos mesmos, pois muitas sementes podem
chegar a diversas posições da copa e ter o
estabelecimento dificultado por esses fatores.
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INFLUÊNCIA DO CONTRASTE DE CORES NA
ATRAÇÃO DE FORMIGAS POR SEMENTES DE

CACTACEAE DA CAATINGA

Camila Maia-Silva ,
Shirlei Mestre Ferreira ,

Samuel Cardozo Ribeiro ,
Earl Celestino de Oliveira Chagas .
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2
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2

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

As interações envolvendo formigas e diásporos não mirmecocóricos
são comuns em florestas tropicais e estas são importantes para dispersão desse
tipo de sementes nesses ambientes. Esse estudo teve como objetivo analisar se,
em sementes de Cactaceae, a presença da polpa funicular é importante para que
as espécies de formigas localizem os recursos alimentares disponíveis no solo e
verificar a influência do contraste de cores das sementes no processo de
localização do recurso pelas formigas forrageiras.As interações entre formigas e
sementes de Cactaceae foram examinadas ao longo de um transecto de 400 m em
uma área de Caatinga, no Nordeste do Brasil. Foi observado que as sementes
com polpa funicular foram mais visitadas do que as sementes sem polpa e o
tempo gasto pelas espécies de formigas para encontrar a fonte de alimento foi
menor em sementes com polpa funicular com maior contraste de cores. As
observações indicaram que as sementes são utilizadas como recursos
alimentares na Caatinga e, portanto, além do deslocamento das sementes pelas
formigas, a remoção da polpa funicular pode favorecer a germinação das
sementes dos cactos estudados.

cactos, diásporos não mirmecocóricos, dispersão,
mirmecocoria, polpa funicular.
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A MIRMECOCORIA É UM IMPORTANTE MODO DE

DISPERSÃO DE SEMENTES NA CAATINGA, sendo
particularmente frequente entre as árvores e arbustos da
família Euphorbiaceae (Leal ., 2007). Muitas
espécies desta família produzem diásporos considerados
mirmecocóricos, pois apresentam sementes com
estruturas anexas que servem de atrativo e recurso
alimentar para as formigas (Leal, 2003; Leal , 2007;
Souza, 2010).

Por outro lado, diásporos não mirmecocóricos são
qualquer semente, fruto ou infrutescência que constitua a
unidade de dispersão da planta e que não seja
primariamente adaptado para a dispersão por formigas
(Pizo & Oliveira, 2000). Representantes da família
Cactaceae produzem sementes com polpa funicular de
cores diferentes dispersas primariamente por aves e
mamíferos (Taylor & Zappi, 2004), as quais podem servir
como recurso alimentar para formigas quando estão
presentes no solo da Caatinga (Leal , 2007). Assim,
as interações entre formigas e diásporos não
mirmecocóricos são comuns em florestas tropicais
devido à grande abundância de diásporos que caem das
árvores e de formigas que forrageiam a serapilheira (Pizo
& Oliveira, 2000).

Independente do tipo de diásporo, as formigas são
atraídas por compostos químicos presentes nos recursos
alimentares (Pizo & Oliveira, 2001), porém, estudos
recentes indicam que, além da orientação química, as
formigas também podem ser atraídas por pistas visuais
como, por exemplo, o contrate de cor de sementes. Desta
forma, o presente estudo teve como objetivo analisar se a
presença da polpa funicular é responsável pela
atratividade das sementes disponíveis no solo e verificar

et al

et al.

et al.

161



se o contraste de cores proporcionado pela polpa
funicular das sementes influencia na atração das
formigas, testando as seguintes hipóteses: 1) A presença
da polpa funicular é importante para atrair as formigas. 2)
Aespécie com maior contraste de cor atrai mais formigas.

– O estudo foi desenvolvido em uma
área de Caatinga arbustiva densa, no município de
Salgueiro (S 8°04'01”, W 039°07'11” e 420 m de
altitude), no estado de Pernambuco, Brasil.Avegetação é
basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila com
trechos de Floresta Caducifólia. O clima é do tipo
Tropical Semiárido, com chuvas de verão. O período
chuvoso ocorre entre os meses de novembro e abril e a
precipitação média anual é 431,8 mm (CPRM, 2005).

– Na área de estudo são
abundantes duas espécies da família Cactaceae, a espécie

(F.A.C. Weber) Byles & Rowley
subsp. (Xique-xique) e DC.
subsp. (Mandacaru) (Meiado ., 2008). A
espécie possui polpa funicular roxa e
sementes pretas e a espécie possui polpa
funicular branca e sementes pretas. Visto que tais
espécies diferem no contraste de cor das polpas
funiculares das sementes, essas foram utilizadas para
testar se a presença da polpa funicular é responsável pela
atratividade e verificar se o contraste de cores influencia
na atração de formigas.

– Para oferecer as sementes foram
estabelecidos dois transectos de 400 m cada, paralelos e
distantes 10 m entre si. Em um transecto foram oferecidas

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

ESPÉCIES ESTUDADAS

EXPERIMENTOS

Pilosocereus gounellei
gounellei Cereus jamacaru
jamacaru et al

P. gounellei
C. jamacaru
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foram distribuídas de modo alternado e distante 10 m
entre si. No total, ao longo dos transectos, foram
realizadas 20 repetições para cada tipo de semente (polpa
branca com semente, polpa roxa com semente e apenas
semente de ambas as espécies).

Quantidades iguais das sementes foram dispostas
no solo sobre papel filtro de cor branca, o qual foi
considerado uma estação de observação (Sousa, 2010).
Após a exposição das sementes, foi verificado se houve
ou não encontro da fonte de alimento (

) e o tempo gasto pelas espécies de formigas para
encontrar a fonte de alimento foi cronometrado (

). Cada observação cessou no
momento da interação positiva (encontro e manuseio da
semente), estabelecendo-se um tempo máximo de
observação focal de 20 minutos por estação.

– Foi utilizado um Modelo
Logístico Nominal para verificar diferenças na
porcentagem de formigas que encontraram a fonte de
alimento e ANOVA Dois Fatores para o tempo de
encontro (min). Os testes foram realizados com o auxílio
do software STATISTICA 7.0 e a elaboração de gráficos
com o auxílio do Sigma Plot 10.0.

que
encontraram e manusearam as sementes de Cactaceae
(Tabela 1). Com relação à comparação entre a freqüência
de encontros dos diferentes tipos de sementes, foi
verificado que a freqüência de encontro não foi
influenciada pela cor da polpa (L-R Chi-square = 1,8733;

frequência de
encontro

tempo de
encontro em minutos

ANÁLISE DOS DADOS

RESULTADOS

FORAM OBSERVADAS SETE ESPÉCIES DE FORMIGAS
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gl = 1; p = 0,1711). No entanto, sementes com polpa foram
significativamente mais encontradas que sementes sem
polpas (L-R Chi-square = 5,7124; gl = 1; p = 0,0168;
Figura 1).Aporcentagem de formigas que encontraram as
sementes com polpa roxa foi maior quando comparada a
porcentagem de formigas que encontraram as sementes
da mesma espécie ( subsp. ), porém,
sem a polpa, não sendo observada diferença para
sementes com e sem polpa de cor branca (
subsp. ) (Figura 1).

Com relação à comparação entre o tempo de
encontro relacionado aos contrastes de cores das
sementes, foi observado um tempo de encontro menor
para as sementes com polpa roxa do que para as sementes
com polpa branca (ANOVA Dois Fatores: n = 20; F =
7,3911; p = 0.0084; Figura 2). Com relação à comparação
entre as sementes com e sem polpa, o tempo de encontro
foi menor para as sementes com polpas do que para as
sementes sem polpa (ANOVA Dois Fatores: n = 20; F =
10.4311; p = 0,0019; Figura 2).

P. gounellei gounellei

C. jamacaru
jamacaru

Tabela 1. Espécies de formigas e número de visitas às sementes de
DC. subsp. (polpa branca) e

(F.A.C. Weber) Byles & Rowley subsp. (polpa roxa)
(Cactaceae).

Cereus jamacaru jamacaru Pilosocereus
gounellei gounellei
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Figura 1. Freqüência de encontros de sementes de DC.
subsp. (polpa branca) e (F.A.C. Weber)
Byles & Rowley subsp. (polpa roxa) (Cactaceae) por formigas
em áreas de Caatinga (n = 20).

Cereus jamacaru
jamacaru Pilosocereus gounellei

gounellei

Figura 2. Tempo (minutos) gasto pelas espécies de formigas para
encontrar as sementes de DC. subsp. (polpa
branca) e (F.A.C. Weber) Byles & Rowley subsp.

(polpa roxa) (Cactaceae) (média ± intervalo de confiança).

Cereus jamacaru jamacaru
Pilosocereus gounellei

gounellei
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DISCUSSÃO

)

AS OBSERVAÇÕES INDICARAM QUE AS FORMIGAS SÃO

ATRAÍDAS TANTO PELA PRESENÇA QUANTO PELO CONTRASTE

DE COR DA POLPA FUNICULAR DAS SEMENTES, as quais são
utilizadas como recursos alimentares na Caatinga. Algumas
espécies maiores de formigas são capazes de deslocar as
sementes, facilitando, com isso, a dispersão dessas sementes
não mirmecocóricas (Figura 3).

Mecanismos de atração química são responsáveis pela
atração de diásporos não-mirmecocóricos dispersos
secundariamente por formigas (Pizo & Oliveira, 2001 . No
entanto, os resultados deste estudo indicaram que o contraste
de cor da polpa funicular da semente pode ser responsável
pela atratividade das sementes em áreas de Caatinga.Além do
deslocamento das sementes, a remoção da polpa funicular
pelas formigas pode favorecer a germinação de Cactaceae,
pois essa estrutura possui compostos químicos que inibem a
germinação (Meiado ., 2009).et al

Figura 3. Remoção de sementes de DC. subsp.
(polpa branca) e (F.A.C. Weber) Byles & Rowley subsp.

(polpa roxa) (Cactaceae) por duas espécies de formigas.
Kempf, 1971 removendo sementes de polpa roxa (A) e branca (B).

Mayr, 1870 carregando sementes de polpa roxa (C – D).

Cereus jamacaru jamacaru
Pilosocereus gounellei

gounellei Dinoponera
quadríceps
Ectatomma muticum
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TESTANDO MECANISMOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADES

BIOLÓGICAS: (ARN.)
SPRING (SELAGINELLACEAE) COMO UM

FILTRO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE
HERBÁCEAS DA CAATINGA
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3

1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Filtros ambientais e diferenciação de nichos são teorias ecológicas
que visam explicar processos de estruturação de comunidades. O papel de
espécies de pteridófitas atuando como possíveis filtros ambientais tem sido
testado recentemente em estudos que visam explicar a estruturação de
comunidades de herbáceas. Diferentes espécies de são capazes de
formar manchas relativamente grandes e densas de vegetação que poderiam
estar limitando o estabelecimento e o recrutamento de outras espécies herbáceas.
Este trabalho tem como objetivo testar se manchas de
(Arn.) Spring (Selaginellaceae) atuam como um filtro ambiental no
recrutamento de espécies herbáceas da Caatinga. Foi realizado um delineamento
pareado, amostrando parcelas sobre as manchas de e fora destas, na
menor distância possível. Foram encontradas evidências de que as manchas de

atuam como um filtro ambiental, alterando a estrutura da comunidade.
Sobre esses sítios, a densidade de indivíduos é menor e, embora a riqueza não
tenha sido diferente, a similaridade entre as parcelas é maior nas manchas, fato
atribuído ao denso entremeado de raízes nessas manchas que limitam a
colonização de novas espécies.

herbácea, filtros ambientais, pteridófitas, recrutamento,
Caatinga.

Selaginella

Selaginella convoluta

S. convoluta
S.

convoluta
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TEORIAS EM ECOLOGIA DE COMUNIDADES SUGEREM QUE

D O I S P R O C E S S O S P R I N C I P A I S M O D U L A M A

ESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADEs: filtros ambientais e
diferenciação de nichos. O primeiro é definido como as
restrições impostas pelo ambiente, as quais exigem que
as espécies possuam atributos semelhantes para
sobreviverem nas condições impostas pelo ambiente. Já
o segundo, diz respeito à competição interespecífica
durante o estabelecimento das espécies que chegam aos
sítios, principalmente por chuvas de diásporos (Cornwell

, 2006).
Atualmente, um dos grupos de plantas que tem

sido muito utilizado em estudos sobre os fatores que
determinam a distribuição das espécies é as pteridófitas,
pois essas plantas possuem especialização edáfica e seus
esporos são amplamente dispersos pelo vento (Carvalho

, 2007; Tuomisto & Poulsen, 1996). As pteridófitas
formam um importante grupo dentro da comunidade de
plantas herbáceas, compreendendo até 54% dos
indivíduos de todas as espécies de hábito herbáceo
(Costa, 2004). O gênero P.Beauv.
(Selaginellaceae) apresenta espécies de pteridófitas
característica do semiárido brasileiro e, por possuir a
capacidade de reprodução assexuada, são capazes de
formar grandes manchas, podendo dificultar o
estabelecimento de outras herbáceas.

Sabendo-se, então, que a compreensão dos
mecanismos responsáveis pelos padrões de estrutura de
comunidades é insipiente e o conhecimento sobre esses
mecanismos somado às informações referentes à
densidade, riqueza e composição é imprescindível, tendo
em vista a enorme demanda de informações para fins de

et al.

et al.

Selaginella
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conservação e recuperação da biodiversidade.
Diante disso, este estudo teve como objetivo saber

se a espécie (Arn.) Spring atua
como filtro ambiental na comunidade de herbáceas em
uma área de Caatinga. Para isso, foram testadas duas
hipóteses: (1) as manchas de é um possível
filtro ambiental que seleciona o recrutamento de
espécies herbáceas e (2) as manchas com
possuem menor riqueza, densidade e uma composição
distinta de espécies herbáceas que as manchas sem a
espécie estudada.

O estudo foi realizado no município
de Salgueiro, distrito de Umãs (08º12'42,7” S
39º19,1'11,5” W), caracterizado por solos do tipo Bruno
Não Cálcico, clima Tropical Semiárido, com chuvas de
verão, precipitação média anual de 431,8 mm e
vegetação composta por Caatinga Hiperxerófila com
trechos de Florestas Caducifólia (CPRM, 2005).

Foi realizado o
delineamento pareado onde foram plotadas 10 parcelas
de 0,250 m que apresentavam manchas de
cobrindo quase toda a área da parcela, bem como outras
10 parcelas que não apresentavam a espécie estudada
dentro dos seus limites. O par de parcelas foi alocado o
mais próximo possível, desde que preenchessem os
requisitos em relação à cobertura de .

Em cada parcela foram identificados e
contabilizados todos os indivíduos de todos os

Selaginella convoluta

S. convoluta

S. convoluta

S. convoluta

S. convoluta

MÉTODOS

–

–

ÁREA DE ESTUDO

DELINEAMENTO AMOSTRAL

2
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morfotipos. No caso das gramíneas que apresentam
propagação vegetativa, para se ponderar o grau de
ocupação da espécie na parcela, foi contabilizado o
número de pontos de enraizamento dentro dos limites da
parcela para cada espécie. Contudo, ressalta-se que em
nenhuma parcela a cobertura de gramíneas foi superior a
20% da área total. Além disso, foram registradas as
coordenadas geográficas de cada parcela através de um
GPS.

Para testar a existência de
diferenças entre os dois grupos, em termos de riqueza, foi
realizado um teste t pareado para a riqueza e um teste de
Wilcoxon para a densidade de indivíduos. Além do teste
t, foi feita uma rarefação baseada no número de
indivíduos para a riqueza e realizada comparações entre
os seguintes estimadores de riqueza: Chao-1, ACE e
Jacknife-1, usando um teste t pareado para contornar o
possível limitado número de amostras, caso as curvas
não apresentassem uma assíntota. Para analisar se
existiam diferenças entre a composição de espécie entre
os grupos foi realizada uma ANOSIM, seguido de um
NMDS. Para testar se existia diferença entre os grupos
nos valores de similaridade entre as parcelas do grupo,
foi usado o Bray-Curtis como medida de distância.

sendo
17 morfotipos compartilhados, 25 exclusivos do grupo
sem e 8 exclusivos no grupo com a espécie
estudada. Não houve diferença entre os grupos em

ANÁLISE DOS DADOS –

RESULTADOS

FORAM OBSERVADOS 42 MORFOTIPOS NO TOTAL,

S. convoluta
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termos da riqueza observada (t = 0,834; p = 0,426) e
composição dos morfotipos (R = 0,118; p > 0,05).
Contudo, houve diferença entre a densidade de
indivíduos (Z = 2,09; p = 0,037). O gráfico oriundo do
NMDS (Figura 2), considerando a composição de
morfotipos, não mostrou uma separação entre os dois
grupos, mas a similaridade entre as parcelas de cada
grupo foi maior para o grupo da com (Z = -
155,5; p = 0,042), o que é evidenciado pela maior
amplitude da dispersão dos pontos para o grupo sem a
pteridófita.

A rarefação baseada no número de indivíduos
também revelou uma ausência de diferença de riqueza
entre os grupos se for considerado os intervalos de
confiança (Figura 1). Contudo a curva de rarefação do
grupo com parece mais próximo de uma
assíntota do que o grupo sem. Corroborando este indício,
os três estimadores de riqueza (Chao-1, t = 2,99; p =
0,008; ACE, t = 14,891; p = < 0,001 e Jacknife-1, t =
9,501; p = < 0,001) apresentaram diferenças,
considerando as estimativas para os grupos.

, os
três estimadores utilizados indicam que, provavelmente,
se nossa amostra fosse aumentada, essas diferenças
passariam a ser significativas. A menor densidade de
indivíduos registrada nas parcelas com
constitui outra evidência de que a presença das manchas
representa um filtro ambiental, pois esse mecanismo
geralmente prevê a redução do número indivíduos e

S. convoluta

S. convoluta

S. convoluta
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espécies que conseguem, efetivamente, se estabelecer
sobre essas manchas. O mesmo foi observado por George
e Bazzaz (1999) em comunidade com samambaias de sub-
bosques [ (Michaux) T. Moore
(Dennstaedtiaceae e L.
(Osmundaceae)], que concluíram que essas espécies
influenciavam o microambiente e acabavam por reduzir o
número de espécies arbóreas que se estabelecendo nos
sítios.

A maior similaridade, em termos de composição de
espécies, encontrada entre as parcelas do grupo com

foi o principal indício observado neste estudo
de que as manchas estejam atuando como um filtro
ambiental. Isso significa que, apesar das parcelas não
apresentarem diferenças de riquezas entre os grupos, a
composição de espécies é mais similar no grupo com

Supõe-se que isso esteja ocorrendo devido às
manchas de apresentarem um alto
adensamento de raízes que forma um espesso tapete que
funcionaria como uma barreira mecânica, dificultando
que as sementes que ali cheguem emitam raízes e,
efetivamente, adentrem no solo. As evidências apontadas
neste estudo sugerem que as manchas de
atuam como um filtro ambiental estruturando a
comunidade de herbáceas nestes sítios e que, apesar do
que poderia se supor de que essas manchas poderiam
aumentar a diversidade pela sua potencial capacidade de
reter a umidade nesse ambiente árido, as manchas
parecem alterar a composição, restringindo a ocorrência
de algumas espécies.

Dennstaedtia punctilobula
Osmunda claytoniana

S.
convoluta

S.
convoluta.

S. convoluta

S. convoluta

)
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Figura 2.Análise NMDS da composição de morfotipos dos grupos com e
sem (Arn.) Spring (Selaginellaceae) em uma área
de Caatinga do município de Salgueiro, Pernambuco.

Selaginella convoluta

Figura 1. Densidade e riqueza de morfotipos de herbáceas e os
respectivos intervalos de confiança (95%) obtidos por rarefação para os
dois grupos [com e sem (Arn.) Spring
(Selaginellaceae)] em uma área de Caatinga do município de Salgueiro,
Pernambuco.

Selaginella convoluta
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RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

O estudo dos atributos florais e síndromes de polinização de uma
comunidade vegetal são importantes para o entendimento de várias questões
relacionadas à ecologia da polinização. O conjunto de atributos florais
caracteriza as diferentes síndromes de polinização, as quais constituem um
importante guia para subsidiar estudos de ecologia da polinização e
conservação. O objetivo deste estudo foi comparar as síndromes de dispersão
entre os estratos herbáceo e lenhoso de espécies em floração na estação chuvosa
de uma área de Caatinga. Este estudo foi realizado em abril de 2011, em
Salgueiro, Pernambuco. Para cada estrato foram estabelecidas 6 parcelas de
forma aleatória, sendo registrados atributos florais para cada espécie, tais como
forma, tamanho, cor e recompensa floral. Tanto as espécies herbáceas quanto as
lenhosas apresentaram quatro tipos florais. Entre as herbáceas o tipo floral
principal foi a taça, já entre as lenhosas foi o tubo. As flores herbáceas foram
menores que as lenhosas e apresentaram maior número de cores (n = 5) com
relação às lenhosas (n = 2). Porém, em ambos os estratos prevaleceram à
coloração amarela e o néctar (como recurso floral), estas características são
presentes na síndrome de melitofilia, a qual foi a predominante neste estudo.

melitofilia, néctar, tipos florais, síndromes de polinização,
Caatinga.
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OS ESTUDOS DOS ATRIBUTOS FLORAIS E DAS SÍNDROMES

DE POLINIZAÇÃO DE UMA COMUNIDADE podem fornecer
dados para responder várias questões relacionadas à
manutenção do fluxo gênico intraespecífico, sucesso
reprodutivo, partilha e competição por polinizadores
(Machado & Lopes, 2003). Segundo Faegri & Pijl (1979),
o conjunto de atributos florais caracteriza as diferentes
síndromes de polinização, as quais constituem um
importante guia para subsidiar estudos de ecologia da
polinização. A forma, o tamanho e o odor são parâmetros
florais que têm sido incluídos nos estudos comunitários
por revelarem importantes implicações, não apenas na
relação planta/polinizador, como também por influenciar
o sucesso reprodutivo da planta (Endress, 1994).

Amorfologia floral pode excluir alguns visitantes e
atrair polinizadores potenciais, seja pela relação
interdependente entre o tamanho das flores e dos
polinizadores, ou pela ocorrência de diferentes tipos de
recompensas florais (Endress, 1994). Partindo da
premissa de que a flora herbácea é mais rica que a flora
lenhosa na Caatinga, apresentando maior variação floral
no período chuvoso, o objetivo deste estudo foi comparar
as síndromes de dispersão de espécies desses dois estratos
em floração na estação chuvosa de uma área de Caatinga.
Foi formulada a hipótese de que há uma maior variedade
de tipos florais e de cores entre as espécies herbáceas as
quais apresentam flores menores e o néctar como
principal recurso.
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MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

COLETA DOS DADOS

– O estudo foi realizado em uma área
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as
Bacias do Nordeste Setentrional (PISF), mais
especif icamente no Reservatór io Negreiros
(8°06'07,90"S e 39°12'15,40"W), município de
Salgueiro, Pernambuco. Essa área está inserida na
mesorregião do Sertão e na microrregião do Médio
Capibaribe do Estado de Pernambuco a 509,9 km da
capital. O clima é do tipo Tropical Semiárido (BSwh')
com chuvas de verão. O período chuvoso se inicia em
novembro com término em abril. A precipitação média
anual é de 431,8 mm. Os solos são Neossolos Litólicos
Eutróficos e a vegetação é classificada como Savana
Estépica (Siqueira-Filho , 2009; Brasil, 2005).

– Foram marcadas 12 parcelas de
forma aleatória, sendo 6 parcelas de 1 m² para
amostragem das herbáceas e 6 parcelas de 100 m² para as
lenhosas. Em cada parcela, foram registrados os atributos
florais de cada espécie, tais como tipo floral, tamanho, cor
e recompensa floral (néctar e/ou pólen). As flores foram
classificadas quanto ao tipo floral em tubo, goela, taça,
estandarte, campânula, câmara e inconspícuo (Faegri
&Pijl, 1979).Além disso, as flores foram enquadradas em
sete categorias de cores, considerando a cor
predominante mais conspícua: branca, vermelha,
esverdeada (incluindo bege e creme), amarela, laranja,
lilás/violeta (incluindo azul) e rosa (claro e choque)
(Machado & Lopes, 2003). As medidas das flores
(comprimento e diâmetro) foram mensuradas utilizando-

et al.
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se 6 flores de indivíduos diferentes por espécie, as quais
foram classificadas segundo Machado & Lopes (2003)
em pequenas ( 10 mm), médias (> 10 20 mm), grandes
(>20 30 mm) e muito grande (> 30 mm). As espécies
foram classificadas quanto à síndrome de polinização,
seguindo a classificação proposta por Faegri &Pijl
(1979).

– Para verificar se há diferença
significativa entre o tamanho das flores herbáceas e
lenhosas foi utilizado o Mann-Whitney.

(n=12) em relação às lenhosas (n=5).
O tipo floral predominante entre as espécies herbáceas foi
a taça (ou disco; n = 5), seguido por inconspícuo (n = 4),
tubo (n = 2) e goela (n = 1). Entre as espécies lenhosas
foram predominantes flores do tipo tubo (n = 2), seguido
por estandarte (n = 1), inconspícuo (n = 1) e taça (ou
disco; n = 1).

Dentre as herbáceas, verificou-se que as flores
pequenas foram predominantes (seis representantes) e
que as flores médias foram representadas por quatro
espécies e as grandes por duas espécies. Para as espécies
lenhosas, houve representantes para as categorias
pequena (dois representantes), média (dois
representantes) e muito grande (um representante). Ao se
comparar as medidas de diâmetro e comprimento entre as
herbáceas e lenhosas, verificou-se que as lenhosas
possuem flores maiores que as espécies herbáceas para

≤ ≤

≤

ANÁLISES DOS DADOS

RESULTADOS

TAL COMO ESPERADO, AS ESPÉCIES HERBÁCEAS FORAM

MAIS FREQUENTES
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diâmetro (U = 0,837, p = 0,0372) e para comprimento (U
= 0,864, p < 0,0567).

A cor amarela prevaleceu nas flores de ambos os
estratos (metade das espécies herbáceas e três lenhosas).
Nas herbáceas houve também espécies com flores de cor
branca (n = 2), esverdeada (n = 1), lilás/violeta (n = 2) e
rosa (n = 1) enquanto as lenhosas apresentaram, além de
flores amarelas, flores de cor branca (n = 2). Quanto aos
recursos florais disponíveis entre as espécies herbáceas e
lenhosas o néctar foi predominante (sete e cinco espécies
respectivamente, 58,33% e 100%). Além disso, tanto
para herbáceas (nove espécies, 75%) quanto para
lenhosas (três espécies), a síndrome predominante foi a
melitofilia.

, pois,
na Caatinga, devido à grande sazonalidade, a maioria
dessas espécies floresce neste período (Quirino, 2006).
As herbáceas apresentaram um número maior de cores (n
= 5) em relação às lenhosas (n = 2), entretanto, ambos os
estratos apresentaram mesma quantidade de tipos florais
(n = 4). Entre as lenhosas, ao contrário das herbáceas e do
conhecido para a Caatinga (Machado & Lopes 2003), a
taça não foi o tipo floral mais freqüente. Em relação ao
tamanho da flor, as herbáceas apresentaram flores
classificadas como pequenas, sendo estas menores que as
lenhosas. Os dados foram contrários ao padrão relatado
por Machado & Lopes (2003), onde foi verificado que a
maioria das espécies apresentou flores grandes a muito

DISCUSSÃO

O FATO DE SE OBSERVAR MAIS ESPÉCIES HERBÁCEAS

PODE ESTAR RELACIONADO AO PERÍODO CHUVOSO
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grandes.
A associação entre a coloração amarela e néctar

como principal recurso floral ofertado pelas espécies
herbáceas e lenhosas encontradas nesse trabalho
indicaram características relacionadas à síndrome de
melitofilia, sendo esta predominante neste trabalho e em
outros trabalhos na Caatinga (Machado & Lopes, 2002;
Machado & Lopes, 2003).

As herbáceas, que constituem o componente de
maior riqueza na área estudada, possuem flores menores
em relação às lenhosas e com maior número de cores,
entretanto, a quantidade de tipos florais foi a mesma nos
dois estratos, corroborando apenas com parte da hipótese
proposta. Como a cor predominante foi a amarela e o
recurso floral principal foi o néctar, a síndrome floral de
maior ocorrência nos dois estratos foi a melitofilia.
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RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Tolerância e resistência são mecanismos pelos quais as plantas se
adaptam às variáveis do ecossistema a que pertencem. Ambas requerem um
dispêndio energético significativo e há modelos propostos atualmente para testar
padrões de defesa das plantas contra herbívoros. Uma dessas propostas, a
Hipótese da Disponibilidade de Recurso (HDR), supõe que a oferta de recursos
abióticos atua como fator limitante à ontogênese dos indivíduos. Na Caatinga, a
presença de defesas químicas e/ou mecânicas apresentadas pelas plantas está
relacionada a estratégias contra o estresse hídrico e antiherbivoria. Testamos a
hipótese de que existia uma correlação direta entre ontogenia e tolerância à
herbivoria já que plantas maiores tem, teoricamente, menos limitação de
nutrientes que as mais jovens. O HDR foi avaliado para

, uma planta endêmica da Caatinga, constatando-se que não há
relação significativa entre a ontogenia e a taxa de herbivoria foliar. Outra
hipótese testada foi a de que a extinção da megafauna (grande comedor)
pleistocênica possibilitou o deriva de características de resistência mecânica à
herbivoria como espinhos e acúleos. Constatamos que o número médio de
acúleos por folha nos indivíduos de variou em duas ordens de
magnitude, sugerindo deriva na seleção deste caráter, provavelmente divido à
ausência de grandes herbívoros na Caatinga.

Caatinga, herbivoria, megafauna do Pleistoceno, Hipótese
da Disponibilidade de Recursos.

Cnidoscolus
quercifolius

C. quercifolius
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AS PLANTAS DESENVOLVERAM UMA SÉRIE DE

ADAPTAÇÕES E MECANISMOS DE DEFESA CONTRA A

HERBIVORIA, buscando aumentar sua sobrevivência e
reprodução. Entre as estratégias empregadas para
reduzir o dano causado por herbívoros, destacam-se a
tolerância e a resistência.Aplanta tolerante desenvolve
uma maior capacidade para a recuperação dos danos
causados com a herbivoria. Também pode se proteger
diretamente ou resistir usando defesas de natureza
química (metabólitos secundários: toxinas, resinas,
sílica etc.), que reduzem a palatabilidade do recurso,
ou mecânica (acúleos, espinhos, rigidez, etc.) que
dificultam o acesso ao mesmo (Painter, 1951). Resistir
ou tolerar constituem os dois extremos de um trade-off
presente na maioria das plantas.

Na produção de estruturas e químicos de defesa,
há grande demanda de recursos energéticos por parte
da planta, que poderiam ser direcionados para
maximizar o seu crescimento e a sua reprodução.
Atualmente, modelos têm sido propostos para explorar
os motivos que levam as plantas a investir em defesa
contra herbívoros, estando entre eles a Hipótese da
Disponibilidade de Recurso (HDR). Teoricamente, ela
supõe que as estratégias de defesa são intrinsecamente
determinadas pela taxa de crescimento da planta e que
a disponibilidade de recursos age como fator limitante
na determinação dos níveis de defesa apresentados por
distintos estágios ontogenéticos da espécie (Chapin,
1980; Colley , 1985).

A Caatinga é caracterizada pela presença de
plantas xerófitas com a caducidade foliar na estação

et al.
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seca e a presença de muitas espécies com ramos
retorcidos ou revestidos de espinhos (Kuhlmann,
1974), como Bromeliaceae, Cactaceae, Euphorbiaceae
e Fabaceae que representam um amplo espectro de sua
diversidade. Diferentemente das florestas úmidas, a
água atua como fator limitante para o desenvolvimento
dos indivíduos vegetais. Mas será que a presença das
adaptações protetoras (mecânicas e físicas) nas
espécies da Caatinga estaria relacionada somente às
estratégias contra o estresse hídrico?

AHipótese do Grande Comedor resgata a possível
relação entre os grandes mamíferos do Pleistoceno
(50.000-10.000 anos atrás) com os mecanismos de
defesa contra a herbivoria nas espécies da Caatinga.
Nesta proposta a pressão seletiva não estaria somente
atrelada às limitações abióticas e a herbivoria assumiria
papel crucial. Neste contexto, é razoável pensar que os
grandes herbívoros pressionariam seletivamente as
plantas, que em resposta investiriam em estruturas de
defesas mecânicas e/ou químicas. Sob as premissas
acima, assumimos que (1) plantas maiores e por isso
com menor limitação de acesso a recursos abióticos
como água e luz tenderiam a apresentar maior
tolerância à herbivoria; e (2) a extinção da megafauna
do pleistoceno liberou as plantas da seleção por defesas
físicas, aumentando, portanto a variação desse caráter
dentro das populações.
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MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

ESPÉCIE ESCOLHIDA

DESENHO AMOSTRAL

– O estudo foi desenvolvido em uma
área de Caatinga arbustivo-densa, no município de
Salgueiro (S 8° 04' 01” e W 39° 07' 11”; 420 m ao nível
do mar), no estado de Pernambuco, Brasil. A vegetação
é basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila com
trechos de Floresta Caducifólia. O clima é do tipo
Tropical Semi-Árido, com chuvas de verão. O período
chuvoso se inicia em novembro com término em abril. A
prec ip i t ação média anua l é de 431 ,8mm
(CPRM/PRODEEM 2005).

– Pohl
(Figura 1) pertence à família Euphorbiaceae e é uma
espécie restrita às regiões de Caatinga do Brasil. É
popularmente conhecida como favela, faveleira,
cansanção ou favela-de-galinha. Arbusto monóico,
latescente, com tricomas urticantes, apresenta variações
foliares relacionadas à profundidade dos lobos da
lâmina. Dentro do gênero, é reconhecível pela ausência
de glândulas na junção do pecíolo com a lâmina foliar e
disposição de 10 estames em dois verticilos,
completamente unidos em coluna (Sátiro & Roque,
2008).

– Foram selecionados,
aleatoriamente, 30 indivíduos em

Cnidoscolus quercifolius

distintos estágios de
desenvolvimento de . Procurando testar
se o índice de herbivoria (IH) sobre as folhas de

varia com a ontogenia, foram coletados 30
ramos e selecionadas, aleatoriamente, 30 folhas de cada
indivíduo, totalizando 900 folhas Para estimar a área

C. quercifolius
C.

quercifolius

.

195



herbivorada da lâmina foliar, foram estabelecidas seis
categorias percentuais (Figura 2), sendo: 1) 0%; 2) 6%; 3)
6%-12%; 4) 12%-25%; 5) 25%-50%; 6) > 50%,
conforme proposto por Dirzo & Dominguez (1995), e
c a l c u l a d o o I H s e g u n d o a f ó r m u l a :

Figura 1. Cnidoscolus quercifolius Pohl (Euphorbiaceae).

Para testar a segunda hipótese, foi contado o número
de acúleos em cada folha, considerando somente os
presentes na lâmina foliar e assim calculada a amplitude
de variação do caráter na amostra. A espécie aqui tratada
segue o APG III (2009) e foi identificada utilizando-se
Sátiro & Roque (2008).

Figura 2. Padrão estabelecido para a área herbivorada da lâmina
foliar de Pohl (Euphorbiaceae).Cnidoscolus quercifolius
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IH= , onde i é a categoria de herbivoria (1-6), é
o número de folhas por categoria e é o número total de
folhas. Foi medido o Diâmetro à Altura do Solo (DAS)
para estimar a idade dos indivíduos, adotando o valor
como diretamente proporcional à ontogenia dos mesmos.

sobre (F = 2,94; P = 0,09; Figura 3).

Σ(n xi)/N
N

C. quercifolius

i ni

RESULTADOS

NÃO FOI ENCONTRADO UM RELAÇÃO SIGNIFICATIVA

ENTRE A ONTOGENIA E OS NÍVEIS MÉDIOS DE HERBIVORIA

1,28 Por
outro lado, foi detectada uma grande amplitude no
número de acúleos nos indivíduos variou em duas ordens
de magnitude (0,067-7,733 acúleo/indivíduo), cuja média
é 2,284 acúleos em cada (Figura 4).C. quercifolius

Figura 3. Relação entre o índice de herbivoria (IH) e a ontogenia
(representada pelo DAS) em Pohl
(Euphorbiaceae).em áreas de Caatinga do município de Salgueiro,
Pernambuco.

Cnidoscolus quercifolius
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Figura 4. Histograma da amplitude de variação do caráter acúleo
em Pohl (Euphorbiaceae).em áreas de
Caatinga do município de Salgueiro, Pernambuco.

Cnidoscolus quercifolius

DISCUSSÃO

A ONTOGENIA PARA NÃO APRESENTA

CORRELAÇÃO POSITIVA COM O ÍNDICE DE HERBIVORIA

C. QUERCIFOLIUS

,
pois nos distintos estágios de desenvolvimento os gastos
energéticos parecem ser direcionados equivalentemente
para crescimento e defesa. A hipótese da disponibilidade
de recurso prediz que o recurso é limitante na
determinação dos níveis de desenvolvimento e as
estratégias de defesa são determinadas pela taxa de
crescimento do indivíduo (Chapin, 1980; Colley ,
1985).

et al.
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Assim, indivíduos adultos bem estabelecidos, ao
ampliar a oferta de água nas folhas, necessitariam alocar
mais energia para um sistema radicular mais eficiente
(Fonseca , 2000), proporcionado uma ampla
liberação ecológica aos herbívoros. Em contrapartida,
indivíduos mais jovens investiriam em crescimento
rápido, apresentando folhas com menos estruturas de
defesa e menor longevidade, pois necessitam
inicialmente germinar e crescer (Eamus, 1999).

Para a segunda hipótese, foi obtido que o número de
acúleos nos indivíduos apresentou uma amplitude de
variação significativa. Logo, a ocorrência de defesas
químicas e mecânicas nas plantas da Caatinga pode não
estar somente associada às limitações abióticas, mas
também às pressões seletivas do herbivorismo no
passado.

Durante o Pleistoceno (50.000-10.000 anos atrás)
viveu uma megafauna, composta de mamíferos
herbívoros de grande porte (Raup, 1991), predominando
herbívoros hypsodontes, brachyodontes, ubiqüistas e
grandes terrestres florestais (Guerin , 2002), que se
alimentavam preferencialmente de plantas suculentas.
Esses megamamíferos desempenhavam um papel
extremamente importante na estrutura das comunidades
vegetais (Janzen & Martin, 1982). Neste contexto, é
possível propor que os grandes herbívoros pressionariam
seletivamente as plantas, as quais responderiam
investindo em estruturas de defesas mecânicas e/ou
químicas, e que a herbivoria causada pela megafauna
pleistocênica constituiu um importante fator de seleção
natural capaz de afetar os mecanismos de resposta.

As condições do ambiente (fatores bióticos e

et al.

et al.
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abióticos) promovem pressões seletivas que favorecem
determinadas estratégias ecológicas nas espécies.Assim,
se determinado atributo, como o caráter acúleo em

, é custoso ao indivíduo e se não há pressão
seletiva sobre ele, assumindo-se que os grandes
herbívoros eram seus predadores, há uma tendência a
apresentar uma maior variação no caráter da população.
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SE CORRER O BICHO PEGA. E SE VIBRAR, O
BICHO COME?

Elivânia Conceição Barral ,
Natan Messias de Almeida ,

Rodrigo Leonel Lozano Orihuela ,
Rosemary da Silva Sousa .

1

2

3

2

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

A escolha da presa pelo predador obedece a uma série de decisões. A
teoria do forrageamento ótimo tenta explicar estas decisões baseadas na relação
custo benefício para o predador que, muitas vezes, relaciona-se direto com o
tamanho corporal da presa. O objetivo deste trabalho foi investigar se existe
diferença na eficiência do ataque da aranha sp. (Araneae,
Lycosidae) para diferentes tamanhos de presa em uma área de Caatinga, no
município de Salgueiro, Pernambuco. Foram ofertados gafanhotos de diferentes
tamanhos como presas às aranhas e observados os comportamentos de ambos.
As aranhas apresentaram maior eficiência e preferência de ataque para espécies
de tamanho menor ou equivalente, o que está relacionado com a melhor relação
custo benefício e táticas de imobilização, como tomia da perna saltatória e
posicionamento da presa com o ventre para cima.

, eficiência de captura, seleção de presas,
tamanho da presa.

Aglaoctenus

Aglaoctenus

Relatório do Projeto Orientado 5 do Grupo 5 – 12/04/2011
Orientador: Martinho Cardoso de Carvalho Junior
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3
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H I P Ó T E S E S D E R I V A D A S D A “ T E O R I A D E

FORRAGEAMENTO ÓTIMO” explicam as decisões tomadas
por organismos para obtenção de alimento como um
balanço entre custos e benefícios (veja em: Ricklefs

, 2003; Begon , 2005). A escolha da estratégia de
forrageio a ser utilizada, dentro de certas condições
específicas, geralmente é no sentido de maximizar o
ganho energético do animal e/ou minimizar o custo para
obter o alimento (Krebs & Davis, 1996). Dessa forma, a
decisão esperada (ótima), do organismo pode variar de
acordo com variáveis ambientais como período do dia,
tipo de alimento, distribuição do alimento no ambiente,
tempo e energia gastos na caça, captura e consumo da
presa, bem como, o risco de ser predado (Krebs & Davis,
1996).

O tamanho da presa é uma variável importante na
decisão de forrageio do predador, de forma que
predadores que apresentam esta seletividade quanto ao
tamanho da presa podem influenciar as dinâmicas
populacionais e a evolução de estratégias de defesa das
presas (Andrewartha & Birch, 1984). Muitos predadores
solitários, como lagartos e aranhas, apresentam
freqüentemente uma preferência por presas de tamanhos
menores ou equivalentes ao do predador (Teixeira &
Giovanelli, 1999).

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi
investigar se existe diferença na eficiência do ataque da
aranha sp. (Araneae, Lycosidae) para
diferentes tamanhos de presa, em uma área de Caatinga.
Com a hipótese de que sp. (Araneae,
Lycosidae) apresentará preferência e sucesso de captura
maior em presas de tamanho menor e intermediário.

et
al. et al.

Aglaoctenus

Aglaoctenus
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MÉTODOS

LOCAL DE ESTUDO

PREDADOR

– O estudo foi realizado no município
de Salgueiro-PE, distrito de Negreiro (08º06'13,2”S 039º
12'17,5” W). A área caracteriza-se por apresentar solo do
tipo litólico, clima semi-árido e vegetação do tipo savana
estépica (CPRM 2005).

– sp. (Araneae, Lycosidae)Aglaoctenus
constrói teias em lençol (prato) com um abrigo em forma
de funil (Vieira , 2007) utilizando estruturas tais
como bromélias, troncos caídos, arbustos entre outros
suportes para a sua instalação.

– Foram utilizados como presas potenciais,
gafanhotos (Orthoptera), coletados na área de estudo. As
presas oferecidas foram classificadas em três categorias
de tamanho relativo (obtido pela razão comprimento da
presa / comprimento da aranha): “Menor”, “Equivalente”
e “Maior”. O comprimento total do corpo (da cabeça até a
extremidade do abdômen) foi medido em todas as presas
antes do início de cada experimento.

– Todas as aranhas utilizadas
para o experimento sempre estavam na entrada do funil,
em postura de prontidão a um ataque.Apresa potencial era
oferecida viva na extremidade do prato oposta ao funil de
refugio do prato da teia, a uma distância que variou entre
15 e 20 cm do predador (Figura 1), simulando a situação
natural de queda do gafanhoto na teia. Posteriormente,
eram realizadas observações por exatos cinco minutos
para verificar os comportamentos da presa e do predador

et al.

PRESA

DESENHO EXPERIMENTAL
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(deslocamentos sobre a teia, contato, ataque, local e
forma de manuseio da presa e fuga da mesma).
Ocorrendo ataque do predador ou fuga da presa o
experimento era encerrado, caso contrário era provocado
um estímulo vibratório com a utilização de uma pinça
através de toques na região da teia onde se localizava a
presa. Esses estímulos eram repetidos uma vez a cada
minuto, por um intervalo de 30 segundos, por cinco
minutos, não havendo ataque do predador ou fuga da
presa encerrava-se o experimento. O tamanho da aranha
(comprimento do cefalotórax) foi estimado usando como
referencia a presa potencial

– Para testar se a proporção entre
ataque e não ataque difere do observado ao acaso foi
construída uma tabela de contingência e aplicado o teste
“G” utilizando o programa BioEstat 5.0 (Ayres ,
2007).

ANÁLISE DOS DADOS

et al.

.

de 0,42 a 2,35 cm. O
valor mínimo e máximo variou entre 0,42 e 2,35. Quando
essa proporção variava entre 0,42 e 0,71 a presa foi
considerada “Menor”, entre 0,9 e 1,2 “Equivalente” e
entre 1,88 e 2,35 “Maior”. O comprimento mínimo e
máximo de aranhas (cefalotórax) e gafanhotos foi 1,4cm
a 2,4cm e 0,8cm a 4,0cm, respectivamente.

sp. apresentou maior eficiência de
ataque a presas de tamanho menor e equivalente em
relação a presas maiores (Figura 2) (G = 6,235; n = 13; p =
0,044). Para presas menores, o número de ataques

RESULTADOS

O TAMANHO DAS PRESAS VARIOU

Aglaoctenus
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Metade dos eventos (n = 4) envolvendo presas de
tamanho equivalente resultou em ataques, os quais eram
realizados na região do prato da teia, onde ocorria a
manipulação das presas. Nessas ocasiões, a presa era
virada com o ventre para cima, sendo que em um dos dois
eventos o gafanhoto teve a perna saltatória direita
arrancada pela aranha (Figura 3). Não houve registros de
ataques das aranhas a gafanhotos de maior tamanho.

Figura 1. Montagem do experimento com a teia de
sp. (Lycosidae) formada pelo o prato (circulo maior) e o funil (seta)
em vegetação de Caatinga, no município de Salgueiro,
Pernambuco.

Aglaochtenos
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DISCUSSÃO

A PREFERÊNCIA ENCONTRADA EM SP. POR

GAFANHOTOS DE TAMANHO EQUIVALENTE E MENOR

AGLAOCTENUS

parece responder a maior eficiência de captura para esse
grupo de presas, evidenciando uma estratégia alimentar
onde o tamanho das presas revela um maior benefício em
relação ao custo de capturar, subjugar e consumir estas
presas, corroborando com resultados encontrados em
estudos com outros grupos de predadores (Teixeira &
Giovanelli, 1999; Scheibler, 2002).

Figura 2. Frequência de ataques de sp. (Lycosidae)
às presas, considerando diferentes proporções relativas
(presa/predador) em vegetação de Caatinga, no município de
Salgueiro, Pernambuco. (Teste-G: gl= 2; teste-G= 6,235;
p=0,044).

Aglaochtenos
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Figura 3. sp. (Lycosidae) subjugando a presa após
a tomia da perna direita (seta) do gafanhoto em vegetação de
Caatinga, no município de Salgueiro, Pernambuco.

Aglaochtenos

O comportamento apresentado por sp. de
causar a tomia das pernas das presas, assim como o
posicionamento dos gafanhotos de tamanho equivalente com
o ventre para cima está relacionado com o processo de
imobilização dos mesmos, já que desta forma o seu manuseio
seria facilitado, excluindo qualquer possibilidade de fuga
(Rodrigues , 2008). A ocorrência de tomia de estruturas
em diversos grupos de animais é bastante relatada (Guffey,
1998; Hara & Gnaspini, 2003), contudo, esse
comportamento é referido como uma estratégia de fuga por
parte das presas, sendo denominada autotomia (Arnold,
1994; Foelix, 1996; Vitt , 2008). As aranhas
manuseavam essas presas, inicialmente, na região do prato e
posteriormente as arrastavam segurando-as pela cabeça para
o interior do funil.

Aglaoctenus

et al.

et al.
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O maior investimento em táticas de imobilização
para as presas de tamanho intermediário sugere um custo
de captura maior para essas presas que deve ser
compensado pelo maior retorno em biomassa ingerida
em comparação as presas de tamanho menor. Nossos
dados não permitem estabelecer uma preferência entre
essas duas classes de tamanho. Ao atacar uma das presas
de tamanho menor, a aranha, logo no momento posterior
ao ataque a levou para o interior do funil onde iniciou a
ingestão da mesma. Isso se deve ao fato dessas presas
não apresentarem capacidade de reação aos ataques e
nem oferecerem riscos de danos físicos ao predador.

A ausência de ataques a presas maiores por
sp. parece estar relacionada a alta demanda

de energia que seria utilizada nesse processo, além de
oferecer riscos de danos físicos em possíveis combates.
Além disso, o processo de imobilização destas presas
custaria um gasto maior de tempo, levando a uma maior
exposição das aranhas aos seus predadores

Aglaoctenus
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CAPÍTULO 15
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AERODINÂMICA DE DIÁSPOROS ALADOS: O
POTENCIAL DE DISPERSÃO DE DUAS

ESPÉCIES DA CAATINGA

Ana Carolina Galindo da Costa¹,
Fabrício Francisco Santos da Silva²,

Reinaldo Rodrigo Novo³,
Ulysses Madureira Maia ,

Vanessa Gabrielle Nóbrega Gomes¹.

4

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Alguns grupos vegetais produzem diásporos anemocóricos
capazes de aumentar a distância em relação à planta-mãe e a capacidade
de dispersão através de características aerodinâmicas relacionadas à
morfologia da ala e o peso do diásporo (asa-carga). O presente estudo
investigou a influência da asa-carga no tempo de queda e na distância
alcançada pelos diásporos de sp. (Combretaceae) e

sp. (Malpighiaceae), duas espécies anemocóricas da
Caatinga. Os diásporos de ambas as espécies foram coletados e lançados
de uma altura de seis metros de forma pareada e foram registrados o
tempo de queda (s) e a distância (m) alcançada a partir do ponto de
lançamento. Os resultados indicaram que o tempo de queda do diásporo
foi diferente entre as espécies, sendo maior nos diásporos de

sp., Por outro lado, a asa-carga não influenciou o tempo de
queda nem a distância de dispersão, tanto entre espécies diferentes como
dentro de cada espécie.Além disso, não houve correlação positiva entre o
tempo de queda e a distância percorrida pelo diásporo. Como o tempo de
queda das sementes das duas espécies foi diferente, outras características
das sementes devem ser responsáveis por esse padrão.

anemocoria, asa-carga, Combretaceae, habilidade de
dispersão, Malpighiaceae.
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DA MESMA FORMA QUE AS FLORES EVOLUÍRAM EM

RELAÇÃO AOS MECANISMOS DE POLINIZAÇÃO PELOS

DIFERENTES TIPOS DE VETORES DE CAPTAÇÃO E

DEPOSIÇÃO DE PÓLEN, os frutos evoluíram em relação à
sua dispersão, sendo aspectos fundamentais da
irradiação adaptativa das angiospermas (Raven
1992). Diversas modificações ocorreram com ambos os
sistemas co-evolutivos, tanto em relação aos diferentes
agentes de dispersão, bem como uma grande
convergência evolutiva direcionada às estruturas
funcionais semelhantes. Alguns grupos vegetais
produzem frutos que possuem alas capazes de flutuar
(anemocoria), podendo, assim, aumentar a distância da
planta-mãe e a capacidade de dispersão (Raven
1992). Características aerodinâmicas dos diásporos
relacionadas com a morfologia da ala e o peso do
diásporo (asa-carga) determinam a taxa de queda e o
tempo de exposição dos frutos aos ventos, de modo a
aumentar o seu percurso horizontal (Augspurger, 1986).

Trabalhos pontuais sobre síndrome de dispersão
na Caatinga registraram a anemocoria como mecanismo
bem representativo ( , Griz & Machado, 2001;
Quirino, 2006; Gomes , 2008) e, apesar de sua
importância para colonização de novas áreas, seu
potencial é desconhecido para a Caatinga. Sendo assim, o
objetivo deste estudo foi investigar o potencial de
dispersão de duas espécies anemocóricas da Caatinga
com diferentes tipos de sementes ( sp.,
Combretaceae e sp., Malpighiaceae). Para
atender o objetivo proposto, foi testada a hipótese de que
a aerodinâmica do diásporo vai determinar o tempo de
queda e a distância de dispersão das sementes entre as
espécies e dentro da mesma espécie.

et al.,

et al.,

e.g.
et al.

Combretum
Heteropterys
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MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

ESPÉCIES ESTUDADAS

–

–

O estudo foi realizado em uma área
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, mais
especif icamente no Reservatório Negreiros
(8°06'07,90"S e 39°12'15,40"W), município de
Salgueiro, Pernambuco. Essa área está inserida na
mesorregião Sertão e na Microrregião Médio Capibaribe,
a 509,9 km da capital. O clima é do tipo Tropical
Semiárido (BSwh'), com precipitação média anual de
431,8mm e estação chuvosa de novembro a abril. Os
solos são Neossolos Litólicos Eutróficos e a vegetação é
classificada como Savana-Estépica Arborizada (Ta)
(Siqueira-Filho , 2009; Brasil, 2005).

O experimento foi realizado
com as espécies sp., uma liana que possui
frutos classificados como “autogiro” ( ), os quais
giram ao redor de sua semente, e sp., um
arbusto escandescente, cujo fruto é classificado como
“acrobata” ( ) que realiza movimentos
acrobáticos aleatórios, podendo girar em torno de uma
linha vertical em um espiral largo (Augspurger, 1986). O
gênero Loefl. engloba cerca da metade das
espécies da família Combretaceae, sendo constituído por
cerca de 250 espécies representadas por árvores,
arbustos, subarbustos e lianas que ocorrem em florestas e
savanas da África, Ásia eAmérica (Catarino ., 2000).
Na Caatinga, são encontradas três espécies endêmicas,

Mart.,
Taub. e Ridley (Giulietti .,
2003). Os frutos das espécies pertencentes a esse gênero

et al.

Heteropterys
autogyro

Combretum

tumbler

Combretum

et al

Combretum monetaria Combretum pisonioides
Combretum rupicola et al

218



são secos, alados e dispersos pelo vento (Quiñones &
Forero, 2001). Por sua vez, Kunth é o maior
gênero de Malpighiaceae, estimando-se a existência de
cerca de 140 espécies neotropicais, com exceção de

que tambem ocorre na costa oeste da Africa, sendo
o gênero representado por lianas. As espécies desse
gênero apresentam frutos do tipo sâmara com ala dorsal
desenvolvida e espessada na margem inferior, as quais
são dispersas pelo vento (Amorim, 2003).

Para testar a hipótese de que a
aerodinâmica do diásporo determina o tempo de queda e
a distância de dispersão das sementes entre as espécies e
dentro da mesma espécie, foram calculados o tempo de
queda (s) e a distância alcançada (m) pelos diásporos de

sp. (n = 50) e sp. (n = 50). Para
isso, os diásporos foram soltos de forma pareada a uma
altura de 6 m, simulando a altura que ambas as espécies
apresentavam frutos na área de estudo. A aerodinâmica
dos diásporos foi estimada pela medida da asa-carga, a
qual foi calculada pela fórmula (biomassa/área)
(Augspurger, 1986). A biomassa dos diásporos foi
determinada pesando-se um grupo destes, e, a partir do
valor resultante, foi inferida a biomassa por diásporo,
sendo uma medida constante de 0,1g para
sp. e 0,05g para sp. A partir de registros
fotográficos, a área dos diásporos foi determinada
utilizando o programa Image Tool.

Para verificar se a asa-carga de
cada espécie influenciou o tempo de queda e a distância
de dispersão do diásporo foi aplicado um Modelo Linear

Heteropterys

H.
leona

Heteropterys Combretum

Heteropterys
Combretum

́ ́

COLETA DE DADOS

ANÁLISES DOS DADOS

–

–

1/2
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Geral, cujas variáveis explanatórias foram espécie e asa-
carga e as variáveis resposta foram tempo de queda e
distância. Para verificar a relação entre o tempo de queda
e a asa-carga e entre a distância alcançada pelo diásporo e
asa-carga, dentro de cada espécie, foi utilizado o teste de
regressão simples. Além disso, foram realizados testes de
Correlação Linear de Spearman entre o tempo e a
distância percorrida pelo diásporo. Todas as análises
foram realizadas pelo programa BioEstat 5.0 (Ayres

2007).

, sendo
essa a medida que apresentou menor variação.
Entretanto, os diásporos alados de sp.
permaneceram mais tempo voando até chegar ao solo e
alcançaram distâncias cerca de 80% superiores aos
diásporos de sp. (Tabela 1).

Em relação às comparações entre espécies, a asa-
carga não explicou a variação no tempo de queda nem na
distância de dispersão dos diásporos (Tabela 2). Por outro
lado, a diferença entre as espécies explicou cerca de 80%
na variação do tempo de queda (Figura 1), porém não
influenciou a distância percorrida pelos diásporos
(Tabela 2). Considerando as regressões feitas para cada
espécie, não foi encontrada relação significativa entre a
asa-carga e tempo de queda dos diásporos e entre a asa-
carga e a distância alcançada pelo diásporo para

sp. e sp. (Figura 2).Além disso,
não houve correlação positiva entre o tempo de queda e a
distância percorrida, tanto para sp. quanto

et
al.,

Heteropterys

Combretum

Heteropterys Combretum

Heteropterys

RESULTADOS

FORAM OBSERVADOS VALORES SIMILARES NAS MEDIDAS

DE ASA-CARGA NAS DUAS ESPÉCIES ESTUDADAS
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para sp.Combretum

Tabela 1. Medida de asa-carga (g/cm²), tempo de queda (s) e distância
alcançada (m) de Combretum sp. (Combretaceae) e Heteropterys sp.
(Malpighiaceae), duas espécies com frutos alados coletadas em área de
Caatinga do município de Salgueiro, Pernambuco.

Tabela 2. Resultados dos Modelos Lineares Gerais para a variáveis
dependentes tempo de queda e distância, bem como variáveis
independentes, espécie, asa-carga, e interação espécie x asa-carga de
diásporos alados de sp. (Malpighiaceae) e sp.
(Combretaceae) coletados em áreas de Caatinga do município de
Salgueiro, Pernambuco.

Heteropterys Combretum
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Figura 1. Variação do tempo de queda (s) dos diásporos alados de
sp. (Combretaceae) e sp. (Malpighiaceae) em

uma área de Caatinga do município de Salgueiro, Pernambuco.
Combretum Heteropterys

Figura 2. Relação entre asa-carga e tempo de queda e asa-carga e
distância de dispersão de diásporos alados de sp.
(Combretaceae) (A e B) e sp. (Malpighiaceae) (C e
D) coletados em uma área de Caatinga do município de Salgueiro,
Pernambuco.

Combretum
Heteropterys
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DISCUSSÃO

NESTE ESTUDO FOI INVESTIGADO SE A ASA-CARGA DE

SEMENTES ALADAS INFLUENCIAVA O TEMPO DE QUEDA

DA SEMENTE E A DISTÂNCIA DE DISPERSÃO EM DUAS

ESPÉCIES COM DIFERENTES TIPOS DE FRUTOS

ANEMOCÓRICOS DA CAATINGA ( , sp. e
sp.) e entre diferentes sementes dentro de

cada espécie. Os resultados deste estudo indicaram que a
asa-carga não influenciou o tempo de queda nem a
distância de dispersão, tanto entre espécies diferentes
como dentro de cada espécie. Como o tempo de queda das
sementes das duas espécies foi diferente, outras
características individuais dos diásporos ( , tamanho
das alas, espessura das alas, teor de umidade dos frutos,
tipo de movimento proporcionado pelos formatos
“autogiro” e “acrobata”) devem ser responsáveis por esse
padrão.

Além disso, houve pouca variação na asa-carga das
sementes e muita variação no tempo de queda e na
distância de dispersão. Essa pode ser a razão da falta de
relação significativa entre essas variáveis. Como foi
usado um valor fixo de peso para as 50 sementes testadas
de cada espécie, não sendo mensurada a biomassa das
sementes individualmente, a variação na asa-carga deve
ser maior do que a estimada. No entanto, é possível que,
para as espécies estudadas, mesmo aumentando a
variação na asa-carga da semente, essa variável seja
relativamente constante, exercendo pouca influência na
habilidade dispersiva das espécies.

Alguns trabalhos sobre aerodinâmica de sementes
aladas investigam a relação entre a asa-carga e o tempo

i.e. Combretum
Heteropterys

e.g.
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(ou velocidade) de queda das sementes e assumem que há
uma relação positiva dessa variável com a distância de
dispersão ( , Augspurger, 1986). Entretanto, essa
relação não foi observada no presente estudo, onde o
aumento no tempo de queda não proporcionou maiores
distâncias de dispersão para nenhuma espécie estudada.
Como o experimento foi feito em área aberta, para
facilitar as observações, é possível que a distância de
dispersão seja pequena mesmo naqueles eventos em que
a semente teve um tempo de queda maior. Talvez em uma
área de Caatinga mais fechada a semente interceptasse
uma árvore, alterando assim sua distância de queda.

Apesar da asa-carga não ter afetado o tempo de
queda e a distância de dispersão das sementes, foram
observadas diferenças entre o tempo de queda das duas
espécies, o que pode representar diferentes habilidades
dispersivas (Augspurger, 1986). Por exemplo, sementes
da liana sp. levaram mais tempo para
atingir o solo a partir de uma mesma altura. Esse maior
tempo de queda pode aumentar a chance de que a
semente intercepte uma árvore que venha a servir de
suporte para o indivíduo adulto. Mais estudos são
recomendados, tanto com medidas individuais da asa-
carga de sementes dessas espécies, quanto para outras
espécies anemocóricas da Caatinga, para avaliar o efeito
da aerodinâmica das sementes na capacidade dispersiva
das espécies nessa floresta seca.

A Inara Roberta Leal,
Fernanda Maria Pereira de Oliveira, Marcondes

e.g.

Heteropterys

AGRADECIMENTOS

OS AUTORES SÃO GRATOS

224



Albuquerque de Oliveira e Marcos Vinicius Meiado pela
orientação. Ao Programa de Pós-Graduação em Biologia
Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco, ao
Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, ao Centro
de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da
Universidade Federal do Vale do São Francisco e ao
Ministério da Integração Nacional pelo financiamento do
curso, infraestrutura e apoio logístico.

LITERATURACITADA

AMORIM, A. M. A. (2003).
Tese de Doutorado. São

Paulo, Universidade de São Paulo.
AUGSPURGER, C. K. (1986). Morphology and dispersal

potential wind-dispersed diaspores of neotropical trees.
: 353-363.

AYRES, M., AYRES, JR. M., AYRES, D. L., & SANTOS, A.
S. (2007).

Belém, Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá.

BRASIL – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. (2005).

.
Recife, CPRM/PRODEEM.

CATARINO, L.; MARTINS, E. S. & DINIZ, M. A. (2000). O
gênero na flora da Guiné-Bissau.

397-408.
GIULIETTI,A. M.; BOCAGE NETA,A. L.; CASTRO,A.A.

J. F.; GAMARRA-ROJAS, C. F. L.; SAMPAIO, E. V. S.
B.; VIRGÍNIO, J. F.; QUEIROZ, L. P.; FIGUEIREDO, M.
A.; RODAL, M. J. N.; BARBOSA, M. R. V. & HARLEY,
R. M. (2004). Diagnóstico da vegetação nativa do bioma

Estudos taxonômicos em
Heteropterys (Malpighiaceae).

American Journal of Botany

BioEstat 5.0: aplicações estatísticas nas áreas
das ciências biológicas e médicas.

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água
subterrânea Diagnóstico do município de Salgueiro,
estado de Pernambuco.

Combretum Portugaliae
Acta Biologica

73

19:

225



Caatinga. Pp. 47-90. SILVA, J.M.C.; TABARELLI, M.;
FONSECA, M.T. & LINS, L.V. (Orgs.).

.
Brasília, Ministério do MeioAmbiente.

GOMES, V. G. N. & QUIRINO, Z. G. M. (2008). Síndromes
de dispersão em espécies vegetais ocorrentes em uma área
de Caatinga, Paraíba, Brasil.

, Natal.
GRIZ, L. M. S. & MACHADO, I. C. S. (2001). Fruiting

phenology and seed dispersal syndromes in caatinga, a
tropical dry forest in the northeast of Brazil.

: 303-321.
QUIRINO, Z. G. M. (2006).

. Tese de
Doutorado. Recife, Universidade Federal de Pernambuco.

QUIÑONES, L. M. & FORERO, E. (2001). Sinopsis
preliminary de las species colombianas del género

(Combretaceae). : 441-453.
RAVEN, P. H.; EVERT, R. F. & EICHHORN, S. E. (1992).

. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan.
SIQUEIRA-FILHO, J. A.; OLIVEIRA, M. A.; MACIEL, J.

R. & CARVALHO-SOBRINHO, J. G. (2009).

Petrolina, CRAD/UNIVASF.

In:
Biodiversidade da

Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação

In: Anais do 59º Congresso
Nacional de Botânica

Journal of
Tropical Ecology

Fenologia, Síndromes de
Polinização e Dispersão e Recursos Florais de uma
Comunidade de Caatinga no Cariri Paraibano

Combretum Caldasia

Biologia Vegetal

Relatório 4:
Inventário, Monitoramento e Resgate de Flora em Áreas de
Influência Direta e Indireta do Projeto São Francisco.

17

23

226



PARTE 2

RELATÓRIOS DOS PROJETOS
INDIVIDUAIS

227





CAPÍTULO 16

COMUNICAÇÃO ENTRE PLANTAS E
INSETOS: PERDA DE COLORAÇÃO DO GUIA
DE NÉCTAR COMO SINAL DA AUSÊNCIA DE

RECURSO FLORAL

ANA CAROLINA GALINDO DA COSTA

229



COMUNICAÇÃO ENTRE PLANTAS E INSETOS:
PERDA DE COLORAÇÃO DO GUIA DE

NÉCTAR COMO SINAL DA AUSÊNCIA DE
RECURSO FLORAL

Ana Carolina Galindo da Costa1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Animais polinizadores são geralmente atraídos, primeiramente, para as
flores pela cor ou odor. Algumas flores mudam sua coloração ou perdem
pigmentação dos guias de néctar, indicando alteração na quantidade do recurso
floral, tal como em sp. Este estudo teve como objetivo verificar se a
despigmentação do guia de néctar em sp. está relacionada à escassez de
recurso, sendo um sinal para os polinizadores de que as flores não estão mais
funcionais, além de avaliar se a polinização é um fator que acelera a despigmentação
e a ausência deste recurso. Para isto, foi monitorado o horário, sequência e duração da
antese com a finalidade de verificar o momento em que ocorre a despigmentação e
analisada a capacidade dos visitantes florais em distinguir flores com guias e sem
guias através da frequência de visitas em inflorescências com ambas as flores. Além
disso, foram realizados experimentos de polinização mista e monitoradas flores não
polinizadas para verificar se a polinização acelera ou não a despigmentação. As
flores de sp. são funcionais durante um dia, abrindo em torno das 05:30h e
apresentando guias de néctar marcadamente amarelo e néctar. Já no segundo dia, as
flores não estão mais funcionais, não apresentando nem o guia de néctar nem o
recurso floral, mas permanecendo na inflorescência. A permanência de flores não
funcionais nas inflorescências de sp. pode auxiliar na atração dos
polinizadores à longa distância. Três espécies de lepidópteros visitaram sp.,
sendo considerados capazes de distinguir as flores com e sem guias, visto que apenas
efetuavam visita em flores que possuíam guia de néctar. A ocorrência da polinização
em sp. não foi um fator que acelerou a despigmentação dos guias de néctar,
visto que a maioria (60%) continuou apresentando o guia de néctar. Com isso, o fato
de algumas flores terem o guia de néctar despigmentado (40%) pode estar
relacionado apenas à senescência natural da flor. Entretanto, a polinização pode
interferir na quantidade do recurso, já que a maioria (60%) das flores estava sem o
recurso floral.

despigmentação, display floral, guia de néctar, polinização.

Lantana
Lantana

Lantana

Lantana
Lantana

Lantana

1Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal de Pernambuco.
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A INTERAÇÃO ENTRE AS FLORES DAS

ANGIOSPERMAS E POLINIZADORES É UM PROCESSO

DE COADAPTAÇÃO, onde as flores evoluíram em
resposta às características dos polinizadores,
aumentando a eficiência da transferência de pólen entre
os indivíduos (Proctor ., 1996). Vários atributos, tais
como forma, tamanho, cor e odor, são parâmetros florais
que influenciam a relação planta/polinizador e o sucesso
reprodutivo da planta (Faegri & Pijl, 1979; Endress,
1994; Proctor ., 1996). Cada grupo de animais
visitantes de flores está associado com um conjunto de
características florais relacionado com o sentido visual
e/ou olfativo daquele tipo de animal (Faegri & Pijl, 1979;
Endress, 1994; Proctor ., 1996). Flores brancas,
tubulosas, com antese diurna, odor fraco, agradável e
com guia de néctar são, por exemplo, enquadradas na
síndrome de Psicofilia, ou polinização por borboletas
(Faegri & Pijl, 1979, Endress, 1994).

O mecanismo de reconhecimento das flores pelos
polinizadores pode envolver ainda sinais complexos
como colorações específicas em suas pétalas ou guias de
néctar, que sinalizam o local exato dos recursos aos
visitantes florais (Lunau & Maier, 1995; Proctor .,
1996). Além disso, há espécies de plantas que sinalizam
presença ou ausência de néctar ou pólen ao longo da
antese ( , Weiss, 1995) ou após a ocorrência da
polinização ( , Aizen & Basilio, 1998). De acordo
com Endress (1994), diferentes colorações e formas
tornam as flores imediatamente atrativas, sendo uma
propriedade de importância primordial na biologia da
polinização.

et al

et al

et al

et al

e.g.
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Certas flores mudam sua coloração ou perdem
pigmentação durante a antese, sendo mais ou menos
restrita aos guias de nectário, ou seja, marcas coloridas
contrastantes indicando a fonte de néctar (Proctor .,
1996), como acontece em (Ida
& Kudo, 2003). Essa mudança na coloração pode estar
associada à alteração na quantidade de recurso floral,
pela ação dos polinizadores, ou pelo andamento da
antese, tornando as flores velhas não funcionais,
distintas das flores jovens ainda não polinizadas
(Endress, 1994; Lunau & Maier, 1995; Ida & Kudo,
2003).

Mudança de coloração do guia de néctar é comum
em espécies pertencentes à família Verbenaceae
(Venâncio, 2010), como verificado em sp., que
apresenta flores brancas com guia de néctar de
coloração amarela, as quais se tornam despigmentadas
quando mais velhas, podendo ser um indicativo da
escassez de recursos florais (observações pessoais).
Esta mudança de coloração do guia de néctar pode ser
uma estratégia importante para tornar mais eficiente a
interação de polinização, tanto para a planta quanto para
o polinizador que é direcionado mais rapidamente ao
recurso floral economizando tempo e energia de
forrageio (Weiss, 1995).

Partindo deste contexto, o objetivo deste trabalho
foi verificar se a despigmentação do guia de néctar em

sp. está relacionada com a escassez de recurso,
sendo um sinal para os polinizadores de que as flores
não estão mais funcionais, além de avaliar se a
polinização é um fator que acelera a despigmentação e a
ausência deste recurso, em uma área de Caatinga no

et al
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estado de Pernambuco. Para isso, foram testadas as
seguintes hipóteses: (I) sp. apresenta perda de
pigmentação dos guias de néctar como um sinal de
ausência do recurso floral, néctar, e (II) a polinização em

sp. acelera esta despigmentação acarretando à
ausência de néctar. Mais especificamente era esperado
que ocorresse despigmentação dos guias de néctar de

sp. no momento que não houvesse mais recurso
floral e que a polinização fosse um fator que acelerasse
este processo de despigmentação e interrupção da
secreção de néctar.

– O estudo foi realizado em um
fragmento florestal do Projeto de Integração do Rio São
Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional
(08°09' S; 037°30' W), localizado no município de
Custódia (PE). A vegetação da área de estudo é
composta por caatinga hiperxerófila, com trechos de
floresta caducifólia. O clima é do tipo tropical
semiárido, com chuvas de verão, e com precipitação
média anual de 431,8 mm. O período chuvoso se inicia
em novembro com término em abril. Os tipos de solo
presentes no município são os Planossolos, Brunos não
cálcicos e os Podzólicos (CPRM, 2005).

– Com a finalidade de
monitorar o momento em que há despigmentação dos
guias de néctar foi verificado o horário, sequência e
duração da antese em 10 flores de indivíduos diferentes
de sp. As observações iniciaram às 05:30h e se

Lantana
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estenderam até as 16:00h por três dias consecutivos.
Para testar a primeira hipótese foi analisada a

presença/ausência de néctar tanto em flores com guia,
quanto em flores sem guia, as quais representavam flores
de segundo dia. Para isso, foi introduzido um
microcapilar no interior do tubo da corola,
possibilitando, assim, observar se havia ou não néctar no
início do primeiro e segundo dia e no final do primeiro
dia.Além disso, foi realizada frequência de visitas em 10
inflorescências de plantas focais diferentes, onde em
cada inflorescência havia quatro flores, duas com guia e
duas sem guia, possibilitando verificar se os insetos
visitantes são capazes de distinguir entre flores com e
sem guia de néctar. A frequência de visitas foi realizada
durante três dias consecutivos, das 05:30 às 17:00h,
totalizando 25 horas de observação. Foi considerada
uma visita o momento em que os animais pousavam nas
flores e acessavam o recurso floral.

Para testar a segunda hipótese, 20 flores em início
de antese foram submetidas à polinização mista, com
presença de pólen endógeno e exógeno, e ensacadas,
sendo monitoradas a cada duas horas para verificar o
momento em que ocorria a despigmentação do guia de
néctar e ausência do recurso floral. Como controle, 15
flores foram ensacadas no início da antese, sendo
avaliado a cada duas horas se havia despigmentação do
guia de néctar e a ausência do recurso floral. Para
verificar a presença/ausência de néctar nas flores de

sp. foi introduzido um microcapilar no interior
do tubo da corola.
Lantana
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RESULTADOS

AS FLORES DE SP. SÃO FUNCIONAIS DURANTE

UM DIA

LANTANA

, abrindo em torno das 05:30h. No inicio da antese,
todas as flores continham néctar e apresentavam guias de
néctar marcadamente amarelo (Figura 1).

Ainda no final do primeiro dia, todas as flores
apresentavam guia de néctar e o recurso floral. No início
do segundo dia, as flores não estavam mais funcionais,
não apresentando nem o guia de néctar nem o recurso
floral, porém, permaneciam na inflorescência. Assim,
todas as flores que apresentavam o guia de néctar
possuíam néctar e todas as flores sem guia de néctar
estavam sem o recurso.

Figura 1. sp. (Verbenaceae), podendo ser observado na
flor o guia de néctar de coloração amarela, contrastando com a cor
branca das pétalas.
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Lantana sp. foi visitada por 3 espécies de lepidópteros,
os quais foram observados visitando apenas flores que
apresentavam o guia de néctar. Portanto, pode-se afirmar que
estes insetos são capazes de distinguir flores funcionais, com
guia e que continham néctar, das não funcionais, semguia,
que não apresentavam néctar. As visitas iniciam a partir das
10 h, se estendendo até as 16 h. Após esse horário não houve
mais visitas (Figura 2).

Nos experimentos de polinização controlados, no final
do primeiro dia, às 16:00 horas, 40% (n = 8) das flores
submetidas à polinização mista apresentavam os guias de
néctar e néctar, 20% (n = 4) possuíam o guia de néctar, mas
não possuíam o recurso floral e 40% (n = 8) não apresentavam
nem os guias de néctar e nem o néctar (Figura 3) . No controle,
no final do primeiro dia, todas as flores apresentavam os guias
de néctar e possuíam néctar. Porém, no segundo dia, tanto as
flores submetidas à polinização mista quanto as flores
controle estavam sem guia de néctar e o recurso floral.

Figura 2. Frequência média de visitas das três espécies de
lepidópteros em flores de sp. (Verbenaceae), em uma área
de Caatinga, no município de Custódia (PE).
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Figura 3. Resultado do experimento de polinização mista
controlado nas flores de sp. (Verbenaceae) no final do
primeiro dia, em uma área de Caatinga, no município de Custódia
(PE).

Lantana

DISCUSSÃO

A PRESENÇA DE GUIAS DE NÉCTAR É POSITIVAMENTE

RELACIONADA À PRESENÇA DE NÉCTAR e atua fortemente
na atração de visitantes florais. Entretanto, a
permanência de flores não funcionais na inflorescência
pode ter a função de atração dos polinizadores a longa
distância, aumentando o display floral de sp.
(Gori, 1989; Weiss, 1995; Proctor ., 1996; Weiss &
Lamont, 1997), como verificado em vários outros
estudos com plantas em que há mudança de coloração ou
despigmentação dos guias de néctar (Gori, 1989; Weiss,
1995; Larson & Barrett, 1999; Ida & Kudo, 2003). Com
isso, aumenta a chance de uma flor funcional ser
polinizada, e consequentemente aumenta a eficiência da
transferência de pólen, melhorando o da planta
(Gori, 1989; Oberrath & Böhning-Gaese, 1999).
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De acordo com Lunau & Maier (1995), as borboletas
enxergam cores com comprimentos de onda que incluem o
amarelo, sendo capazes de diferenciar flores totalmente
brancas daquelas que possuem guias amarelos. Além disso,
os autores afirmaram que nas fases florais em que há
recompensa, os guias de néctar apresentam coloração de
preferência inata dos visitantes florais, como o amarelo, em
relação à fase em que não há recompensa floral. Assim, estes
animais aprendem a localizar a recompensa floral, o que pode
maximizar a eficiência na obtenção do recurso, atingindo um
forrageamento ótimo (Delph & Lively, 1989).

A partir dos resultados do experimento de polinização
controlada pode-se verificar que a polinização parece não
acelerar o processo de despigmentação dos guias de néctar
em sp., uma vez que a maioria continuou
apresentando o guia de néctar. Entretanto, reduziu o período
de disponibilidade do recurso floral. Com isso, o fato de
algumas flores terem o guia de néctar despigmentado (40%)
pode estar relacionado apenas à senescência natural da flor.
Portanto, o fato de flores não funcionais permanecerem na
inflorescência, sendo uma estratégia que aumenta o display
floral, pode ser importante para plantas que estão em
ambientes sazonais, como a caatinga, que segundo Barbosa

(2003) possui um curto período favorável à reprodução,
além de ser um ambiente com limitação de recursos, fazendo
com que a interrupção da secreção de néctar após a
polinização diminua gastos energéticos das plantas.

Conclui-se que os visitantes florais de sp. são
capazes de distinguir flores jovens, que apresentam guias de
néctar e o néctar, de flores velhas, as quais são
despigmentadas e sem néctar. Estas flores não funcionais
permanecem na inflorescência podendo aumentar o
floral, atraindo polinizadores à longa distância. Além disso,
polinização não acelera a despigmentação dos guias de
néctar, entretanto pode interferir na quantidade do recurso.

Lantana

et al.
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CAPÍTULO 17

AS ABELHAS

URBAN & MOURE, 1993 (ROPHITINAE,
HALICTIDAE) PREFEREM

INFLORESCÊNCIAS DE

(MORIC.) J.S. MILL.
(BORAGINACEAE) COM MAIOR NÚMERO DE

FLORES

CEBLURGUS LONGIPALPIS

VARRONIA

LEUCOCEPHALA

CAMILA MAIA-SILVA

243



AS ABELHAS URBAN &
MOURE, 1993 (ROPHITINAE, HALICTIDAE)
PREFEREM INFLORESCÊNCIAS DE

(MORIC.) J.S. MILL.
(BORAGINACEAE) COM MAIOR NÚMERO DE

FLORES

Ceblurgus longipalpis

Varronia
leucocephala

Camila Maia-Silva1

RESUMO –

PALAVRAS CHAVE : Caatinga, abelhas oligoléticas polinização.

As abelhas são os principais polinizadores das angiospermas e
visitam as flores com o objetivo único de coletar recompensas florais,
principalmente néctar e pólen. Para aumentar o sucesso do forrageamento, ou
seja, coletar o máximo de recursos possíveis sem desperdiçar energia, as abelhas
apresentam comportamentos para otimizar a coleta de recursos,
independentemente do efeito para as plantas visitadas. O tamanho da
inflorescência (número de flores por inflorescência) pode ser um fator
importante na atração dos polinizadores, os quais, em geral, buscam
inflorescências com muitas flores. Na Caatinga, ecossistema semiárido do
Nordeste do Brasil, existe uma interdependência entre as abelhas

Urban & Moure (Rophitinae, Halictidae) e as flores de
(Moric.) J.S. Mill. (Boraginaceae), pois a ausência dessa abelha

pode afetar o desenvolvimento de frutos da planta. Nesse contexto, o objetivo
deste estudo foi investigar se prefere inflorescências de

com maior número de flores. Os experimentos foram realizados no
município de Custódia, Pernambuco, Brasil. A partir de observações diretas nas
inflorescências foi determinado o número de visitas de em três
classes de inflorescências: K1 (inflorescências com 1 a 3 flores); K2: (4 a 6) e
K3: (7 ou mais flores).As inflorescências com mais flores (K2 e K3) foram mais
visitadas do que inflorescências com menos flores (K1). Houve correlação
positiva entre o número de visitas e o número de flores nas inflorescências. Esse
estudo demonstrou que as abelhas preferem inflorescências de

com maior número de flores. Tal estratégia de forrageamento deve
otimizar a coleta de alimento de que explora, preferencialmente,
as fontes mais lucrativas, com maior disponibilidade de recurso.

Ceblurgus
longipalpis Varronia
leucocephala

C. longipalpis V.
leucocephala

C. longipalpis

C. longipalpis V.
leucocephala

C. longipalpis

, 1993
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PARA A MAIORIA DAS PLANTAS COM FLORES, O SUCESSO

R E P R O D U T I V O D E P E N D E

DA CAPACIDADE DE ATRAIR ANIMAIS POLINIZADORES.
Os diferentes tipos de recursos disponibilizados pelas
plantas ( , pólen, néctar, resina, óleo, etc.) servem
como recompensas aos animais que visitam suas flores
(Westerkamp, 1996). Porém, plantas e abelhas
polinizadoras vivenciam uma relação de mutualismo
delicada. Enquanto muitas plantas dependem
exclusivamente das abelhas para serem polinizadas,
essas coletam os recursos florais tanto para o
requerimento energético próprio quanto para alimentar
suas crias.Ao mesmo tempo em que as abelhas polinizam
as flores, elas também são herbívoros vorazes
(Westerkamp, 1996), pois, em alguns casos, podem
utilizar até mais de 95% da carga polínica de uma flor
para alimentar suas larvas (Schlindwein, 2005; Müller

., 2006).
Assim como outros organismos, as abelhas

otimizam o forrageamento visitando fontes com alta
disponibilidade de recursos, principalmente plantas com
muitas flores de néctar e/ou de pólen, devido ao fato de
que essas flores podem oferecer às abelhas o menor gasto
em termos energéticos (revisado por Hrncir, 2009).
Algumas características das plantas como, por exemplo,
o número de flores e a quantidade de recursos por flor,
determinam a lucratividade do forrageamento para os
polinizadores (Thomson, 1988). Entre as características
florais, o tamanho da inflorescência (número de flores
por inflorescência) é um fator importante para a atração
dos polinizadores. As inflorescências com muitas flores
são visualmente e olfativamente mais atrativas, e

e.g.
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al
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oferecem maiores quantidades de recompesas aos seus
visitantes que, por sua vez, forrageiam preferencialmente
em inflorescências com muitas flores (Ohara & Higashi,
1994).

Estudos recentes demonstraram que existe uma
relação estreita entre as flores de
(Moric.) J.S. Mill. (anteriormente
Moric., Boraginaceae) e as abelhas

Urban & Moure, 1993 (Rophitinae,
Halictidae), ambas endêmicas da Caatinga, Nordeste do
Brasil. possui peças bucais
adaptadas à coleta de néctar e pólen em flores tubulares
(Milet-Pinheiro & Schlindwein, 2010) e
é uma espécie arbustiva com flores dispostas em
inflorescências densas do tipo glomérulo, que podem
apresentar até mais que oito flores por inflorescência
(Machado ., 2010). De acordo com Milet-Pinheiro &
S c h l i n d w e i n ( 2 0 1 0 ) , e s s a s e s p é c i e s s ã o
interdependentes, pois é o único visitante
floral de e a ausência da abelha pode
afetar o desenvolvimento de frutos dessa planta.

Devido à relação estreita entre plantas e abelhas
espera-se uma interdependência entre o comportamento
de forrageamento das abelhas e a polinização das plantas.
A estratégia de forrageamento dos polinizadores é
importante não somente para a sobrevivência dos
visitantes florais, mas também para garantir o sucesso
reprodutivo das plantas. Este estudo avaliou se
inflorescências com maior número de flores, as quais
proporcionariam maiores sinais visuais e olfativos e
ofereceriam mais recompensas aos polinizadores, seriam
mais visitadas do que as inflorescências com menor

Varronia leucocephala
Cordia leucocephala

Ceblurgus
longipalpis

Ceblurgus longipalpis

V. leucocephala

et al

C. longipalpis
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número de flores.

O estudo foi desenvolvido em uma
área de Caatinga arbustiva densa, no município de
Custódia, no Estado de Pernambuco, Brasil.Avegetação
é basicamente composta por Caatinga hiperxerófila com
trechos de Floresta Caducifólia e solo argiloso. O clima é
do tipo Tropical Semiárido, com chuvas, em geral, entre
novembro e abril. A precipitação média anual é de
431,8mm (CPRM/PRODEEM, 2005).

é uma
espécie de abelha solitária oligolética, ou seja, alimenta
suas larvas com pólen de plantas do mesmo gênero ou
família (Silveira ., 2002). Tais abelhas foram
registradas, exclusivamente, em flores de

(Aguiar & Martins, 1994; Martins, 1994;
Aguiar ., 1995; Zanella & Martins, 2003; Milet-
Pinheiro & Schlindwein, 2010; Figura 1), um arbusto
com flores distílicas e auto incompatíveis que florescem
durante a estação chuvosa, principalmente entre
fevereiro e abril (Machado ., 2010). As flores,
tubulares e brancas, são dispostas em inflorescências
glomerulares. A antese inicia entre 07:30 e 08:00 h e os
estigmas encontram-se receptivos até às 15:00 h. As
flores disponibilizam néctar e pólen aos visitantes, os
quais visitam ambos os morfos florais (Machado .,
2010).

Os experimentos foram

MÉTODOS

-

–

-
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ESPÉCIES ESTUDADAS

DESENHO EXPERIMENTAL
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realizados de 18 a 21 de abril de 2011. No local dos
experimentos foram registrados 52 indivíduos de

, sendo 25 indivíduos longistila e 27
indivíduos brevistila O comportamento de

, mensurado neste estudo pelo número de
visitas por inflorescência, foi determinado a partir de
observações diretas nas plantas. As observações foram
feitas apenas nos horários de maior atividade de voo,
entre 8:00 e 11:30h. Foram determinadas três classes de
inflorescências de acordo com o seu número de flores:
K1 = inflorescências com 1 a 3 flores; K2 = 4 a 6 e K3 = 7
ou mais flores (Figuras 1A, 1B e 1C). Foram registradas
as visitas de em 14 arbustos de

(longistila = 8 e brevistila = 6). No total
foram observadas 58 inflorescências (K1; n = 29, K2; n =
19 e K3; n = 10) e, em cada arbusto observado, estavam
presentes pelo menos duas classes de inflorescência.
Cada arbusto foi observado por 30 minutos e, durante as
observações, foram registradas as classes de
inflorescências visitadas pelas abelhas e os horário em
que ocorreram as visitas.

- O número de visitas (NV)
observadas em cada classe de inflorescências (K1, K2,
K3) foi comparado ao número de visitas esperadas nessas
classes utilizando o teste Qui-quadrado (correção de
Yates); tabela de contingência 3x3 para estimar
diferenças entre as três classes e tabela de contingência
2x2 para estimar diferenças entre os pares de classes, ou
seja, K1 vs. K2, K1 vs. K3 e K2 vs. K3.

Para comparar o número de visitas em cada classe
de flores foram calculados: o em

V.
leucocephala

. C.
longipalpis

C. longipalpis V.
leucocephala

tempo de observação

ANÁLISE DOS DADOS
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minutos para cada classe (TK1, TK2 e TK3); o
em minutos (TT = TK1+TK2+TK3);

o ao tempo de
observação total para cada classe (TP1=TK1/TT;
TP2=TK2/TT; TP3=TK3/TT);
(NTV= VK1+VK2+VK3);
para cada classe (NVE1 = TP1*NTV; NVE2 = TP2*NTV
e NVE3 = TP3*NTV); em
cada classe (NVO1, NVO2 e NVO3).

tempo
total de observação

tempo de observação proporcional

número total de visitas
número de visitas esperadas

número de visitas observadas

Figura 1. Classes de inflorescências de (Moric.)
J.S.Mill. (Boraginaceae): A) K1, B) K2 e C) K3. D)

Urban & Moure, 1993 com pólen na escopa, visitando uma
flor de em áreas de Caatinga do município de Custódia,
Pernambuco.

Varronia leucocephala
Ceblurgus

longipalpis
V. leucocephala
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Para cada tipo de inflorescência (de 1 até 14 flores
na inflorescência) foi calculado o número de visitas em
30 min (NV). Para avaliar se o número de visitas estava
correlacionado ao número de flores na inflorescência
(FI) foi utilizado o teste de “Spearman Rank Order
Correlation”.Aanálise estatística foi realizada através do
software BioEstat 5.0 e a elaboração de gráficos com o
auxílio do software Sigma Plot 10.0

Durante o
período de observações ocorreram apenas duas visitas de
outra espécie de abelha solitária também da família
Halictidae. No total, foram registradas 51 visitas de

e as visitas iniciaram logo após a abertura dos
botões florais, a partir das 8:30h.

O número máximo de visitas foi registrado às
10:00h e, após esse horário, a atividade reduziu (Figura
2). Foi possível observar que, durante as visitas, as
fêmeas de coletaram grande quantidade de
pólen das anteras e, durante a coleta, a região ventral e as
patas das abelhas ficaram em contato com o estigma da
flor (Figura 1D).

O número total de inflorescências observadas em
cada classe foi K1; n = 29, K2; n = 19 e K3; n = 10 (Tabela
1). Para cada classe de flores, o número de visitas
esperadas e o número de visitas observadas foram: para
K1; NVE1 = 25,5 e NVO1 = 10, para K2; NVE2 = 16,7 e
NVO2 = 23 e para K3; NVE3 = 8,8 e NVO3 = 18.

A comparação entre o número de visitas

.

RESULTADOS

CEBLURGUS LONGIPALPIS

V. LEUCOCEPHALA

(MACHOS E FÊMEAS)
REPRESENTOU QUASE QUE EXCLUSIVAMENTE O ÚNICO

VISITANTE FLORAL DE .

C.
longipalpis
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observadas e o número de visitas esperadas indicou que as
inflorescências com mais flores (K2 e K3) foram mais
visitadas do que inflorescências com menos flores (K1)
(tabela de contingência 3x3; ; GL = 2; P = 0,004;
Figura 3). A comparação entre os pares de classes indicou
diferença estatística entre K1 K2 e entre K1
K3 (tabela de contingência 2x2; K1 K2: ;
GL = 1; P = 0,0499; K1 K3: ; GL = 1; P =
0.0305 e K2 K3 ; GL = 1; P = 0.8644;
Figura 3). Houve correlação positiva entre o número de
visitas e o número de flores nas inflorescências
(Spearman Correlation: R = 0,793; P= 0.002; Figura 4).

χ² = 10,9

χ² = 4,8
χ² = 5,8

: χ² = 0.174

versus versus
versus

versus
versus

Tabela 1. Visitas de Urban & Moure, 1993 às
flores de (Moric.) J.S.Mill. (Boraginaceae) em
áreas de Caatinga do município de Custódia, Pernambuco. FI – n° de
flores nas inflorescências, IO – inflorescências observadas; TT – tempo
total de observação em minutos, NTV – n° total de visitas, NV – n° de
visitas em 30 min.

Ceblurgus longipalpis
Varronia leucocephala
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DISCUSSÃO

OS RESULTADOS DESTE ESTUDO DEMOSTRARAM QUE AS
ABELHAS PREFEREM INFLORESCÊNCIAS
DE

C. LONGIPALPIS
V. LEUCOCEPHALA com maior número de flores

(Figuras 1B e 1C), corroborando a hipótese de que os
visitantes florais escolhem sua fonte alimentar com base
na sua atratividade.

Em abelhas solitárias, a estratégia de
forrageamento é importante para otimizar a coleta de
alimento, garantindo, dessa forma, a sobrevivência do
indivíduo e também da sua prole (Strickler, 1979).
Portanto, para aumentar o sucesso do forrageamento, as
abelhas exploram principalmente as fontes mais
lucrativas, com maiores quantidades de recursos
disponíveis (Hrncir, 2009).

Figura 2. Número médio de visitas de Urban &
Moure, 1993 em flores de (Moric.) J.S.Mill.
(Boraginaceae) durante o período de observações diretas, entre 08:30 h e
11:00 h, em áreas de Caatinga do município de Custódia, Pernambuco.

Ceblurgus longipalpis
Varronia leucocephala

252



K1 K2 K3

N
úm

e
ro

de
visitas

0

5

10

15

20

25

30

Esperado

Observado

A

B

B

Figura 3. Número total de visitas de Urban &
Moure, 1993 em cada classe de flores de (Moric.)
J.S.Mill. (Boraginaceae) localizadas em áreas de Caatinga do município
de Custódia, Pernambuco. Letras diferentes indicam diferença estatística
entre os grupos (K1 vs. K2: ; GL = 1; P = 0,0499; K1 vs. K3: ² =
5,8; GL= 1; P= 0.0305 e K2 vs. K3: ² = 0.174; GL= 1; P= 0.8644).

Ceblurgus longipalpis
Varronia leucocephala

χ² = 4,8 χ
χ

Figura 4: Número absoluto de visitas de Urban &
Moure, 1993 em inflorescências de (Moric.)
J.S.Mill. (Boraginaceae) localizadas em áreas de Caatinga do município
de Custódia, Pernambuco, em intervalo de 30 min (NV) * Número de
flores nas inflorescências (FI) (Spearman Correlation; R = 0.793; p =
0.00211).

Ceblurgus longipalpis
Varronia leucocephala
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O número de flores nas inflorescências está
correlacionado com a quantidade de recurso disponível,
podendo ser usado pelos visitantes florais como uma pista
da lucratividade da fonte (Thomson, 1988; Ohara &
Higashi, 1994).

Em geral, os polinizadores visitam mais flores e
permanecem mais tempo em uma mesma planta quando
há muitas flores disponíveis (Janzen, 1971; Gentry, 1974;
Augspurger, 1980). Durante o forrageamento, as abelhas

frequentemente visitaram mais de uma flor
na mesma inflorescência. Esse comportamento indica
que as inflorescências maiores (com mais flores), por
serem mais visitadas do que as inflorescências menores
(com menos flores), podem receber um maior número de
pólen da mesma inflorescência. Esse comportamento
pode gerar um aumento da geitonogamia, visitas
consecutivas em diferentes flores de um mesmo
indivíduo, o que é particularmente negativo para plantas
com floração em massa e flores auto incompatíveis (Pinto

., 2008; Milet-Pinheiro ., 2009), como é o caso de
Por outro lado, em plantas que oferecem

somente um pequeno número de flores por dia, os
visitantes precisam voar mais entre flores diferentes, o
que pode favorecer o fluxo de pólen entre os indivíduos
coespecíficos, garantindo a polinização cruzada.

A estratégia de atrair um maior número de
polinizadores, a partir da oferta de um maior número de
flores por planta, tem o custo agregado de um aumento na
geitonogamia. Em , no entanto, esse custo
deve ser muito reduzido devido ao seu sistema de
autoincompatibilidade heteromórfica que impede a
germinação dos grãos de pólen de flores de um mesmo

C. longipalpis

et al et al
V. leucocephala.

V. leucocephala
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morfo.Assim, mesmo que ocorra a deposição de grãos de
um mesmo indivíduo não ocorrerá a germinação do pólen
e o estigma não será, consequentemente, inviabilizado
para o pólen cruzado, como foi evidenciado em outras
espécies com floração em massa, as quais apresentam
sistema de autoincompatibilidade tardia (Milet-Pinheiro

., 2009).
Semelhante aos resultados encontrados neste

estudo (Figuras 3 e 4), outros trabalhos demonstraram
que inflorescências com maior número de flores são mais
visitadas pelos polinizadores. No entanto, foi verificado
que, a partir de um determinado número de flores, o
número de visitas não aumentou (Ohashi & Yahara,
2001; Mitchell ., 2004). Portanto, uma possível
estratégia das plantas é produzir o número mínimo
necessário de flores nas inflorescências para garantir a
atratividade máxima de polinizadores e também manter
quantidades reduzidas de flores nas inflorescências para
favorecer a polinização cruzada. Pode-se concluir que
existe um entre atratividade e polinização
cruzada, pois inflorescências maiores são mais atrativas e
inflorescências menores podem ser mais facilmente
favorecidas pela polinização cruzada.
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REGENERAÇÃO EM ÁREAS DE SUPRESSÃO
VEGETAL DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO

RIO SÃO FRANCISCO: COMPONENTE
HERBÁCEO

Earl Celestino de Oliveira Chagas1

RESUMO –

:PALAVRAS CHAVE

O conhecimento das espécies vegetais com capacidade de se
estabelecerem em áreas que sofreram perturbações é fundamental às
possibilidades de sucesso nas intervenções direcionadas à recuperação de áreas
degradadas. O objetivo deste estudo foi caracterizar a composição florística do
componente herbáceo em áreas onde a vegetação foi suprimida há cerca de três
anos para o estabelecimento do canal do Projeto de Integração do Rio São
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional e em áreas
controle, sem supressão da vegetação. As áreas de supressão apresentaram
menor densidade de indivíduos e riqueza de espécies, bem como distinta
composição de plantas herbáceas quando comparadas com as áreas preservadas.
Estes resultados nos alertam sobre a necessidade de incluir o estrato herbáceo
nas ações e técnicas de restauração aplicadas a Caatinga, uma vez que plantas
herbáceas representam grande parte da diversidade deste ecossistema.

. Caatinga, composição taxonômica, ervas, heterogeneidade.

1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal – UFPE

O CONJUNTO FLORÍSTICO DA CAATINGA APRESENTA UMA

ELEVADA RIQUEZA DE ESPÉCIES MEDICINAIS ,
FORRAGEIRAS, endêmicas, com importância econômica,
etc. (Agra, 1996; Figuerôa et al., 2005; Santos et al., 2008),
sendo considerada a mais rica floresta seca da América do
Sul (Leal et al., 2005). O componente herbáceo, dentro
deste conjunto, é apontado como essencial na manutenção
da biodiversidade, por englobar a maior riqueza de
espécies, atuar na dieta alimentar da fauna
(disponibilizando forragem, pólen, óleos, néctar e resinas),
auxiliar na retenção de sementes e no recrutamento de
plântulas (Sampaio et al., 2002; Lorenzon et al., 2003; Reis
et al., 2006; Feitoza et al., 2008), ocupando
preferencialmente áreas abertas (Silva et al., 2009).
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Distúrbios físicos em áreas contínuas acarretam
mudança microclimática, diminuição da fertilidade do
solo e perda de heterogeneidade ambiental nestes
ecossistemas (Metzger, 1999; Casteletti , 2003;
Ceccon , 2006). Como consequência, ocorrem
mudanças bióticas, como redução do número de
indivíduos de espécies mais susceptíveis às perturbações,
o qual pode levar a extinções locais e redução da
diversidade nas comunidades (Rankin-de-Merona &
Ackerly, 1987; Metzger, 1999), formando paisagens
estruturalmente pobres (Tilman , 2001). Assim,
dependendo da frequência e intensidade, as perturbações
podem alterar o processo de regeneração natural (Ceccon

, 2006), tornando as áreas secundarizadas ou
desérticas (Casteletti , 2003; Sampaio & Araújo,
2005).

Considerando a importância da vegetação
herbácea e a vasta área modificada para a implantação do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional, o objetivo do
presente estudo foi verificar o efeito da supressão da
vegetação na flora herbácea regenerante. Foram testadas
as seguintes hipóteses: (1) a densidade de indivíduos do
componente herbáceo é menor nas áreas onde a
vegetação foi suprimida e aumenta à medida que se
aproxima da área preservada; (2) a riqueza de espécies
segue o mesmo padrão da densidade; e (3) as áreas onde a
vegetação foi suprimida possuem floras distintas de áreas
preservadas.

et al.
et al.

et al.

et al.
et al.
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MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

ANÁLISE DO COMPONENTE HERBÁCEO

–

-

O município de Custódia localiza-se
na porção Norte do estado de Pernambuco (8°06'S e
37°38'O), a uma altitude de 542 metros. Limita-se, ao
Norte, com os municípios de Iguaraci e Carnaíba, ao Sul,
com Ibimirim e Floresta, a Leste, com Sertânia e, a Oeste,
com Betânia e Flores. A área municipal ocupa 1.484,6
km² e está inserido na unidade geoambiental da
Depressão Sertaneja, que representa a paisagem típica do
semiárido nordestino, caracterizada por relevo
predominantemente suave-ondulado, cortada por vales
estreitos, com vertentes dissecadas (CPRM, 2005).

A vegetação é basicamente composta por Caatinga
hiperxerófila com trechos de floresta caducifólia. O
clima é do tipo tropical semiárido, com chuvas de verão,
tendo período chuvoso com início em novembro e
término em abril, além de uma precipitação média anual
é de 431,8mm (CPRM, 2005).

Os estudos
sobre o componente herbáceo na Caatinga, apesar de
recentes (Feitoza, 2004; Maracajá & Benevides, 2006;
Reis , 2006; Feitoza , 2008; Silva , 2009),
apontam uma maior a riqueza e diversidade em relação
ao componente lenhoso. A listagem mais atual (Silva

, 2009) aponta 587 espécies herbáceas registradas em
Pernambuco, a qual sobrepõe as 475 espécies lenhosas
conhecidas (Sampaio & Gamarra-Rojas, 2003).
Entretanto, o número ainda é subestimado, pois a
composição de herbáceas foi estudada em poucas áreas
de Caatinga. As famílias mais importantes são Poaceae,

et al. et al. et al.

et
al.
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Asteraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Convolvulaceae,
Malvaceae, Scrophulariaceae e Rubiaceae (Araújo ,
2007; Costa , 2007; Silva , 2009).

Por sua vez, a abordagem sobre a dinâmica das
herbáceas demonstra que as taxas de natalidade são
maiores durante a estação chuvosa, chamada estação de
crescimento (Andrade , 2007; Santos , 2007;
Silva, 2009), devido às condições de temperatura e
umidade mais favoráveis ao recrutamento,
estabelecimento e sobrevivência de plântulas. Na estação
seca, no entanto, dependendo da espécie e das condições
do seu microhabitat, as ervas podem desaparecer, reduzir
ou manter o tamanho de suas populações, como resposta
ao déficit hídrico (Andrade , 2007; Santos ,
2007; Silva, 2009).

– Em abril
de 2011, época que representa o final da estação chuvosa
na região, foram estabelecidos 20 transectos de 30 m
perpendiculares ao canal da transposição e espaçados por
1 km. Em cada transecto foram alocadas 30 parcelas de
1,0 m x 0,5 m (n = 600), sendo 15 delas na área preservada
e outras 15 na área onde a vegetação foi suprimida
(Figura 1). Dentro de cada parcela, todos os indivíduos
herbáceos vivos foram registrados e deles foram
anotados o nome científico. Foi considerada como erva
toda planta de caule com baixo nível de lignificação,
excluindo-se as plântulas de plantas lenhosas; e como
indivíduo toda planta sem conexão com outra ao nível do
solo. As ervas estéreis foram identificadas com auxílio
das amostras férteis coletadas nas parcelas ou fora delas.

A densidade de indivíduos herbáceos foi

et al.
et al. et al.

et al. et al.

et al. et al.
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comparada entre as duas áreas (conservada e com a
vegetação suprimida) e nas diferentes distâncias através
de análise de variância de dois fatores (Sokal & Rohlf,
1995). A mesma análise foi utilizada para comparar a
riqueza de espécies entre as duas áreas e nas diferentes
distâncias. Por fim, com relação à composição de
espécies das duas áreas foi feita uma ordenação de
escalonamento multidimensional não métrica (NMDS)
baseada em uma matriz de dissimilaridade de Distância
Euclidiana, seguida de uma análise de similaridade
(ANOSIM) (Clarke & Gorley, 2001).

Figura 1. Esquema demonstrando a distribuição dos transectos e parcelas
nas duas áreas de estudo, com vegetação suprimida para a construção do
canal do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional e as parcelas de vegetação
preservada, usadas como controle.
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RESULTADOS

AO TOTAL , FORAM REGISTRADAS 131 ESPÉCIES

PERTENCENTES A 97 GÊNEROS E 39 FAMÍLIAS. As famílias
mais representativas em número de espécies foram Poaceae
(14), Euphorbiaceae (13), Asteraceae (9), Convolvulaceae,
Leguminosae, Malvaceae (8), Commelinaceae, Cyperaceae,
Lamiaceae, Lythraceae, Portulacaceae e Rubiaceae (4)
(Anexo 1 e 2). As espécies com maior número de ocorrências
foram duas samambaias (5.725 ind.) e

(7.063 ind.).
A densidade de indivíduos herbáceos nas áreas

preservadas foi 14 vezes maior que nas áreas onde a vegetação
foi suprimida (F = 142,394; gl = 1; p < 0,0001). Mais
especificamente, nas áreas preservadas foram registrados
23.460 indivíduos, com uma média de 77,47 (± 105,62)
indivíduos por parcela. Em contraste, nas áreas com
vegetação suprimida foram computados 1.658 indivíduos em
toda área amostrada, sendo a média de 6,37 (±14,48) (Figura
2).

A distância da parcela também explicou a densidade de
indivíduos herbáceos (F = 2,213; gl = 14; p = 0,007). Além
disso, não houve interação significativa entre o ambiente
(áreas preservada e de supressão da vegetação) e a distância (F
= 1,537; gl =14; p = 0,093), indicando que, nas duas áreas, a
densidade foi maior à medida que a parcela foi localizada
mais distante do canal da transposição (Figura 3). Houve uma
grande variação no número de indivíduos nas áreas
preservadas, provavelmente pela presença de distintos
microhabitats. No entanto, pode-se perceber uma tendência
de maiores valores de densidade com aumento da
proximidade das parcelas às áreas preservadas. Para as áreas
onde a vegetação foi suprimida, os valores foram bem mais
homogêneos, mas seguindo o mesmo padrão de maiores
valores quanto mais próximo da vegetação preservada
(Figura 3).

Sellaginela sellowii
Sellaginela convoluta
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Figura 2. Número de indivíduos herbáceos nas áreas onde a vegetação
foi suprimida para a construção do canal do Projeto de Integração do Rio
São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional e em
áreas de vegetação preservada, no município de Custódia (PE).

Figura 3. Número de indivíduos herbáceos nas diferentes distâncias em
áreas onde a vegetação foi suprimida para a construção do canal do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas
do Nordeste Setentrional e em áreas de vegetação preservada, no
município de Custódia (PE).
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As áreas preservadas apresentaram riqueza maior que as
áreas onde a vegetação foi suprimida (F = 471,099; gl = 1; p <
0,0001; Figura 4), sendo registradas 100 espécies, 77 gêneros
e 35 famílias (9,77 ± 36,19 espécies por parcela). As famílias
mais abundantes foram Euphorbiaceae (9), Malvaceae (8),
Convolvulaceae, Leguminosae (7), Poaceae, Asteraceae (5),
Lamiaceae e Rubiaceae (4). Além disso, a sua composição foi
bastante heterogênea, incluindo espécies endêmicas, como

,
, , e

e, na maioria dos casos (48), com
menos de dez ocorrências, sendo 71 (54,20%) espécies
exclusivas desta área. No entanto, as parcelas distribuídas
sobre a área onde a vegetação foi suprimida apresentaram
uma riqueza menor (1,96 ± 7,18 espécies por parcela) e flora
bastante homogênea. Ao total foram reportadas 59 espécies,
53 gêneros e 25 famílias, sendo 31 (23,66%) espécies
exclusivas desta área. As famílias mais abundantes foram
Poaceae (13), Euphorbiaceae (8), Asteraceae (7) e
Cyperaceae (3).

A distância da parcela também afetou a riqueza de
espécies herbáceas (F = 0,503; gl = 14; p = 0,932), havendo
um gradual decréscimo no número de espécies da área onde a
vegetação foi suprimida à medida que a parcela se distanciava
da área preservada (Figura 5). Novamente, a interação entre
ambiente (área preservada área onde a vegetação foi
suprimida) e distância e não foi significativa (F=0,503;

=14; p=0,932), mostrando que, nas duas áreas, a riqueza é
maior à medida que a parcela se afasta do canal da
transposição (Figura 5).

Por fim, quanto à composição de espécies, a ordenação e
análise de similaridade mostraram que a vegetação herbácea
das parcelas plotadas nas áreas de vegetação suprimida e de
vegetação preservada foi bastante distinta.

Apodanthera glaziovii, Bromelia laciniosa Jacquemontia
gracilis Ipomoea rosea Neoglaziovia variegata
Zephyranthes sylvatica

versus

g.l.

Ademais, as áreas
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Figura 4. Riqueza de espécies herbáceas em áreas onde a vegetação foi
suprimida para a construção do canal do Projeto de Integração do Rio São
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional e em áreas
de vegetação preservada, no município de Custódia (PE).

Figura 5. Riqueza de espécies herbáceas nas diferentes distâncias em
áreas onde a vegetação foi suprimida para a construção do canal do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional e em áreas de vegetação preservada, no município
de Custódia (PE).

preservadas apresentaram uma maior heterogeneidade
florística que a área suprimida, como indicado pela maior
dispersão dos pontos na Figura 6.
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Figura 6. Composição de espécies do componente herbáceo nas áreas
onde a vegetação foi suprimida para a construção do canal do Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste
Setentrional e em áreas de vegetação preservada, no município de
Custódia (PE).

DISCUSSÃO

OS RESULTADOS DESTE ESTUDO DIRECIONAM À

SEGUINTE QUESTÃO: Afinal, quais fatores poderiam
influenciar a riqueza, densidade e composição do
componente herbáceo em áreas de Caatinga? O fator
luminosidade, normalmente evocado como importante
determinante da flora para florestas úmidas (Whittaker,
1975; Braun-Blanquet, 1979; Grime, 1979), não
apresentaria efeito sobre o componente herbáceo em
florestas secas, como a Caatinga, já que o dossel é aberto.
Entretanto, como as áreas de supressão da vegetação são
totalmente abertas, quentes e dessecadas, a presença de
certo grau de sombreamento, proporcionado pela copa
das espécies lenhosas arbustivas e arbóreas, parece
fornecer um ambiente mais adequado para o
recrutamento de novos indivíduos.
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De fato, Silva (2009) propuseram que o
sombreamento promovido pela copa das árvores atenua o
estresse da aridez existente e proporciona o acúmulo de
serapilheira, melhorando a fertilidade do solo. Assim, ao
reduzir os efeitos de dessecação, o sombreamento
aumenta a disponibilidade hídrica e facilita o
estabelecimento e sobrevivência de plântulas com pouca
dormência (Araújo , 2005; Vieira & Scariot, 2006;
Andrade , 2007).

O ambiente preservado parece apresentar outra
característica fundamental para o recrutamento de novos
indivíduos, a presença de um banco de sementes no solo.
Souza (2010), concluiu que a fragmentação de paisagens
pode alterar o tempo de reprodução de espécies, entre
áreas preservadas e antropizadas, induzindo o
deslocamento da chuva de sementes ou ampliando o
tempo de oferta de sementes para a fauna. Quando não
existem sementes no solo, o recrutamento de novos
indivíduos é feito exclusivamente através da chegada de
diásporos de outras áreas (Holl, 1999; Reis & Tres, 2007),
como deve ocorrer na área de vegetação suprimida. Não
obstante, o fato da distância para as áreas preservadas de
Caatinga explicar a densidade e a riqueza de espécies
herbáceas existentes em ambos os tratamentos só
confirma essa ideia.

Outros fatores bióticos também podem interferir no
recrutamento de plântulas, como as próprias plantas
(Kiill , 2000;Araújo & Ferraz, 2003; Lorenzon ,
2003). As espécies que tenderam a ocupar a área
suprimida, segundo Forzza (2010), em geral,
possuem origem subespontânea ou ampla distribuição,
são ruderais e/ou invasoras. Além disso, entre as 59
espécies ocorrentes na área suprimida, somente 16 ervas

et al.

et al.
et al.

et al. et al.

et al.
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graminóides englobaram 1.469 (88,01%) dos indivíduos
amostrados: (403 ind.),

(175), (170),
(126), (103),

(73), (69),
(50), (47),

(47), (42),
(40), (30),

(36), (22), e
(18).

Para Sarmiento (1984), diversas características
bióticas típicas de herbáceas graminóides, tais como o
hábito, a variabilidade genética, o porte, a tolerância
fisiológica e capacidade de adaptação às variações
ambientais poderiam permitir que espécies atingissem
grandes densidades, substituam as nativas e alterarem os
padrões da diversidade local. Este fator pode ser elencado
como limitante à regeneração, uma vez que a competição
pela demanda de recursos para investimentos em
estruturas vegetativas e reprodutivas pode influenciar o
ciclo de vida das espécies de uma comunidade vegetal
(Sarmiento & Monasterio, 1983).

Francis & Parrota (2006), estudando o processo de
regeneração em uma floresta tropical seca, constataram
que (Poaceae), ocorrente em áreas
antropizadas, tendia a suprimir o estabelecimento de
outras espécies, exceto quando sombreada. Os mesmos
autores demonstraram que há forte competição entre
ervas graminóides e as outras espécies, reduzindo a
biomassa das últimas.

Uma vez que a influência da perturbação antrópica
se revela sobre a riqueza, densidade e a composição
florística, as espécies restritas, os níveis de riqueza e a

Dactyloctenium aegiptium
Tragus berteronianus Eragrostis pilosa
Cyperus squarrosus Diodia teres Mollugo
verticillata Cenchrus echinatus Chamaesyce
thymifolia Acalypha poiretii Cynodon
dactylon Evolvulus filipes Portulaca
halimoides Urochloa mollis Digitaria nuda

Eleusine indica Rhynchospora nervosa
Chloris barbata

Urochloa maximum
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densidade de cada área talvez representem bons
indicadores do grau de conservação da mesma. O
conhecimento da estrutura e composição do estrato
herbáceo pode fornecer dados para inferir sobre as
condições ambientais, o estado de conservação de
comunidades florestais e as formas de se manejar
racionalmente os ecossistemas, por sua vez,
indispensáveis aos planos de gestão dos recursos
naturais.

pelo apoio à Universidade Federal
do Vale do São Francisco e seus colaboradores, em nome
do professor José Alves de Siqueira Filho. À professora
Inara Roberta Leal, pelos enriquecedores incentivos e
sugestões, aos colegas Fernanda Maria Pereira de
Oliveira, Rodrigo Leonel Lozano Orihuela e Marcondes
Albuquerque de Oliveira pela ajuda na coleta dos dados.

AGRADECIMENTOS

LITERATURACITADA

O AUTOR AGRADECE

AGRA, M. F. (1996).
João Pessoa, Editora

União.

ANDRADE, J. R.; SANTOS, J. M. F.; LIMA, E. N.; LOPES,
C. G. R.; SILVA, K. A. & ARAÚJO, E. L. (2007). Estudo
populacional de Swart. (Poaceae) em
uma área de Caatinga em Caruaru, Pernambuco.

858-860.
ARAÚJO, E. L.; MARTINS, F. R. & SANTOS,A. M. (2005).

Plantas da medicina popular dos
Cariris Velhos, Paraíba, Brasil.

Panicum trichoides
Revista

Brasileira de Biociências 5:

274



Establishment and death of two Dry Tropical Forest woody
species in dry and rainy seasons in Northeastern Brazil. Pp.
76-91. NOGUEIRA, R. J. M. C.; ARAÚJO, E. L.;
WILLADINO, L. G. & CAVALCANTE, U. M. T. (Eds.).

Recife, Imprensa Universitária da UFRPE.
ARAÚJO, E. L.; CASTRO, C. C. & ALBUQUERQUE, U. P.

(2007). Dynamics of Brazilian Caatinga – A Review
concerning the plants, environment and people.

15-28.
ARAÚJO, E. L. & FERRAZ, E. M. N. (2003). Processos

ecológicos mantenedores da diversidade vegetal na
Caatinga: estado atual do conhecimento. CLAUDINO
SALES, V. (Org.).

Fortaleza, Expressão Gráfica.
BRAUN-BLANQUET, J. (1979).

Madrid, H.
Blume.

CASTELLETTI, C. H. M.; SANTOS, A. M. M.;
TABARELLI, M. & SILVA, J. M. C. (2003). Quanto ainda
resta da Caatinga? Uma estimativa preliminar. Pp. 719-
734. Leal, I.R.; Tabarelli, M. & Silva, J.M.C. (Eds.).

Recife, Editora
Universitária da UFPE.

CECCON, E.; HUANTE, P. & RINCÓN, E. (2006). Abiotic
factors influencing Tropical Dry Forests regeneration.

305-
312.

CLARKE, K. & GORLEY, R. N. (2001).
Plymouth, PRIMER-E. UK.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. (2005).

Organizado [por] João de Castro

In:

Estresses ambientais: danos e benefícios em plantas.

Functional Ecology and Communities

In:
Ecossistemas brasileiros: manejo e

conservação.
Fitosociología: bases para

el estudio de las comunidades vegetales.

In:
Ecologia e Conservação da Caatinga.

Brazilian Archives of Biology and Technology

Software PRIMER
v5.

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água
subterrânea. Diagnóstico do município de Custódia,
estado de Pernambuco.

1:

49:

275



Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de
Souza Junior, Manoel Julio da Trindade G. Galvão,
Simeones Neri Pereira, Jorge Luiz Fortunato de Miranda.
Recife, CPRM/PRODEEM.

FEITOZA, M. O. M. (2004).

Dissertação de Mestrado.
Recife, Universidade Federal Rural de Pernambuco.

FEITOZA, M. O. M.; ARAÚJO, E. L.; SAMPAIO, E. V. S. B.
& KIILL, L. H. P. (2008). Fitossociologia e danos foliares
ocorrentes na comunidade herbácea de uma área de
Caa t i nga em Pe t ro l i na , PE . Pp . 6 -30 .
ALBUQUERQUE, U. P.; MOURA, A. N. & ARAÚJO, E.
L. (Eds.).

Recife,
Comunigra/Nupea.

FIGUERÔA, J. M.; PAREYN, F. G. C.; DRUMOND, M. &
ARAÚJO, E. L. (2005). Madeireiras. Pp. 101-133.
SAMPAIO, E. V. S. B.; PAREYN, F. G. C.; FIGUEIRÔA, J.
M. & SANTOS JR, A. G. (Orgs.).

Recife,
Editora Universitária.

FORZZA, R. C.; LEITMAN, P. M.; COSTA, A. F.;
CARVALHO JR.,A.A.; PEIXOTO,A. L.; WALTER, B. M.
T.; BICUDO, C.; ZAPPI, D.; COSTA, D. P.; LLERAS, E.;
MARTINELLI, G.; LIMA, H. C.; PRADO, J.;
STEHMANN, J. R.; BAUMGRATZ, J. F. A.; PIRANI, J.
R.; SYLVESTRE, L.; MAIA, L. C.; LOHMANN, L. G.;
QUEIROZ, L. P.; SILVEIRA, M.; COELHO, M. N.;
MAMEDE, M. C.; BASTOS, M. N. C.; MORIM, M. P.;
BARBOSA, M. R.; MENEZES, M.; HOPKINS, M.;
SECCO, R.; CAVALCANTI, T. B. & SOUZA, V. C. (2010).

Rio de Janeiro, Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.

Diversidade e caracterização
fitossociológica do componente herbáceo em áreas de
Caatinga no Nordeste do Brasil.

I n :

Biodiversidade, potencial econômico e processos
ecofisiológicos em ecossistemas nordestinos.

In:

Espécies da flora
nordestina de importância econômica potencial.

Lista de Espécies da Flora do Brasil.

276



FRANCIS, J. K. & PARROTTA, J. A. (2006). Vegetation
response to grazing and planting of

in an - dominated
grassland in Puerto Rico.

67-74.

Leucaena
leucocephala Urochloa maximum

Plant strategies and vegetation
processes.

Biotropica

Scientia Agrícola

Ecologia e conservação da Caatinga.

Neotropical Entomology

Revista de Biologia e
Ciências da Terra

Anais da Academia
Brasileira de Ciências

in situ
Revista

Caribbean Journal of

Science 42:

GRIME, J. P. (1979).
Chichester, John Wiley & Sons.

HOLL, K. D. (1999). Factors limiting tropical rain forest
regeneration in abandoned pastures: seed rain, seed
germination, microclimate and soil. 229-
242.

KIILL, L. H. P.; HAJI, F. N. P. & LIMA, P. C. F. (2000).
Visitantes florais de plantas invasoras de áreas com
fruteiras irrigadas. 575-580.

LEAL, I. R.; TABARELLI, M. & SILVA, J. M.C. (2005).
Recife, Editora

Universitária da UFPE.
LORENZON, M. C. A.; MATRANGOLO, C. A. &

SCHOEREDER J. H. (2003). Flora visitada pelas abelhas
eussociais (Hymenoptera, Apidae) na Serra da Capivara,
em Caatinga do sul do Piauí.
27-36.

MARACAJÁ, P. B. & BENEVIDES, D. S. (2006). Estudo da
flora herbácea da Caatinga no município de Caraúbas no
Estado do Rio Grande do Norte.

165-175.
METZGER, J. P. (1999). Estrutura da paisagem e

fragmentação: análise bibliográfica.
445-463.

RANKIN-DE-MERONA, J. M. & ACKERLY, D. D. (1987).
Estudos populacionais de árvores em florestas
fragmentadas e as implicações para conservação das
mesmas na floresta tropical da Amazônia Central.

32:

57:

32:

6:

71:

277



IPEF

Revista Brasileira de Botânica

In:
Manejo ambiental e restauração de áreas degradadas.

In:

Estresses Ambientais:
danos ou benefícios em plantas.

I
Desafios da

Botânica brasileira no novo milênio: inventário,
sistematização e conservação da diversidade vegetal.

Revista Brasileira de Biociências

Journal of Arid
Environments

47-59.
REIS, A. M.; ARAÚJO, E. L.; FERRAZ, E. M. N. &

MOURA, A. N. (2006). Inter-anual variations in the
floristic and population structure of an herbaceous
community of “Caatinga” vegetation in Pernambuco,
Brazil. 497-508.

REIS, A & TRES, D. R. (2007). Nucleação: integração das
comunidades naturais com a paisagem. Pp. 29-55.

São
Paulo, Fundação Cargill.

SAMPAIO, E. V. S. & ARAÚJO, M. S. B. (2005).
Desertificação no Nordeste semi-árido. Pp. 490-499.
NOGUEIRA, R. J. M.; ARAÚJO, E. L.; WILLADINO, L.
G; CAVALCANTE, U. M. T. (Eds.).

Recife, MXM Gráfica e
Editora.

p. 85-90.

Belém, Sociedade Brasileira de Botânica.
SANTOS, J. M. F. F.;ANDRADE, J. R.; LIMA, E. N.; SILVA,

K. A. & ARAÚJO, E. L. (2007). Dinâmica populacional de
uma espécie herbácea em uma área de floresta tropical seca
no Nordeste do Brasil.
855-857.

SANTOS, J.; ARAÚJO, E. L. & ALBUQUERQUE, U. P.
(2008). Richness and distribution of useful woody plants in
the semi-arid region of northeastern Brazil.

652-663.
SARMIENTO, G. & MONASTERIO, M. (1983). Life forms

35:

29:

5:

72:

SAMPAIO, E. V. S. & GAMARRA-ROJAS, C. F. L.
(2003). A vegetação lenhosa das ecorregiões da
Caatinga. P JARDIN, E. A. G.; BASTOS,
M. N. C. & SANTOS, J. U. M. (Eds.).

n:

278



and phenology. Pp. 79-108. BOURLIÈRE, F. (Ed.).
. Amsterdan,

Elsevier Science.
SILVA, K. A; ARAÚJO, E. L. & FERRAZ, E. M. N. (2009).

Estudo florístico do componente herbáceo e relação com
solos em áreas de Caatinga do embasamento cristalino e
bacia sedimentar, Petrolândia-PE.

100-110.
SOKAL, R. R. & ROHLF, F. J. (1995). New York,

W. H. Freeman and Company.
SOUZA, J. T. (2010).

Dissertação de Mestrado. Recife, Universidade Federal
Rural de Pernambuco.

TILMAN, D.; FARGIONE, J.; WOLFF, B.; D'ANTONIO, C.;
DOBSON, A.; HOWARTH, R.; SCHINDLER, D.;
SCHLESINGER, W. H.; SIMBERLOFF, D. &
SWACKHAMER, D. (2001). Forecasting agriculturally
driven global environmental change. 281-
284.

Vieira , D. L. M. & Scariot, A. (2006). Principles of natural
regeneration of tropical dry forests for restoration.

11-20.
WHITTAKER, R. H. (1975).

NewYork, Macmillan.

In:
Ecosystems of the word: Tropical Savannas

Acta Botanica Brasilia

Biometry.

Chuva de sementes em área
abandonada após cultivo próximo a um fragmento
preservado de Caatinga em Pernambuco, Brasil.

Science

Restoration Ecology
Communities and Ecosystems.

23:

292:

14:

279



A
n

ex
o

1.
E

sp
éc

ie
s

he
rb

ác
ea

s
en

co
nt

ra
da

s
na

ár
ea

pr
es

er
va

da
(P

) p
ró

xi
m

o
ao

ca
na

l d
o

P
ro

je
to

de
In

te
gr

aç
ão

do
R

io
S

ão
F

ra
nc

is
co

co
m

B
ac

ia
sH

id
ro

gr
áf

ic
as

do
N

or
de

st
e

S
et

en
tr

io
na

l,
no

m
un

ic
íp

io
de

C
us

tó
di

a
(P

E
).

280



A
n

ex
o 

1.
C

on
ti

nu
aç

ão
.

281



A
n

ex
o 

1.
C

on
ti

nu
aç

ão
.

282



A
n

ex
o 

1.
C

on
ti

nu
aç

ão
.

283



A
n

ex
o 

2.
E

sp
éc

ie
s 

da
 á

re
a 

su
pr

im
id

a 
(S

) 
pa

ra
 a

 c
on

st
ru

çã
o 

do
 c

an
al

 d
o 

P
ro

je
to

 d
e 

In
te

gr
aç

ão
 d

o 
R

io
 S

ão
 F

ra
nc

is
co

co
m

 B
ac

ia
s 

H
id

ro
gr

áf
ic

as
 d

o 
N

or
de

st
e 

S
et

en
tr

io
na

l, 
no

 m
un

ic
íp

io
 d

e 
C

us
tó

di
a 

(P
E

).

284



A
n

ex
o 

2.
C

on
ti

nu
aç

ão
.

285



A
n

ex
o 

2.
C

on
ti

nu
aç

ão
.

286



287



288



CAPÍTULO 19

UMA MAIOR VARIEDADE DE CORES
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UMA MAIOR VARIEDADE DE CORES IMPLICA
EM UMA MAIOR VARIEDADE DE

POLINIZADORES?

Elivania Conceição Barral1

RESUMO –

PALAVRAS CHAVE :

Apigmentação da corola é um atributo floral que influencia a atração
de um potencial grupo de animais polinizadores. Ao contrário dos outros
atrativos florais, tais como pólen, néctar, resina e óleos, a cor tem apenas a
função de indicar a localização do recurso floral primário e a preferência pelas
cores varia entre os diferentes grupos de polinizadores. L.
(Portulacaceae) é um gênero nativo não endêmico do Brasil que pode apresentar
diferentes cores para a corola de uma mesma espécie. O objetivo deste trabalho
foi verificar se uma maior variedade de cores da corola implica em uma maior
variedade de polinizadores para a espécie L., e verificar
se há diferença na frequência de visitas florais para diferentes colorações da
pétala. O estudo foi realizado em uma área de Caatinga no município de
Custódia, Pernambuco, em abril de 2011, registrando-se a frequência de visitas
em parcelas di e monocromáticas.As visitas às flores de . iniciaram
logo após a antese floral, por volta das 09:00 h para flores amarelas e cerca de
11:00 h para flores brancas e flores cor-de-rosa, sendo a espécie visitada por
quatro espécies de Hymenoptera e uma espécie de Diptera. Flores amarelas
apresentaram maior frequência de visitas em relação às flores com outras
colorações das pétalas, e flores brancas e flores cor-de-rosa foram
semelhantemente visitadas. Parcelas dicromáticas (flores brancas e cor-de-rosa)
atraíram visitantes tanto quanto parcelas com flores brancas e parcelas com
flores cor-de-rosa independentes. Quanto à riqueza de visitantes florais, as
diferentes pigmentações da corola atraíram duas ou três espécies de
polinizadores. As diferentes cores para a corola de apresentaram
biologicamente influência na riqueza de visitantes florais, flores amarelas
apresentaram maior freqüência de visitas, indicando, provavelmente, uma
preferência dos polinizadores dessa espécie por flores dessa cor em relação a
flores brancas e flores cor-de-rosa.

Portulaca

Portulaca halimoides

P. halimoides

P. halimoides

. Portulacafrequência de visitas, cor da corola, .
1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal – UFPE
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ANIMAIS QUE VISITAM FLORES GERALMENTE

RECONHECEM APENAS ESTRUTURAS QUE POSSUEM UM

CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS COM O

SENTIDO VISUAL E/OU OLFATIVO (Faegri & Pijl, 1979;
Endress, 1994). Embora o recurso floral primário, que
satisfaz as necessidades fisiológicas dos polinizadores
(Feagri & Pijl, 1979) como, por exemplo, néctar ou
pólen, seja geralmente um benefício tangível para os
polinizadores, normalmente, esses animais são atraídos
para as flores primeiramente pela sua cor que tem apenas
a função de indicar a localização do recurso primário
(Feagri & Pijl, 1979; Waser, 1983; Endress, 1994;
Proctor , 1996).

O reconhecimento de cores varia entre os
diferentes grupos de polinizadores (Faegri & Pijl, 1979;
Endress, 1995; Lunau & Maier, 1995). Quando um
visitante obtém recurso em uma flor, pode ocorrer a
associação entre o floral e o recurso obtido
(Menzel & Shmida, 1993). Essa associação pode ser
selecionada ao longo da evolução, gerando uma
preferência inata, ou ao longo da vida do animal,
falando-se em experiência individual (Menzel &
Shmida, 1993). Assim, o comportamento preferencial
por algumas cores florais pode se dar por uma
preferência inata, significando que houve adaptações
fisiológicas de espécies antes da experiência individual
com as flores, ou pode ocorrer pelo aprendizado, sendo
uma especialização temporal de indivíduos (Lunau &
Maier, 1995).
Diferenças no número e frequência de visitantes florais
em relação a polimorfismos quanto à cor da corola têm
sido observadas em alguns estudos ( , Waser & Price,
1981; Ennos & Clegg, 1983; Stanton, 1987; Kiill &

et al.
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Ranga, 2003; Pinto, 2007) que mostraram que a coloração
é um importante atrativo visual e que as mudanças na
frequência de visitas do polinizador podem se refletir no
processo de polinização dos tipos florais (Kiill & Ranga,
2003), levando a fixação do morfo mais atrativo (Levin,
1972 Stantion, 1987). L. (Portulacaceae)
é um gênero com cerca de 100 espécies (Carolin, 1993),
nativo não endêmico do Brasil (Coelho 2010), que
apresenta espécies nas quais não há variação na cor da flor
entre os indivíduos, bem como espécies com diferentes
indivíduos apresentando flores com diferentes cores
(Coelho & Giulietti, 2010). Assim, o objetivo deste
trabalho foi verificar se a variedade de cores da corola
implica em um maior número e frequências de diferentes
visitantes florais em uma espécie de . Para isso,
foram testadas as seguintes hipóteses: i) A ocorrência de
diferentes cores de flor acarreta uma maior variedade de
visitantes florais em .; ii) A
ocorrência de diferentes cores de flor acarreta uma
diferença na frequência de visitantes florais entre
indivíduos d lores de colorações
diferenciadas.

é uma espécie
herbácea de aproximadamente 4 cm de comprimento com
flores de pólen ( Vogel, 1978) (ca. de 5 mm de
diâmetro), sendo exclusivamente o recurso floral
oferecido aos polinizadores e apresentando, portanto,
flores melitófilas ( Feagri & Pijl, 1979). As flores
apresentam três diferentes cores para corola: flores de cor
branca, amarela ou cor-de-rosa e antese desencontrada
entre plantas com flores de cores diferentes.

apud Portulaca

Portulaca

Portul

sensu

sensu

aca

e com f

halimoides

P. halimoides

P. halimoides

L
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A antese para indivíduos com flores amarelas é
deslocada para o início da manhã, às 09:00 h e término às
11:00 h, quando inicia-se o processo de abertura floral das
plantas com flores brancas ou cor-de-rosa na população
estudada. Entretanto, a antese dura cerca de 2 horas para
cada morfo floral.

O estudo foi realizado em abril de
2011, em uma área de Caatinga no município de Custódia,
Pernambuco, em um fragmento florestal do Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (08°09' S;
037°30' W). A área caracteriza-se por apresentar solos do
tipo Bruno Não Cálcico, clima Semiárido e vegetação do
tipo Savana-Estépica Arborizada (Ta) (CPRM, 2005). A
temperatura média anual é de 23,5ºC, com variação entre
17ºC e 33ºC (CPRM, 1999).

Para testar as hipóteses
apresentadas foram montados dois tipos de parcela (20 x
20 cm) a partir do replantio de cerca de 10-14 indivíduos
contendo somente a espécie : parcelas
monocromáticas, onde todos os indivíduos apresentavam
flores com a mesma coloração, branca (N = 2 parcelas),
cor-de-rosa (N = 2 parcelas) ou amarela (N = 7 parcelas);
e parcelas dicromáticas, onde metade dos indivíduos
apresentava flores brancas e metade apresentava flores
cor-de-rosa (N = 4 parcelas).

As parcelas foram distribuídas em diferentes locais
na área de estudo e foram acompanhadas, aos pares que
distavam cerca de 3 m entre si, para registro dos visitantes
florais e de seus horários e freqüências de visitas durante o

ÁREA DE ESTUDO –

DESENHO EXPERIMENTAL –

P. halimoides
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período de antese floral. As observações foram
realizadas durante quatro dias, sendo os dois primeiros
dias para os pares de parcelas monocromáticas cor-de-
rosa e dicromáticas e durante os dois últimos dias para os
pares de parcelas monocromáticas brancas e
dicromáticas. O registro de visitas foi realizado de forma
alternada entre horários e pares de parcelas, totalizando 2
h de observação para parcelas monocromáticas e 4 horas
para dicromáticas. Parcelas amarelas foram observadas
por todo o período de antese durante os três últimos dias
consecutivos, somando-se 6 horas de observação.

Os visitantes florais foram classificados de acordo
com o seu comportamento e frequência de visitas, sendo
consideradas duas categorias: 1) Polinizador efetivo –
quando era frequente e contatava as estruturas
reprodutivas em todas as visitas e 2) Polinizador
ocasional – quando não era frequente e/ou,
ocasionalmente, contatava as estruturas reprodutivas.
Espécimes de alguns visitantes florais foram coletados
para identificação por especialistas e, posteriormente,
foram depositados na coleção entomológica do
Laboratório de Biologia Floral e Reprodutiva, da
Universidade Federal de Pernambuco, como espécimes-
testemunho.

Para verificar se houve
diferença no número de espécies de visitantes florais
entre as diferentes cores de flor e parcelas, foi aplicada
ANOVA com auxílio do programa STATISTICA 7.0
(Statsoft Software Inc., 1999). Para verificar se houve
diferença na frequência de visitas entre parcelas
monocromáticas e dicromáticas e entre flores de

ANÁLISES ESTATÍSTICAS –
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diferentes cores foi aplicado o teste ² (Qui-quadrado),
com auxílio do programa BioEstat 5.0 (Ayres ,
2007).

por volta
das 09:00 h para flores amarelas e cerca de 11:00 h para
flores brancas e flores cor-de-rosa, atingindo pico entre
11:00 h – 12:00 h (Figura 1). No total, foram registradas
65 visitas, das quais 31 em flores amarelas e 17 visitas
cada, em flores brancas e cor-de-rosa (Figura 2).

χ
et al.

RESULTADOS

AS VISITAS ÀS FLORES DE TIVERAM INÍCIO

LOGO APÓS O PROCESSO DE ANTESE FLORAL,
P. HALIMOIDES

Figura 1. Frequência de visitas de
(Portulacaceae) durante o período de antese em áreas de Caatinga do
município de Custódia, Pernambuco.

Portulaca halimoides L.

295



Figura 2. Frequência de visitantes florais de
(Portulacaceae) por cor da flor em áreas de Caatinga do município de
Custódia, Pernambuco.

Portulaca halimoides L.
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Figura 3. Frequência de visitas .
(Portulacaceae) de acordo com a cor da flor durante o período de antese
em áreas de Caatinga do município de Custódia, Pernambuco.

foi visitada por cinco espécies de inseto, sendo quatro
espécies de Hymenoptera (abelhas e vespas) e uma espécie de Diptera
(moscas) (Tabela 1).

de Portulaca halimoides

P.
halimoides

L



Tabela 1. Visitantes florais de (Portulacaceae)
em áreas de Caatinga do município de Custódia, Pernambuco.

Portulaca halimoides L.

Apenas uma espécie, Halictidae sp.1, foi
observada em flores de todas as cores analisadas e com
alta frequência de visitas (acima de 3 visitas) (Tabela 1),
sendo considerada um polinizador efetivo. Os demais
visitantes florais foram registrados apenas para uma ou
duas cores de flor e foram considerados polinizadores
ocasionais, devido ao comportamento de visita (Sp. 1) ou
devido à baixa frequência de visitas (demais espécies)
(até 3 visitas). Flores cor-de-rosa e flores brancas foram
visitadas por três espécies e flores amarelas foram
visitadas por duas espécies (Tabela 1). Não houve
diferença na riqueza de visitantes florais de sp.
entre as diferentes cores de flor avaliadas (F = 0,666; gl =
2; p = 0,333).

Parcelas com flores amarelas apresentaram maior
frequência de visitantes (N = 31 visitas) do que parcelas
com flores brancas ou flores cor-de-rosa (N = 14 visitas)
( ² = 12,976; gl = 1; p < 0,001), e estas duas últimas foram
semelhantemente visitadas ( = 0,095; gl = 1; p = 0,968).
Parcelas monocromáticas brancas ou cor-de-rosa
atraíram visitantes tanto quanto parcelas dicromáticas ( ²
= 1,059; gl = 1; p = 0,391).

Portulaca

χ
χ²

χ

297



DISCUSSÃO

PARCELAS DICROMÁTICAS ATRAÍRAM VISITANTES

FLORAIS TANTO QUANTO PARCELAS MONOCROMÁTICAs.
Portanto, uma maior variedade de cores da corola não
promoveu estatisticamente uma maior variedade de
polinizadores par Entretanto, se
considerarmos a espécie como um todo, biologicamente
e independentemente da frequência de cada visitante, a
variação na cor da flor em promove um
aumento na riqueza de visitantes florais na espécie
estudada. Uma vez que, se apresentasse
somente flores amarelas, seria visitada apenas por
Halictidae sp. 1 e Sp. 1; se as flores fossem
exclusivamente brancas, a espécie seria visitada por
Halictidae sp. 1, Sp. 1 e Sp. 2; e se as flores fossem apenas
cor-de-rosa, a espécie seria visitada por ,
Halictidae sp. 1 e Sp. 3 (Tabela 1).Assim, com a variação
na cor da flor entre os indivíduos, . aumenta
para cinco o número de visitantes florais ao invés de duas
ou três espécies de visitantes quando considera-se uma
única cor.

A maior frequência de visitas em flores de
coloração amarela indica uma preferência do polinizador
que pode estar relacionada à síndrome de polinização por
abelhas (melitofilia) de , sendo uma
preferência inata do polinizador (Stebins, 1970; Feagri &
Pijl, 1979). Além disso, estudos em campo têm
evidenciado a preferência dos polinizadores por plantas
com flores amarelas (Stanton, 1987; Strauss & Irwin,
2004) e predomínio dessa cor e síndrome em vegetação
de Caatinga, como a área de estudo (Machado & Lopes,

a .P. halimoides

P. halimoides

P. halimoides

P. halimoides

P. halimoides

Apis mellifera
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2004). Dessa forma, a maior frequência de visitas em
flores amarelas corrobora a síndrome de polinização
proposta por Feagri & Pijl (1979) como também as
características da biologia floral para a flora em áreas de
Caatinga (Machado & Lopes, 2004).

Outro fator importante que provavelmente está
relacionado à maior frequência em flores amarelas pode
estar ligado ao comportamento de forrageamento do
polinizador. É provável que essa maior frequência tenha
ocorrido como consequência do período de antese floral
desse morfo que ocorre em um período de grande
atividade de abelhas, entre 09:00 - 12:00 h (Figura 4).
Não menos importante, espécies de abelhas da
subfamília Halictidae, como o principal polinizador
efetivo de , são abundantes em
temperaturas entre 24°C e 32°C, principalmente
associada a altas taxas de luminosidade (Antonini ,
2005), comuns em área de Caatinga onde as
temperaturas médias anuais ficam entre 25°C e 30°C
(Sampaio, 2003).

A antese desencontrada de flores amarelas das
flores brancas e das flores cor-de-rosa, provavelmente
trata-se de uma estratégia reprodutiva de
Essa estratégia não permite o isolamento reprodutivo
entre os morfos florais, uma vez que foi observado em
campo que um pequeno número de flores amarelas
permaneciam abertas ou flores das outras cores
iniciavam a abertura antecipadamente, permitindo a
sobreposição do período antese entre as diferentes cores
durante um curto intervalo de tempo. Assim indivíduos
com flores amarelas, menos abundantes na área de
estudo em relação às flores de coloração branca ou cor-

P. halimoides

P. halimoides

et al.
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de-rosa, proporcionam com o deslocamento da antese das
outras cores um aumento do espectro de visitantes florais
como também de maior fluxo polínico na população
estudada.

Conclui-se que as diferentes colorações para a
corola de têm influência biológica na
riqueza de visitantes florais. Contudo, corolas de cor
amarela apresentaram maior frequência de visitas,
indicando uma provável preferência dos polinizadores
dessa espécie por esse morfo em relação às flores de cor
branca e flores cor-de-rosa. Assim, a antese
desencontrada de flores brancas e cor-de-rosa das flores
de cor amarela pode ser uma provável estratégia para
abranger o espectro de visitantes florais de
com o aumento do período de antese, bem como de cores
para espécie como um todo.
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CAPÍTULO 20

NICOTIANA GLAUCA GRAHAM

(SOLANACEAE) LIMITA O RECRUTAMENTO

DE ESPÉCIES DA CAATINGA?

FABRÍCIO FRANCISCO SANTOS DA SILVA
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Nicotiana glauca GRAHAM (SOLANACEAE)
LIMITA O RECRUTAMENTO DE ESPÉCIES DA

CAATINGA?

Fabrício Francisco Santos da Silva1

RESUMO –

:PALAVRAS CHAVE

Graham (Solanaceae) é uma espécie com ampla
ocorrência em toda a América do Sul. Um estudo recente desenvolvido pela
equipe do Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da
Caatinga, da Universidade Federal do Vale do São Francisco
(CRAD/UNIVASF), mostrou que essa espécie está se tornando invasora em
áreas próximas ao canal do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as
Bacias do Nordeste Setentrional (Pisf). Este trabalho teve como objetivo avaliar
a ação da espécie como agente inibidor do recrutamento de espécies
nativas da Caatinga em áreas perturbadas. O estudo foi realizado a margem
esquerda do canal do Lote 11 em um fragmento florestal nas áreas do PISF, no
município de Sertânia (PE). Foram selecionadas 57 plantas de e outras
57 plantas de uma espécie nativa da Caatinga, sendo que estas foram utilizadas
como controle. Cada planta de tinha uma distância mínima de 5m da
espécie nativa e de 50m entre os pares. Sob a copa de cada planta foi demarcada
uma área de 1m para morfotipagem das espécies existentes em cada parcela,
sendo calculadas a densidade e a riqueza das morfoespécies. Foram
contabilizadas 1066 plântulas no total, sendo 239 em parcelas sob a copa de

e 827 sob a copa de espécie nativa da Caatinga. Houve diferença
significativa na densidade e riqueza de plântulas que crescem sob a copa de

e o controle (n = 57; p = 0,0003 e n = 57; p < 0,0001). Sendo assim, pode-
se concluir que a presença da limita recrutamento de espécies da
Caatinga em seu ambiente natural.

Nicotiana glauca

N. glauca

N. glauca

N. glauca

N.
glauca

N.
glauca

N. glauca

.

2

espécie invasora, estabelecimento, Pisf, fumo bravo.

1 Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas – UNIVASF
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O RECRUTAMENTO DE PLÂNTULAS DEPENDE DA

GERMINAÇÃO DE SEMENTES, DETERMINADA PELA

EMISSÃO DA RADÍCULA, e do estabelecimento das
plântulas, ou seja, quando ocorre a emissão das estruturas
fotossintéticas. Muitos são os fatores que afetam o
estabelecimento, o desenvolvimento e a sobrevivência
dessas plântulas, dentre eles temos a disponibilidade de
luz, o estresse hídrico, a herbivoria, entre outros. Porém,
nessa fase do desenvolvimento, as espécies tendem a
apresentar adaptações similares a determinados fatores,
independente de suas relações filogenéticas e do
ecossistema onde ocorrem (Melo , 2004). A
sobrevivência de plântulas da Caatinga é influenciada
principalmente pelos fatores ambientais, como o estresse
hídrico e a herbivoria.

A espécie Graham pertence à
família Solanaceae, sendo de ampla ocorrência em toda a
América do Sul. É muito comum encontrá-la em áreas
abertas e ambientes perturbados e sua presença pode
inibir a germinação de sementes de outras espécies, tendo
potencial alelopático (Florentine , 2006). Estudos
recentes desenvolvidos pelo Centro de Referência para
Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga da
Universidade Federal do Vale do São Francisco
(CRAD/UNIVASF) mostraram que esta espécie está se
tornando invasora em áreas próximas ao canal da
transposição no Eixo Leste, no Projeto de Integração do
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (Pisf) (Figura 1 e 2). De acordo
com Mack . (2000), plantas invasoras podem alterar
propriedades ecológicas fundamentais, tais como a
dominância de uma espécie na comunidade e as

et al.

Nicotiana glauca

et al.
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características físicas de um ecossistema, como a
ciclagem de nutrientes e a produtividade da planta. Sendo
assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a ação da
espécie como agente inibidor do recrutamento
de espécies nativas da Caatinga em áreas perturbadas.

– O estudo foi realizado na margem
esquerda do canal da transposição, no Lote 11, em um
fragmento florestal no Pisf (08°09'09,70” S;
037°30'24,90” O). Esse projeto é um empreendimento de
infraestrutura hídrica, composto por dois sistemas
independentes de obras hidráulicas – canais, estações de
bombeamento de água, pequenos reservatórios
intermediários e usinas hidrelétricas de autosuprimento
do projeto – denominados de Eixo Norte e Eixo Leste,
que captam água no Rio São Francisco entre as barragens
de Sobradinho e Itaparica, no Estado de Pernambuco,
sendo que cada eixo está subdividido em lotes (Brasil,
2004).

O Lote 11, Eixo Leste, está localizado no município
de Sertânia (PE), a 316 km da capital Recife. O município
está inserido na unidade geoambiental da Depressão
Sertaneja, com vegetação basicamente composta por
Caatinga Hiperxerófila, com trechos de Floresta
Caducifólia. O clima é do tipo Tropical Semiárido. O
período chuvoso se inicia em novembro com término em
abril. A precipitação média anual é de 431,8 mm (Brasil,
2005).

Foram selecionadas 57 plantas de

N. glauca

N.

MÉTODOS

–

ÁREA DE ESTUDO

EXPERIMENTO
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glauca

N. glauca

e outras 57 plantas de uma espécie nativa da
Caatinga, sendo que estas foram utilizadas como controle
(Tabela 1). Cada planta de tinha uma distância
mínima de 5m da espécie nativa e a distância entre os
pares era de 50m. Sob a copa de cada planta foi
demarcada uma parcela com área de 1m para coleta e
contabilização das espécies de plântulas (com alturas
entre 10 e 50 cm) ocorrentes, com subsequente cálculo de
riqueza e densidade a partir da morfotipagem feita
através de comparação entre os indivíduos coletados com
base no tipo de folha.

2

Tabela 1. Lista de espécies nativas da Caatinga utilizadas como controle
nos experimentos de limitação de estabelecimentos de plântulas por

Graham (Solanaceae) no município de Sertânia,
Pernambuco.
Nicotiana glauca
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Figura 1. Plantas jovens de Graham (Solanaceae) em
áreas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Sertânia,
Pernambuco.

Nicotiana glauca

Figura 2. Indivíduos adultos de Graham (Solanaceae)
em áreas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Sertânia,
Pernambuco. Linha contínua preta indica vários indivíduos próximos à
margem do canal da transposição.

Nicotiana glauca
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Figura 3. Densidade de espécies dentro de cada parcela sob a copa de
Graham (Solanaceae) e das espécies nativas da

Caatinga utilizadas como controle (n = 57; P = 0,0003) em áreas do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Sertânia, Pernambuco.

Nicotiana glauca

ANÁLISE DOS DADOs

RESULTADOS

– Para comparar os dados de
riqueza e densidade de morfoespécies dentro de cada
parcela sob a copa de e das espécies controle,
foi utilizado o teste de Mann-Whitney ≤ 0,05)
disponível no software 10.0.

,
sendo 239 em parcelas sob a copa de e 827 sob a
copa de espécie nativa da Caatinga (controle). Houve
diferença significativa na riqueza e densidade de
plântulas que crescem sob a copa de e o
controle (riqueza: n = 57; p = 0,0003 e diversidade: n =
57; p < 0,0001; Figura 3 e 4, respectivamente).

N. glauca

SigmaPlot

N. glauca

N. glauca

(α

FORAM CONTABILIZADAS 1066 PLÂNTULAS NO TOTAL
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Figura 4. Riqueza de espécies dentro de cada parcela sob a copa
Graham (Solanaceae) e das espécies nativas da

Caatinga utilizadas como controle (n = 57; P < 0,0001) em áreas do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas
do Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Sertânia, Pernambuco.

Nicotiana glauca

DISCUSSÃO

AVALIANDO OS DADOS ANTERIORMENTE CITADOS FOI

POSSÍVEL OBSERVAR QUE A PRESENÇA DA ESPÉCIE

LIMITA RECRUTAMENTO DE ESPÉCIES DA

CAATINGA

N.
GLAUCA

, ou provavelmente o ambiente não propiciou
um recrutamento das mesmas. Segundo Mooney &
Cleland (2001), as espécies invasoras se desenvolvem
em resposta às interações com as espécies nativas, bem
como em resposta ao ambiente. As espécies invasoras
podem se adaptar rapidamente aos novos ambientes em
que se encontram, sendo que algumas destas podem
levar a extinção de algumas espécies nativas através da
exclusão competitiva.

Nascimento (2008), observando a densidade de

312



uma espécie invasora, a (Sw.) DC.,
pode perceber que a presença da mesma tinha influência
direta na riqueza e diversidade da comunidade de
espécies nativas da Caatinga. Andrade (2009),
trabalhando com a mesma espécie citada anteriormente
observaram que a presença da invasora dificulta o
estabelecimento e colonização de espécies nativas.

Devido ao fato da ser uma espécie com
potencial alelopático (Florentine , 2006;
Alshahrani, 2008), espera-se um efeito negativo sobre o
estabelecimento de plântulas de outras espécies. Sendo
assim, mais estudos são necessários para avaliar o vigor e
viabilidade de sementes armazenadas em bancos de
sementes.
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CAPÍTULO 21

REGENERAÇÃO NATURAL DA VEGETAÇÃO
EM ÁREAS DE SUPRESSÃO VEGETAL DO
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO

FRANCISCO

FERNANDA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

317



REGENERAÇÃO NATURAL DA VEGETAÇÃO
EM ÁREAS DE SUPRESSÃO VEGETAL DO
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO

FRANCISCO

Fernanda Maria Pereira de Oliveira1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Entender como as atividades antrópicas atuam nos sistemas naturais
e quais as consequências para a regeneração natural da vegetação é de extrema
importância para traçar estratégias de manejo da biodiversidade. O objetivo do
presente trabalho foi investigar a influência do tipo de ambiente (área de
supressão vegetal e área de vegetação nativa) e da distância do interior da
vegetação nativa sobre a riqueza e a abundância de plântulas. O estudo foi
realizado nas áreas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Custódia,
Pernambuco. Foram estabelecidos 20 transectos de 30 x 1 m, subdivididos em 30
parcelas de 1 x 1 m, que se estendiam do interior da vegetação nativa em direção
ao canal do Pisf, onde foram identificadas e quantificadas as plântulas. Foram
encontradas plântulas de 30 espécies. O tipo de ambiente e a distância exerceram
influência sobre a riqueza e a abundância das espécies. As condições
microclimáticas entre os ambientes possibilitaram um favorecimento da
sobrevivência das plântulas nas áreas de vegetação nativa. Nessas áreas há um
maior sombreamento, o que diminui a temperatura e as taxas de
evapotranspiração, possibilitando o favorecimento das plântulas. Somado a isso,
as espécies consideradas pioneiras foram as mais encontradas nas áreas de
supressão vegetal, reafirmando o padrão encontrado por estudos anteriores em
áreas degradadas da Caatinga.

Caatinga, plântulas, recrutamento, regeneração natural.

1Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal – UFPE
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A DEGRADAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DE HABITATS

NATURAIS PROVOCADAS PELO HOMEM CAUSAM

IMPACTOS AMBIENTAIS EM TODOS OS ECOSSISTEMAS E

SÃO CONSIDERADAS AS MAIORES CAUSAS DE

DESCARACTERIZAÇÃO E PERDA DA BIODIVERSIDADE

(Wilson, 1997; Lamb ., 2005). Isso é
particularmente acentuado nas florestas tropicais que
são consideradas os ecossistemas mais explorados e
ameaçados do mundo (Singh, 1998).

De maneira geral, as mudanças na diversidade de
espécies, devido à destruição e conversão de habitats
naturais, são relativamente bem documentadas para
florestas tropicais. A maioria dos artigos relata uma
diminuição na diversidade de espécies (Bihn .,
2010), sendo a extinção de espécies e a perda de
interações biológicas consequências bastante evidentes
das perturbações antrópicas (Sechrest ., 2002; Girão

., 2007; Silva ., 2007). Essas perdas de espécies
e de interações biológicas tornam-se particularmente
graves quando analisamos as florestas secas,
consideradas o ecossistema tropical mais ameaçado do
mundo (Janzen, 1988). Estima-se que 48,5% da sua
extensão já tenham sido convertidas para outros usos da
terra relacionados às atividades humanas (Portillo-
Quintero & Sánchez-Azofeifa, 2010).

A Caatinga, considerada um mosaico de florestas
secas e arbustos espinhentos (Pennington ., 2000), é
um dos ecossistemas mais degradados do mundo e
estima-se que quase 50% de sua cobertura natural já
tinha sido perdida (Brasil, 2010). A degradação
ambiental da Caatinga é resultado de mais de três séculos
de uso inadequado da terra e dos recursos naturais (Leal

et al

et al

et al
et al et al

et al
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et al

et
al

et al et al.

., 2005), apontado como uma das principais causas
do aumento de áreas em processo de desertificação
dentro do território nacional (Brasil, 2003). Os efeitos
gerados pelas perturbações antrópicas, somados à
excessiva pressão dos longos períodos de seca, têm
exaurido os recursos naturais das áreas de Caatinga,
dificultando seu processo de regeneração natural (Leal

., 2005).
Em 2008 iniciaram-se na Caatinga as obras do

Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf). Esse
projeto, sob a responsabilidade do Ministério da
Integração Nacional, tem como objetivo integrar bacias
hidrográficas do Nordeste brasileiro (Brasil, 2005). Para
isso, inicialmente, foi preciso suprimir a vegetação de
Caatinga em vários lotes ao longo dos trechos onde serão
construídos os canais da transposição, principalmente
em função de obedecer às distâncias laterais mínimas de
segurança das obras, representadas pela faixa de servidão
que compreende as obras dos canais (Brasil, 2005).
Passados dois anos do período de supressão da
vegetação, ainda não se tem informações de como o
processo de regeneração dessas áreas caminha. Além
disso, para a Caatinga, existem poucas informações
sobre sua regeneração natural. O que se sabe, através de
poucos estudos, é que algumas espécies pioneiras se
beneficiam das perturbações, enquanto outras não
conseguem se estabelecer sob essas condições (Sampaio

., 1998; Pereira , 2001). Assim, entender como
as atividades antrópicas atuam nos sistemas naturais e
quais as consequências para a regeneração da vegetação
é de extrema importância para estratégias de manejo da
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biodiversidade e manutenção dos serviços ambientais
(Lovejoy, 1994; Myers , 2000).

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi
investigar o processo de regeneração da vegetação das
áreas de supressão do Pisf. Esperava-se que, nessas áreas,
a riqueza e a abundância de plântulas fossem menores
quando comparadas às áreas adjacentes que não sofreram
supressão. Além disso, também foi investigada a
influência da distância do interior da vegetação nativa
sobre a riqueza e a abundância de plântulas, esperando
que quanto mais distante do interior, menor seria o
número de espécies e de indivíduos de plântulas.

O estudo foi realizado em áreas de
Caatinga do município de Custódia, localizado no sertão
de Pernambuco, a 340 km de Recife. O clima da região é
considerado tropical semiárido, com precipitação anual
média de 431 mm. A vegetação é representada por uma
Caatinga Hiperxerófila, com trechos de Floresta
C a d u c i f ó l i a e a p r e s e n t a u m a f i s i o n o m i a
predominantemente arbustivo-arbórea, com a presença
mais representativa das herbáceas na estação chuvosa
(CPRM, 2005). As áreas foram escolhidas ao longo do
canal da transposição e abrangeram áreas de supressão
vegetal e de Caatinga não suprimida.

As coletas foram realizadas em 20
transectos de 30 x 1 m, em áreas ao longo do canal da
transposição. Esses transectos obedeciam a uma distância
mínima de 10 m entre eles e foram subdivididos em 30

et al.

–

MÉTODOS

–
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parcelas contínuas de 1 x 1 m. Quinze parcelas foram
alocadas na área com vegetação nativa não suprimida, do
interior em direção à borda da vegetação. Já as outras 15
estavam na área de supressão da vegetação, da borda da
vegetação nativa em direção ao canal do Pisf. Nas
parcelas foram contadas e identificadas as espécies de
plântulas, com exceção das herbáceas.

Para avaliar a influência (1) da
distância para a borda e (2) do tipo de ambiente (área de
supressão vegetal e área de vegetação natural não
suprimida) sobre a riqueza e a abundância de plântulas,
foram feitos dois Modelos Lineares Gerais (GLM). O
primeiro GLM utilizando riqueza e o segundo utilizando
abundância como variável dependente.

F , das
quais as mais representativas foram

Mart. Benth. (Fabaceae),
(Tul.) L.P. Queiroz (Fabaceae),

Engl. (Anacardiaceae) e
Allemão (Anacardiaceae).

Nas áreas de Caatinga onde não houve supressão vegetal,
as 30 espécies estavam presentes. Já nas áreas de
supressão vegetal só ocorreram plântulas de 10 espécies,
destacando-se e (Tabela 1).

Considerando a riqueza, o modelo proposto
explicou 43,52% da variação no número de espécies de
plântulas com o tipo de ambiente e a distância do interior
(Tabela 2). Nas áreas de supressão vegetal, a riqueza foi
menor do que nas áreas onde a vegetação não foi

ANÁLISE DOS DADOS –

RESULTADOS

Mimosa
ophthalmocentra ex
Poincianella pyramidalis
Schinopsis brasiliensis
Myracrodruon urundeuva

P. pyramidalis S. brasiliensis

ORAM ENCONTRADAS PLÂNTULAS DE 30 ESPÉCIES
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suprimida. A distância variou inversamente com a
riqueza, ou seja, quanto maior a distância do interior da
vegetação não suprimida, menor foi a riqueza de
plântulas observada (Figura 1). Adicionalmente,
considerando a abundância, o mesmo padrão para a
riqueza de espécies foi encontrado, onde o número de
indivíduos foi menor em áreas de supressão vegetal e a
distância variou inversamente à abundância de plântulas
(Figura 2). O modelo proposto explicou 18,88% da
variação no número de indivíduos de plântulas (Tabela
2).

. Além disso, a distância foi outro fator que
influenciou na riqueza e na abundância de plântulas. De
maneira que, quanto mais distante do interior da
vegetação nativa e mais próximo ao canal do Pisf, menor
foi o número de espécies e de indivíduos de plântula. É
sabido que os padrões de sobrevivência das plântulas
estão relacionados com alguns fatores, como a qualidade
do micro-habitat, a competição intra e interespecífica e a
herbivoria (Nathan & Casagrandi, 2004). No presente
estudo, é notória a diferença de micro habitats entre as
áreas de supressão vegetal e as áreas de vegetação nativa,
fato que justifica os padrões de ocorrência e distribuição
de plântulas que foram observados na área de Caatinga
estudada.

DISCUSSÃO

A ÁREA DE SUPRESSÃO VEGETAL APRESENTOU

DIMINUIÇÃO NO NÚMERO DE ESPÉCIES E INDIVÍDUOS DE

PLÂNTULAS
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Tabela 1. Espécies e número de indivíduos que ocorreram nas áreas de
supressão vegetal (ASV) e nas áreas de vegetação nativa de Caatinga
(CAA) do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Custódia,
Pernambuco.

Tabela 2. Resultados dos Modelos Lineares Gerais (GLM)
demonstrando os efeitos do tipo de ambiente (área de supressão vegetal e
vegetação nativa) e da distância do interior da vegetação nativa sobre a
riqueza e abundância de plântulas em áreas do Projeto de Integração do
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Pisf), no município de Custódia, Pernambuco.
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Na área de supressão vegetal toda a vegetação foi
retirada deixando o solo exposto. De maneira geral, em
ambientes áridos e semiáridos, o sombreamento por
adultos é considerado um fator importante por beneficiar
as interações entre as plantas (Brooker ., 2008). Esse
sombreamento diminui a temperatura e as taxas de
evapotranspiração do solo e das plantas abaixo dos
adultos, aumentando, assim, a chance de sobrevivência
das plântulas (Miriti, 2007). Dessa maneira, na vegetação
nativa, onde existe a presença de árvores de maior porte e
o solo está menos exposto, as condições microclimáticas
favoreceriam uma maior sobrevivência de plântulas,
característica observada no presente estudo. Somado a
isso, quanto maior a distância do interior da vegetação
nativa, mais divergentes as condições de micro habitats se
tornam e menor é o sombreamento por plantas adultas de
maior porte.

et al
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Figura 1. Riqueza de espécies de plântulas em relação ao tipo de
ambiente (a) e variando com a distância do interior da vegetação nativa
(b) em áreas do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Custódia,
Pernambuco. ASV = Área de Supressão Vegetal e Caatinga = Área de
vegetação nativa.
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Figura 2. Abundância de plântulas em relação ao tipo de ambiente (a) e
variando com a distância do interior da vegetação nativa (b) em áreas do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Custódia, Pernambuco.
ASV = Área de Supressão Vegetal e Caatinga = Área de vegetação
nativa.
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Além da sobrevivência das plântulas, outro fator
que poderia estar dificultando o recrutamento da
vegetação nas áreas de supressão vegetal seria a chegada
de diásporos. Levando em consideração que 36% das
síndromes de dispersão da vegetação da Caatinga é
zoocórica (Griz & Machado, 2001), é possível que a
chegada de diásporos nas áreas de supressão vegetal seja
limitada, visto que a maioria dos animais tende a evitar
áreas muito expostas e perturbadas, onde há limitação de
recursos alimentares e aumento da taxa de predação. Das
10 espécies que ocorreram nas áreas de supressão
vegetal, nenhuma delas tem síndrome de dispersão
zoocórica, sendo observado nessa área um maior número
de plântulas autocórica e anemocórica como, por
exemplo, e ,
respectivamente.

De maneira geral, as espécies que ocorreram na
área de supressão vegetal são consideradas espécies
pioneiras da Caatinga (Sampaio ., 1998). A única
espécie que chama atenção nesse aspecto é

, por ser uma árvore de grande porte e que não
é considerada pioneira. O fato de aparecer
em grande número nas áreas de supressão vegetal pode
ser reflexo do grande número de indivíduos presentes na
vegetação nativa que age como fonte de propágulos para
as áreas de supressão vegetal. Além disso, essa espécie
possui síndrome de dispersão anemocórica, o que
facilitaria a sua dispersão para essas áreas (Griz &
Machado, 2001). Outra possível explicação é que essa
espécie pode ter se beneficiado pela diminuição da
competição com outras espécies de plantas que não
conseguem se estabelecer nessas áreas, visto que a

P. pyramidalis S. brasil iensis

et al
S.

brasiliensis
S. brasiliensis
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competição é um fator importante para a sobrevivência
das plântulas (Nathan & Casagrandi, 2004).

O presente estudo reafirma o favorecimento de
espécies pioneiras em áreas perturbadas e sinaliza para a
necessidade de estudos que elucidem os mecanismos por
trás da sobrevivência das plântulas da Caatinga, visto que
ainda não existe um padrão coeso sobre o processo de
regeneração nesse ecossistema. Esses estudos
possibilitarão a criação de estratégias para o manejo e
regeneração natural da biodiversidade da Caatinga.
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REPRODUÇÃO SEXUAL E PROPAGAÇÃO
CLONAL ESTRUTURANDO POPULAÇÕES DE

UM CACTO ENDÊMICO DA CAATINGA

Marcos Vinicius Meiado1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Muitas angiospermas são capazes de se reproduzir
assexuadamente mesmo em condições desfavoráveis para a reprodução sexuada
e os cactos estão entre as plantas que apresentam um grande número de
representantes com essa habilidade. Assim, o objetivo do presente estudo foi
determinar se a produção clonal ocorre com frequência em uma população de
cacto localizada em áreas de Caatinga, bem como avaliar a distribuição espacial
de plântulas originadas a partir de sementes germinadas e de clones presentes na
população. O estudo foi desenvolvido em uma área de Caatinga do Projeto de
Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste
Setentrional (Pisf), localizada no município de Custódia, Pernambuco. Foram
selecionados 500 indivíduos de (Britton & Rose) N.P.
Taylor & Stuppy (Cactaceae) para determinar a frequência de indivíduos com
reprodução clonal. Após esse procedimento, foram selecionados 30 indivíduos
adultos reprodutivos que foram utilizados como ponto central de parcelas
circulares de 30 m de raio. Nessas unidades amostrais foram quantificados os
números de plântulas provenientes de reprodução sexuada e número de
plântulas-clone produzidas a partir do pericarpelo, um tecido vegetativo dotado
de aréolas que recobre os frutos. Além disso, com o auxílio de uma trena, foi
determinada a distância de todas as plântulas em relação aos seus parentais.
Cerca de 80% dos cactos estudado apresentaram plântulas-clone associadas aos
parentais O número médio de plântulas produzidas por sementes (3,5 ± 1,5) foi
significativamente menor quando comparado com o número médio de plântulas-
clone (13,0 ± 4,5).Além disso, as plântulas-clone foram sempre observadas mais
próximas às plantas mãe. Conclui-se que as duas categorias de plântulas de

devem apresentar diferentes funções na estruturação da população
estudada, mantendo os indivíduos na área (plântulas-clone), além de ocupar
novos ambientes e ampliar a distribuição geográfica da espécie (plântulas
originadas de sementes).

Caatinga, cacto, clone, plântula, semente.

Tacinga palmadora

T.
palmadora

1 Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas – UNIVASF
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AO LONGO DA SUA EVOLUÇÃO, AS ANGIOSPERMAS

DESENVOLVERAM UMA SÉRIE DE ESTRATÉGIAS PARA

AUMENTAR O SUCESSO REPRODUTIVO, as quais estão
envolvidas com adaptações morfofisiológicas que
garantem a atração de polinizadores que proporcionam o
fluxo polínico entre indivíduos e, consequentemente, a
reprodução cruzada (Faegri & Pijl, 1979; Bawa, 1983;
Endress, 1994). Esse aumento do sucesso reprodutivo
garante que as espécies ampliem a variabilidade genética
da população, produzindo e dispersando mais sementes
em seu ambiente natural, o que a manterá presentes na
comunidade (Faegri & Pijl, 1979; Harder & Barrett,
1996).

Apesar de essas estratégias terem propiciado um
grande avanço no que se diz respeito à reprodução
sexuada das angiospermas, a reprodução assexuada não
deixou de ser importante para essas plantas e a
predominância desse tipo de reprodução tem sido
correlacionada com diferentes pressões ambientais
(Palleiro , 2006). Mesmo em condições
desfavoráveis para a reprodução sexuada ( , limitação
de recurso para a produção de flores, ausência de
polinizadores efetivos ou alterações climáticas que
afetem a floração e a produção de sementes), algumas
espécies podem utilizar outras estratégias para manter
suas populações como, por exemplo, a propagação
vegetativa (Mandujano , 1998; Palleiro , 2006;
Lenzi & Orth, 2012). Esse tipo de reprodução ocorre sem
a intervenção de gametas e os novos indivíduos
produzidos são considerados clones de seus progenitores
(Oliveira , 2008; Correia , 2011).
Adicionalmente, além de dar origem a novos indivíduos

et al.
i.e.

et al. et al.
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de forma mais rápida, esse tipo de reprodução produz
plantas com o mesmo genótipo, conservando as
características da espécie nas novas gerações (Correia

, 2011).
Muitas angiospermas são capazes de se reproduzir

assexuadamente e os cactos estão entre as plantas que
apresentam um grande número de representantes com essa
habilidade (Barthlott & Hunt, 1993; Anderson, 2001;
Taylor & Zappi, 2004). A propagação vegetativa nos
cactos ocorre com a participação de uma estrutura comum
a todas as espécies dessa família, conhecida como aréola.
Essa estrutura representa as adaptações que os cactos
sofreram ao longo da evolução, as quais proporcionaram a
redução de folhas e ramos, transferindo a função
fotossintética para o caule (Barthlott & Hunt, 1993;
Anderson, 2001; Taylor & Zappi, 2004). Além disso, as
aréolas dos cactos possuem a capacidade de se diferenciar
e produzir vários tipos de tecido como, por exemplo,
raízes, cladódios e flores. Essa diferenciação está
intimamente relacionada ao controle hormonal que, por
sua vez, pode ser influenciado por estímulos ambientais
(Barthlott & Hunt, 1993;Anderson, 2001).

As aréolas estão presentes em vários tecidos
vegetativos que recobrem diferentes partes do corpo dos
cactos, como cladódios, flores e frutos (Barthlott & Hunt,
1993; Anderson, 2001; Taylor & Zappi, 2004). Uma das
espécies de cacto que possuem aréolas em todas essas
estruturas é a (Britton & Rose) N.P.
Taylor & Stuppy, um cacto amplamente distribuído em
áreas de Caatinga da região Nordeste do Brasil (Taylor &
Zappi, 2004). Essa espécie produz clones através de
propagação vegetativa, um evento que pode ocorrer
naturalmente com o desprendimento de parte de seus

et
al.
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ramos (“raquetes”) que, ao caírem no chão, enraízam e
emitem novos ramos, originando novos indivíduos. Nessa
espécie também são observadas aréolas no pericarpelo,
um tecido vegetativo que recobre o ovário das flores
(Boke, 1964) e, consequentemente, os frutos que também
têm a capacidade de se diferenciar e produzir plântulas a
partir de reprodução assexuada, as quais serão, doravante,
chamadas de plântulas-clone. Assim, o objetivo do
presente estudo foi determinar se a produção de plântulas-
clone ocorre com frequência em uma população
localizada em áreas de Caatinga do município de
Custódia, Pernambuco, bem como avaliar a distribuição
espacial de plântulas originadas a partir de sementes
germinadas e de plântulas-clone presentes na população.
Como a espécie estudada produz poucas sementes por
frutos quando comparada com as demais Cactaceae da
Caatinga (< 30 sementes por fruto) e a germinação das
sementes recém-coletadas é inferior a 20% (Meiado,
2012), acredita-se que será encontrado um maior número
de plântulas-clone na população estudada. Além disso,
como a principal unidade dispersiva dos cactos é a
semente, também se espera que as plântulas-clone serão
encontradas mais próximas de seus parentais, enquanto
que as plântulas originadas a partir de sementes
germinadas ocorrerão em distâncias maiores.
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MÉTODOS

–

ÁREA DE ESTUDO -

ESPÉCIE ESTUDADA

O estudo foi desenvolvido em uma
área de Caatinga do Projeto de Integração do Rio São
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste
Setentrional (Pisf), localizada no município de Custódia,
e m P e r n a m b u c o , B r a s i l ( 0 8 ° 0 9 ' 5 2 , 7 0 ” S ;
037°33'43,30”W, 545 m de altitude). O município está
inserido na mesorregião do Sertão Pernambucano,
microrregião do Sertão do Moxotó, uma área de
Depressão Sertaneja Meridional (Veloso , 2002) que
representa uma paisagem típica do semiárido nordestino.
A vegetação é basicamente composta por Caatinga
hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia e é
classificada como Savana-Estépica Arborizada (Ta)
(Brasil, 2006a). Os solos são do tipo Neossolos Litólicos
Órtico (Brasil, 2006b), com clima Tropical Semiárido.As
chuvas ocorrem entre os meses de novembro e abril e a
precipitação média anual é de 431,8 mm (CPRM, 2005).

(Figura 1A) é
um cacto endêmico da Caatinga conhecido popularmente
como palmatória ou quipá-de-espinho (Taylor & Zappi,
2004). A espécie é bem frequente nas áreas que fazem
parte da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sendo
registradas mais de 250 populações distribuídas em áreas
de Caatinga de todos os estados que fazem parte da região
Nordeste do Brasil (Meiado , 2012), com exceção do
Piauí e do Maranhão (Zappi , 2012). É um cacto com
hábito arbustivo que pode atingir em média 2 m de altura
e ocorrer com frequência em substratos arenosos
profundos, em áreas de 200 a 1020 metros de altitude
(Taylor & Zappi, 2004). Diferentemente da maioria dos

et al.
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cactos da Caatinga, essa espécie floresce em plena
estação seca e suas flores diurnas são polinizadas por
beija-flores (Locatelli & Machado, 1999). Os frutos
produzem em média 25 sementes classificadas como
afotoblásticas, pois não necessitam de luz para iniciar seu
processo germinativo (Meiado, 2012). Esse cacto está
presente na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de
Extinção da União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN) na categoria pouco preocupante (LC),
além de configurar a lista da Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da
Fauna e da Flora Silvestres (CITES) (Meiado ,
2012).

Inicialmente foram
selecionados aleatoriamente 500 indivíduos de

para determinar a frequência de indivíduos
com reprodução clonal na população estudada. Esses
indivíduos também foram utilizados para determinar a
idade de início reprodutivo da espécie e a produção dos
clones a partir do tecido vegetativo de revestimento dos
frutos (pericarpelo). A idade dos cactos foi estimada de
acordo com o número de “raquetes” presentes no maior
ramo (Figura 1B), assumindo-se que cada “raquete” foi
produzida em uma estação de crescimento, ou seja, em
uma estação chuvosa, a cada ano (Godínez-Alvarez ,
2003; Reyes-Agüero , 2006).

et al.
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Figura 1. (Britton & Rose) N.P. Taylor & Stuppy
(Cactaceae), uma espécie arbustiva endêmica da Caatinga. (A) Flores da
espécie estudada, sendo observadas as aréolas brancas no pericarpelo. (B)
Indivíduo adulto com a forma utilizada para estimar a idade do cacto e a
distância das plântulas. Figura 1A - Alessandro Bearzi; Figura 1B -
CactiGuide.com.

Tacinga palmadora
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Após esse procedimento, foram selecionados 30
indivíduos adultos reprodutivos através de sorteio, os
quais foram utilizados como ponto central da umidade
amostral que consistiu em uma parcela circular de 30 m
de raio, totalizando uma área amostral de 84.780 m . Para
evitar a interferência de outros indivíduos da mesma
espécie, nenhuma unidade amostral possuía indivíduos
adultos reprodutivos do cacto estudado no interior da
parcela. Nessas unidades amostrais foram quantificados
os números de plântulas provenientes de reprodução
sexuada, não sendo considerada a formação de embriões
na ausência de fecundação (sementes agamospérmicas),
e número de plântulas-clone produzidas a partir do
pericarpelo. Além disso, todas as plântulas e plântulas-
clone tiveram a distância da planta parental determinada
com o auxílio de uma trena.

O teste t pareado foi utilizado
para comparar o número de plântulas das duas categorias
avaliadas (plântulas-clone e plântulas de sementes) que
estavam presentes na população estudada, bem como a
distância dessas plântulas em relação aos seus parentais.
A normalidade dos dados e a homogeneidade das
variâncias foram verificadas através dos testes Levene e
Shapiro-Wilk, respectivamente. Todas as análises foram
feitas com o auxílio do programa BioEstat 5.0, com nível
de significância igual a 5% (Ayres , 2007).

2

ANÁLISE DOS DADOS –

et al.
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RESULTADOS

FORAM OBSERVADOS INDIVÍDUOS DE COM

IDADE VARIANDO DE 4 A 20 ANOS NA POPULAÇÃO

ESTUDADA (FIGURA 2).

T. PALMADORA

Além disso, foram encontradas
plântulas originadas a partir de sementes e plântulas-
clone formadas pela diferenciação das aréolas presentes
no pericarpelo (Figura 3). Independente da idade, cerca
de 80% desses cactos apresentaram plântulas-clone sob a
copa dos parentais (Figura 2). Entretanto, se forem
considerados apenas os indivíduos com idade acima de
10 anos, os quais representaram a maior parte dos
indivíduos observados na população, o percentual de
parentais com plântulas-clone sob suas copas sobe para
98,5%, caracterizando esse tipo de reprodução assexuada
como um evento extremamente frequente na população
estudada (Figura 2).

O número médio de plântulas originadas por
sementes (3,5 ± 1,5 plântulas) foi significativamente
menor quando comparado com o número médio de
plântulas-clone associadas aos parentais (13,0 ± 4,5
plântulas; t = 15,22; gl = 29; p < 0,0001; Figura 4). Além
disso, as plântulas-clone foram sempre observadas mais
próximas às plantas mãe, sendo significativa a diferença
entre a distância média das plântulas-clone quando
comparadas com a distância das plântulas originadas a
partir de sementes germinadas (t = 1,8436; gl = 26; p =
0,0367; Figura 5).
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Figura 2. Número de indivíduos de (Britton & Rose)
N.P. Taylor & Stuppy (Cactaceae) com e sem plântulas-clone associadas
aos parentais com diferentes idades em uma área de Caatinga do
município de Custódia, Pernambuco.

Tacinga palmadora

Figura 3. Plântula-clone, plântula originada a partir de semente e
sementes de (Britton & Rose) N.P. Taylor & Stuppy
(Cactaceae) coletadas em uma área de Caatinga do município de
Custódia, Pernambuco.

Tacinga palmadora
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Figura 4. Número de plântulas originadas de sementes e plântulas-clone
de (Britton & Rose) N.P. Taylor & Stuppy
(Cactaceae) em uma área de Caatinga do município de Custódia,
Pernambuco.

Tacinga palmadora

Figura 5. Distância (cm) das plântulas originadas de sementes e das
plântulas-clone de (Britton & Rose) N.P. Taylor &
Stuppy (Cactaceae) em relação aos seus parentais localizados em uma
área de Caatinga do município de Custódia, Pernambuco

Tacinga palmadora
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DISCUSSÃO

OS RESULTADOS OBSERVADOS NO PRESENTE ESTUDO

INDICARAM QUE A PROPAGAÇÃO CLONAL É UM EVENTO

MUITO FREQUENTE NA POPULAÇÃO DE

ESTUDADA

T. PALMADORA

. A propagação vegetativa é uma prática
bastante comum entre espécies de cactos que, assim
como a espécie estudada, pertencem à subfamília
Opuntioideae como, por exemplo,
(L.) Mill. e (L.) Salm-Dick
(Carneiro , 1990). Essa prática é utilizada com o
objetivo de produzir clones de espécies domesticadas ou
de interesse econômico mais rapidamente, mantendo, nos
novos indivíduos, algumas características observadas em
seus parentais (Reyes-Agüero , 2006). Cactos de
outras subfamílias, como K.
Schum. subsp. (Cavalcanti & Resende,
2006) e DC. subsp. (Oliveira

, 2008; Correia , 2011), também são propagados
vegetativamente com a mesma finalidade econômica-
ornamental.

Na natureza, esses eventos de reprodução
assexuada podem ter diferentes significados. As
plântulas-clone formadas a partir das aréolas presentes no
tecido vegetativo do pericarpelo que recobre os frutos
foram originadas mesmo em frutos sem sementes. Esse
evento pode representar um reaproveitamento de recurso
dispendido para a reprodução sexuada, pois, a produção
de um novo indivíduo ocorre mesmo quando as flores não
são polinizadas e não há a produção de sementes
(Mandujano , 1998; 2001; Palleiro , 2006;
Lenzi & Orth, 2012). Esse tipo de reaproveitamento de
recurso pode ser uma estratégia importante para espécies

Opuntia ficus-indica
Nopalea cochenillifera

et al.

et al.
Cereus hildmannianus

hildmannianus
Cereus jamacaru jamacaru

et al. et al.

et al. et al.
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de ambientes semiáridos como a Caatinga, justificando,
assim, a ampla distribuição do cacto estudado no
ecossistema em questão, mesmo com a baixa produção de
sementes e a reduzida germinabilidade observada na
espécie (Meiado, 2012).

De acordo com Palleiro (2006), a
predominância da propagação clonal em detrimento da
reprodução sexuada tem sido relacionada a diferentes
pressões ambientais de origem biótica ( , herbivoria e
predação de sementes) e abiótica ( , condições
climáticas). Em condições climáticas desfavoráveis,
indivíduos mais tolerantes aos períodos estressantes
podem investir na propagação clonal, pois esse evento
requer um gasto energético menor e garante a produção de
indivíduos mais adaptados às condições do ambiente
(Mandujano , 1998; 2001; Palleiro , 2006).
Dessa forma, as espécies que adotam esse tipo de
estratégia, como observado no cacto estudado,
conseguem reproduzir e manter suas populações viáveis
mesmo em condições adversas, poupando energia que
seria dispendida em eventos de floração e produção de
sementes.

Conclui-se que as duas categorias de plântulas de
observadas (plântulas-clone e plântulas

originadas a partir de sementes germinadas) devem
apresentar diferentes funções na população estudada.
Plântulas-clone que apresentam o mesmo genótipo e
conservam as características da espécie são encontradas
sob as copas dos parentais e devem ter a função de manter
o indivíduo adulto na população, caso seu progenitor
morra. Por outro lado, plântulas originadas a partir de
sementes germinadas devem ter a função de ocupar novas

et al.

i.e.
i.e.

et al. et al.

T.
palmadora

346



áreas e ampliar a distribuição geográfica da espécie, pois
essas sempre foram encontradas ocorrendo em locais
mais distantes dos parentais.
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Recuperação de Áreas Degradadas da Universidade
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Integração Nacional, ao Programa de Pós-Graduação em
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COMPORTAMENTO DOS VISITANTES E
PADRÕES DE CAPTAÇÃO E DEPOSIÇÃO DE

PÓLEN PARA ESTIMATIVA DO
REPRODUTIVO

FITNESS

Natan Messias de Almeida1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

O objetivo desse estudo foi analisar o comportamento de diferentes
visitantes das flores e investigar a existência de padrões de deposição e captação
de pólen, estimando assim o fitness reprodutivo de (DC.
Collad.) H.S. Irwin & Barneby, por meio da análise do comportamento dos
visitantes e dos locais de deposição e captação do pólen nos mesmos.

recebeu a visita de sete espécies de abelhas, das quais apenas três
apresentaram-se como polinizadoras. Ocorreram locais específicos de
deposição e captação de pólen nas espécies estudadas. A morfologia e o
comportamento dos visitantes é o principal fator da elevação do fitness
reprodutivo em

, deposição e captação de pólen,
reprodutivo.

Senna macranthera ex

S.
macranthera

S. macranthera.
Senna macranthera

fitness
1 Programa de Pós-Graduação em Botânica - UFRPE

A SUBTRIBO CASSIINAE E )
POSSUI REPRESENTANTES COM MORFOLOGIA FLORAL

BASTANTE PECULIAR

CHAMAECRISTA, SENNA CASSIA

. Suas espécies apresentam flores
comumente chamadas de flores de pólen (Vogel, 1978),
devido a uma série de características, como possuir
apenas pólen como recurso e anteras poricidas. Essas
espécies geralmente são polinizadas por abelhas grandes
em um processo denominado polinização por vibração
ou “ ” (Buchman, 1983).

Algumas espécies da subtribo Cassiinae apresentam
um tipo de hercogamia recíproca denominada
enantiostilia (Irwin & Barneby, 1982). A enantiostilia
consiste na presença de flores que formam imagens
especulares umas das outras, em relação ao
posicionamento dos elementos sexuais (Jesson & Barret,
2002).

buzz pollination
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Estudos envolvendo espécies enantiostílicas das
famílias Solanaceae, Malpighiaceae e Vochysiaceae vêm
mostrando que ocorre um padrão na deposição e captação
de pólen no corpo dos polinizadores (Jesson & Barret,
2002; Bezerra, 2008; Krieck, 2008). Nessas espécies, as
anteras se apresentam no lado oposto ao gineceu,
ocasionando a deposição direta de pólen no local inverso
ao da captação, o que também ocorre para algumas
espécies de Cassiinae (Laporta, 2005). Por outro lado,
estudos mostraram espécies de Cassiinae com
mecanismos de deposição indireta de pólen no corpo dos
visitantes (Delgado & Souza, 1997; Gottsberger &
Silberbauer-Gottsberger, 1988; Westerkamp, 2004;
Costa , 2007; Dutra, 2009). Nesses casos, outras
estruturas da flor, como as pétalas, participam desse
processo.

Estudos envolvendo espécies dos gêneros e
mostram que a existência de locais

específicos de captação e deposição do pólen no corpo
dos polinizadores pode alterar o sucesso reprodutivo
dessas espécies, já que existiria uma maior dependência
da existência de um polinizador específico, em
comportamento de visita e morfologia (Laporta, 2005;
Almeida, 2011).

Assim, o objetivo desse estudo foi analisar o
comportamento de diferentes visitantes florais e
investigar a existência de padrões de deposição e
captação de pólen, estimando, assim, o fitness
reprodutivo de (DC. Collad.) H.S.
Irwin & Barneby (Fabaceae) na área de estudo, tendo em
vista que o conhecimento das estratégias reprodutivas é
bastante importante para a elaboração de planos de

et al.

Senna
Chamaecrista

Senna macranthera ex
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conservação das espécies vegetais e animais
interdependentes. Para alcançar o objetivo proposto,
foram elaboradas as seguintes perguntas: 1. Diferentes
espécies de visitantes apresentam diferentes
contribuições para o reprodutivo da espécie
estudada? 2. A existência de um padrão de deposição e
captação de pólen em locais específicos no corpo dos
visitantes florais da espécie estudada interfere em seu

reprodutivo? As respectivas hipóteses são: 1.
Diferentes espécies apresentam contribuições distintas
ao reprodutivo de 2. Um padrão
de deposição e captação de pólen em locais específicos do
corpo dos visitantes interfere no reprodutivo da
espécie de forma secundária, já que o comportamento e
morfologia dos visitantes apresenta maior influência.

fitness

fitness

fitness S. macranthera.

fitness

MATERIALE MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

ESPÉCIE ESTUDADA

REPRODUTIVO

–

– Senna macranthera

fitnness
Senna macranthera

O estudo foi desenvolvido no
município de Custódia (PE), nas proximidades do
reservatório Copiti. A região apresenta vegetação de
Caatinga, com clima do tipo “BSh” de Köppen,
semiárido, com precipitações anuais entre 250-800mm.

é uma espécie
arbórea da família Fabaceae que apresenta como
característica a presença da enantiostilia.

Para estimar o
reprodutivo da espécie foram
analisados o comportamento dos visitantes e os locais de
captação e deposição de pólen no corpo dos visitantes.

FITNNESS –
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C O M P O R T A M E N T O D O S V I S I T A N T E S

DEPOSIÇÃO DO PÓLEN

CAPTAÇÃO DO PÓLEN

– O
comportamento dos visitantes florais foi analisado, por
meio de vinte e sete horas de observação focal divididas
em três dias a cerca de trinta indivíduos de dois
agrupamentos de ocorrentes na área
de estudo.

Para a análise da existência de
deposição de pólen em locais específicos nas abelhas,
foram coletados trinta indivíduos das espécies de abelhas

(Neoxylocopa) sp.1 (n = 16),
(Neoxylocopa) sp. 2 (n = 9) e (Neoxylocopa)
sp. 3 (n = 5), logo após a realização das visitas às flores.
Posteriormente, os grãos de pólen contidos em diferentes
locais do corpo do visitante foram retirados com a
utilização de gelatina glicerinada e observados ao
estereomicroscópio, após a montagem de lâminas, onde
foi observado se pertenciam à espécie estudada.

Para avaliar o local de contato
do estigma com o corpo do polinizador, foi colocada cola
colorida atóxica no estigma e, posteriormente, foram
coletados quinze indivíduos das espécies
(Neoxylocopa) sp.1 (n = 10), (Neoxylocopa)
sp. 2 (n = 3), (Neoxylocopa) sp. 3 (n = 2), sendo
observados os locais do corpo onde existirem vestígios
de cola.

Senna macranthera

–

Xylocopa Xylocopa
Xylocopa

–

Xylocopa
Xylocopa

Xylocopa
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RESULTADOS

AS FLORES DE APRESENTAM CINCO

SÉPALAS LIVRES ESVERDEADAS

S. MACRANTHERA

, cinco pétalas livres
amarelas, sendo uma delas diferenciada. Esta espécie
apresenta dois grupos de estames com diferentes
tamanhos e funções. Os menores ocorrem na região
central da flor e produzem pólen com a função de
alimentação, sendo o pólen depositado no ventre dos
visitantes e facilmente retirado pelas abelhas. Já os
estames maiores estendem-se até a pétala diferenciada e
produzem pólen destinado à polinização, o qual é
depositado na região dorsal das abelhas, sendo de difícil
acesso para a retirada das abelhas.

recebeu visitas de sete espécies de abelhas
(Tabela 1), sendo predominante a ocorrência de espécies
de grande (três espécies) e médio porte (duas espécies).
Foram observados comportamentos distintos no
momento das visitas às flores de (Tabela
1). As abelhas de grande porte, (Neoxylocopa)
sp.1, (Neoxylocopa) sp. 2,
(Neoxylocopa) sp. 3, apresentaram comportamento
bastante semelhante, que consistia em se aproximar e
pousar na flor sobre a pétala diferenciada. Nesse
momento, os visitantes se prendiam com as pernas
anteriores aos estames de alimentação exercendo os
movimentos vibratórios e efetuando a coleta do pólen,
enquanto os estames de polinização liberavam os grãos na
região ventral do abdome. Esses visitantes foram
considerados polinizadores efetivos por contatarem as

COMPORTAMENTO DOS VISITANTES – Senna
macranthera

S. macranthera
Xylocopa

Xylocopa Xylocopa
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estruturas reprodutivas das flores durante as visitas.
As espécies de abelhas de médio porte sp.

e sp.1 apresentaram um comportamento semelhante as
abelhas anteriormente citadas, as quais pousavam na flor
utilizando a pétala diferenciada como plataforma de
pouso e vibravam as anteras de alimentação para a coleta
do pólen, diferenciando-se apenas pela ausência de
contato com os estames de polinização, devido

Centris

ao seu
menor tamanho em relação as abelhas de grande porte. No
momento em que se prendia aos estames centrais, a
espécie sp.1 exercia um giro de cerca de 180º, projetando
os poros das anteras para a porção ventral do abdome.

As espécies e ,
abelhas de pequeno porte, apresentaram comportamentos
diferenciados das demais abelhas e até mesmo entre elas.

pousava diretamente nos estames de
alimentação e recolhia o pólen da superfície das anteras
resultante de visitas anteriores, sendo considerada
coletora, já que não exercia movimentos vibratórios para
a coleta do recurso. apresentou
comportamento desfavorável ao sucesso reprodutivo de

, já que, além de se apresentar como
pilhadora dos recursos dessa espécie, também causava
danos ás anteras das flores, pois essa espécie mordia as
paredes das anteras para a obtenção do pólen, destruindo-
as quase que completamente.

Trigona spinipes Apis mellifera

Apis mellifera

Trigona spinipes

S. macranthera
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Tabela 1. Comportamento dos visitantes florais de
(DC. Collad.) H.S. Irwin & Barneby (Fabaceae)

em áreas de Caatinga do município de Custódia (PE).

Senna
macranthera ex

DEPOSIÇÃO DE PÓLEN –
S.

macranthera

–

Aanálise da deposição de pólen
no corpo dos visitantes de grande porte das flores de

mostrou a existência de locais específicos
de deposição. Todos os indivíduos (n = 30) coletados
apresentaram o tipo polínico da espécie estudada nas
porções esquerda e direita das regiões ventral e dorsal do
abdome (Figura 1).

Todos os indivíduos (n = 15)
apresentaram vestígios de cola em pelo menos uma das
porções encontradas na análise da deposição (Figura 2),
evidenciando a existência de locais específicos de
captação de pólen no corpo dos visitantes, similarmente
ao que foi observado para a deposição.

CAPTAÇÃO DO PÓLEN
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Figura 1. Principais locais de deposição de pólen nos visitantes de
(DC. Collad.) H.S. Irwin & Barneby

(Fabaceae) observados em áreas de Caatinga do município de
Custódia (PE). (A) Porção dorsal e (B) Porção ventral.

Senna macranthera ex

Figura 2. Principais locais de captação de pólen nos visitantes de
(DC. Collad.) H.S. Irwin & Barneby

(Fabaceae) observados em áreas de Caatinga do município de
Custódia (PE). (A) Porção dorsal e (B) Porção ventral.

Senna macranthera ex
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DISCUSSÃO

AS FLORES DE APRESENTARAM

CARACTERÍSTICAS QUE AS ENQUADRAM NA CATEGORIA

DE FLORES DE PÓLEN

S. MACRANTHERA

(Vogel, 1978), necessitando da
vibração exercida por abelhas de grande porte para a
retirada dos grãos das anteras (Buchman, 1983). Essas
características vêm sendo descritas para várias espécies
da subtribo Cassiinae (Carvalho & Oliveira, 2003;
Westerkamp, 2004; Laporta, 2005; Dutra , 2009;
Almeida, 2011).

Estames com diferentes formas e funções (estames
heteromorfos) encontrados em também
vêm sendo relatados em alguns trabalhos envolvendo
espécies desse grupo (Carvalho & Oliveira, 2003;
Westerkamp, 2004; Laporta, 2005; Dutra , 2009;
Almeida, 2011). Em , as funções
dos estames são definidas pelo posicionamento dos poros
das anteras, já que esses estames ocorrem em uma mesma
região da flor (Almeida, 2011), diferindo do que foi
encontrado na espécie estudada

recebeu visitas apenas de
abelhas, o que corrobora os estudos que classificam as
espécies da subtribo Cassiinae como essencialmente
melitófilas (Buchman, 1983; Carvalho & Oliveira, 2003;
Westerkamp, 2004; Laporta, 2005; Dutra ., 2009;
Almeida, 2011). O pequeno número de abelhas de
pequeno porte visitando as flores de pode
ser explicado pela necessidade da vibração das anteras
para a coleta do pólen, limitando o acesso a um pequeno
grupo de abelhas de grande porte capazes de vibrar as
anteras (Endress, 1994). Segundo Schlindwein (2000),

et al.

S. macranthera

et al.
Chamaecrista ramosa

.
Senna macranthera

et al

S. macranthera
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essas guildas de abelhas especializadas para a coleta de
recursos de difícil acesso são formadas quase
exclusivamente por abelhas solitárias, o que foi
encontrado para as espécies de grande porte visitantes das
flores de

Apenas as abelhas de maior porte atuaram como
polinizadoras neste estudo, o que demonstra uma estreita
relação evolutiva entre flores de e abelhas
grandes, já que os visitantes de médio porte, apesar de
vibrar as anteras no momento das visitas e possuir
comportamento semelhante às abelhas de maior porte,
não promoviam a polinização por não contatarem as
estruturas reprodutivas devido ao seu menor tamanho.

Os comportamentos apresentados por
de coletar o pólen e de morder

as anteras devem-se à incapacidade de vibrar as anteras, o
que já vem sendo observado em outros estudos
envolvendo essas duas espécies (Schlindwein 2000;
Bezerra & Machado, 2003).

O padrão de deposição e captação de pólen
encontrado em não diferiu dos padrões
descritos para espécies enantiostílicas (Jesson & Barret,
2002; Laporta, 2005; Bezerra, 2008; Krieck, 2008). Por
outro lado, alguns estudos mostram espécies de Cassiinae
com mecanismos de deposição indireta de pólen no corpo
dos visitantes (Delgado & Souza, 1997; Gottsberger &
Silberbauer-Gottsberger, 1988; Westerkamp, 2004; Costa

, 2007; Dutra, 2009; Almeida, 2011). Nesses casos,
outras estruturas da flor, como as pétalas, participam
desse processo.

A relação entre comportamento e morfologia do
visitante parece ser mais importante para a interferência

S. macranthera.

S. macranthera

Apis
mellifera Trigona spinipes

S. macranthera

et al.
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no sucesso reprodutivo e consequente reprodutivofitness
da espécie quando comparado com o parâmetro “espécie”,
já que espécies diferentes com comportamento e
morfologia semelhantes demonstraram ter a mesma
capacidade de interferir no reprodutivo de

Com isso, conclui-se que a espécie estudada
possui visitantes que elevam e outros que diminuem sua
capacidade reprodutiva.

ao Programa de Pós-Graduação em
Biologia Vegetal da Universidade Federal de Pernambuco,
ao Centro de Referência para Recuperação de Áreas
Degradadas da Universidade Federal do Vale do São
Francisco e ao Centro de PesquisasAmbientais de Nordeste
pelo apoio logístico e infraestrutura.

fitness S.
macranthera.
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FLUXO DE PÓLEN E ISOPLETIA: UM ESTUDO
DE CASO COM

(MORIC.) J.S. MILL. (BORAGINACEAE)  UMA
ESPÉCIE DISTÍLICA ENDÊMICA DA

CAATINGA

VARRONIA LEUCOCEPHALA
,

Reinaldo Rodrigo Novo ,1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Os morfos florais de (Moric.) J.S. Mill.
(Boraginaceae) foram investigados para avaliar o fluxo de pólen na população
através da proporção de pólen encontrado no estigma de flores brevistilas e
longistilas, em uma área de Caatinga do Estado de Pernambuco. As flores de
ambos os morfos florais foram coletadas e os estigmas foram retirados para a
contagem de grãos de pólen intermorfo (legítimos) e intramorfo (ilegítimos)
presentes em sua superfície. Ambos os morfos florais apresentaram grãos de
pólen de flores brevistila e longistila, com uma proporção maior de grãos de
pólen de flores brevistilas. O fluxo de grãos legítimos foi maior no morfo
longistila e o de grãos ilegítimos foi maior no morfo brevistilo. Não houve
diferença no fluxo de pólen ilegítimo entre os morfos florais. Apesar do fluxo de
pólen entre os morfos não ocorrer de forma a impedir o cruzamento intramorfo
ou a autopolinização, devido à presença de pólen de ambos os morfos no estigma
das flores brevistila e longistilas, a população apresenta isopletia, indicando que
há eficiência na deposição e captação de pólen.

fluxo assimétrico, polinização, distilia, isopletia.

Varronia leucocephala

1Programa de Pós-Graduação em Botânica – UFRPE

ADISTILIA É INTERPRETADA POR MUITOS AUTORES COMO

UMA ESTRATÉGIA QUE MINIMIZA AS CHANCES DE

AUTOFERTILIZAÇÃO E PROMOVE UMA MAIOR EFICIÊNCIA

NO FLUXO POLÍNICO ENTRE OS MORFOTIPOS FLORAIs,
devido à diminuição da interferência entre estigma e
anteras e a deposição de pólen de flores brevistila e
longistilas em diferentes locais do corpo do polinizador
(Ganders, 1979; Web & Lloyd, 1986; Barrett & Richards,
1990; Barrett, 1992; Lloyd & Web 1992).
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O fluxo de pólen entre os morfos dentro da
população é dependente da frequência com que esses
morfos ocorrem, de modo que ambos os morfos possuem
o mesmo potencial reprodutivo e a manutenção das
espécies distílicas está diretamente ligado à frequência
dos morfos na população (isopletia), uma vez que a
formação de frutos é dependente do fluxo de pólen entre
os morfos (Hamilton, 1990; Thompson , 2003).
Apesar disso a distilia não é totalmente eficiente na
transferência efetiva de pólen entre os morfos florais
(Barrett, 1992; Stone, 1995).

O presente estudo investigou o fluxo de pólen em
uma população de (Moric.) J.S.
Mill. (Boraginaceae), procurando responder as seguintes
perguntas: a) Qual a proporção do número de grãos de
pólen brevistilos e longistilos encontrados nos estigmas
das flores de na população estudada? b)
Qual a proporção do número de grãos de pólen legítimos
(intermorfo) e ilegítimos (intramorfo) encontrados no
estigma das flores de ? c) Existe diferença
no número médio de grãos de pólen legítimos e ilegítimos
depositados no estigma das flores brevistila e longistila?
d)Apopulação apresenta isopletia?

O estudo foi realizado em uma área
de Caatinga arbustiva densa, no município de Custódia,
Pernambuco, Brasil. A vegetação é composta por
Caatinga hiperxerófila e Floresta Caducifólia com solo
argiloso. O clima é do tipo Tropical Semi-Árido, com
chuvas, entre os meses de novembro e abril. A
precipitação média anual é de 431,8mm.

et al.

Varronia leucocephala

V. leucocephala

V. leucocephala

MÉTODOS

–ÁREA DE ESTUDO
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COLETA DE DADOS

ANÁLISE DOS DADOS

–

–

O razão de grãos de pólen
encontrados na população, a razão de grãos de pólen
legítimos e ilegítimos encontrado em um mesmo estigma
e o fluxo polínico, medido através do número médio de
grãos de pólen encontrados nos estigmas das flores
brevistila (B) e longistila (L) foram amostrados através
da coleta, identificação e contagem do pólen retirado da
superfície estigmática das flores de . Para
tanto, 41 flores de cada morfo floral (uma flor por
indivíduo) foram coletadas ainda abertas, próximo do
final da antese, após a análise prévia da longevidade
floral. Os seus estigmas foram removidos, preparados em
lâminas e os grãos de pólen presentes na superfície
estigmática foram contados em microscópio. Os grãos de
pólen de apresentam dimorfismo
polínico, relacionado ao tamanho (não mensurado),
possibilitando a sua diferenciação (Machado ,
2010).

Para avaliar a razão entre os grãos
de pólen encontrados na população e a razão entre o pólen
legítimo e ilegítimo encontrados no estigma das flores de
um mesmo morfo, foi utilizado o teste do Qui-quadrado
para proporções esperadas iguais (Ayres , 2007).
Para testar as possíveis diferenças no número médio de
grãos de pólen legítimos e ilegítimos entre os morfos
florais (B x L) foi usado o teste de Mann-Whitney. A
razão entre os morfos florais B e L na população foi
determinada através da contagem pré-estabelecida de
exatos 200 indivíduos na população, identificação dos
morfotipos e também do uso do teste do Qui-quadrado

V. leucocephala

V. leucocephala

et al.

et al.
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para proporções esperadas (Ayres , 2007).

. Foi constatado que, na população
estudada, a razão entre os grãos de pólen B e L
encontrados é de 3/1 (n= 2169 B/ 658 L),
respectivamente, sendo esta diferença significativa (

; gl = 1; p < 0,01). No estigma das flores do morfo B,
houve diferença significativa na razão entre os pólens
encontrados ( ² = 212; gl = 1; p < 0,01), onde, para cada
grão de pólen legítimo (n = 422), existiam dois grãos
ilegítimos (n = 964). O oposto foi observado nas flores do
morfo L, sendo a proporção encontrada de 5/1 de grãos de
pólen legítimos (n = 1205) e ilegítimos (n = 236),
respectivamente ( ²= 652; GL= 1; p <0,01).

O estigma das flores L recebeu uma quantidade
significativamente maior de grãos de pólen legítimos (U
= 582; p = 0,01) quando comparado com as flores B. Por
outro lado, as flores de ambos os morfos receberam
quantidades semelhantes de grãos de pólen ilegítimos em
seus estigmas (U = 714; p > 0,05; Figura 1). Além disso,
dos indivíduos contabilizados na população, 51% eram
brevistilas e 49% longistilas, sendo que esta razão não
diferiu de 1:1 ( = 0,09; gl = 1; p = 0,82).

et al.

RESULTADOS

OS GRÃOS DE PÓLEN PROVENIENTE DAS FLORES DOS

INDIVÍDUOS BREVISTILAS E LONGISTILAS FORAM

ENCONTRADOS NO ESTIGMA DAS FLORES DE AMBOS OS

MORFOS FLORAIS

χ² =
808

χ

χ

χ²
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Figura 1. Número médio de grãos de pólen legítimos (A) e ilegítimos
(B) encontrados no estigma das flores brevistilas (B) e longistilas (L) de

(Moric.) J.S. Mill. (Boraginaceae). O ponto preto
e a caixa indicam a média e o desvio padrão, respectivamente. Já a barra
representa os pontos máximo e mínimo.

Varronia leucocephala

374



DISCUSSÃO

A DISTILIA É UM MECANISMO CONHECIDO POR OTIMIZAR

A TRANSFERÊNCIA DE PÓLEN ENTRE OS MORFOS FLORAIS.
Segundo a teoria da funcionalidade da distilia, a
reciprocidade entre os morfos florais f a v o r e c e a
deposição e a captação de pólen de morfos distintos em
diferentes partes do corpo do polinizador,
proporcionando mais cruzamentos intermorfos
(Ganders, 1979; Webb & Loyd, 1986; Barrett &
Richards, 1990). A presença de grãos de pólen oriundos
das flores de ambos os morfos encontrados na superfície
estigmática das flores dos indivíduos brevistila e
longistila de revela que é possível que, na
ausência de um mecanismo de autoincompatibilidade, a
hercogamia recíproca não seria suficiente para evitar a
formação de frutos por autopolinização ou por
cruzamentos intramórficos.

Estudos realizados com espécies distílicas
mostram que a ausência do mecanismo de
autoincompatibilidade pode levar a diminuição de um
dos morfos na população ou até mesmo a mudança no
mecanismo reprodutivo dessas espécies ( ,
Charlesworth & Charlesworth, 1979; Consolaro, 2008).
Apesar da presença de grãos de pólen de ambos os morfos
nas flores B e L, a proporção de pólen encontrado nessas
flores foi diferenciada. A avaliação do fluxo de pólen no
presente estudo mostrou que no estigma das flores B a
proporção de pólen legítimo foi menor que a de pólen
ilegítimo. Nas flores L essa proporção foi inversa, ou
seja, havia mais pólen legítimo. Esse fenômeno pode
estar relacionado ao fato de que as flores B produzem

V. leucocephala

e.g.
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uma quantidade maior de grãos de pólen, aumentando a
oferta na população. Além disso, as anteras do morfo B
estão mais expostas que as do morfo L, facilitando a
retirada do pólen, o que pode facilitar também, a queda de
pólen no momento da visita do polinizador.

Estudos indicaram que a distilia não é totalmente
eficiente na transferência efetiva de pólen entre os
morfos florais (Barrett, 1992; Stone, 1995). Segundo
Barrett (1992), apesar do morfo B receber menos pólen,
este recebe maior proporção de pólens legítimos. Na
comparação entre os morfos da espécie estudada, as
flores L receberam uma quantidade maior de grãos
legítimos comparados às flores B. Ambos os morfos
apresentaram uma quantidade semelhante de pólen
ilegítimo. Alguns estudos indicam que o morfo L recebe
maior quantidade de pólen e que, apesar de receber
menos pólen, o morfo B recebe maior quantidade de
pólen legítimo (Barrett, 1992; Stone, 1995). A maior
presença de pólen ilegítimo no estigma das flores
brevistilas pode estar relacionada às transferências
intramórficas ou, mais provavelmente, serem
proveniente de suas próprias anteras, podendo este ter
caído durante a visita dos polinizadores. A presença de
pólen ilegítimo no estigma das flores longistilas pode ser
explicada pelo comportamento dos visitantes florais.
Milet-Pinheiro & Schlindwein (2010) observaram que os
machos das abelhas Urban &
Moure, 1993 (Rophitinae, Halictidae) investem mais em
flores longistilas quando comparado às fêmeas. Nesse
mesmo estudo, esse comportamento foi responsável pela
maior quantidade de pólen ilegítimo encontrado no
estigma das flores longistilas. Além disso, as fêmeas de

Ceblurgus longipalpis
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C. longipalpis

et al.

V. leucocephala

et al.

foram consideradas polinizadores
eficazes por possuírem regiões especificas do corpo
especializadas na coleta de pólen dos diferentes morfos
florais, proporcionando um fluxo de pólen homogêneo
entre os morfos florais (Milet-Pinheiro & Schlindwein,
2010). É possível que uma maior quantidade de pólen do
morfo longistilo se perca durante as visitas dos
polinizadores, no entanto, este pode se perder na região
do nectário.

O equilíbrio na razão de morfos florais na
população revela um equilíbrio reprodutivo, indicando
um fluxo também equilibrado na população. A presença
de isopletia em uma população distílica está relacionada
ao maior número de cruzamentos legítimos, de modo que
a anisopletia pode afetar diretamente o fluxo polínico
entre os indivíduos (Barrett , 2000). A presença de
pólen ilegítimo no estigma das flores de ambos os morfos
de pode, até certo ponto, diminuir o
acesso dos grãos de pólen legítimos, podendo exercer
pressões seletivas favoráveis ao aparecimento de morfos
atípicos e, consequentemente, levando à anisopletia
(Barrett, 1992). No entanto, uma população distilica com
a razão dos morfos desequilibrada não apresenta
n e c e s s a r i a m e n t e q u e b r a d o s i s t e m a d e
autoincompatibilidade (Consolaro , 2005; Novo,
2010), indicando que outros fatores como a
fragmentação de habitas pode influenciar a razão entre os
morfos florais (Barrett, 1992).
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SELAGINELLA CONVOLUTA (ARN.) SPRING

(SELAGINELLACEAE) ESTRUTURA

COMUNIDADES DE HERBÁCEAS NA

CAATINGA?
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Selaginella convoluta (ARN.) SPRING
(SELAGINELLACEAE) ESTRUTURA
COMUNIDADES DE HERBÁCEAS NA

CAATINGA?

Rodrigo Leonel Lozano Orihuela1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

O papel das samambaias e licófitas como possíveis filtros ambientais
têm sido testados recentemente em estudos que visam explicar a estruturação de
comunidades vegetais. Diferentes espécies herbáceas são capazes de formar
manchas relativamente grandes e densas, podendo limitar o estabelecimento de
outras espécies vegetais. (Arn.) Spring (Selaginellaceae)
é uma espécie muito abundante e com ampla distribuição na Caatinga. Este
trabalho teve como objetivo testar se a cobertura por atua como um
filtro ambiental no recrutamento de espécies herbáceo-arbustivas da Caatinga,
possivelmente diminuindo a riqueza e a densidade de indivíduos. Com este
objetivo foram plotadas 49 parcelas de 50 x 50 cm, com distintas proporções de
cobertura de e mensuradas, além do grau de cobertura, a
penetrabilidade do solo e a cobertura do dossel. Em cada parcela todos os
indivíduos foram contabilizados e morfotipados. Foram utilizados Modelos
Lineares Generalizados para identificar os efeitos das variáveis explanatórias
(cobertura do dossel, penetrabilidade do solo e cobertura de ) sobre a
densidade e a riqueza do estrato herbáceo-arbustivo. Entre as variáveis
analisadas, apenas a cobertura de foi significativa para explicar
variações da riqueza, enquanto as três variáveis analisadas se mostraram
correlacionadas com a variação na abundância de indivíduos. Desse modo,
foram encontradas evidências de que atua como um filtro ambiental
alterando a estrutura da comunidade, havendo uma correlação negativa entre a
cobe

Selaginella convoluta

S. convoluta

S. convoluta

S. convoluta

S. convoluta

S. convoluta

rtura por com a riqueza e densidade de indivíduos das outras
espécies herbáceo-arbustivas. Esses efeitos, provavelmente, estão relacionados
tanto ao denso entremeado de raízes, quanto à morfologia da parte aérea da
espécie que limita o estabelecimento de outras espécies.

estruturação de comunidades, filtro ambiental, semiárido.

S. convoluta

1Programa de Pós-Graduação em Botânica – UFRGS
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FILTROS ECOLÓGICOS ESTÃO ATUANDO QUANDO

FATORES BIÓTICOS OU ABIÓTICOS LIMITAM A

COEXISTÊNCIA DE ESPÉCIES EM UMA COMUNIDADE

LOCAL (Myers & Harms, 2009). Quando uma espécie
chega a uma comunidade, as principais barreiras para o
sucesso do seu estabelecimento e expansão são estresses
abióticos, competição das espécies já estabelecidas,
herbivoria, parasitismo e a falta de mutualistas (Crawley,
1987). Uma combinação de fatores abióticos e interações
bióticas funcionam como filtros que determinam quais
espécies irão efetivamente colonizar uma área (Weither
& Keddy, 1995; Houle, 1996; Clark , 1998).
Exemplos clássicos incluem os modelos de diversidade
de comunidades, propostos por Grime (1979) e Huston
(1999), nos quais a importância do conjunto de espécies
na estruturação da diversidade é influenciada pela
produtividade, limitada, principalmente, pela imigração
de espécies. Essa “hipótese das mudanças de limitações”
(Foster , 2004) prediz que a diversidade é mais
limitada pela imigração de espécies em níveis
intermediários e baixos de produtividade, enquanto a
limitação de estabelecimento impostas pela competição
por recursos limitantes é mais importante em ambientes
de alta produtividade. Em ambientes de menor
produtividade, a dinâmica das populações e as taxas de
exclusão são tidas como lentas, enquanto que, em
ambientes de alta produtividade, o crescimento
populacional e as taxas de exclusão competitiva são altos,
exceto sobre condições de distúrbios frequentes e/ou
intensos que impeçam que o equilíbrio competitivo seja
atingido (Foster , 2004).

Myers & Harms (2009), em um artigo de revisão,

et al.

et al.

et al.
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encontraram que nos três trabalhos que analisaram o
efeito da produtividade e da chegada de sementes na
riqueza de espécies local, os autores registraram uma
interação entre os dois fatores, onde os efeitos positivos
da chegada de sementes declinaram em alta
produtividade, dando suporte para a hipótese das
mudanças de limitações (Foster , 2004; Houseman
& Gross, 2006; Stein , 2008).

Este trabalho teve por objetivos analisar o efeito de
uma espécie de monilófita, (Arn.)
Spring (Selaginellaceae), sobre a estrutura de herbáceas
em um ambiente de baixa produtividade. Para tanto,
foram amostradas parcelas com distintas porcentagens de
cobertura por e também foram mensuradas
outras variáveis ambientais que poderiam estar
correlacionadas com variações na densidade e riqueza do
componente herbáceo-arbustivo.Ahipótese testada é que

atua como um filtro ambiental na
estruturação das comunidades de herbáceas da Caatinga.

A amostragem foi realizada no
município de Custódia, localizada na região central do
Estado de Pernambuco. O clima é Semiárido, (Bsh,
segundo a classificação de Köppen). A precipitação
média anual é de 632 mm, com 7 a 8 meses de déficit
hídrico (SUDENE, 1979). A temperatura média anual é
de 26,8ºC e a vegetação é do tipo Savana-Estépica
Arborizada (Ta) ( IBGE, 1992). Essa área está
inserida na unidade geoambiental da Depressão
Sertaneja, caracterizada por relevo predominantemente
suave-ondulado (Leal & Melo, 1983).

et al.
et al.

Selaginella convoluta

S. convoluta

S. convoluta

sensu

MÉTODOS

DESCRIÇÃO DA ÁREA –
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ESPÉCIE DE ESTUDO

DELINEAMENTO AMOSTRAL

– Selaginella convoluta

Selaginella convoluta

S.
convoluta

S. convoluta

ocorre
desde as Grandes Antilhas, Hispaniola, México,
Mesoamérica, na América do Sul ocorre na Colômbia,
Venezuela, Guianas, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina,
Uruguai. No Brasil, essa espécie é encontrada nos
estados de Goiás, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo
(Xavier, 2007). É uma espécie poiquilohídrica e muito
abundante e com ampla distribuição na Caatinga,
ocorrendo tanto em ambientes mais mesófitos quanto
heliófitos, terrestres e rupículas, sendo capazes de
suportar ambientes bem xéricos, onde fica enrolada
durante o período seco (Xavier, 2007).

– Foram amostradas 49
parcelas de 50 x 50 cm, sendo que destas, 13 não
apresentavam a espécie , 11
apresentavam cobertura da espécie entre 1 e 33% da área
total da parcela; 12 parcelas entre 34 e 66% e 13 parcelas
apresentavam cobertura > 66%. Em cada parcela foram
morfotipados e contabilizados todos os indivíduos de
todas as espécies vegetais. Em todas as parcelas, foram
mensuradas as seguintes variáveis ambientais: cobertura
do dossel, penetrabilidade do solo e cobertura de

. A cobertura do dossel foi mensurada
posicionando um densiômetro (equipamento de 50 x 50
cm, subdividido em 100 quadrados de 5 x 5 cm) a uma
altura de 2 m e contabilizando o número de quadrados
menores que apresentavam pelo menos 50% coberto por
vegetação. A cobertura de foi registrada
estimando a porcentagem da área total da parcela coberta
pela espécie. Para medir a penetrabilidade do solo, foi
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utilizado um perfurômetro, um equipamento cilíndrico
de 80 cm de comprimento e 400 gramas de peso, onde na
extremidade existe uma haste metálica de 15 cm de
comprimento, 0,8 cm de largura e 1,2 mm de espessura.
Este perfurômetro era solto a 55 centímetros do solo,
sendo mensurada a profundidade que a haste metálica
penetrava no solo. A localização geográfica de todas as
parcelas foi registrada com o auxílio de um GPS. Todas as
parcelas tiveram um espaçamento mínimo de 20 metros
entre elas.

Foram utilizados Modelos
Lineares Generalizados para identificar os efeitos das
variáveis explanatórias (cobertura do dossel,
penetrabilidade do solo e cobertura de ) sobre
a densidade e a riqueza do estrato herbáceo-arbustivo.
Nesses modelos foram utilizados a distribuição de
Poisson e log como termo de ligação. O programa R
versão 2.10 (R Development Core Team, 2009) foi
utilizado para realizar essas análises de modelos
generalizados. Também foram analisadas, através de
regressão linear simples, as relações entre as seguintes
variáveis: densidade de indivíduos do estrato herbáceo e
penetrabilidade do solo; cobertura de e
densidade de herbáceas e cobertura de ,
diversidade de Shannon e riqueza do estrato herbáceo-
arbustivo.

ANÁLISE DOS DADOS –

S. convoluta

S. convoluta
S. convoluta
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RESULTADOS

FORAM OBSERVADOS 1222 INDIVÍDUOS PERTENCENTES

A 46 MORFOTIPOS NAS 49 PARCELAs. A riqueza média
observada nas parcelas foi de 4,55 ± 1,62 e a densidade
média foi de 24,94 ± 19,65 indivíduos por parcela. A
diversidade média de Shannon registrada foi de 1,04 ±
0,39, sendo observados valores entre 0,22 e 1,77. A
cobertura do dossel variou entre 5 e 96%, sendo 70% o
valor da mediana. A penetrabilidade do solo variou entre
2,9 e 9 centímetros, sendo a mediana de 5,2 cm.

As análises de regressão linear revelaram que
houve relação significativa negativa entre a cobertura de

e o número de indivíduos e o de espécies do
componente herbáceo-arbustivo (Figura 1). Houve uma
correlação marginalmente significativa entre a cobertura
do dossel e a cobertura por (R = 0,067; F =
3,389; P = 0,072), mas não houve relação significativa
entre a cobertura do dossel e a densidade de indivíduos do
estrato herbáceo (R = 0,032; F = 1,569; P= 0,217).

S. convoluta

S. convoluta 2

2

Figura 1. Regressões da porcentagem de cobertura de
(Arn.) Spring (Selaginellaceae) em relação ao número de

espécies (a) e ao número de indivíduos (b) do componente herbáceo-
arbustivo em áreas de Caatinga do município de Custódia, Pernambuco.

Selaginella
convoluta
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Houve uma relação marginalmente significativa
entre a densidade de indivíduos e o estrato herbáceo e a
penetrabilidade do solo (R = 0,070; F = 3,556; P = 0,066).
Além disso, houve uma relação positiva entre a
diversidade de Shannon das parcelas e a cobertura por

(R = 0,117; F = 6,213; P= 0,016).
A cobertura por foi uma variável

significativa nos modelos tanto para explicar as variações
no número de indivíduos quanto às na riqueza de espécies
do estrato herbáceo-arbustivo (Tabela 1). A cobertura por

foi a única variável significativa no modelo
para explicar as variações de riqueza nas parcelas. Em
relação à variação do número de indivíduos das outras
espécies presentes na parcela, as três variáveis se
mostraram significativas, embora o modelo explique
apenas 13,9% da variação total.

2

2
S.

convoluta
S. convoluta

S. convoluta

Tabela 1. Resultados dos Modelos Lineares Generalizados da
abundância e riqueza do componente herbáceo-arbustivo em áreas de
Caatinga do município de Custódia, Pernambuco. P valor de p de
cada variável no modelo; variância explicada pelo modelo

(t) =
R = .2
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DISCUSSÃO

EMBORA A HIPÓTESE DAS MUDANÇAS DE LIMITAÇÕES

PREVEJA QUE A COMPETIÇÃO TENDE A NÃO SER

IMPORTANTE NA ESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADES EM

AMBIENTES DE BAIXA PRODUTIVIDADE, neste estudo,
foram encontradas evidências do contrário.

é uma espécie de ampla distribuição na
Caatinga que atinge grandes densidades por metro
quadrado, sendo, às vezes, capaz de cobrir com sua parte
aérea praticamente a totalidade de certas áreas. Essa
espécie parece estar influenciando tanto a densidade de
indivíduos, quanto a riqueza e diversidade do
componente herbáceo-arbustivo na Caatinga. Além
disso, a espécie estudada também é praticamente
indiferente à característica de “dureza” do substrato e é
uma e planta poiquilohídrica que se desidrata nas épocas
secas e se hidrata, desenrolando suas frondes, com as
primeiras chuvas, habilidade que lhe permitiu colonizar
com sucesso uma ampla área nesse clima semiárido.

A combinação das variáveis bióticas e abióticas
acaba por determinar quais espécies irão efetivamente
colonizar uma área. A competição por espaço com

parece ser um fator significativo na
estruturação da comunidade nos ambientes analisados.
Contudo, não se pode deixar de ressaltar que, embora nos
modelos a cobertura por tenha se mostrado
uma variável significativa, a porcentagem de explicação
da variação total foi relativamente baixa (mesmo em
conjunto com as outras variáveis analisadas). Isso indica
que outros fatores não analisados, tais como a
composição do solo e a limitação de dispersão, podem

Selaginella
convoluta

S.
convoluta

S. convoluta
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influenciar, com maior intensidade, a estruturação de
comunidades do componente herbáceo-arbustivo da
Caatinga. Estudos recentes têm demonstrado que
comunidades locais em ambientes de baixa produtividade
são limitadas pela dispersão de propágulos ( , Zobel

, 2000; Stein , 2008). Vários desses estudos
experimentais que semearam um conjunto de espécies
locais obtiveram um acréscimo de riqueza e diversidade
nesses ambientes. Desse modo, foi encontrada evidências
de que a espécie atua como um filtro
ambiental que influencia a estruturação das comunidades,
havendo uma correlação negativa entre a cobertura por

com a riqueza, diversidade e densidade de
indivíduos das outras espécies herbáceo-arbustivas.
Atribui-se esses efeitos tanto ao denso entremeado de
raízes, quanto à morfologia da parte aérea da espécie, que
parece limitar o estabelecimento e o desenvolvimento
inicial de outras espécies

e.g. et
al. et al.

S. convoluta

S.
convoluta

LITERATURACITADA

68:

CLARK, J. S., MACKLIN, E. & WOOD, L. (1998). Stages
and spatial scales of recruitment limitation in southern
Appalachian forests. 213-235.

CRAWLEY, M. J. (1987). What makes a community
invasible? Pp. 429-454. CRAWLEY, M. J.;
EDWARDS, P. J. & GRAY, A. J. (Eds.).

Oxford, Blackwell Scientific
Publications.

Ecological Monographs

In:
Colonization,

succession and stability.

390



FOSTER, B. L.; DICKSON, T. L.; MURPHY, C. A.;
KAREL, I. S. & SMITH, V. H. (2004). Propagule pools
mediate community assembly and diversity-ecosystem
regulation along a grassland productivity gradient.

435-449.
GRIME, J. P. (1979).

. NewYork, Wiley.
HOUSEMAN, G. R. & GROSS, K. L. (2006). Does

ecological filtering across a productivity gradient explain
variation in species pool-richness relationships?

148-154.
LEAL, J. M. & MELO, J. C. (1983).

Recife, SUDENE.
HOULE, G., & PHILLIPS, D. L. (1989). Seed availability

and biotic interactions in granite outcrop plant
communities. 1307-1316.

HUSTON, M. A. (1999). Local processes and regional
patterns: appropriate scales for understanding variation in
the diversity of plants and animals. 393-401.

MYERS, J. A. & HARMS, K. E. (2009). Seed arrival,
ecological filters, and plant species richness: a meta-
analysis. 1250-1260.

R DEVELOPMENT CORE TEAM. (2009).
Vienna, R

Foundation for Statistical Computing.
STEIN, C.; AUGE, H.; FISCHER, M.; WEISSER, W. W. &

PRATI, D. (2008). Dispersal and seed limitation affect
diversity and productivity of montane grasslands.

1469-1478.
S U D E N E – S U P E R I N T E N D Ê N C I A PA R A O

DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE. (1979).

Journal of Ecology
Plant Strategies and Vegetation

Processes

Oikos

Bacia sedimentar do
Jatobá -Pernambuco: estudo hidrogeológico.
Hidrogeologia, 64.

Ecology

Oikos

Ecology Letters
R: a language

and environment for statistical computing.

Oikos

Projeto para o desenvolvimento integrado da Bacia

92:

115:

70:

86:

12:

117:

391



hidrológica do Jatobá: levantamento dos recursos da
vegetação.

Pteridófitas da Caatinga: lista
anotada, análise de composição florística e padrões de
distribuição geográfica.

Ecology

Oikos

Recife, SUDENE.
XAVIER, S. R. S. (2007).

Tese de Doutorado. Recife,
Universidade Federal de Pernambuco.

ZOBEL, M.; OTSUS, M.; LIRA, J.; MOORA, M. & MOLS,
M. (2008). Is small-scale species richness limited by seed
availability or microsite availability? 3274-
3282.

WEIHER, E. & KEDDY, P. (1995). The assembly of
experimental wetland plant communities. 323-
335.

12:

73:

392



393



394



CAPÍTULO 26
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INTERRUPÇÃO NA DRENAGEM DOS RIOS
TEMPORÁRIOS DA CAATINGA MODIFICA A

ESTRUTURA DAS COMUNIDADES ARBÓREAS
REGENERANTES?

Rosemary da Silva Sousa1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Perturbações antrópicas podem alterar a estrutura e a dinâmica
funcional da vegetação e comprometer as funções ecológicas dos ecossistemas.
No Nordeste brasileiro, a Caatinga tem sofrido tais alterações ao longo dos
últimos 500 anos. Recentemente, obras como as do Projeto de Integração do Rio
São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) e a
Ferrovia Transnordestina têm causado graves alterações na no ecossistema, com
supressão total da vegetação. A construção do canal do Pisf, por exemplo, tem
resultado no represamento dos rios temporários que cortam o ecossistema,
ocasionando alagamentos nas áreas a montante. Este estudo investigou a
densidade, a riqueza e a composição de plântulas de espécies arbustivas e
arbóreas recrutando nas margens de rios temporários que foram represados pelo
canal do Pisf, tanto a montante ( , em áreas alagadas) quanto à jusante ( ,
áreas secas). O trabalho foi desenvolvido ao longo do canal do Eixo Leste do
projeto, no município de Custódia, Pernambuco. Foram escolhidos 10 rios
temporários represados, estabelecendo-se duas parcelas de 2 x 2 m, uma na
margem a montante e outra na margem a jusante, onde as plântulas foram
contabilizadas. Não houve diferença na densidade de indivíduos, na riqueza e na
composição de espécies entre as duas áreas. É possível que o tempo de execução
das obras do Pisf ainda não tenha sido suficiente para modificar a flora das áreas
a montante, que agora são alagadas devido ao represamento dos rios
temporários.

Caatinga, flora, fitossociologia, transposição do Rio São
Francisco.

i.e. i.e.

.

1Programa de Pós-Graduação em Botânica – UFRPE
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PERTURBAÇÕES PODEM AFETAR OS ECOSSISTEMAS,
CAUSANDO IMPACTOS NOS ORGANISMOS, nas populações
e nas comunidades, alterando a dinâmica do ecossistema
e comprometendo suas funções ecológicas (Condit ,
1992). Diversos fatores, tanto naturais como
antropogênicos, podem estar relacionados a essas
alterações em comunidades vegetais, tais como
ocorrência de fogo, furacões, deslizamentos de terra,
remoção da vegetação para estabelecimento de culturas e
pastagens e até mesmo a abertura de clareiras por queda
de árvores ou por atividade de animais (Swaine ,
1990; Herwitz &Young, 1994; Corrêa , 2010).

Dos ecossistemas brasileiros, a Caatinga é o que
apresenta grande variação fisionômica, principalmente
quanto à densidade e ao porte das plantas (Amorim ,
2005). Mudanças em escala local, a poucas dezenas de
metros, são facilmente reconhecíveis e, geralmente,
ligadas às mudanças nos tipos de solo ou a outras
alterações ambientais claramente identificáveis
(Amorim , 2005). Esse ecossistema ainda é um dos
menos conhecidos em termos de funcionamento, aspecto
preocupante, pois sua área vem sofrendo um intenso
processo de antropização (Cavalcanti , 2009).

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) tem
como objetivo unir a bacia hidrográfica do Rio São
Francisco às bacias costeiras. Para tal, dois canais estão
sendo construídos: um partindo de Cabrobó,
Pernambuco (Eixo Norte), para o litoral do Ceará, de 500
km de extensão; e o outro de Petrolândia, Pernambuco
(Eixo Leste), para o litoral da Paraíba, com 300 km. Esses
dois canais estão represando rios temporários que cortam

et al.

et al.
et al.

et al.

et al.

et al.
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a área da Caatinga, pois acabam funcionando como um
dique. Dessa forma, as áreas a montante dos canais têm
ficado alagadas e, por sua vez, as áreas a jusante, secas.
Essas modificações no sistema de drenagem dos rios
temporários da Caatinga podem alterar a comunidade
arbórea regenerante, tornando diferente a estrutura das
comunidades vegetais a montante e a jusante dos rios.

Diante disso, este trabalho investigou a densidade, a
riqueza e a composição de espécies de plântulas arbustivas
e arbóreas em áreas a montante e a jusante de rios
temporários ocorrentes ao longo do canal do Eixo Leste do
Pisf, no município de Custódia, Pernambuco. Para atender
o objetivo proposto, foram testadas as hipóteses que (1) a
densidade de indivíduos e (2) a riqueza de espécies serão
menores nas áreas a montante do que nas áreas a jusante,
pois somente algumas espécies são tolerantes ao estresse
hídrico. Como consequência, foi também se acreditava que
(3) a composição de espécies das duas áreas avaliadas era
diferente.

– O estudo foi realizado nas áreas
adjacentes ao canal do Eixo Leste do Pisf, no Km 14, Lote
11 (08º09'52,7” S 037º33'43,3” W), em Custódia,
Pernambuco. O município pertence à mesorregião do Rio
São Francisco e está inserido na unidade geoambiental da
Depressão Sertaneja, paisagem típica do semiárido
nordestino. O clima da região é Tropical Semiárido, com
precipitação média anual de 431,8 mm e temperatura média
anual de 24°C. Os solos predominantes são do tipo
Planossolos, Bruno Não Cálcico, Podzólicos e Litólicos. A
vegetação é composta por Caatinga Hiperxerófila com
trechos de Floresta Caducifólia (CPRM, 2005).

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO
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DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

ANÁLISE ESTATÍSTICA

–

–

RESULTADOS

Foram escolhidos 10
rios temporários onde facilmente se reconhecia a área a
montante que se encontrava alagada e a área a jusante, do
outro lado do canal, que permanecia seca (Figura 1). Em
cada rio temporário, duas parcelas de 2 m x 2 m foram
estabelecidas, uma na margem a montante e outra na
margem a jusante dos rios, onde foram contabilizadas
todas as plântulas de espécies arbustivas e arbóreas que
estavam presentes. Essas plantas foram coletadas e
levadas para o laboratório onde foram separadas em
morfotipos para a estimativa da riqueza de espécies de
cada parcela.

Para comparar a densidade de
indivíduos e a riqueza de espécies nas parcelas a montante
e a jusante foi utilizado o teste t pareado. Para verificar a
diferença na composição de espécies nas parcelas a
montante e a jusante

baseado em uma matriz de dissimilaridade
de Distância Euclidiana, seguida de

. Na área alagada foram registradas 16
espécies e na seca, 17, sendo que três espécies foram
exclusivas da primeira área e quatro da segunda. Treze
espécies foram observadas nas duas áreas. Vale ressaltar
que, em duas parcelas da área alagada, não foram
contabilizados nenhum indivíduo. Por outro lado, houve
uma parcela na área seca que apresentou 45 plântulas.

FOI ENCONTRADO UM TOTAL DE 20 ESPÉCIES NAS DUAS

ÁREAS AVALIADAS

das
foi feito um Escalonamento

Multidimensional Não Métrico (NMDS; Clarke &
Gorley, 2001),

um teste deANOSIM
(Clarke & Gorley, 2001).
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Figura 1. Imagens das áreas a montante (A) e a jusante (B) de um rio
temporário cortado pelo canal do Eixo Leste (C) do Projeto de Integração
do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Pisf), no município de Custódia, Pernambuco. Fotos: Inara Roberta Leal.

A

B

C
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As espécies mais freqüentes (mais de 20
indivíduos) comuns as duas áreas foram: Fabaceae
indeterminada 1 (Fabaceae) com 42 indivíduos,
sp. (Sapindaceae) com 39, Muell.
Arg. (Euphorbiaceae) com 29, e sp.
(Anacardiaceae) com 28 indivíduos. As espécies
exclusivas das áreas a montante foram: Malvaceae
indeterminada 1 (Malvaceae) com 32 indivíduos,

Graham (Solanaceae) com seis e
sp. (Fabaceae) com dois. Nas áreas a jusante, as

espécies exclusivas foram: (L.) Roth.
(Convolvulaceae) com cinco indivíduos, sp.
(Salicaceae) com três, e Mart.
(Apocynaceae) e Mill.
(Fabaceae) com um indivíduo cada.

A densidade média de indivíduos nas áreas a
montante foi de 16,3 (± 15) e nas áreas a jusante foi de
11,4 (± 3), não havendo diferença significativa (t = 0,78; p
= 0,22; Figura 2). Da mesma forma, a riqueza de espécies
nas áreas a montante foi de 2,5 (± 1,1) e nas áreas a jusante
foi de 3 (± 2), sem diferença significativa entre as áreas (t
= 0,57; p = 0,28; Figura 3). Por fim, a composição de
espécies também foi similar entre as áreas, não havendo
diferença significativa (R = 0,06; p = 0,15; Figura 4).

Serjania
Croton sonderianus

Shinopsis

Nicotiana glauca
Bauhinia

Ipomoea nil
Prockia

Aspidosperma pyrifolium
Indigofera suffruticosa
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DISCUSSÃO

Este estudo verificou se mudanças no regime de
drenagem de rios temporários da Caatinga devido à
construção do canal do Pisf afetavam a comunidade
vegetal regenerante. Não foram encontradas alterações
nos três parâmetros analisados (densidade de indivíduos,
riqueza e composição de espécies) para as áreas a
montante e a jusante dos rios. Porém, acredita-se que o
tempo transcorrido desde a interrupção dos rios
temporários ainda não tenha sido suficiente para
provocar modificações na vegetação regenerante.

Figura 2. Abundância de espécies arbustivo-arbóreas nas áreas secas e
alagadas ao longo do canal do Eixo Leste do Projeto de Integração do
Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Pisf), no município de Custódia, Pernambuco
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Figura 3. Riqueza de espécies arbustivo-arbóreas nas áreas secas e
alagadas ao longo do canal do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio
São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf),
no município de Custódia, Pernambuco.

Figura 4. Composição de espécies arbustivo-arbóreas nas áreas secas
(quadrados) e nas alagadas (triângulos) ao longo do canal do Eixo Leste
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas
do Nordeste Setentrional (Pisf), no município de Custódia, Pernambuco.
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A área de estudo tem sofrido, por dois anos, um
grande impacto antrópico devido à construção dos canais,
o que está mudando o curso dos rios e provocando a
supressão de 200 metros da vegetação para cada lado dos
canais, dividindo a vegetação a montante e a jusante dos
rios. No entanto, até o momento deste trabalho, o tempo
de execução das obras do Pisf parece não ter sido
suficiente para modificar a flora regenerante das áreas
secas e a das alagadas, já que não foram encontradas
diferenças em termos de densidade, riqueza e
composição de espécies de plântulas arbustivo-arbóreas.
Contudo, foram verificadas algumas indicações de que as
áreas a montante estão mais perturbadas, pois a espécie
exótica Grahan (Solanaceae), com
ocorrência exclusiva nesta área, parece estar se tornando
invasora de áreas degradadas de Caatinga (Ferreira,
2012; Silva, 2012, neste volume).

Cavalcanti (2009), analisando as
modificações florísticas e estruturais na vegetação de
uma mesma área com intervalo de cinco anos (2001 a
2006), observaram que as dinâmicas das populações são
bastante particulares. Enquanto algumas espécies
aumentaram sua densidade com o tempo, outras espécies
diminuíram, indicando possíveis dificuldades de
estabelecimento (Cavalcanti , 2009). Esses
resultados indicam uma dinâmica populacional muito
particular no recrutamento de novos indivíduos de
espécies da Caatinga.

É importante ressaltar que, as áreas a jusante que
deveriam estar secas com a interrupção dos rios, estavam
relativamente úmidas, pois o trabalho foi realizado na
estação chuvosa. Portanto, a alta disponibilidade de água

Nicotiana glauca

et al.

et al.
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das áreas a jusante pode ter sido outro fator que
influenciou os parâmetros analisados, principalmente
para alta densidade de indivíduos nessas áreas (Worbes,
1999). É possível que, à medida que a estação seca
progrida, a interrupção da drenagem das áreas a jusante
torne esses ambientes mais restritivos e aumente as
diferenças ambientais entre as áreas. Por fim, também foi
observada uma grande heterogeneidade entre as réplicas
dos dois ambientes, havendo maior variação entre as
parcelas que entre os tratamentos (áreas a montante e a
jusante), o que também pode ter influenciado os
resultados observados no presente estudo.
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PARTILHA DE RECURSO ESPACIAL E
TEMPORAL EM UMA GUILDA DE LAGARTOS

DIURNOS HABITANDO “LAJEIROS” NA
CAATINGA, NORDESTE DO BRASIL

Samuel Cardozo Ribeiro1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Foi estudada uma guilda de lagartos diurnos habitando lajeiros em
áreas de Caatinga no município de Custodia, Pernambuco, objetivando entender
a partilha de recursos (temporal e espacial). Ainda, foram apresentados dados
sobre período de atividade e uso do hábitat dos lagartos. Foram selecionados três
diferentes lajeiros, estudados durante um dia, das 08:00hs às 17:00hs. Lajeiros
com bromélias foram considerados mais complexos estruturalmente. A cada
hora foram realizados transectos onde eram registrados os microhábitats
utilizados. Foram registradas cinco espécies de lagartos habitando os lajeiros:

e (Tropiduridae),
e (Teiidae) e (Scincidae). Os
lagartos tropidurídeos e utilizaram primariamente as rochas,
enquanto utilizou primariamente as bromélias. Os teiídeos
apresentaram pico de atividade nas horas mais quentes do dia (11:00-13:00hs),

apresentou atividade regular ao longo de todo o dia, enquanto
apresentou seu pico de atividade no final da tarde, e no

início da manhã. Lajeiros sem bromélias apresentaram apenas as espécies
, e , e tiveram altos valores de sobreposição

temporal e espacial. Menores valores de sobreposição foram encontrados nos
lajeiros mais complexos, onde teiídeos tiveram alto valor de sobreposição e

apresentou pouca a moderada sobreposição com as demais
espécies. Temporalmente os lagartos apresentaram de uma maneira geral pouca
ou média sobreposição. As espécies residentes apresentaram preferências
temporais e espaciais semelhantes, quando mais próximas filogeneticamente. A
presença de bromélias parece ser um determinante ecológico fundamental, que
influencia diretamente a comunidade de lagartos residentes, influenciando os
padrões de riqueza, sobreposição e partilha de recursos nestes ambientes.

período de atividade, uso do hábitat, bromélias, competição,
nicho.

Tropidurus hispidus Tropidurus semitaeniatus Ameiva ameiva
Cnemidophorus ocellifer Mabuya agmosthica

C. ocellifer
M. agmosthica

T.
semitaeniatus T.
hispidus M. agmosticha

T.
hispidus T. semitaeniatus C. ocellifer

Mabuya agmosticha

1Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Zoologia) – UFPB
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O CONCEITO BIOLÓGICO DE COMUNIDADE TEM RECEBIDO

INÚMERAS PROPOSTAS DE DEFINIÇÃO, uma delas, bem
aceita, prediz que seria um conjunto de espécies que
ocorrem juntas num mesmo lugar, admitindo, ainda, que
as espécies que constituem a comunidade interagem em
diferentes graus através de interações consumidores-
recursos e interações competitivas (Ricklefs, 2003). Os
limites de uma comunidade são dificilmente
distinguíveis, assim como as populações que a compõem.
Os níveis tróficos em que se distribuem podem, ainda,
variar em decorrência de escalas espaciais e temporais
(Pianka, 1974; Giller, 1984).

Apesar da importância da organização das
comunidades na teoria ecológica, as descrições empíricas
da estrutura das comunidades mantiveram-se, por um
tempo, limitadas aos números e abundância relativa das
espécies (Ricklefs & Travis, 1980; Lira-Filho, 2003). Nas
décadas de sessenta e setenta, a teoria ecológica de
comunidades baseava-se, principalmente, em questões
como competição entre pares de espécies, como os
melhores correspondentes na descrição da estrutura das
comunidades (Ricklefs & Travis, 1980; Dunham, 1983).
Inúmeros estudos de taxocenoses (“species
assemblages”) foram realizados nesse sentido,
basicamente utilizando a sobreposição de nicho
(similaridade ecológica) entre as espécies, como Pianka
(1973), que estudou comunidades de lagartos de regiões
áridas da América do Norte e na região do Kalahari
subsaariano.

Grande parte dos estudos ecológicos com
comunidades de lagartos foram conduzidos em desertos
(Ricklefs , 1981), savanas (Vitt & De Carvalho,et al.
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1995), florestas e áreas de ecótonos (Conroy, 1999). No
Brasil, foram pesquisadas populações em áreas abertas
do Cerrado (Vanzolini, 1976; Mesquita , 2006a),
savanas amazônicas (Vitt & De Carvalho, 1995; Vitt &
Zani, 1998a; Mesquita , 2006b, 2007) e restingas
(Hatano , 2001; Teixeira, 2001). Poucos trabalhos
tiveram como objetivo o estudo em outras formações
vegetais, tal como a Caatinga, a exemplo do interessante
estudo de Vitt (1995), realizado com lagartos na Caatinga
do município de Exu, Pernambuco, onde o autor atribui o
papel histórico (filogenético) como regulador primário da
estruturação da comunidade de lagartos na localidade
estudada.Além desse, os estudos disponíveis no Nordeste
brasileiro acerca de taxocenoses de lagartos são
praticamente inexistentes, enfocando apenas a
diversidade, riqueza e abundância das espécies ( ,
Lira-Filho, 2003; Sousa, 2010).

Em áreas de Caatinga, grandes formações de
rochas cristalinas expostas, conhecidas como “lajeiros”
ou “lajedos” são facilmente reconhecidas em meio à
vegetação. Nesses locais, os lajeiros parecem atuar como
ilhas, nos quais a alta densidade de determinadas espécies
indica o papel funcional desses afloramentos para a
manutenção dos organismos residentes, incluindo
espécies com extremas adaptações morfológicas para o
uso deste hábitat, como é o caso do lagarto

(Spix, 1825), que é uma espécie
extremamente achatada dorsoventralmente, adaptada ao
uso de fendas de rochas como abrigo (Vanzolini ,
1980).

Um aspecto relevante, no que diz respeito à
diversidade de animais que vivem em determinados

et al.

et al.
et al.

e.g.

Tropidurus
semitaeniatus

et al.
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locais, é a presença de microhábitats especiais,
propiciando abrigo, fonte de alimento ou local para
forrageamento e reprodução, como as bromélias em
ambientes cuja sua presença no ecossistema resulta em
maior efeito de inclusão de novas espécies (Rocha ,
2000) e na manutenção da diversidade biológica do
sistema (Rocha , 2004). Nos “lajeiros”, as fendas de
rochas podem constituir abrigos importantes, mas ainda,
a presença de bromélias tal como a

Mart. Schult. & Schult.f. (Macambira-de-
Flecha) parece ser um importante adicional estruturante
das comunidades que residem em “lajeiros”, na Caatinga.

Nesse sentido, considerando de maneira não usual
os “lajeiros” como unidades ecológicas funcionais em
meio a Caatinga, foi estudado a guilda de lagartos diurnos
residentes, objetivando responder as seguintes perguntas:

Espécies simpátricas de lagartos habitando “lajeiros”
isolados em áreas de Caatinga segregam espacial e
temporalmente? “Lajeiros” mais complexos
estruturalmente (presença de bromélias) influenciam a
diversidade de lagartos local, bem como influenciam a
segregação das espécies residentes?

(08° 05' S, 37°
39'W), Estado do Pernambuco, em abril de 2011. O
município está inserido na unidade geoambiental da
Depressão Sertaneja que representa a paisagem típica do
semiárido nordestino, com vegetação basicamente
composta por Caatinga Hiperxerófila com trechos de

et al.

et al.

Encholirium
spectabile ex

i.

ii.

MÉTODOS

O ESTUDO FOI DESENVOLVIDO EM UMA ÁREA DE

CAATINGA DO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA
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Floresta Caducifólia. O clima é do tipo Tropical Semi-
Árido, com chuvas de verão. O período chuvoso vai de
novembro a abril e a precipitação média anual é de
431,8mm (CPRM, 2005).

Foram selecionados três diferentes “lajeiros” com
tamanhos semelhantes e distância mínima de 400m entre
si. Apenas o segundo lajeiro não possuía bromélias,
sendo considerado menos complexo que os outros dois.
Cada “lajeiro” foi estudado individualmente durante um
dia, com atividades iniciando às 08:00 h e encerrando às
17:00 h. Dois “lajeiros” foram considerados mais
complexos estruturalmente pela presença da
bromeliácea , popularmente conhecida
como “macambira-de-flecha”.

Em cada “lajeiro”, os valores de temperatura
(precisão: 1,2ºC) foram verificados a cada hora,
utilizando um termo-higro-anemo-luxímetro digital
(Instruterm modelo THAL-300). A cada hora foram
realizados transectos com duração aproximada de 40
minutos, onde foram registrados os tipos de
microhábitats utilizados pelos lagartos, de acordo com as
seguintes categorias: rocha, tronco caído ou caule, sobre
vegetação, bromélia e solo (manchas de areia sobre os
lajeiros). Devido o curto espaço de tempo para realização
do estudo, um número pequeno de lajeiros foi amostrado
e, sem que fosse realizada coleta ou marcação dos
espécimes, foi admitido, em alguns casos, que os
mesmos indivíduos possam ter sido observados mais de
uma vez ao longo do dia.

A sobreposição de nicho espacial e temporal foi
calculada usando a seguinte equação:

E. spectabile

®
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onde p representa a proporção de cada categoria
(microhábitat; intervalo de horas), n representa o número
de categorias, e j e k representam as espécies comparadas.
Øij varia de zero (sem sobreposição) a um (completa
sobreposição). Para investigar a presença de padrão não
randômico na sobreposição de nicho foi utilizado o Niche
Overlap Module of EcoSim (Gotelli & Entsminger,
2003).

:
(Spix, 1825) e (Spix,

1825) (Tropiduridae), (Linnaeus, 1758) e
(Spix, 1825) (Teiidae) e

Rodrigues, 2000 (Scincidae)
(Figura 1). O “lajeiro” sem bromélias apresentou apenas
três espécies: , e ,
sendo esta última registrada apenas uma vez, enquanto os
outros dois “lajeiros” apresentaram todas as espécies em
cada um (Tabela 1). Os lagartos e

utilizaram como microhábitats primariamente
as rochas, enquanto utilizou
primariamente as bromélias. As manchas de solo nos
“lajeiros” foram utilizadas principalmente pelo teiídeo

, enquanto utilizou diferentes sítios
(Tabela 2).

RESULTADOS

FORAM REGISTRADAS CINCO ESPÉCIES DE LAGARTOS

HABITANDO OS LAJEIROS ESTUDADOS Tropidurus
hispidus Tropidurus semitaeniatus

Ameiva ameiva
Cnemidophorus ocellifer
Mabuya agmosticha

T. hispidus T. semitaeniatus C. ocellifer

T. semitaeniatus T.
hispidus

M. agmosthica

C.
ocellifer A. ameiva
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Tabela 1. Espécies de lagartos estudadas nos “lajeiros” em uma área de
Caatinga do município de Custódia, Estado do Pernambuco.

Todos os lagartos estiveram ativos durante o
período diurno. Os teiídeos apresentaram pico de
atividade nas horas mais quentes do dia, entre 11:00 -
13:00 h, no mesmo horário em que os demais lagartos
diminuíram suas atividades. Entre as espécies,

apresentou atividade mais regular ao longo
de todo o dia, enquanto apresentou seu pico de
atividade no final da tarde e no início da
manhã (Figura 2).

Espacialmente, o “lajeiro” menos complexo
apresentou quase total sobreposição no uso do hábitat
entre as três espécies residentes, enquanto menores
valores de sobreposição foram encontrados nos demais
“lajeiros”, mesmo com a entrada de mais duas espécies:

e . Nesses “lajeiros”, os teiídeos
tiveram alto valor de sobreposição e
apresentou uma menor sobreposição com as demais
espécies (Tabela 3).

T.
semitaeniatus

T. hispidus
M. agmosticha

A. ameiva M. agmosticha
M. agmosticha
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Figura 1. “Lajeiros” estudados (fotos: A, B e C); espécies de lagartos
diurnos que habitam os locais estudados no município de Custódia,
Estado do Pernambuco [Fotos: D = Rodrigues,
2000; E = (Spix, 1825); F =

(Spix, 1825); G = (Linnaeus, 1758); H =
(Spix, 1825)].

Mabuya agmosticha
Tropidurus semitaeniatus Tropidurus

hispidus Ameiva ameiva
Cnemidophorus ocellifer
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Figura 2. Período de atividade dos lagartos residentes nos “lajeiros”
estudados em uma área de Caatinga do município de Custódia, Estado de
Pernambuco.
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Tabela 2. Registros dos lagartos e seus respectivos microhábitats nos
“lajeiros” estudados em uma área de Caatinga do município de Custódia,
Estado de Pernambuco.

Tabela 3. Sobreposição de nicho espacial entre as espécies de lagartos
estudadas nos “lajeiros” em uma área de Caatinga do município de
Custódia, Estado do Pernambuco.

419



Temporalmente, de uma maneira geral, os lagartos
apresentaram menor sobreposição (Tabela 4), uma vez
que as espécies apresentaram picos de atividade
diferenciados. apresentou os
maiores valores de sobreposição, com as espécies

e , enquanto
apresentou os menores valores de sobreposição. Quando
sintópicos e tiveram uma
sobreposição média.

(Rodrigues, 1964), as espécies
de lagartos encontradas nos “lajeiros” do presente estudo
são caracterizadas como sendo comuns e abundantes na
Caatinga (Vanzolini , 1980, Rodrigues, 2003) e são
bem conhecidas quanto aos aspectos de história natural e
ecologia (Vitt & Goldberg, 1983; Colli, 1991; Vitt &
Colli, 1994; Vitt, 1995; Mesquita & Colli, 2003). Os
resultados aqui apresentados sobre uso do habitat e
padrão de atividade são semelhantes ao de estudos
citados anteriormente para cada espécie: (Vitt,
1995), (Vitt, 1995), (Vitt, 1995),

(Vitt, 1995). é carente
de informações acerca dos diversos aspectos de sua
história de vida, com exceção de breves comentários
(Rodrigues, 1986; 2000) e o interessante estudo realizado
por Stevaux (1993) que apresentou dados sobre
reprodução da espécie. Os dados aqui apresentados
sugerem que é uma espécie

Tropidurus semitaeniatus
T.

hispidus M. agmosticha A. ameiva

A. ameiva C. ocellifer

et al.

A. ameiva
C. ocellifer T. hispidus T.

semitaeniatus Mabuya agmosthica

M. agmosticha

DISCUSSÃO

COM EXCEÇÃO DO LAGARTO QUE FOI

CONSIDERADO COMO POSSUINDO DISTRIBUIÇÃO

RELICTUAL NA CAATINGA

M. AGMOSTHICA
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primariamente bromelígena que habita o interior e a borda
das bromélias, garantindo, assim, uma proteção adicional
proporcionada pelos espinhos e estreito espaço entre as
várias camadas de folhas que compõe essas plantas. O uso
desses microhábitats ainda pode ser favorecido pelo
microclima que essas plantas proporcionam, decorrente
do acúmulo de água em seu interior. Assim, essas plantas
podem apresentar uma maior oferta de potenciais presas,
como invertebrados.

Tabela 4. Sobreposição de nicho temporal entre as espécies de lagartos
estudadas nos “lajeiros” em uma área de Caatinga do município de
Custódia, Estado do Pernambuco.
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Estudos com outros lagartos do gênero
indicam que apesar do forte conservacionismo ecológico
existente no grupo ( , Ribeiro, 2011), existe uma
grande variação interespecífica no uso dos microhábitats
(Vanzolini & Rebouças-Spieker, 1973; Vitt & Blackburn,
1991; Vitt, 1995; Vrcibradic & Rocha, 1998; Caicedo-
Portilla, 2010; Ribeiro, 2011). Esse grau diferenciado de
relação com bromélias também é encontrado no scincídeo

Hoge, 1946, que sofreu redução
de suas medidas morfométricas para a adaptação a vida
bromelígena (Rocha & Vrcibradic, 1996; 1999). Assim
como a maioria dos seus congêneres,
possui um padrão de atividade unimodal [ ,

(Cope, 1862), Vitt, 1991; (Raddi,
1823) e , Vitt & Blackburn, 1991;

Rebouças-Spieker, 1981, Ribeiro,
2011], forrageando nas primeiras horas do dia. Talvez, nas
horas mais quentes, a atividade da espécie continue
principalmente no interior das bromélias, abrigando-se
das altas temperaturas. O hábito de utilizar primariamente
bromélias como sítio, nos “lajeiros”, diminui a
sobreposição na competição com as demais espécies
residentes.

As espécies de uma taxocenose (mesmo com
diferenças ecológicas e biológicas) podem sobrepor na
utilização dos recursos disponíveis no ambiente,
geralmente ao longo de três diferentes dimensões:
temporal, espacial e alimentar (Pianka, 1969; Sale, 1974).
A sobreposição no uso dos recursos pode levar espécies,
em uma situação de coexistência, a minimizar a
influência da outra através da partilha de recursos, ou seja,
de sua utilização diferencial (Huey & Pianka, 1977).

Mabuya

e.g.

Mabuya macrorhyncha

M. agmosticha
e.g. Mabuya

frenata Mabuya agilis
M. macrorhyncha

Mabuya arajara
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As espécies de lagartos que residem nos “lajeiros”
isolados em áreas de Caatinga podem apresentar uma
dependência diferencial desses ambientes como recurso.
Um bom exemplo dessa dependência seria a extrema
adaptação do lagarto para o hábito
saxícola (Vanzolini , 1980; Vitt, 1995), ou o hábito
generalista de (Vitt, 1995) e a preferência por
solo pelo lagarto (Vitt, 1995). O aumento na
composição de espécies dos lajeiros com maior
incremento ambiental, bem como a diminuição da
sobreposição de nicho entre esses animais, parece
semelhante aos padrões encontrados em desertos por
Pianka (1973), nos quais os dados apontaram que o
incremento no número de espécies de lagartos em
ambientes com maior variabilidade ambiental diminuía
os valores de sobreposição de nicho.

As espécies forrageadoras ativas, como
e , devem utilizar os “lajeiros” apenas
adicionalmente, durante suas buscas diárias por alimento
e sítios para termorregulação. Curiosamente, esses só
foram efetivamente visualizados nos lajeiros que
possuíam bromélias, o que parece ser, ainda, um efeito da
disponibilidade de presas que esses microhabitats podem
favorecer, indicando que a complexidade estrutural dos
ambientes, como o incremento de microhabitats, pode
ser um importante determinante na manutenção da
diversidade ( , Rocha , 2000; 2004). Esses
teiídeos são forrageadores ativos que possuem pico de
atividade nas horas mais quentes do dia (Vitt, 1995).
Assim, esses animais podem utilizar os “lajeiros”
justamente quando as demais espécies de lagartos
residentes diminuem suas atividades, reduzindo, assim, o

T. semitaeniatus
et al.

T. hispidus
A. ameiva

A. ameiva
C. ocellifer

e.g. et al.
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efeito de sobreposição temporal com outras espécies. A
sobreposição espacial acontece primariamente entre
esses lagartos (Vitt, 1995), ou ainda, com

que domina o uso das amplas superfícies
de rocha, ou quando forrageiam entre as bromélias
habitadas por .

e foram
lagartos predominantemente saxícolas no presente
estudo. Contudo, é conhecido que é uma
espécie generalista de microhábitats, que utiliza
inclusive rochas (Vitt, 1995), o principal microhábitat
disponível nos “lajeiros” estudados, o que deve explicar
sua preferência. Isso explica, ainda, a alta sobreposição
espacial em “lajeiros” menos complexos, onde as rochas
são praticamente os únicos sítios disponíveis. Entretanto,
a plasticidade ecológica de pode ser
reconhecida quando esse animal utiliza outros sítios
disponíveis em “lajeiros” mais complexos, evidenciando
a partilha de recursos como um provável fator
determinante na coexistência entre as espécies (ver
Pianka, 1969; Huey & Pianka, 1977;Araújo, 1985).

De maneira geral, a organização dos “lajeiros”
estudados na Caatinga parece obedecer a uma
perspectiva histórica, na qual as espécies residentes
apresentaram preferências temporais e espaciais
semelhantes quando mais próximos filogeneticamente
( , Vitt, 1995). Mas ainda, o fator estrutural dos
“lajeiros”, como a presença de bromélias, parece ser um
determinante ecológico fundamental qe influencia
diretamente a comunidade de lagartos residentes,
influenciando os padrões de riqueza, sobreposição e
partilha de recursos nesses ambientes.

T.
semitaeniatus

M. agmosticha
Tropidurus hispidus T. semitaeniatus

T. hispidus

T. hispidus

e.g.
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CAPÍTULO 28

NICOTIANA GLAUCA GRAHAM

(SOLANACEAE) APRESENTA MENOR DANO

POR HERBIVORIA QUE ESPÉCIES NATIVAS?

SHIRLEI MESTRE FERREIRA
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Nicotiana glauca GRAHAM (SOLANACEAE)
APRESENTA MENOR DANO POR HERBIVORIA

QUE ESPÉCIES NATIVAS?

Shirlei Mestre Ferreira1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Espécies exóticas tornam-se invasoras quando afetam o equilíbrio
dos ecossistemas para os quais se transferem, pois proliferam vultosamente,
promovendo competição desleal com as espécies nativas e perda efetiva de
biodiversidade. Assim, verificamos neste trabalho se apresenta menor
frequência, menor perda de área foliar e menos tipos de danos, em comparação a
espécies nativas da Caatinga. Foram coletadas, aleatoriamente, 1 folha em 57
indivíduos de e 1 folha em 57 indivíduos dentre 10 espécies nativas.
Considerou-se uma distância mínima de 5m entre os indivíduos de
selecionados, tendo como controle um indivíduo dentre as espécies nativas,
sendo DNS e altura mínima de 3cm e 1m, respectivamente.Afrequência, os tipos
de dano e o percentual de área foliar perdida foram determinados e a frequência
dos resultados obtidos para a espécie focal a frequência dos resultados
obtidos para as espécies nativas foram comparadas pelo teste Qui-quadrado. Não
houve diferença significativa para frequência e tipo de danos comparando-se

e espécies nativas. Observamos diferença significativa na comparação
entre as frequências encontradas para as espécies consideradas no estudo. A
produção de sementes em grande quantidade e o modo de dispersão em

favorecem seu estabelecimento na área amostrada. Supõe-se que
herbívoros na área de estudo não selecionam previamente as espécies vegetais a
serem injuriadas. Entretanto, contatando estruturas foliares de indivíduos de

, a presença de alcaloides na planta pode reduzir a palatibilidade,
provocando repulsa nos herbívoros, suposição evidenciada pela diferença
significativa encontrada comparando-se perda de área foliar entre e
espécies nativas, havendo possivelmente menor intensidade de herbivoria em

em relação às espécies nativas analisadas. Invasões biológicas merecem
prioridade de estudo pelos prejuízos ecossistêmicos ocasionados, sendo
imprescindíveis outros estudos no potencial invasivo de em áreas
perturbadas de Caatinga.

espécies exóticas, espécies invasoras, herbivoria, nicho
vago.

N. glauca

N. glauca
N. glauca

versus

N.
glauca

N.
glauca

N.
glauca

N. glauca
N.

glauca

N. glauca

1Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal – UFPE
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AS ESPÉCIES PODEM SE TRANSFERIR DE UM AMBIENTE A

OUTRO PARA ENCONTRAR LOCAIS DE MAIOR

ESTABILIDADE OU COMO RESULTADO DE MECANISMOS

DE DISPERSÃo, constituindo-se um fato comum às
transições que não causam distorções nos ecossistemas
envolvidos (Elorza ., 2001). No entanto, a influência
humana permite às espécies vegetais transpor limitações
geográficas que os vetores de dispersão eventualmente
não conseguem superar, acarretando, pela migração,
possíveis perturbações irreparáveis ao ecossistema
receptor e às suas espécies naturais (Elorza ., 2001).
Espécies exóticas, caracterizadas pela ocorrência fora de
sua área de distribuição, tornam-se invasoras quando
afetam o equilíbrio dos ecossistemas para os quais se
transferem, pois alteram a dinâmica das cadeias tróficas e
proliferam de maneira vultosa, promovendo uma
competição desleal com as espécies nativas e perda
efetiva de biodiversidade (Mack ., 2000; Ziller,
2001a; 2001b). Além disso, a ausência de inimigos
naturais, como predadores de sementes, parasitas e
herbívoros, proporcionada pela ocorrência em novas
áreas, favorece a invasão (Keane & Crawley, 2002).

A herbivoria é uma interação antagonística entre
plantas e diversos grupos animais (Dirzo, 1980). Em
vegetais, podem-se apontar algumas consequências da
herbivoria, como o decréscimo nas taxas fotossintéticas,
no crescimento e no sucesso reprodutivo das plantas
(Bieber ., 2004). Os insetos são o principal grupo
herbívoro, apresentando tal hábito em pelo menos uma
fase do ciclo de vida. Esses animais atuam como
indicadores de perturbações ambientais, uma vez que
respondem rapidamente às alterações nas interações com

et al

et al

et al

et al
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inimigos naturais e nos recursos disponíveis (Corrêa
., 2008). Não obstante, as plantas desenvolveram

mecanismos estruturados em defesas físicas, associações
biológicas e defesas químicas para responder às injúrias
causadas pelos herbívoros (Weis,1992; Melo & Silva-
Filho, 2002; Monteiro ., 2005). Apesar de custosa, a
produção de metabólitos secundários reduz
significativamente o ataque de herbívoro nas plantas, de
acordo com a teoria da coevolução de bioquímicos
(Feeny, 1976).

Graham (Solanaceae) é uma
espécie nativa da Argentina, sendo considerada exótica e
cosmopolita (Cleff ., 2008).Aespécie está distribuída
em áreas quentes e secas da América tropical, ocorrendo
comumente na Caatinga nordestina, região em que é
conhecida como “fumo-bravo” e utilizada como
medicinal (Cleff ., 2008; Agra, 2009). Os principais
componentes químicos da espécie são os alcalóides
anabasina, nicotina e normicotina, sendo a anabasina um
composto teratogênico e tóxico (Keeller , 1984;
Sims ., 1999). A grande representatividade dessa
espécie em uma área de Caatinga, cuja região apresenta-
se degradada em virtude de supressão de hábitats causada
por atuação antrópica, sugeriu menor taxa de herbivoria
em indivíduos da respectiva espécie, a despeito da alta
incidência de ataque de herbívoros em indivíduos de
outras espécies nativas, na mesma área. Dessa forma, este
trabalho se propôs a responder se está menos
suscetível de herbívoros, apresentando menor
frequência, menor perda de área foliar e menos tipos de
danos, em comparação às espécies nativas da Caatinga.

et
al

et al

Nicotiana glauca

et al
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et al.
et al
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MÉTODOS

–

–

ÁREA DE ESTUDO

DESENHO EXPERIMENTAL

O trabalho foi desenvolvido no
município de Custódia, Estado de Pernambuco, em um
fragmento florestal à margem esquerda do canal da
transposição do Rio São Francisco, uma obra localizada
no Lote 11 do Projeto de Integração do Rio São Francisco
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(08°09' S; 37°30' O). A área é caracterizada pela
ocorrência de Caatinga hiperxerófila, tipificada por
Savana-EstépicaArborizada (Ta), com trechos de floresta
caducifólia e predominância de solos Bruno Não Cálcico.
O clima é do tipo Tropical Semiárido, com período
chuvoso de novembro a abril e precipitação média anual
de 431,8 mm (CPRM, 2005).

Ao longo de um percurso de
aproximadamente 14 km do canal foram coletadas,
aleatoriamente, 1 folha em 57 indivíduos de e 1
folha em 57 indivíduos de outras espécies nativas,
totalizando 114 folhas amostradas. As seguintes espécies
nativas foram utilizadas na coleta:

Mart. (Apocynaceae),
(Pax & K.Hoffm.) Pax & K.Hoffm.,

Pohl, Mull.Arg.,
Muell. Arg.,

(Pohl) Baill. (Euphorbiaceae),
(Tul.) L.P.Queiroz (Fabaceae),
Engl., Arruda (Anacardiaceae) e

Mart. (Rhamnaceae). Considerou-se
uma distância mínima de 5 m entre os indivíduos de

selecionados, cada qual tendo como controle um

N. glauca

Aspidosperma
pyrifolium Cnidoscolus loefgrenii

Cnidoscolus
quercifolius Croton sonderianus
Jatropha mollissima Jatropha ribifolia

Poincianella pyramidalis
Schinopsis brasiliensis

Spondias tuberosa
Ziziphus joazeiro

N.
glauca
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indivíduo dentre as espécies nativas, estabelecendo-se
DNS (diâmetro ao nível do solo) de 3 cm e altura mínima
de 1 m para todos os indivíduos amostrados (Rodal ,
1992).

Após a determinação da frequência e do tipo de
danos causado, o percentual de área foliar perdida foi
determinado, efetuando-se uma comparação entre a
frequência dos resultados obtidos para a espécie focal

a frequência dos resultados obtidos para as
espécies nativas amostradas, através da aplicação do teste
estatístico Qui-quadrado (Sokal & Rholf, 1995). Foram
comparadas as frequências de ocorrência em: 1) folhas
que apresentavam evidências de herbivoria entre

e as demais espécies; 2) se a distribuição da área
de dano (em categorias de %) entre as folhas herbivoradas
diferia entre e as demais espécies; e 3) se o tipo
de dano (em categorias de dano) diferia entre e
as demais espécies.

Para analisar a frequência de danos foram
consideradas duas categorias: folhas com herbivoria e
folhas sem herbivoria, comparando-se as frequências dos
resultados obtidos entre e as espécies nativas
estudadas. Foram atribuídas quatro categorias para
analisar os tipos de danos, a saber: galha, mina,
mastigador e ausência de dano. Os respectivos resultados
foram comparados entre e as espécies nativas
estudadas, separadamente para cada tipo de dano. Por
outro lado, para estimar a área herbivorada da lâmina
foliar, foram estabelecidas cinco categorias percentuais:
1) 0-5%; 2) 6-12%; 3) 13-25%; 4) 26-50%; 5) >50%,
conforme proposto por Dirzo & Dominguez (1995),
sendo realizada uma comparação entre as frequências

et al.

versus

N.
glauca

N. glauca
N. glauca

N. glauca

N. glauca
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obtidas para e as frequências obtidas para as
espécies nativas amostradas.

N. glauca

RESULTADOS

NÃO FOI ENCONTRADA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA NA

FREQUÊNCIA DE DANOS NAS FOLHAS DE

QUANDO COMPARADA COM AS ESPÉCIES NATIVAS

AMOSTRADAS

N. GLAUCA

(X = 0,106; P = 0,745) (Figura 1). Para a
análise do tipo de dano inferido nos indivíduos amostrados,
também não foi detectada diferença significativa entre os
tratamentos comparados (X = 4,080; P = 0,130). No
entanto, mostra-se clara a predominância de danos
ocasionados pela categoria “mastigador”, em detrimento
das categorias “galha” e “mina”, tanto para a frequência
encontrada em folhas de quanto para a frequência
observada nas espécies nativas (Figura 2).

2

2

N. glauca

Figura 1. Frequência de danos por herbivoria entre
Graham (Solanaceae) e espécies nativas em um fragmento florestal à
margem esquerda do canal do Projeto de Integração do Rio São Francisco
com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, no município de
Custódia, Pernambuco (X = 0,106; P= 0,745).

Nicotiana glauca

2
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Figura 2. Tipos de dano entre Graham (Solanaceae) e
espécies nativas amostradas em um fragmento florestal à margem
esquerda do canal do Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, no município de
Custódia, Pernambuco (X = 4,08; P= 0,130).

Nicotiana glauca

2

Em relação aos resultados mensurados para área
foliar perdida, houve diferença significativa na
comparação entre as frequências encontradas para as
espécies consideradas no estudo (X = 15,314; P = 0,004),
principalmente quanto às categorias 1 (0-5%) e 2 (6-12%)
(Figura 3).
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Figura 3: Área foliar perdida por herbivoria e comparação dos
percentuais de perda de área foliar por herbivoria entre
Graham (Solanaceae) e espécies nativas amostradas em um fragmento
florestal à margem esquerda do canal do Projeto de Integração do Rio
São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, no
município de Custódia, Pernambuco (X = 15,314; P= 0,004).

Nicotiana glauca

2

DISCUSSÃO

NO PRESENTE ESTUDO, não foi observada diferença
significativa na frequência e no tipo de dano entre as
folhas de e as espécies nativas avaliadas. A
partir de tais resultados, supõe-se que os herbívoros
atuantes na área de estudo não selecionam previamente
os indivíduos vegetais, bem como as espécies a serem
injuriadas. No entanto, ao contatarem as estruturas
foliares de indivíduos de para sua alimentação,
a presença de alcaloides na espécie exótica (Mizrachi

., 2000; Silva ., 2007) pode provocar repulsa nos
herbívoros, suposição evidenciada pela diferença
significativa encontrada na comparação de perda de área
foliar entre e as espécies nativas consideradas

N. glauca

N. glauca
et

al et al

N. glauca
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no estudo, havendo, possivelmente, uma menor
intensidade de herbivoria em em relação às
espécies nativas analisadas.

Maior perda de área foliar foi detectada em
nas categorias “0-5%” e “6-12%”, enquanto que

uma maior perda de área foliar foi observada nas espécies
nativas amostradas para as categorias com percentual de
perda maior que 12%. A presença de compostos
secundários ( , alcalóides) em é capaz de
reduzir a palatibilidade da planta, tornando-se uma
vantagem competitiva para a espécie exótica que se livra
dos herbívoros que ocorrem nesse novo ecossistema de
ocorrência (Augustine & MacNaughton, 1998). Além
disso, a presença de em uma determinada área
inibe a germinação de sementes de outras espécies
(Florentine , 2006). Nesse sentido, qualquer espaço,
biomassa ou energia controlada pela espécie invasora
representa recurso não mais disponível para as espécies
nativas de uma determinada área

Para que o processo de adaptação de uma espécie
exótica em um novo ecossistema logre estabilidade, é
necessário que a espécie ocupe um nicho ecológico
deixado vago pela extinção do antigo ocupante ou a
espécie pode inserir-se em um nicho ecológico já
ocupado, proporcionando competições com as espécies
nativas, ameaçando a biodiversidade local e ocasionando
a exclusão de alguma delas (Mack ., 2000). Essa
última possibilidade torna-se viável pela intervenção
humana na exploração desenfreada de recursos e na
extinção de espécies (Elorza ., 2001). De acordo com
a teoria dos recursos flutuantes, distúrbios contingentes
podem ocasionar acréscimo de recursos não utilizados,

N. glauca

N.
glauca

e.g. N. glauca

N. glauca

et al.

et al

et al

(Parker ., 1999).et al
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tornando as comunidades mais suscetíveis à invasão
(Davis ., 2000). Áreas degradadas e com solos
expostos são mais vulneráveis à invasão e quanto maior o
grau de perturbação em uma comunidade, maior o
potencial de estabelecimento de espécies invasoras,
principalmente após exploração excessiva (Hughes .,
1991; Richardson & Higgins, 1998; Richardson .,
2000). Além disso, a teoria do nicho vago diz que
ambientes perturbados tendem a apresentar maior
suscetibilidade às invasões biológicas (Woods, 1997),
sendo a perda ou a alteração de hábitats a principal
ameaça à biodiversidade (Ehrlish, 1997; Pimm & Raven,
2000; Primack & Rodrigues, 2002).

apresenta atributos biológicos
que a caracterizam como uma espécie invasora potencial,
capaz de ocupar rapidamente uma área, ainda que sob
condições áridas ou de degradação. A produção de
sementes em grande quantidade, a dispersão hidrocórica,
maturidade reprodutiva temprana e o rápido crescimento
são características presentes em (Schueller,
2004; Silva , 2008) que
propiciam maior capacidade de dispersão da espécie,
favorecendo o seu estabelecimento na área analisada.
Tais características podem ser potencializadas a partir de
fatores antrópicos, ecológicos e ambientais.Além disso, a
área avaliada no presente estudo está caracterizada,
atualmente, pela supressão de hábitats, ocasionada pelo
manejo da região em atividades ligadas à instalação de
um canal que retirará água do Rio São Francisco. Dessa
forma, o nicho vago, originado às margens do respectivo
canal, pode ser o fator facilitador ao estabelecimento de
indivíduos de que não vão sofrer com o ataque

et al

et al
et al

Nicotiana glauca

N. glauca
et al.

N. glauca

Shiferaw , 2004;et al.
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de herbívoros e conseguirão se distribuir e ocupar
grandes extensões de áreas de Caatinga.

No Brasil, o conhecimento sobre as invasões
biológicas merece alta prioridade por conta dos grandes
prejuízos que tais espécies podem causar nos
ecossistemas e nas atividades humanas (Rejmánek .,
1991; Ziller, 2005), sendo, portanto, imprescindíveis
outros estudos acerca do potencial de estabelecimento e
invasão de em áreas de Caatinga acometidas de
devastação.

et al

N. glauca
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INFLUÊNCIA DA ELEVAÇÃO DA
TEMPERATURA NO SERVIÇO DE

POLINIZAÇÃO DE (DC.
COLLAD.) H.S.IRWIN & BARNEBY

(FABACEAE)

Senna macranthera EX

Ulysses Madureira Maia1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Flores de anteras poricidas não secretam néctar e oferecem apenas
pólen como recurso para seus visitantes.Apolinização de flores com esse tipo de
anteras ocorre apenas por abelhas grandes capazes de vibrar os estames para
liberação e coleta do pólen. No processo de vibração da musculatura torácica, a
temperatura do corpo das abelhas tende a aumentar fazendo com que as abelhas
evitem horários mais quentes do dia. Na Caatinga, ecossistema brasileiro de
maior média de temperatura, foi observado que as abelhas grandes diminuem
sua atividade de coleta nos horários mais quentes. Este estudo teve como
objetivo verificar se a elevação da temperatura é o fator limitante da frequência
de visitas das abelhas. Para isso, foram feitas observações focais para contagem
do número de visitas de abelhas em flores de (DC.
Collad.) H.S.Irwin & Barneby (Fabaceae) e coleta de flores para avaliar a
disponibilidade de grãos de pólen em duas áreas de Caatinga do município de
Custódia, Pernambuco.Aatividade de visitas começou às 5h, formando um pico
às 8h e decresceu até cessar por volta das 12h, horário de maior temperatura,
voltando a ter uma pequena atividade de coleta a partir das 16h30min. A
disponibilidade de pólen reduz, aproximadamente, pela metade ao longo da
manhã. Nesse caso, ainda há recurso a ser coletado pelas abelhas. Tal fato
corrobora a hipótese de que a temperatura influencia a atividade de coleta já que
há recurso, mas não há abelha coletando. No final da tarde, com a temperatura
mais baixa, o recurso passa a ser o fator limitante, pois não há uma grande
atividade de abelhas.

visitantes, coleta, disponibilidade, atividade, recurso
limitante.

Senna macranthera ex

1Programa de Pós-Graduação em CiênciaAnimal – UFERSA

450



O GÊNERO MILL. PERTENCE À SUBTRIBO

CASSIINAE IRWIN & BARNEBY E DESTACA-SE PELA SUA

DIVERSIDADE EM ÁREAS TROPICAIS E SUBTROPICAIS

SENNA

(Irwin & Barneby, 1982). Entre os representantes
arbóreos desse gênero, (DC.
Collad.) H.S.Irwin & Barneby ocorre em uma
excepcional variação de tipos de habitats, desde florestas
de áreas úmidas até semiáridas, principalmente na
Caatinga perturbada (Lewis, 1987). Suas flores
apresentam anteras heteromorfas e de deiscência
poricida. Além disso, essas flores não secretam néctar e a
polinização, geralmente, é realizada por abelhas grandes
que conseguem “abraçar” as peças florais e realizar
vibrações para a liberação e coleta do pólen, processo
chamado de “buzz pollination” (Carvalho & Pereira,
2003; Nunes-Silva ., 2010).

O pólen é a fonte principal de proteína e vitaminas
para as abelhas, importante para o desenvolvimento
completo das larvas, para abelhas recém-nascidas e para
a rainha. Para que possam retirar o pólen dessas flores, as
abelhas, primeiramente, pousam sobre as anteras da flor,
curvam-se em volta ou no ápice do cone de anteras e
agarram fortemente os estames. Ao contrair seus
músculos torácicos, vibrações são transmitidas para as
anteras através do tórax e das pernas, causando
ressonância dentro dela e liberando o pólen (Nunes-Silva

., 2010).
Para buscar tais recursos, as abelhas realizam

atividades externas de voo conhecidas como atividades
de forrageamento. O comportamento de forrageamento
das abelhas deve ser entendido através de uma relação
custo/benefício, onde o custo é dado pelos recursos

Senna macranthera ex

et al

et al
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gastos e possíveis problemas durante o voo, como
predação, superaquecimento do corpo e outros riscos
associados (Carvalho-Zilse , 2007). Por sua vez, os
benefícios são vários, desde o ganho de nutrientes e o
ganho energético durante a aquisição de material ( ,
barro, resina). Os padrões de forrageamento,
determinados tanto por fatores intrínsecos ( , número
de indivíduos, condição de desenvolvimento da colmeia,
tamanho do corpo da abelha, número de rainhas) quanto
extrínsecos ( , luz solar, vento, umidade, inimigos
naturais e temperatura) estão diretamente relacionados às
diferentes espécies de abelhas e influenciam essa relação
de custo/benefício (Carvalho-Zilse , 2007). Nesse
caso, os fatores climáticos influenciam nas atividades de
forrageamento e no custo energético gasto para regular a
temperatura corpórea durante o voo. Calcula-se que cerca
de 80% da energia metabolizada pelos músculos durante
o voo é perdida na forma de calor. Assim, as abelhas
iniciam, aumentam ou diminuem o ritmo das atividades
de forrageamento influenciadas pelas condições
climáticas, principalmente pela temperatura (Roubik,
1989).

A Caatinga, quando comparada a outros
ecossistemas brasileiros, é considerada um ecossistema
de muitas características extremas dentre os parâmetros
climáticos, como a mais alta radiação solar, baixa
nebulosidade, a mais alta temperatura média anual, as
mais baixas taxas de umidade relativa, evapotranspiração
potencial mais elevada e, sobretudo, precipitações mais
baixas e irregulares, limitadas, na maior parte da área, a
um período muito curto do ano (Prado, 2003). Assim, o
presente estudo objetivou verificar se o aumento da

et al.
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temperatura ao longo do dia na Caatinga é o fator
limitante da frequência de visitas das abelhas em flores de

. Devido à menor atividade de abelhas,
como fora observado previamente, acredita-se que a
temperatura elevada influencia a atividade de coleta de
pólen por esses animais.

O estudo foi desenvolvido em duas
áreas de Caatinga arbustiva densa distantes entre si
aproximadamente 800 metros, no município de Custódia
(9.105.776kmN e 649.669kmE e situada a uma altitude
de 542 metros.), inserido na unidade geoambiental da
Depressão Sertaneja que representa a paisagem típica do
semiárido nordestino, no Estado de Pernambuco. Cada
uma das áreas possuíam agregações de .A
vegetação é basicamente composta por Caatinga
hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia com
solo argiloso. O clima é do tipo Tropical Semiárido, com
chuvas de verão. Em geral, o período chuvoso ocorre
entre novembro e abril e a precipitação média anual é de
431,8 mm (CPRM, 2005).

A espécie escolhida foi a
conhecida popularmente como fedegoso.

Essa planta é bastante abundante em áreas de borda e
formações secundárias, sendo uma espécie semidecídua
ou decídua durante o inverno, heliófita, pioneira,
indiferente às características físicas do solo. Produz
anualmente grande quantidade de sementes viáveis e
floresce de maneira exuberante durante vários meses do

S. macranthera

S. macranthera

S.
macranthera

MÉTODOS

–

,

–

ÁREA DE ESTUDO

ESPÉCIE ESTUDADA
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ano (Souza, 2010).

Para estimar a diversidade das
espécies de abelhas visitantes de , foram
escolhidas, em cada uma das duas áreas, pontos de maior
agregação de indivíduos dessa planta para que esses
pudessem ser observados simultaneamente durante todo
o período do dia. Em cada agregação, de um total de
quatro, uma para cada dia, exemplares de abelhas
forrageando essas plantas foram capturados para
posterior identificação. Foram realizadas observações
diretas entre 4:00h e 17:00h, durante 4 dias, totalizando
26h de campo. No primeiro dia, as observações foram
realizadas no período da manhã (começando às 4:00h e
terminado às 12:00h) em uma agregação da primeira
área.

No segundo dia, as observações também foram
realizadas no período da manhã (começando às 4:00h e
terminado às 12:00h) em uma agregação da segunda
área. Nos dois últimos dias, as observações foram feitas
no período da tarde (começando às 12:00h e terminando
às 17:00h) nas duas outras agregações. Apenas para as
abelhas do gênero Latreille, 1802 foram
contados o número de visitas.

Os dados foram coletados em abril
de 2011. A temperatura ambiente, durante os quatro dias,
foi medida através de um termo-higro anemômetro
digital. Para verificar se a disponibilidade polínica, além
da temperatura, influencia a frequência de visitas às
flores de , esse parâmetro foi verificado a
partir da contagem da quantidade de grãos de pólen de

VISITANTES FLORAIS

COLETA DE DADOS

–

–

S. macranthera

Xylocopa

S. macranthera

cinco anteras centrais de cada flor, com auxílio de câmara de
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Neubauer (Maêda, 1985). No total, foram coletadas 10 flores
de indivíduos, a cada 3 horas de visitação de abelhas, de cada
agregação, nos quatro dias de observações.

Houve visitação de indivíduos do
gênero a partir das 5h da manhã. Logo depois, a
presença de (Fabricius, 1793) foi marcante.
Foi observada, uma única vez, a presença de uma sp.
entre as 5h e 6h da manhã. A partir das 7h, com as flores
completamente abertas, ocorreu o maior pico de visitação e o
maior número de espécies de abelhas visitando as flores de

(Figura 1). Linnaeus, 1758 e
foram observadas coletando/pilhando pólen e, por

isso, não foram consideradas polinizadores da espécie
estudada. Por outro lado, as espécies maiores, como as
abelhas dos gêneros e as espécies sp. e

sp. utilizaram-se de “buzz pollination” ou
polinização por vibração. A partir das 8h, o número de visitas
começou a cair, indiretamente e proporcional à temperatura.
Ao meio dia ocorreu a maior temperatura (Figura 2) e foram
registradas apenas cinco visitas de No período da
tarde, apenas a partir das 16:30h ocorreu, mais uma vez, a
presença de , com 11 visitas até as 17h. Durante todo
o período de visitação, e tiveram
presença marcante.

A temperatura só foi registrada a partir das 8h da
manhã e, como era esperado, foi crescente no período da
manhã até ao meio dia. A partir daí, a temperatura passou a
cair. Nos horários menos quentes, foram observados os
maiores números de visitas. A atividade de visitas começa às
5h da manhã e termina logo depois das 12h.

RESULTADOS

Xylocopa
Trigona spinipes

Centris

S.
macranthera Apis mellifera T.
spinipes

Xylocopa Centris
Bombus

Xylocopa.

Xylocopa
T. spinipes A. mellifera

A longevidade floral da espécie estudada é de
aproximadamente 24 horas.
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Figura 1. Média do número de visitas de abelhas às flores de
(DC. Collad.) H.S.Irwin & Barneby (Fabaceae) ao

longo dos quatro dias de observação, em uma área de Caatinga do
município de Custódia, Pernambuco.

Senna
macranthera ex

Figura 2. Temperatura média ao longo dos quatro dias de observação em
uma área de Caatinga do município de Custódia, Pernambuco.

Pode-se verificar que, entre as 16h e 17h, houve coletas
de pólen, embora poucas.As visitas crescem de 5h da manhã até
às 8h da manhã no qual se revela um pico de atividade que logo
passam a decrescer. Pouco depois das 12h, horário de maior
pico de temperatura, as visitas já param e permanecem assim até
às 16h30min. Com a contagem de grãos de pólen utilizando a
câmara de Neubauer foi verificado que as flores coletadas às 5h
da manhã, antes da visitação das possuíam em média
12.500 grãos de pólen em suas anteras (Figura 3). Nas flores
coletadas às 8h, depois de iniciada a visitação de abelhas, o
número de grãos de pólen foi reduzido para 6.500 (52%). Já nas
flores coletadas às 11h, o número foi de 3.250 (26%).

Xylocopa,
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Figura 3. Disponibilidade média de pólen em flores de
(DC. Collad.) H.S.Irwin & Barneby (Fabaceae) ao longo

dos quatro dias de observação, em uma área de Caatinga do município de
Custódia, Pernambuco.

Senna
macranthera ex

DISCUSSÃO

As flores de são flores de um dia,
ou seja, a longevidade da flor é de 24 horas. Dessa forma,
possuem grãos de pólen disponíveis ao longo do dia. A

S. macranthera

A ANTESE FLORAL DA ESPÉCIE ESTUDADA OCORRE

ENTRE 6 E 7H, com anteras já deiscentes e grãos de pólen
disponíveis. Porém, às 5h, os grãos já podem ser
conduzidos por eventuais polinizadores que iniciam e
intensificam suas atividades nesse período. Como visto
nos resultados, a disponibilidade polínica diminui ao
longo do dia, sendo reduzida, aproximadamente, pela
metade a cada três horas. A alteração na cor da corola e
das anteras de , levemente amarronzadas
com o passar do tempo, pode indicar a redução da
disponibilidade do recurso. Nesse caso, ainda há recurso
ao meio dia, em menor quantidade, para ser coletado
pelas abelhas.

S. macranthera
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partir do momento em que a temperatura passa a
aumentar, a atividade de visitas diminuiu até mesmo para
abelhas menores como A temperatura
influenciou a atividade de coleta de pólen, já que, no
início da manhã, verificou-se uma grande atividade e,
após as 12h, as atividades já não eram mais intensas.
Nesse momento, a disponibilidade de pólen passa a ser o
recurso limitante apenas quando a temperatura baixa no
final da tarde, porém, não há mais tanta oferta de pólen
nas flores, fato que pode ser evidenciado tanto pela
alteração da cor das flores e pela baixa atividade de
coleta.

Os visitantes das flores de na área
estudada foram representados por duas espécies de

[ cf. (Olivier, 1789) e
cf. Lepeletier, 1841], uma espécie

do gênero Latreille, 1802, uma s
Fabricius, 1804, e . Porém, apenas
as duas espécies de foram consideradas
polinizadores, devido ao seu tamanho e comportamento
na flor. Abelhas como sp. e sp. não
atuaram como polinizadores, pois não contatam o
estigma, devido ao porte menor. Adicionalmente,

e , devido ao porte bem menor e o seu
comportamento, também não atuaram como
polinizadores e foram consideradas pilhadores de pólen.
Assim, como esperado, os polinizadores das flores de

foram representados por abelhas grandes
que apresentam certo padrão de forrageamento, cujo
comportamento de coleta favorece a polinização cruzada
já que essa é obrigatória para a formação de frutos.

Como observado no presente estudo, abelhas do

T. spinipes.

S. macranthera

Xylocopa Xylocopa frontalis
Xylocopa grisescens

Bombus Centri
A. mellifera T. spinipes

Xylocopa

Bombus Centris

A.
mellifera T. spinipes

S.
macranthera
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gênero são os principais visitantes de outras
espécies de investigadas até o momento
(Silberbauer-Gottsberger & Gottsberger, 1988).
Carvalho & Pereira (2003) já tinham observado que as
abelhas cf. (Linnaeus, 1767)
foram visitantes muito frequentes em flores de

(Vell.) H.S.Irwin & Barneby e, dado seu
tamanho e comportamento de visitação, vibrando
efetivamente a flor e contatando facilmente o estigma,
essa espécie também foi considerada o polinizador mais
efetivo. Assim, devido ao fato de abelhas grandes
conseguirem remover efetivamente os grão de pólen de
anteras poricidas e conseguirem percorrer longas
distâncias, o fluxo de pólen promovido durante suas rotas
de coleta é fundamental para garantir o sucesso
reprodutivo de muitas espécies de .

Xylocopa
Senna

Xylocopa brasilianorum
Senna

silvestris

Senna
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CAPÍTULO 30

VISITANTES FLORAIS TÊM PREFERÊNCIA

EM VISITAR FLORES DE
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ASSOCIADAS ÀS FLORES DE
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(FABACEAE)?
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VISITANTES FLORAIS TÊM PREFERÊNCIA
EM VISITAR FLORES DE

(TUL.) L.P.QUEIROZ ASSOCIADAS
ÀS FLORES DE MART.

BENTH. (FABACEAE)?

Poincianella
pyramidalis

Dioclea grandiflora EX

Vanessa Gabrielle Nóbrega Gomes1

RESUMO

PALAVRAS CHAVE

–

:

Atributos florais como coloração, textura e odores influenciam a
atração de visitantes florais. A associação entre flores de espécies diferentes
aumenta o tamanho do “display” floral, o que pode vir a aumentar a frequência
de visitantes florais. Este trabalho testou a hipótese de que flores de

(Tul.) L.P.Queiroz quando associadas às flores de
Mart. Benth., ambas espécies que pertencem à família Fabaceae,

atraem mais visitantes florais. Foram utilizados dois tratamentos: (T1)
indivíduos de sem associação (controle) e (T2) indivíduos de

associados a . Foram realizadas observações focais
para cada tratamento, registrando o horário e a frequência dos visitantes. Para
verificar diferenças nas taxas de frequência foi aplicado o teste de Qui-
Quadrado. Foram registradas 104 visitas, sendo a maioria ao tratamento
associado. Flores de quando associadas às flores de

atraíram mais visitantes florais, porém, esse maior número de
visitantes no tratamento associado visitando uma quantidade maior de
inflorescências pode aumentar as chances de polinização cruzada e afetar o
sucesso reprodutivo de de maneira positiva, visto que essa
espécie é auto incompatível.

Caatinga, display floral, melitofilia, polinização.

Poincianella
pyramidalis Dioclea
grandiflora ex

P. pyramidalis P.
pyramidalis D. grandiflora

P. pyramidalis D.
grandiflora

P. pyramidalis

1Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal – UFPE
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A MORFOLOGIA FLORAL PODE EXCLUIR ALGUNS

VISITANTES E ATRAIR POLINIZADORES POTENCIAIS, seja
pela relação interdependente entre o tamanho das flores e
o dos polinizadores ou pela ocorrência de diferentes tipos
de recompensas florais. Parâmetros florais, como o
tamanho, a forma, a cor e o odor das flores sinalizam e
atraem os polinizadores e têm sido incluídos nos estudos
de comunidades por revelarem importantes implicações,
não apenas na relação planta/polinizador, mas também
por influenciar no sucesso reprodutivo da planta
(Endress, 1994).

O número de flores abertas ao mesmo tempo em
uma planta, ou seja, o tamanho do “display” floral varia
muito entre as espécies. Por exemplo, algumas espécies
florescem durante um breve período e têm muitas flores
abertas, enquanto outras têm período de floração com
apenas algumas flores abertas ao mesmo tempo (Gentry,
1974; Bawa, 1983). Vários estudos têm demonstrado que
a variação no tamanho do “display” floral produz
alterações no comportamento dos polinizadores (Willson
& Price, 1977; Pleasants & Zimmerman, 1990). Os
polinizadores podem exibir dois tipos de respostas em
relação ao aumento do “display” floral, sendo essas
respostas reconhecidas a partir da perspectiva da
influência dos polinizadores sobre a dispersão do pólen.
Primeiramente, um maior “display” floral atrai mais
agentes polinizadores por unidade de tempo e isso irá
promover mais polinização cruzada (Ohashi & Yahara,
1998). Segundo, o número de flores que os polinizadores
individuais visitam por planta também aumenta com o
tamanho do “display” floral (Ohashi & Yahara, 1998).
Isso irá aumentar a autopolinização entre flores na mesma
planta, processo conhecido como geitonogamia
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(Richards, 1986; Jong ., 1993). Assim, a variação no
tamanho do “display” floral pode levar a uma diferença
substancial na dispersão de pólen e, por sua vez, no
“fitness” da planta.

(Tul.) L.P.Queiroz,
conhecida popularmente como catingueira, é uma
espécie arbórea endêmica da Caatinga pertencente à
família Fabaceae, subfamília Caesalpinoidae (Lewis,
1998; Aguiar ., 2003; Giulietti ., 2004). Segundo
Leite & Machado (2009), essa planta apresenta
inflorescências racemosas com um número bastante
variável de flores. As flores emitem leve odor adocicado,
são zigomorfas, possuem corola amarela e estandarte
apresentando guia de néctar formado por um conjunto de
manchas vermelhas em sua região central. É uma espécie
autoincompatível e abelhas dos gêneros
Latreille, 1802 e Fabricius, 1804 são os seus
principais polinizadores.

Associação entre flores de espécies diferentes
aumenta o tamanho do “display” floral e proporciona
uma maior oferta de recurso. Consequentemente, esse
aumento do tamanho do “display” floral também
aumenta a frequência de visitantes florais, podendo
aumentar a dispersão de pólen. Sendo assim, o objetivo
deste estudo foi verificar se os visitantes florais têm
preferência em visitar flores de quando
estão associadas às flores de Mart.

Benth. (Fabaceae) em uma área de Caatinga do
município de Custódia, em Pernambuco, além de avaliar
o papel desses visitantes como polinizadores. Para isto
foi testada a hipótese de que associações entre flores de

e de atraem mais visitantes
florais.

et al

Poincianella pyramidalis

et al et al

Xylocopa
Centris

P. pyramidalis
Dioclea grandiflora

ex

P.
pyramidalis D. grandiflora
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MÉTODOS

O ESTUDO FOI REALIZADO EM UMA ÁREA DE CAATINGA

HIPERXEROFÍTICA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO

SÃO FRANCISCO COM BACIA HIDROGRÁFICAS DO

N O R D E S T E S E T E N T R I O N A L (08°09 '52 ,70”S;
037°33'43,30”W, 545 m de altitude), localizada no
município de Custódia, Pernambuco. O clima da região é
do tipo Tropical Semiárido (BSwh'), com chuvas de
verão. O período chuvoso se inicia em novembro com
término em abril. Os solos são Neossolos Litólicos
Eutróficos e a vegetação é classificada como Savana-
EstépicaArborizada (Ta) (Siqueira Filho , 2009).et al.

Figura 1. A – Tratamento 1: Indivíduo arbóreo de
(Tul.) L.P.Queiroz (Fabaceae) sem associação. B –

Tratamento 2: Indivíduo arbóreo de associado à trepadeira
Mart. Benth. (Fabaceae) em uma área de

Caatinga do município de Custódia, Pernambuco.

Poincianella
pyramidalis

P. pyramidalis
Dioclea grandiflora ex

A B
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Para a coleta de dados de frequência dos visitantes
foram utilizados dois tratamentos: (T1) indivíduos de

sem associação e (T2) indivíduos arbóreos
de encontravam-se associados com a liana

(Figura 1). Para cada tratamento, foram
realizadas observações focais compreendendo o período
das 5:00 às 17:00, totalizando 48 h de observações.
Durante as observações foram registrados aspectos
referentes ao horário e a frequência dos visitantes. A
frequência de visitas consistiu em registrar cada vez que
os visitantes chegavam às inflorescências e visitavam as
flores. Foi aplicado o teste Qui-Quadrado, para verificar
se existiam diferenças nas taxas de frequência de visitas
entre os dois tratamentos, utilizando o programa BioEstat
5.0 (Ayres , 2007).

, sendo 64% (N= 67) realizadas em flores de
(Figura 2A) quando essas se encontravam

associadas às flores de (Figura 2C e 2D).
Nos dois tratamentos, as visitas iniciaram-se às 5:30,
estendendo-se até as 17:00. As visitas foram realizadas
predominantemente pelo grupo das abelhas,
especificamente por quatro espécies, africanizada,

sp., sp. e sp. As abelhas do
gênero e (Figura 2 B) foram as mais
frequentes, tanto no tratamento 1, quanto no tratamento 2.
Os visitantes mais frequentes nas flores de
foram indivíduos de . Duas espécies de beija-
flor foram vistos visitando flores de , mas
não nos indivíduos selecionados para as observações
focais.

P.
pyramidalis

P. pyramidalis
D. grandiflora

et al.

P. pyramidalis
D. grandiflora

Apis
Centris Trigona Xylocopa

Xylocopa Trigona

D. grandiflora
Xylocopa

P. pyramidalis

RESULTADOS

AO LONGO DO ESTUDO, FOI REGISTRADO UM TOTAL DE

104 VISITAS
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Figura 2. A- Flor de (Tul.) L.P.Queiroz
(Fabaceae). B - Indivíduo de sp. visitando a flor de

. C - Inflorescência de Mart. Benth.
(Fabaceae). D - Flor de em uma área de Caatinga do
município de Custódia, Pernambuco.

Poincianella pyramidalis
Trigona P.

pyramidalis Dioclea grandiflora ex
D. grandiflora

A B

C D
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O resultado do Qui-Quadrado ( ² = 8,654; gl = 1; p
= 0,003), mostrou que existe diferença significativa entre
as taxas de frequência de visitas e que as flores de

associadas com são mais
visitadas do que flores não associadas. Os visitantes
florais de forrageavam em busca de néctar.
No tratamento 2, os grupos visitantes, exceto a espécie do
gênero , visitavam tanto as flores de

quanto de , permanecendo
muito tempo nos indivíduos e explorando praticamente
todas as inflorescências.

, que são
característicos da síndrome de melitofilia (Faegri & van
der Pijl, 1979) tais como coloração amarela de

e lilás de , além da elevada
concentração de néctar. Espécies de plantas polinizadas
por abelhas usam estímulos visuais para atrair seus
visitantes (Proctor & Yeo, 1973). Pelo fato das plantas
estarem associadas formando uma “mancha” mais
colorida e aumentando o tamanho do “display” floral
constituído por cores que são perceptíveis ao espectro de
visão das abelhas que representam o principal grupo
responsável pelas visitas, isso possibilitou uma maior
frequência de visitas ao tratamento associado. Os
resultados aqui encontrados corroboram com os estudos
de Ohashi & Yahara (1998), que afirmaram que o número

χ

P.
pyramidalis D. grandiflora

P. pyramidalis

Centris P.
pyramidalis D. grandiflora

P.
pyramidalis D. grandiflora

DISCUSSÃO

A MAIOR QUANTIDADE DE VISITAS OBSERVADAS EM

QUANDO ESTAVA ASSOCIADA COM

PODE ESTAR RELACIONADA A ATRIBUTOS

DAS FLORES DESSAS DUAS ESPÉCIES

P.
PYRAMIDALIS D.
GRANDIFLORA
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de flores visitadas por um polinizador em uma mesma
planta aumenta com o tamanho do “display” floral.

Com relação à disponibilidade de recurso, todos os
visitantes florais de - exceto que
coletou apenas pólen - forrageavam em busca de néctar,
comportamento também observado por Leite &
Machado (2009) na mesma espécie estudada. No
tratamento associado, as abelhas visitavam tanto as flores
de quanto de ,
permanecendo muito tempo nos indivíduos, explorando
praticamente todas as inflorescências. Isso pode estar
relacionado ao fato de que nessa “mancha”, os visitantes
encontravam uma maior oferta de recurso. Porém, vale
ressaltar que por passarem mais tempo em uma
determinada “mancha”, nesse caso no tratamento
associado, os visitantes, ao atuarem como polinizadores,
podem promover um aumento da autopolinização entre
flores da mesma planta, vindo a causar geitonogamia
como já visto em outros trabalhos (Richards, 1986; Jong

, 1993). Tal característica não ocorre em
, pois esta é uma espécie autoincompatível

(Leite & Machado, 2009).
Portanto, conclui-se que a variação no tamanho do

“display” floral promovido pela associação entre flores
de e e a maior oferta de
recurso atrai mais visitantes florais e pode levar a uma
diferença substancial na dispersão do pólen de

e, por sua vez, na aptidão dessa planta em se
reproduzir. Esse aumento da frequência de visitantes
possibilita maiores chances de ocorrer polinização
cruzada, devido a um aumento na recepção de pólen, na
remoção de pólen e/ou na diversidade de parceiros

P. pyramidalis Trigona

P. pyramidalis D. grandiflora

et al. P.
pyramidalis

P. pyramidalis D. grandiflora

P.
pyramidalis
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potenciais Harder Barrett, 1996 trazendo
consequências positivas para o sucesso reprodutivo da
espécie estudada.

Inara Roberta Leal pela
oportunidade e incentivo. Aos professores Marcelo
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