




Vanessa Stefani
Gudryan Jackson Barônio
Denis Coelho de Oliveira

Organizadores

Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação dos Recursos Naturais
Universidade Federal de Uberlândia

Curso de Ecologia de Campo 2015

Uberlândia, MG
2016



Revisão
Organizadores

Editoração Eletrônica
Composer

Diagramação
Adriana Cardoso

Desenho da Capa

Claire Pauline Ropke Ferrando

 
                                        
       
                                       Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
                                                                Maria Salete de Freitas Pinheiro - CRB6 - 1262 

 
P964p 
 

 
Programa de  Pós-Graduação  em  Ecologia e  Conservação  dos  
      Recursos Naturais. Universidade Federal de Uberlândia. Cur- 
      so de Ecologia de  Campo 2015 / Vanessa  Stefani, Gudryan 
      Jackson Barônio, Denis Coelho de Oliveira; Organizadores.--  
      Uberlândia :  UFU, PPGECRN,  2016. 
  
       296 p. : il. 
       Inclui bibliografia. 
      
       ISBN: 978-85-69882-25-1  
 
1. Ecologia. 2. Ecologia do cerrado - Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas. I. Stefani, Vanessa. II. Barônio, Gudryan Jackson.  
III. Oliveira, Denis Coelho de. IV. Universidade Federal de Uber- 
lândia. Programa de Pós-Graduação em Ecologia e  Conservação 
dos  Recusos Naturais. 
                                                                                      
 
                                                                                      CDU: 581.5 
                                                                                     

 



3Curso de Ecologia de Campo 2015

APRESENTAÇÃO

O Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação de 
Recursos Naturais da Universidade Federal de Uberlândia (PPGECRN-
UFU) é um dos mais conceituados do país. Esta excelência em Pós 
Graduação se deve ao alto investimento na formação de nossos 
mestrandos e doutorandos. Sem dúvida, o curso de campo em ecologia 
do Programa é a espinha dorsal que sustenta esta qualidade do Programa 
e o amadurecimento científico dos nossos discentes. A cidade sede do 
Programa, Uberlândia – MG, está incrustada em um dos biomas mais 
importantes e diversos do Brasil, O Cerrado. Esta localização nos estimula 
a investir em direção ao conhecimento deste bioma e, por este motivo, 
nosso curso de campo em ecologia é realizado no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas – GO (PESCAN), uma Unidade de Conservação 
(UC) situada nas áreas serranas dos municípios de Caldas Novas e Rio 
Quente, completamente inserido dentro do bioma Cerrado. Este a série de 
publicações de relatórios do curso de campo em ecologia do PPGECRN-
UFU, com trabalhos que são resultado de coletas e análises realizadas 
durante o período de 01 a 15 de novembro de 2015 no PESCAN, 
abordando diversos aspectos da biodiversidade do Cerrado. Na primeira 
parte do livro são apresentados os relatório de atividades de pesquisa em 
grupo dos alunos de Mestrado, turma de 2015. Estes relatórios foram 
orientados por docentes, pós doutorandos ou doutorandos do PPGECRN. 
Nesta primeira parte do curso de campo os discentes foram estimulados a 
organizar, analisar, apresentar e redigir as primeiras versões dos relatórios. 
Em um segundo momento, os alunos de mestrado desenvolveram 
projetos individuais baseados na experiência prévia dos projetos em 
grupo. A robustez dos relatórios frutos dos projetos individuais deixaram 
claro o amadurecimento científico deste alunos. Os doutorandos foram 
incentivados a orientar projetos em grupos, uma atividade que vão 
exercer após a conclusão do doutorado e início da carreira de Docência. 
Além disso, desenvolveram projetos cujos relatórios mostraram dados 
relevantes para diversos temas em ecologia. Alguns discentes optaram 
pela submissão dos relatórios em forma de manuscritos para revistas 
especializadas, mais um indicativo da qualidade e seriedade do curso 
de campo em ecologia do PPGECRN-UFU. Por fim, esta publicação 
pode ser destinada a alunos de Graduação e Pós Graduação de cursos 
relacionados, além de profissionais em setores do meio ambiente e órgãos 
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governamentais. O conteúdo aqui discutido, sem dúvida, é importante 
para a formação de todos docentes e discentes do Programa e serve como 
um guia para futuros curso de campo em ecologia.

Os Organizadores
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Parte I

Relatório de atividades 
dos projetos orientados
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DUREZA FOLIAR X HERBIVORIA: TESTANDO A HIPÓTESE 
DA DEFESA MECÂNICA EM ESPÉCIES ARBÓREAS DO 

CERRADO

Bianca Mayara Kotviski
Liégy Resende dos Santos

Luana Pfeffer
Regiane da Silva Rodrigues

Victor Aguiar de Souza Penha

Orientador: Denis Coelho de Oliveira

Introdução

Ataque de herbívoros podem afetar negativamente o 
desenvolvimento foliar e reprodução de plantas, em alguns casos pode 
levar a perda de até 35% de área foliar (CRAWLEY, 1985,ROBERTSON 
& DUKE, 1987) e consequentemente comprometer a produtividade 
destas espécies vegetais. Desta forma o ataque de herbívoros pode ser 
considerada uma pressão biótica (LUCAS, 2000) que força as plantas 
a desenvolverem mecanismos de defesa (CALIXTO et al., 2015). Estas 
defesas envolvem fatores intrínsecos e extrínsecos (ROSENTHAL & 
KOTANEN, 1994). Defesas intrínsecas podem atuar em combinação 
ao longo do desenvolvimento foliar (CALIXTO et al., 2015) e assim, as 
características físicas da planta como a presença de tricomas, espinhos, 
látex e a dureza foliar representam o primeiro nível de defesa contra a 
herbivoria (MARQUIS et al., 2012). A resistência mecânica da folha, ou 
dureza foliar, constitui uma das principais defesas contra a herbivoria 
(MAGALHÃES & MANTOVANI, 2005).

Durante o processo de desenvolvimento e expansão foliar, há um 
aumento na diferenciação de tecidos que conferem maior resistência 
mecânica, avaliado em termo de dureza foliar (PEETERS, 2002). A 
dureza do tecido da planta é determinada pelas propriedades da epiderme 
e pelas células abaixo dela, por isso os tecidos variam muito, desde 
texturas macias a muito rígidas. Estes tecidos são formados por células 
cuja parede celular é impregnada por lignina e/ou outras substâncias 
como sílica que conferem maior resistência mecânica às células e 
tecidos (FHAN, 1990). Existe uma forte relação entre a dureza foliar 
também a defesa química, plantas com alta concentração de metabólitos 
secundários, como fenólicos, tendem a apresentar maior dureza foliar 
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(SANTOS, 2004). Especialmente no Cerrado as altas intensidades 
luminosas estimulam a biossíntese da enzima fenilalanina liase (PAL), 
esta enzima faz parte da rota biossintética tanto de compostos fenólicos 
como de lignina (GOTTLIEB et al., 1996), esta última substância confere 
dureza as folhas.

Sendo assim, folhas completamente expandidas tendem a apresentar 
maior resistência mecânica, o que confere uma importante defesa 
morfológica contra padrões temporais e espaciais de herbivoria, como 
descrito em Nichols-Orians & Schultz (1990). Estes autores mostraram 
em estudos de herbivoria que Ata cephalotes prefere cortar folhas jovens 
de Inga edulis uma vez que as folhas completamente expandidas dessa 
planta apresentam maior dureza em relação às folhas jovens. Isso mostra 
que a resistência mecânica é um fator determinante na evitação da 
herbivoria. Neste estudo, espécies arbóreas do cerrado foram usadas para 
testar se a dureza foliar é uma característica morfológica determinante 
para evitar a herbivoria. Espera-se que o aumento da dureza foliar reflita 
em baixas taxas de herbivoria.

O objetivo do trabalho é testar se há uma relação entre a dureza 
foliar e a taxa de herbivoria em diferentes plantas do Parque Estadual de 
Caldas Novas (PESCAN), partindo da hipótese de que plantas com maior 
dureza foliar possuirão menor taxa de herbivoria.

Material e métodos

Área de estudo

A área de estudo é composta pela fitofisionomia Cerradão e 
encontra-se no platôdo Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), 
localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no Sudeste 
Goiano (Fig1). O parque possui uma área de 123 km2 em formato elipse, 
sendo o topo constituído de um grande platô, as laterais com encostas 
que formam muralhas naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com 
fazendas e loteamentos urbanos (PESCAN, 2015).

Coleta e análise dos dados 

Foram traçados cinco transectos perpendiculares à estrada, com 
dez metros de comprimento, equidistantes cinquenta metros entre si. Em 
todas as plantas encontradas uma distância de 87,2 cm de cada um dos 
lados do transecto, com diâmetro da altura do peito (DAP) medindo 15 
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cm ou mais, foram coletados quatro ramos, correspondentes aos quatro 
pontos cardinais. Todas os indivíduos foram identificados a nível de 
espécie.

A dureza foliar foi avaliada em cinco folhas completamente 
expandidas de um ramo de cada indivíduo, selecionado aleatoriamente, 
com auxílio do penetrômetro digital).

A taxa de herbivoria foliar foi obtida por meio de fotografia 
individual nas mesmas folhas, onde a área foliar total e a área danificada 
foram medidas usando o software ImageJ. 

Os dados de dureza e percentagem de área danificada foram 
tabulados e analisados através de um Modelo Geral Linear Misto no 
Software R (versão 3.2). Utilizou-se o pacote “glmerMod”, a fim de 
excluir a influência do fator indivíduo na análise.

Figura 1. Localização do Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN).

A espécie mais abundante foi submetida a análise de Regressão 
Linear Simples a posteriori, através do programa Systat (versão 10.3), 
em busca de verificar a existência de relação entre as mesmas variáveis.

Resultados

Foram avaliadas um total de 75 folhas completamente expandidas 
coletadas a partir de 15 indivíduos cortados pelo transecto, correspondentes 
a sete espécies arbóreas. Segundo as médias calculadas para cada uma 
das espécies, Davilla elliptica apresentou a maior média de dureza foliar, 
enquanto que Caryocar brasiliens eteve a menor. Já a maior média de 
herbivoria foi observada em Qualea grandiflora, e a menor em Ouratea 
hexasperma.Porém, não foi observado nenhum padrão entre dureza e taxa 

Curso de Ecologia de Campo 2015 

Figura 1. Localização do Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN).

A espécie mais abundante foi submetida a análise de Regressão Linear Simples a posteriori, 

através do programa Systat (versão 10.3), em busca de verificar a existência de relação entre as mesmas 

variáveis.

RESULTADOS

Foram avaliadas um total de 75 folhas completamente expandidas coletadas a partir de 15 

indivíduos cortados pelo transecto, correspondentes a sete espécies arbóreas. Segundo as médias 

calculadas para cada uma das espécies, Davilla elliptica apresentou a maior média de dureza foliar, 

enquanto que Caryocar brasiliens eteve a menor. Já a maior média de herbivoria foi observada em 

Qualea grandiflora, e a menor em Ouratea hexasperma.Porém, não foi observado nenhum padrão 

entre dureza e taxa de herbivoria nas diferentes plantas estudadas.  Por exemplo, as espécies do gênero 

Qualea apresentaram baixa dureza e alta herbivoria, enquanto que Davilla elliptica teve alta dureza e 

média herbivoria, variando também para as demais espécies (Tab. 1).

Os dados de tais folhas revelaram que não há uma relação entre as variáveis dureza e herbivoria, 

independentemente do fator indivíduo (X2= 22.3; gl=71; p=0.9443).
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estudadas (F=0.243; gl=30; p=0.626), com r² explicando apenas 0.9% do efeito da dureza foliar em 

relação à herbivoria.

(Fonte Google Earth, 2015)
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de herbivoria nas diferentes plantas estudadas.  Por exemplo, as espécies 
do gênero Qualea apresentaram baixa dureza e alta herbivoria, enquanto 
que Davilla elliptica teve alta dureza e média herbivoria, variando 
também para as demais espécies (Tab. 1).

Os dados de tais folhas revelaram que não há uma relação entre 
as variáveis dureza e herbivoria, independentemente do fator indivíduo   
(X2= 22.3; gl=71; p=0.9443).

Para a análise da espécie Kielmeyera grandiflora também não 
houve relação entre as variáveis estudadas (F=0.243; gl=30; p=0.626), 
com r² explicando apenas 0.9% do efeito da dureza foliar em relação à 
herbivoria.

Tabela 1. Média das folhas em cada espécie encontrada nos cinco transectos traçados na 
área de estudo, no Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN).

Espécies

Média 
Dureza foliar 

(N)

Média 
Herbivoria 

(%)
Transectos

1 2 3 4 5

1 Caryocar brasiliense 1.14 1.87 X

2 Davilla elliptica 4.90 2.44     X

3 Kielmeyera grandiflora 2.88 4.69 X X X X

4 Ouratea hexasperma 1.89 0.28 X     

5 Qualea parviflora 1.45 5.68 X X X X

6 Qualea grandiflora 2.15 6.67  X    

7 Stryphnodendrom 
polyphyllum 1.35 1.01    X  

Discussão

Plantas com maior dureza foliar, ou seja, com maior deposição de 
cutícula nas células da epiderme, além de diminuir a evapotranspiração 
da planta, importante estratégia para proteção contra estresse hídrico, 
altera a textura das folhas, tornando-as mais rígidas (FHAN, 1990). Esse 
mecanismo dificulta a penetração dos aparelhos bucais e a digestão por 
herbívoros, além de fechar possíveis portas de entradas para patógenos 
(LUCAS et al., 2000). Magalhães et al. (2005), estudando crisomelídeos 
da espécie Acentroptera pulchella herbívoros da planta Aechmea 
blanchetiana, observaram que folhas com maiores valores de dureza 
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foram as que obtiveram os menores valores de dano/perda foliar, sendo a 
dureza foliar, um fator limitante para herbivoria. O mesmo resultado fora 
encontrado por Dourado (2014), em que os maiores valores de dureza 
foliar obtiveram menor intensidade de herbivoria. 

No presente estudo, não houve relação entre dureza foliar e 
herbivoria (Tab. 1), sendo que estes resultados podem ter sido encontrados 
por diversos motivos, já que para reduzir a perda foliar as plantas 
apresentam uma gama de estratégias (CÔRREA et al., 2008), dentre elas a 
defesa constitutiva (que ocorre continuamente sem depender da influência 
de herbívoros) e a defesa induzida (sendo ativada apenas sob ação de 
herbívoros) (FADINI et al., 2004). Coley & Kursar (1996) apontam que 
aspectos fenológicos das espécies de plantas predadas também podem 
influenciar a variação na herbivoria, além da qualidade nutricional. 
Ainda, a presença de cutícula, apêndices epidérmicos (tricoma, paredes 
secundárias impregnadas de sílica e carbonato de cálcio), compostos 
nitrogenados, terpenóides e fenólicos (lignina, flavonoides e taninos) são 
outras adaptações contra a pressão de herbívoros (CARVALHO et al., 
2004; CÔRREA et al., 2008). Características físicas do ambiente como 
apontadas no estudo de Françoso et al. (2013) sobre diferenças na taxa 
de herbivoria, constataram que plantas sobre solos mais ricos são menos 
vulneráveis e suas folhas menos predadas. Assim, com heterogeneidade 
ambiental que o cerrado oferece, solos em áreas mais ricas em nutrientes 
do que outros, incidência luminosa diferenciada, os quais podem ter 
influenciado, também, os resultados desse trabalho.
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Introdução

Riachos são ambientes aquáticos estruturalmente complexos e 
apresentam heterogeneidade espacial em diferentes escalas (KRATZ 
et al., 2005). Essa heterogeneidade ocorre em função de diversos 
elementos como relevo, características da vegetação ripária, fluxo de 
água, dentre outros, que produzem conjuntamente diferentes tipos 
de microhabitats (WALLACE & WEBSTER, 1996). Devido às suas 
características particulares, os diferentes microhabitats apresentam 
parâmetros ambientais, comunidades biológicas e dinâmica de nutrientes 
diferenciados (WALLACE & WEBSTER, 1996). 

Dentre os organismos aquáticos presentes em riachos, merecem 
destaque os macroinvertebrados bentônicos, pela sua diversidade 
taxonômica e ecológica. Esses organismos apresentam dimensões 
superiores a 0,5 mm e geralmente tem hábito bentônico (HAUER, 
1996). Além disso, a composição e a diversidade das comunidades de 
macroinvertebrados bentônicos aquáticos estão intimamente relacionadas 
a vários fatores, como tipo de substrato (HAWKINS et al., 1982), 
disponibilidade de material alóctone, fluxo da água, temperatura e 
oxigênio dissolvido (STATZNER &HIGLER, 1986). 

Alguns grupos de macroinvertebrados são predadores, controlando 
as populações de presas, já outras espécies são presas tanto de animais 
aquáticos quanto de terrestres (peixes, tartarugas e aves) (COVICH et 
al., 1999). Outros grupos de macroinvertebrados são facilitadores do 
processo de decomposição, pois fragmentam as folhas que ocorrem no 
leito dos riachos, disponibilizando esse material em partículas menores 
para outros grupos de animais como bactérias, fungos e algas (LEROY & 
MARKS, 2006). 
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Além disso, alguns grupos de macroinvertebrados tem sido 
amplamente utilizados como bioindicadores de qualidade ambiental, 
para avaliar o grau de distúrbio em ambientes aquáticos (WALLACE 
& WEBSTER, 1996), pois apresentam diferentes níveis de tolerância 
à poluição e à modificação das características dos ambientes aquáticos 
(SOUSA et al., 2014). 

Em microhabitats formados pelo acúmulo de folhiço no leito 
dos riachos, principalmente em áreas de remanso, com reduzido fluxo 
de água, normalmente são encontrados representantes de diferentes 
grupos de macroinvertebrados em densidades relativamente elevadas em 
relação a outros microhabitats, como areia e cascalho. Isso ocorre pela 
disponibilidade de abrigo contra predadores e pelos diferentes tipos de 
recursos alimentares que podem ser encontrados, como folhas e outros 
materiais de origem vegetal, matéria orgânica, além de bactérias, fungos 
e microalgas (perifíton) que recobrem as folhas (CALISTO et al., 2001; 
WALLACE & WEBSTER, 1996).

Essas manchas de folhiço apresentam diferentes dimensões e 
profundidades, em função do acúmulo diferencial que pode ocorrer em 
trechos distintos de um riacho. Apesar de existirem diversos estudos 
comparativos entre folhiço e outros microhabitats presentes no leito dos 
riachos (algumas referências), não há estudos que explorem a distribuição 
da fauna bentônica nas manchas de folhiço.

Em função do processo de acúmulo sucessivo de material, regiões 
mais superficiais das manchas de folhiço tendem a apresentar material 
depositado mais recentemente e, portanto, com maior integridade 
em relação ao material depositado no fundo, já que os processos de 
fragmentação física e biológica e de decomposição tiveram menos tempo 
para ocorrer. Além disso, em função dos processos de decomposição, o 
microambiente de folhiço mais profundo tende a apresentar condições de 
hipóxia ou mesmo de anóxia, em função do consumo de oxigênio pelos 
microorganismos aeróbicos.

Nesse contexto o objetivo desse estudo foi avaliar a distribuição 
vertical da comunidade de macroinvertebrados bentônicos associados ao 
folhiço. Mais especificamente, avaliamos a densidade e a composição 
dessas comunidades em manchas de folhiço de um riacho de Cerrado 
ambientalmente íntegro.A hipótese do estudo foi que o estrato mais 
superficial do folhiço apresentaria maiores  densidades de organismos e 
composição distinta do estrato mais profundo.
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Materiais e métodos

Área de Estudo

O presente trabalho foi realizado no dia 02 de novembro de 2015 
em um riacho localizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas – 
PESCAN (17º47’S 48º42’W), município de Caldas Novas - GO. O parque 
possui fitofisionomias típicas de Cerrado, como campo rupestre, mata 
semi-decídua, cerradão e matas de galeria no margeando vários cursos 
d’água de pequenas dimensões. Um desses ambientes aquáticos o riacho 
da Cascatinha, em que o estudo foi desenvolvido. Está localizado nas 
proximidades da sede do PESCAN. Trata-se de um riacho com sucessivas 
áreas de remanso e de corredeira e uma queda d’água de cerca de 10 m 
de altura (cascatinha).

Procedimento de amostragem e análise de dados

Um trecho do riacho de aproximadamente 500 m foi investigado 
quanto à presença de áreas de remanso. Em seis pontos, foram encontradas 
manchas de folhiço com dimensões e profundidade suficientes para a 
amostragem (Figura 1): 

P4 a P6 e P1: localizados a montante da queda de água, no trecho 
compreendido entre a junção do último afluente do córrego e o início da 
queda de água. 

P2 e P3: localizados entre a queda d’água e a cerca que limita a 
área do PESCAN.

Figura 1. Desenho esquemático da localização dos sítios de coleta amostrados no riacho 
Cascatinha - PESCAN-GO. Imagem adaptada de Moreyra, 2004.

Em cada um dos pontos amostrais foram avaliadas visualmente 
os valores mínimo e máximo de largura do riacho e de profundidade 
do folhiço.  No último trecho amostrado (P1) foram mensuradas as 
variáveis abióticas temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade 
e pH utilizando-se um medidor multiparâmetros, com a finalidade de 
caracterizar as condições ambientais da água.
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Em cada um dos pontos foram coletadas duas amostras, uma 
localizada superficialmente (0-10 cm abaixo da superfície do folhiço) 
e outra no fundo (30-40 cm abaixo da superfície do folhiço), sendo 
cada amostra composta de duas subamostras. As subamostras foram 
padronizadas quanto a seu volume utilizando-se uma peneira de 
granulometria com aproximadamente 127 cm3. 

As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos etiquetados 
individualizados e levadas ao alojamento do parque para triagem. Cada 
amostra foi individualmente triada a olho nu e todos os macroinvertebrados 
bentônicos encontrados foram depositados em frascos com álcool 70%. 
Posteriormente, o folhiço presente em cada amostra foi pesado em balança 
digital, com duas casas decimais de precisão (g).

A identificação dos macroinvertebrados bentônicos foi feita com 
auxílio de microscópio estereoscópico e do professor orientador. Os 
indivíduos foram identificados até o menor nível taxonômico possível. Os 
insetos, até ordem e os demais grupos taxonômicos, até o nível de classe. 

A composição de macroinvertebrados nos estratos de superfície e 
fundo foi levantada. Ainda com todos os organismos identificados, foram 
obtidos os valores de densidade e foram divididas as abundâncias de 
macroinvertebrados de cada amostra de folhiço (superfície e fundo) pelo 
peso úmido (g) dessas amostras. A densidade total de macroinvertebrados 
nas amostras de superfície e fundo foram comparadas utilizando-
se o teste t pareado. Mesmo após transformações dos dados, os dados 
não apresentaram-se com distribuição normal. Foram comparadas as 
densidades dos táxons mais abundantes por meio do teste de Wilcoxon 
(não-paramétrico). O software usado para as análises foi o Systat 13.0, 
com nível de significância de 5%.

Resultados

Os seis pontos amostrais que apresentavam acúmulo de material 
alóctone (folhiço) apresentaram largura variando entre 1,5m e 5m de 
largura, com manchas de folhiço entre 0,5m a 1,5m de profundidade.

 A temperatura superficial da água no riacho foi de 22,4 °C, pH = 
6,1, [O2] = 8,9 mg/L, e condutividade = 0,014 mS/cm.

Foi encontrada uma abundância total de 102 macroinvertebrados 
nos seis pontos amostrados. Os representantes da Classe Insecta 
incluiram sete ordens. Desses organismos, 89 foram encontrados na 
região superficial do folhiço, com dominância de Diptera. Na região do 
folhiço mais profundo, encontramos uma abundância de 13 organismos, 
sendo a mais a abundante a ordem Trichoptera (Tab. 1).
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Tabela 1 – Abundância dos táxons encontrados no riacho, mostrando os níveis mais 
específicos desses e sua abundância tanto na superfície (A.S.) quanto no fundo (A.F.).

Classe Subclasse Ordem Subordem Família A.S. A.F.

Insecta  Trichoptera   10 4

Insecta Pterygota Ephemeroptera 6 1

Insecta Pterygota Coleoptera Polyphaga Psephenidae 2 0

Insecta Megaloptera 1 1

Insecta Pterygota Diptera Nematocera Chironomidae 38 1

Insecta Pterygota Diptera Nematocera Tipulidae 1 0

Insecta Pterygota Odonata Zygoptera  5 1

Insecta Pterygota Odonata Anisoptera 1 3

Clitellata Hirudinea    7 0

Oligochaeta 17 1

Turbellaria     1 0

A densidade total de indivíduos se mostrou diferente entre os 
dois estratos (t= 2,918; g.l.= 5; p= 0,033), com valores mais elevados 
no estrato superficial em relação ao profundo (medianas: 0,038 e 0,006, 
respectivamente). Comparando-se a densidade dos grupos taxonômicos 
mais representativos, somente Oligochaeta apresentou diferença entre 
estratos, com maior densidade na superfície (Tab. 2).

Tabela 2 - Resultados da comparação de densidades (ind./g) dos táxons mais representa-
tivos nos dois níveis de folhiços (superfície e fundo). Os valores de p indicam os valores 

gerados por meio do Teste de Wicoxon. O valor com asterisco indica valor p < 0,05.
Táxon Superfície Fundo p

Trichoptera 0,002 0,001 0,465

Ephemeroptera 0 0 0,18

Coleoptera 0 0 0,655

Megaloptera 0 0 0,655

Diptera 0,004 0 0,144

Odonata 0,002 0,001 0,465

Hirudinea 0 0 0,317

Turbelaria 0 0 0,317

Oligochaeta 0,004 0 0,043*
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Discussão

O material alóctone proveniente da mata de galeria proporciona uma 
maior quantidade de alimento para os macroinvertebrados por apresentar 
uma microflora associada (PETERSON & CUMMINS,1984). Sendo 
assim, a diferença significativa entre a quantidade de macroinvertebrados 
entre os dois estratos é, possivelmente, um resultado dessa entrada 
disponibilidade de recurso alimentar (LAZIM & LEAMER, 1987). Os 
macroinvertebrados, por sua vez, atraem outros macroinvertebrados 
(predadores), aumentando a riqueza e a densidade no folhiço superficial. 
O folhiço mais profundo, por sua vez, possivelmente fornece menos 
recursos, pois estes já foram consumidos por outros organismos. 

 O padrão de distribuição vertical encontrado pode estar relacionado 
às diferenças estruturais entre o folhiço de superfície e de fundo. O material 
presente no substrato mais profundo apresenta maior compactação, que pode 
oferecer maior resistência física ao deslocamento dos macroinvertebrados 
(HUSSAIN & PANDIT, 2012). Parâmetros microambientais também 
podem ser distintos nos estratos avaliados. O folhiço do fundo, em estado 
de decomposição mais avançado, deve apresentar maior abundância de 
microorganismos, resultando em maior consumo de oxigênio e, portanto, 
menor disponibilidade aos macroinvertebrados. A ausência de incidência 
luminosa, no folhiço de fundo também pode ser um fator limitante, pois 
não há possibilidade de desenvolvimento de microalgas aderidas aos 
folhiço (perifíton) e, consequentemente, indisponibilidade desse recurso 
aos macroinvertebrados raspadores.  

Segundo Lazim & Learner (1987), organismos da Classe 
Oligochaeta apresentam preferência por substratos argilosos, com grande 
disponibilidade de matéria orgânica. No entanto, quando esse tipo de 
substrato não está presente, estes organismos preferem substratos menos 
compactados que também acumulam matéria orgânica, como o folhiço. 
No caso do riacho da Cascatinha que é predominantemente composto 
por pedregulhos e folhiço, os Oligochaeta, único grupo com diferença 
significativa entre os diferentes estratos, foram predominantes no substrato 
superficial, corroborando com o estudo de Lazim & Learner (1987). 
Isso ocorre principalmente pela maior oferta de recursos alimentares 
provenientes das matas de galeria no entorno do riacho. 
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Introdução

O ataque de predadores é um fator que afeta fortemente a história 
de vida das espécies. Para sobreviver, as presas tendem a maximizar suas 
estratégias de fuga para reduzir a eficácia das habilidades de caça de seus 
predadores. Medidas eficientes para aumentar as chances de sobrevivência 
das presas envolvem a escolha de locais que dificultem sua detecção, seja 
por apresentarem características que os permitam se mesclar ao ambiente 
ou que aumentem sua mobilidade (SANDOVAL, 1994; STEVENS & 
MERILAITA, 2009). Dessa forma, a pressão de predação pode levar à 
seleção de formas especializadas e comportamentos de escolha de micro-
habitats ideais otimizar as estratégias de fuga de seus predadores.

Predadores visualmente orientados podem ter dificuldade em 
localizar presas quando elas fogem para locais com mosaicos de coloração 
semelhantes às de seus corpos (ENDLER, 1978; ETEROVICK et al., 
1997). Portanto, animais que escolhem locais com coloração parecida ou 
igual à do ambiente durante a fuga de predadores podem ser favorecidos 
por seleção por evitar a predação (SCHULTZ, 1986). Essa estratégia de 
defesa levou diversos grupos taxonômicos de animais a evoluir formas 
que apresentassem cores crípticas associadas ao comportamento de fuga 
(ETEROVICK et al., 1997; AHNESJÖ & FORSMAN, 2006).

A seleção de micro-habitats também é importante para a mobilidade 
dos organismos. As capacidades de locomoção e fuga de animais 
ectotérmicos (i.e. possuem uma alta dependência da temperatura local), 
por exemplo, dependem do microclima local para um funcionamento 
ótimo (PETERSON et al., 1993). Dessa forma, a coloração de um 
organismo pode afetar não apenas sua capacidade de camuflagem, 
mas também sua capacidade de termorregulação. Morfos escuros, por 
exemplo, absorvem mais luz e se aquecem mais rapidamente do que 
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morfos mais claros, que refletem mais luz (AHNESJÖ & FORSMAN, 
2006; ANDERSON et al., 1979). Assim, em ambientes abertos, morfos 
escuros devem selecionar habitats com baixas temperaturas durante 
o escape para evitar superaquecimento, enquanto morfos mais claros 
devem selecionar habitats mais quentes para se aquecerem e aumentarem 
sua capacidade de fuga.

Os gafanhotos (Orthoptera, Caelifera), animais ectotérmicos, são 
conhecidos por apresentarem uma grande diversidade de padrões de 
cores, que podem funcionar contra o ataque de predadores. As riquezas 
de espécies e colorações nesse grupo podem ser mais altas em ambientes 
estruturalmente complexos, devido à ampla gama de micro-habitats com 
diferentes padrões de cores e microclimas que podem funcionar como 
refúgios contra predação. Assim, em uma mesma área, gafanhotos com 
colorações distintas podem responder de forma variada aos micro-habitats 
e, consequentemente, podem também responder de diferentes formas à 
investida de um predador (ETEROVICK et al., 1997).

Neste estudo, experimentos simulando o ataque de predadores 
foram usados com o objetivo de testar (i) se, durante a investida de um 
possível predador, gafanhotos selecionam locais com padrões de cores 
semelhantes aos de seus corpos e (ii) se animais com diferentes morfos 
selecionam locais com temperaturas distintas. Nossas hipóteses foram que: 
(i) gafanhotos selecionam micro-habitats que aumentam sua cripticidade 
durante a fuga de predadores visualmente orientados, e que (ii) a seleção 
do micro-habitat térmico depende da coloração do organismo.

Materiais e métodos

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN). O PESCAN ocupa uma área total de 12315 ha e está 
localizado na região sudeste do estado de Goiás, no município de Caldas 
Novas. A vegetação do Parque é, predominantemente, cerrado sensu 
stricto, porém campo rupestre e floresta estacional decídua também são 
muito frequentes.

As coletas e observações foram realizadas em uma área de campo 
rupestre, predominantemente herbáceo-arbustivo, com a presença 
eventual de arvoretas pouco desenvolvidas ocupando trechos de 
afloramentos rochosos (Fig. 1). Os gafanhotos foram coletados no dia 02 
de novembro de 2015 entre 8 e 11 horas. Eles foram individualizados em 
potes plásticos durante a coleta para testes posteriores.

Cada indivíduo capturado foi fotografado, utilizando câmera 
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Canon 1100D, com o padrão de 80 cm de altura entre a câmera e o solo, 
f/4, tempo de exposição 1/1000s e ISO-400. Cada indivíduo foi solto 
em um ponto fixo selecionado por apresentar maior variedade de micro-
habitats disponíveis para escolha. Após o primeiro salto, o ponto de pouso 
foi marcado e fotografado utilizando os padrões descritos acima. Um 
termovisor foi utilizado para medir a temperatura do ponto de pouso, com 
escala de temperatura entre 26 e 36ºC.

Figura 1. Local de coleta. Campo rupestre.

As imagens foram analisadas com o software GIMP (GNU IMAGE 
MANIPULATION PROGRAM) para determinar os valores de coloração 
para vermelho, verde e azul (do inglês Red, Green e Blue – RGB), que 
variam de 0 – 255. Nas fotografias dos indivíduos, a área do corpo do 
gafanhoto foi selecionada utilizando uma ferramenta do software GIMP 
para obter os valores de vermelho, verde e azul, enquanto que, nas 
fotografias dos locais de pouso, a área da imagem do ponto escolhido e de 
um ponto não escolhido selecionado aleatoriamente, distante a 5,5cm do 
ponto de pouso, foram selecionadas para medir os valores de coloração 
(Fig.2).
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Figura 2. Esquema da medição de vermelho, verde e azul nas fotos dos gafanhotos, 
dos locais escolhidos para o pouso (círculo verde) e dos locais não escolhidos (círculo 

vermelho). ΔE 1 representa a diferença entre os valores da coloração (CIE) do gafanhoto 
e de sua área de pouso correspondente. ΔE 2 representa a diferença na mesma escala 

entre a área escolhida pelo gafanhoto e a área não escolhida correspondente.
 

Os dados obtidos com o software GIMP foram convertidos 
de vermelho, verde e azul para L*, a*, b* usando o site colormine.
org. Unidades de L*, a* e b* são utilizadas para medir coloração por 
apresentarem maior semelhança com a percepção do olho humano do 
que o RGB. Elas foram estimadas usando um padrão internacional da 
Commission Internationale d’Eclairage (CIE). L* é um componente de 
iluminação ou claridade que varia de 0-100, enquanto os componentes 
a* e b*, de verde a vermelho e de azul a amarelo, respectivamente, 
são os componentes cromáticos, cada um deles variando de -60 a 60 
(LEÓN et al., 2005). Por fim, as diferenças de coloração (ΔE) entre 
(1) o gafanhoto e a área escolhida e entre (2) o gafanhoto e a área não 
escolhida foram calculadas utilizando a fórmula: ΔE = , onde ΔL*, Δa* 
e Δb* correspondem, respectivamente, às diferenças entre os parâmetros 
descritos acima.

Para testar a cripticidade dos gafanhotos sobre o substrato escolhido 
para o pouso, foi realizado um teste t pareado no SYSTAT 13.  Os valores 
de ΔE foram usados como variável resposta e as diferenças de a coloração 
(entre o corpo do animal e a área escolhida e entre o corpo do animal 
e a área não escolhida) foram usadas como variável preditora. Para 
analisar se a seleção do micro-habitats térmicos depende da coloração 
dos gafanhotos, foi realizada uma regressão linear onde a variável 
preditora foi a temperatura do local de pouso e a variável resposta foram 
os valores RGB. Esses valores foram utilizados por fornecerem uma 
medida confiável para representar as variações na coloração dos morfos 
de gafanhotos.
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Resultados

Foram coletados 34 indivíduos de gafanhotos de diferentes espécies. 
Os valores de ΔE entre os indivíduos e as suas áreas escolhidas para o 
pouso não foram diferentes dos valores de ΔE dos indivíduos e dos pontos 
aleatórios (t1,33= 1,93; P = 0,06, Fig. 3). Foi detectado um valor extremo na 
análise. Após sua remoção, os resultados apresentaram um padrão oposto 
ao esperado, onde os valores de E para a diferença entre o gafanhoto e a 
área escolhida foram maiores do que a diferença entre o gafanhoto e a área 
não escolhida (t 1,32= 2,31; P = 0,027, Fig. 4). Também não foi encontrada 
uma relação entre os espectros em RGB (125,5 ± 6,82;  média ± E.P.) e 
as temperaturas dos microhabitats (32,8ºC ± 0,39; F1,30=0,45; P = 0,69).

Figura 3. Diferenças entre os valores de ΔE entre o gafanhoto e a área escolhida (pouso) 
( = 21,56; E.P = 2,74) e entre o gafanhoto e a área não escolhida (aleatório) ( = 18,57, 

E.P= 3,1).

 

Figura 4. Regressão linear entre a coloração média dos morfos e a temperatura do local 
de pouso correspondente.
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Discussão

Ao contrário do que esperávamos, os resultados sugerem que os 
gafanhotos não selecionam micro-habitats de acordo com a sua coloração 
ou com a temperatura do substrato. Os nossos resultados mostraram que 
o padrão de coloração em gafanhotos não está diretamente relacionado 
à estratégia de fuga de predação e à termorregulação. É possível que a 
composição estrutural do ambiente varie continuamente ao longo do ano 
e impeça que os padrões de coloração dos gafanhotos se assemelhem 
fortemente ao substrato. No cerrado, as queimadas naturais são comuns 
no cerrado e podem aumentar a variação nos tipos de micro-habitats 
disponíveis aos organismos ao longo do ano (FRIZZO et al., 2011).

Diferentes fatores podem influenciar a escolha de micro-
habitat pelos organismos, como a estratégia de fuga do predador e a 
termorregulação, além da oferta de alimento e de locais para nidificação 
ou desova. Desta forma, a predação não é, necessariamente, um fator 
determinante na escolha dos micro-habitats pelos gafanhotos. Além disso, 
os gafanhotos podem adotar outras estratégias de fuga de predadores 
além da coloração críptica, como escolher posições estratégicas ao longo 
do estrato da vegetação. Eles podem assumir a estratégia de se manter 
no estrato baixo da vegetação para escapar de aves ou deslocar-se para 
estratos superiores da vegetação para evitar a predação por pequenos 
mamíferos (PITT, 1999). Esta dinâmica entre estratos vegetais também 
pode ser útil para as estratégias de termorregulação. Os estratos mais 
baixos podem apresentar temperaturas mais amenas, enquanto os estratos 
mais altos e mais expostos à ensolação podem apresentar temperaturas 
mais elevadas (PITT, 1999).

Os padrões de coloração têm sido registrados como características 
fenotípicas importantes durante a fuga de predadores, assim como para as 
estratégias de termorregulação, em diferentes grupos animais (STEVENS 
& MERILAITA, 2009; STUART-FOX & MOUSSALLI, 2009), dentre 
eles, os gafanhotos(ETEROVICK et al., 1997; AHNESJÖ & FORSMAN, 
2006). Entretanto, nossos resultados não suportaram as hipóteses de que os 
gafanhotos apresentam estratégias de escolha de micro-habitat baseadas 
na fuga de predadores e/ou de termorregulação. Isso pode ser um efeito da 
grande variação na composição de área de cerrado devido aos distúrbios 
frequentes do fogo. Além disso, os gafanhotos podem adotar estratégias 
alternativas de fuga de predadores não associadas à coloração do corpo.
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Introdução

Interações mutualísticas são relações interespecíficas onde os 
indivíduos envolvidos são beneficiados. Essas relações, que podem 
ser diretas ou indiretas, são comuns e podem ser observadas nos mais 
diversos tipos de organismos (VANDERMEER, 1980; BRONSTEIN, 
1994; HACKER & GAINES 1997; CALLAWAY & PENNINGS 2000; 
BRUNO ET AL. 2003). Muitas espécies de plantas apresentam interações 
mutualísticas com insetos, e essas interações representam um ponto chave 
para o entendimento de diversos mecanismos evolutivos de defesa contra 
herbivoria em plantas (COLEY & BARONE, 1996; ROSENTHAL & 
KOTANEN, 1994). 

Interações formiga-planta são amplamente estudadas, e 
pesquisadores demonstraram que a visitação de espécies de formigas à 
plantas que apresentam nectários extraflorais (NEF) é benéfica porque 
essas formigas são predadoras e atacam os herbívoros que aparecem nas 
plantas, reduzindo os prejuízos causados pelos mesmos (BENTLEY, 1977; 
DEL-CLARO, 2004; KOPTUR, 2005; RICO-GRAY & OLIVEIRA, 
2007). Outro mecanismo capaz de atrair formigas para determinadas 
espécies de plantas é a presença de herbívoros sugadores produtores 
de honeydew (soluções ricas em carboidratos provenientes da seiva das 
plantas), como membracídeos e afídeos (WAY, 1963, BOUCHER et al., 
1782; VÖLKL et al., 1999). A secreção açucarada excretada por esses 
insetos pode ser utilizada por formigas como fonte de alimento (DEL-
CLARO & OLIVEIRA, 1999; FLATT & WEISSER, 2000). De modo 
similar às interações observadas com os NEFs, as formigas podem 
fornecer proteção à planta atacando outros artrópodes a fim de preservar 
os seus parceiros mirmecófilos; nesse processo a planta é beneficiada, 
em termos de redução de herbivoria, devido ao comportamento agressivo 
das formigas contra herbívoros (DEL-CLARO & OLIVERA, 2000; 
STADLER & DIXON, 2005). 
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A variação na agressividade das formigas como proteção biológica 
contra diversos herbívoros pode gerar possíveis variações no fitness da 
planta. Comumente, a interação entre formigas e membracídeos aumenta o 
fitness da planta pois o aumento na quantidade de formigas que patrulham 
a planta em busca do honeydew, resulta em um decréscimo na presença de 
insetos que danificam a planta (STYRSKY, 2006). 

Porém, alguns insetos apresentam defesas contra as formigas. 
Por exemplo, besouros possuem um corpo bastante esclerotizado, sendo 
imunes ao ataque de formigas. Em outros casos, os herbívoros podem 
ocorrer em partes da planta onde as formigas geralmente não forrageiam. 
Deste modo, tanto fatores físicos e comportamentais dos herbívoros 
podem afetar as taxas de herbivoria em plantas, mesmo que estas sejam 
ocupadas por formigas (ALVES-SILVA et al., 2015).

Membracídeos ocorrem exclusivamente nas inflorescências de 
Byrsonima coccolobifolia(Kunth) (Malpighiaceae). Várias espécies 
de formigas ocorrem nesta planta somente para atender membracídeos 
mirmecófilos, já que NEFs são ausentes em B. coccolobifolia. Neste 
estudo nós avaliamos as taxas de herbivoria foliar de acordo com a 
interação entre formigas e membracídeos mirmecófilos. De acordo com 
nossa hipótese, ramos com formigas e membracídeos teriam menor taxa 
de herbivoria foliar, pois as formigas estenderiam seu comportamento de 
forrageio para as folhas, atacando assim possíveis herbívoros. No entanto, 
também levamos em consideração que os membracídeos poderiam 
monopolizar as formigas nas inflorescências, sendo assim, a planta 
apresentaria alta taxa de herbivoria foliar. Nós também invetigamos se a 
complexidade estrutural da planta afetava a herbivoria e a ocupação por 
formigas e membracídeos.

Materiais e métodos

Área de Estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas 
(PESCAN) 17°46’28.88’’S 48°40’46.07’’ (Fig.1). A área do parque 
é de aproximadamente 123 km2 em formato de elipse, sendo o topo 
constituído de um grande platô, as laterais com encostas que formam 
muralhas naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com fazendas e 
loteamentos urbanos. A vegetação do Parque é predominantemente 
cerrado sensu stricto, sendo que o campo rupestre e a floresta estacional 
decídua também são muito frequentes. (PESCAN, 2015). 



39Curso de Ecologia de Campo 2015

Objeto de Estudo 

Byrsonima coccolobifolia é uma planta arbustiva, comumente 
encontrada em áreas de vegetação aberta no cerrado. Possui início de 
floração nos meses de setembro e outubro e final de floração nos meses 
de novembro e dezembro (BARROS, 1992).

Figura. 1 - Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), em amarelo trilha percorrida.

A espécie possui copa com ramos e râmulos de crescimento 
modular, folhas regularmente espaçadas nos ramos, simples, opostas, 
cruzadas; ovadas a sub-orbiculares, ápice e base robustas, margens inteiras, 
nervação bronquidódrona, primeira e segunda nervuras salientes na face 
inferior, róseas nas folhas jovens, sésseis e curto-pecioladas, estípulas 
axilares presentes. Inflorescências racemos terminais pendentes, flores 
bissexuais com cinco pétalas livres, cada qual com um par de glândulas 
oleíferas, quatro pétalas curvas, coloração rosa (SILVA JUNIOR, 2012).

Coleta de Dados 

Foram selecionados vinte e seis indivíduos de Byrsonima 
coccolobifolia ao longo da borda da estrada principal do parque.As plantas 
selecionadas foram aquelas em que ocorriam a interação mutualística 
entre formigas e membracideos (Fig. 2).
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Figura. 1 - Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), em amarelo trilha percorrida.

A espécie possui copa com ramos e râmulos de crescimento modular, folhas regularmente 

espaçadas nos ramos, simples, opostas, cruzadas; ovadas a sub-orbiculares, ápice e base robustas, 

margens inteiras, nervação bronquidódrona, primeira e segunda nervuras salientes na face inferior, 

róseas nas folhas jovens, sésseis e curto-pecioladas, estípulas axilares presentes. Inflorescências 

racemos terminais pendentes, flores bissexuais com cinco pétalas livres, cada qual com um par de 

glândulas oleíferas, quatro pétalas curvas, coloração rosa (SILVA JUNIOR, 2012).

Coleta de Dados 

Foram selecionados vinte e seis indivíduos de Byrsonima coccolobifolia ao longo da borda da 

estrada principal do parque.As plantas selecionadas foram aquelas em que ocorriam a interação 

mutualística entre formigas e membracideos (Fig. 2).

(Fonte Google Earth, 2015)
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Figura 2– Interação entre Camponotus e membracídeo em Byrsonima coccolobifolia.

Para testar a agressividade das formigas frente a herbívoros 
potenciais, colocamos um cupim no ramo da inflorescência com interação 
entre formigas e membracídeos e observamos se houve ocorrência de 
ataque da espécie presente contra o cupim. 

 Para analisar a complexidade estrutural de cada planta, foram 
medidos o diâmetro do tronco (mm), com o auxílio de um paquímetro 
digital; a altura, o diâmetro de copa máxima e copa mínima, com o 
auxílio de uma trena, além do número de inflorescências da planta e do 
número de inflorescências com interação formiga+membracídeo, através 
de contagem visual.

Após realizadas as medições, foram coletados aleatoriamente 
três ramos de cada planta, um ramo com interação entre formigas e 
membracídeos, um ramo sem interação (com folhas e inflorescência) e um 
ramo sem inflorescência e insetos. Após a coleta, as folhas do conjunto 
de ramos de cada planta foram fotografadas para medição da taxa de 
herbivoria por perda foliar, através da utilização do programa Image J.

Análise de Dados

Analisamos os dados coletados por meio do programa Systat 
13. Uma análise de componentes principais (PCA) utilizando dados de 
altura, diâmetro do tronco, copa máxima, copa mínima e o número de 
inflorescências foi realizada para verificar a complexidade estrutural das 
plantas, e posteriormente uma regressão linear simples utilizando os dados 
gerados pelo PCA para relacionar a complexidade estrutural e a frequência 
de interações entre formigas e membracídeos. Utilizamos um teste de 
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Kruskal-Wallis para comparar a taxa de herbivoria (%) nas plantas com 
as diferentes espécies de formiga encontradas e para comparar em qual 
dos ramos coletados (com interação, sem interação e sem inflorescência) 
a herbivoria foi maior. Posteriormente, realizamos uma regressão linear 
para avaliar se existe relação entre a taxa de herbivoria e inflorescências 
onde a espécie de formiga mais abundante está presente. A transformação 
Arcoseno foi empregada em todas as vezes que utilizamos dados em 
porcentagem (herbivoria), no entanto as figuras mostram dados originais.

Resultados

Foram encontradas seis espécies de formigas nas 26 plantas 
observadas, dentre essas, apenas Cephalotes pusillus não investiu contra 
o cupim colocado na inflorescência, demonstrando menor agressividade 
quando comparada com as outras espécies de formigas estudadas (Tab. 1).

Tabela 1- Espécies de formigas encontradas em Byrsonima coccolobifolia, frequência 
de ocorrênciae registro do comportamento frente a inserção do cupim na inflorescência 

com interação. A = ausência de agressividade, P = presença de agressividade. 
Espécie Frequência Agressividade Remoção

Camponotus blandus 4 P sim
Camponotus crasus 12 P sim
Camponotus leydigi 1 P sim
Cephalotes pusillus 6 A não

Cephalotes sp. 1 P não
Delichoderinae 2 P não

A relação entre maior complexidade estrutural e ramos com 
interações foi negativa (F1,24=17,53; R²=0,42; p>0,001). A relação entre 
a taxa de herbivoria nos ramos com interação e as espécies de formiga 
encontradas, mostra que a herbivoria é menor em ramos com Camponotus 
leydigi e maior quando Cephalotes pusillus está presente, os resultados 
foram marginalmente significativos (H5=11,0429 p=0,0505) (Fig. 3).
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Figura 3 – Relação entre herbivoria foliar e espécies de formigas encontradas.

Ramos sem inflorescência mostraram uma taxa maior de herbivoria 
foliar que em ramos com interação e sem interação (H=14,4317; p=0,0007; 
gl=2) (Fig. 4).

Figura 4 – Relação entre taxa de herbivoria e ramos observados.

Discussão

O comportamento agressivo das formigas contra os cupins, 
corrobora com Bronstein et al. (2006), que indicam que as formigas 
patrulham e defendem as plantas contra potenciais herbívoros. Nossos 
resultados indicam que a possível proteção contra herbivoria fornecida 
pelas formigas varia de acordo com a espécie em questão. 
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O PCA realizado demonstrou que a complexidade estrutural da 
planta está negativamente associada à frequência de inflorescências com 
interação nas plantas. Isso indica que existe um limite no número de 
interações presentes por planta, ou seja, as formigas e homópteros são 
incapazes de ocupar plantas muito grandes e com muitas inflorescências, 
provavelmente por suas próprias limitações biológicas e ecológicas, além 
das características do próprio hábitat onde as plantas estão inseridas e a 
distância de uma planta à outra. Rainus (2000) propõe que um fator limitante 
fundamental à dispersão é a densidade do habitat, ou seja, quanto menor 
a densidade do mesmo, menor é a taxa de ocupação por outras espécies. 
De todo modo, é provável que a ocorrência da relação mutualística 
esteja relacionada intimamente aos homópteros, já que a presença das 
formigas depende diretamente do estabelecimento desses membracídeos.

A associação entre a baixa taxa de perda foliar e a presença de 
Camponotus leydigi sugere que essa espécie de formiga é mais eficiente 
na proteção da planta. De maneira oposta, nas plantas onde foram 
observadas formigas Cephalotes pusillus, a taxa de herbivoria foi muito 
elevada, sugerindo menor importância dessa espécie como um agente de 
proteção biológica. De acordo com Byk & Del-Claro (2010), C. pusillus 
não fornece uma proteção efetiva para as plantas, já que estas formigas 
possuem pequenas mandíbulas e baixa agressividade (SENDOYA et 
al., 2009). Algumas espécies de formigas são mais especializadas na 
interação com as plantas, do que outras, logo fornecem um serviço de 
proteção mais eficiente. No entanto, efeitos positivos das formigas nas 
plantas dependem de outros fatores, como abundância das formigas, 
recrutamento e identidade dos herbívoros, que podem possuir estratégias 
para escapar do ataque das formigas (MODY & LINSENMAIR, 2004).

Os ramos com formigas e membracídeos foram bastante atacados, 
mas mesmo assim a herbivoria nesses ramos ainda foi menor no que 
nos ramos sem inflorescências. De acordo com a literatura, formigas 
que atendem membracídeos fornecem também proteção à planta, pela 
remoção de herbívoros. No entanto, a presença de formigas em plantas 
com insetos produtores de honeydew também pode resultar em efeitos 
negativos ao fitness da planta, por meio da predação de artrópodes 
predadores de herbívoros prejudiciais (WAY, 1963; BEATTIE, 1985; 
BUCKLEY, 1987; DELABIE, 2001). A taxa de herbivoria nos ramos 
sem inflorescência foi maior que em ramos com e sem interação formiga-
homóptero. Possivelmente este resultado se deve ao fato de que as 
formigas que patrulham a planta não visitam esses ramos, pois eles não 
lhes oferecerem nenhuma recompensa. Isso pode levar a uma segregação 
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espacial na planta, onde as formigas patrulham os ramos reprodutivos 
onde os membracídeos ocorrem; desta forma, as formigas e os herbívoros 
ocupam diferentes nichos na planta. Em um trabalho de Del-Claro e 
Oliveira (2000), houve agressividade mais pronunciada de formigas onde 
havia maior agregação de homópteros e um efeito do patrulhamento das 
mesmas sobre a distribuição de vespas parasitóides nas plantas, mantendo-
as longe das ninhadas de membracídeos. Estes resultados corroboram 
com a ideia de maior patrulhamento das formigas em ramos reprodutivos.

Conclusão

Nosso estudo mostra que B. coccolobifolia possui uma considerável 
diversidade de formigas associadas à membracídeos mirmecófilos. Os 
resultados encontrados, no entanto, corroboram apenas parcialmente 
nossa primeira hipótese, de que ramos com formigas e membracídeos 
teriam menor taxa de herbivoria foliar. Ainda, as diferentes espécies de 
formigas apresentaram diferentes comportamentos agressivos contra 
potenciais herbívoros (cupins). Por fim, pode-se concluir a ineficiência de 
proteção das espécies de formigas às plantas, já que os resultados mostram 
que plantas com maior interação de formiga-homópteros apresentaram 
ainda elevadas taxas de herbivoria foliar.
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Introdução

As interações mutualísticas são comumente observadas na natureza 
e envolvem duas espécies chamadas de parceiros mutualísticos, em que há 
uma troca de benefícios mútuos entre as espécies envolvidas (LANDRY, 
2010). As espécies envolvidas em mutualismos recebem benefícios que 
vem acompanhados de um custo, entretanto, estes não são necessariamente 
iguais para ambas (BRONSTEIN, 1994). Diferentes tipos de organismos 
estão envolvidos no mutualismo, logo é encontrada uma ampla gama de 
trocas e serviços com diferentes tipos de mecanismos pelos quais esta 
interação pode ocorrer (LANDRY, 2010). Um dos casos mais comuns na 
natureza, e frequentemente estudados é a relação entre formigas e plantas, 
em que as plantas apresentam estruturas especializadas que oferecem 
abrigo ou alimento às formigas em troca de defesa contra herbívoros e/
ou parasitas (HEIL & DOYLE, 2003). Rosumek et al. (2009), em uma 
meta-análise encontraram que plantas sem formigas tiveram, em média, 
duas vezes mais danos e 50% a mais de herbívoros que plantas sem 
formigas. Entretanto, é visto que este tipo de interação é difusa, ou seja, 
sem especializações extremas, largamente fortuita e facultativa (RICO-
GRAY, 2007).

Formigas podem ocorrer em diversos tipos de habitats 
(HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). Nos trópicos, diversas espécies de 
formigas podem ser encontradas em várias espécies de plantas, tanto à 
procura de outros insetos quanto de recursos oferecidas pelas próprias 
plantas, como nectários extra florais (NEFs), e as formigas são os 
visitantes mais frequentes dessas estruturas (WOLF et al., 2007). Estas 
são glândulas, que geralmente estão associadas à órgãos reprodutivos, 
secretam néctar e estão localizadas na região aérea da planta, porém não 
estão diretamente envolvidas com a polinização (FIALA & MASCHWITZ, 
1991; MORELLATO & OLIVEIRA, 1994). NEFs possuem substâncias 
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compostas de água e compostos orgânicos, como carboidratos, proteínas 
e vitaminas (BAKER et al., 1978). Formigas podem afetar positivamente 
plantas com NEFs ao diminuir danos causados por herbívoros (OLIVEIRA, 
1997). Alguns estudos demonstram que as quantidades de determinadas 
espécies de formigas aumentam juntamente com a oferta de recursos 
oferecidas através dos nectários. Esta relação positiva foi encontrada, 
por exemplo, em Hibiscus pernambucensis e Caryocar brasiliense, onde 
respectivamente houve um aumento da média e abundância de formigas 
com a quantidade de NEFs (COGNI et al., 2003; OLIVEIRA, 1997)

Além da abundância de formigas nas plantas com NEFs, a defesa 
dessas está ligada também com o comportamento agressivo das formigas 
na presença de inimigos naturais da planta (HEIL & DOYLE, 2003; 
OLIVEIRA, 1997). No entanto, o grau de agressividade pode variar entre 
as espécies, já que o comportamento depende da capacidade de luta e da 
qualidade do recurso oferecido pelas plantas (ARCHER, 1988). Dessa 
forma, algumas espécies de formigas podem reagir mais rapidamente e 
mais agressivamente do que outras ao localizar herbívoros presentes na 
planta com NEFs (NESS, 2006).

O objetivo do estudo foi verificar se os atributos de Tocoyena 
formosa podem predizer a abundância de formigas e se espécies de 
formigas diferem na resposta aos herbívoros, aqui quantificado como 
tempo até o registro de uma resposta agressiva. Baseado na hipótese de 
que plantas com maior quantidade de recursos tem maior abundância de 
formigas associadas e de que formigas mais agressivas levam um menor 
tempo para defesa da planta. 

Material e métodos

Área de estudo

 O estudo foi desenvolvido em uma área de platô caracterizada 
pela fitofisionomia Cerrado stricto sensu do Parque Estadual da Serra 
de Caldas Novas (PESCAN), localizado entre os municípios de Caldas 
Novas e Rio Quente, no sudeste do Estado de Goiás.  

Objeto de estudo

Tocoyena formosa (Cham. & Schlechtd.), conhecida popularmente 
como jenipapo-de-cavalo, é uma espécie arbórea da família Rubiacea e 
ocorre nas fitofisionomias Cerrado (stricto sensu) e Campo Rupestre (lato 
sensu), tendo ampla distribuição no território brasileiro (MEDEIROS, 



49Curso de Ecologia de Campo 2015

2011). Sua floração ocorre ao longo do ano, sendo mais intensa entre 
os meses de outubro e novembro (SANTOS & DEL-CLARO, 2011; 
BONAMIGO, 2013). É uma espécie polinizada por mariposas, 
principalmente pela mariposa falcão (Agrius cingulatus), sendo que 
suas flores apresentam corola tubular com até 15 cm de comprimento, 
cor branca ou amarelada, antese noturna e néctar como principal recurso 
oferecido aos polinizadores (SILVA JÚNIOR, 2005).

As formigas fazem parte da ordem Hymenoptera e estão incluídas 
em uma única família, Formicidae. Esta é dividida em 16 subfamílias, 
compostas por 327 gêneros, 13.061 espécies existentes e 2.096 subespécies 
descritas, distribuídas por todas as regiões do planeta, exceto nas regiões 
polares. A sociedade das formigas está entre as mais complexas do reino 
Animalia, comparáveis às sociedades dos cupins, de algumas espécies de 
abelhas e de vespas (BOLTON, 2015 apud FORMIGAS, 2015).

Coleta e análise dos dados

A coleta dos dados foi realizada entre 7h45 e 10h15 do dia 04 de 
novembro de 2015. A fim de verificar a relação entre os atributos da planta e 
a abundância de formigas, foi medida a altura, diâmetro da copa e número 
dos nectários florais de cada indivíduo. Utilizando o programa R (versão 
3.2), os dados foram submetidos ao Modelo Linear Generalizado (GLM), 
com a variável resposta sendo a abundância de formigas. Como houve 
superdispersão dos resíduos, foi utilizada uma distribuição de Poisson 
com correção dos padrões usando o modelo Quasi-GLM (ZUUR et al., 
2009). Após esse procedimento foram criados três modelos, o primeiro 
incluindo todas as variáveis, o segundo excluindo a variável altura e o 
terceiro relacionando somente abundância e quantidade de nectários. A 
escolha dos modelos foi baseado no grau de significância das variáveis. 

Para verificar se espécies de formigas diferem no tempo de defesa, 
foi colocado um cupim do gênero Nasutitermes em uma folha ou nectário 
contendo formiga e observou-se a reação das mesmas. Os cupins foram 
sempre colocados próximos a formigas, numa distância máxima de 5 cm 
destas. O tempo de encontro e resposta agressiva ao cupim pela formiga 
foi cronometrado, sendo o tempo máximo de observação estabelecido em 
dois minutos para cada ensaio. 

Resultados

Foram coletadas informações a respeito dos atributos de 13 
indivíduos de Tocoyena formosa na área de estudo e a abundância de 
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formigas encontrada em cada um deles (Tab. 1).
Um indivíduo de planta dominada por formigas do gênero Azteca 

(indivíduo 12) foi considerado um outlier, assim, este foi retirado da 
análise (ver Discussão). Nenhum dos atributos foi significativo, porém, o 
modelo que incluía apenas nectários e a abundância de formigas foi a que 
mais explicou essa relação (t=2.002; g.l= 10; p=0.0732), sendo que 36% 
da variação na abundância de formigas está relacionada a quantidade de 
nectário (Fig. 1). 

Oito gêneros de formigas foram encontrados nas árvores de T. 
formosa. Destes, cinco foram submetidos ao teste de defesa contra o 
ataque de insetos herbívoros, sendo que o tempo inicial da reação das 
formigas aos cupins variou entre os gêneros encontrados. Camponotus 
foi o gênero mais abundante (n= 84 indivíduos), e encontrado em 
diferentes indivíduos de T. formosa, assim foi mais utilizado nos testes de 
agressividade (n=12 testes). Este gênero apresentou reação em 50% dos 
testes, com tempo médio de reação de 18,7 segundos, apresentando como 
principal reação a predação do cupim (Tab. 2 e Fig. 2).

Tabela 1 – Atributos e abundância de formiga encontradas nos indivíduos de Tocoyena 
formosa, no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN).

Indivíduo Número de 
nectários

Altura (cm) Área copa 
(cm2)

Abundância de formigas 
(indivíduos)

1 46 115 36,1 12

2 58 114 91,1 22

3 7 90 16,5 18

4 24 140 75,4 2

5 13 184 51,0 2

6 5 74 23,6 11

7 12 77 65,9 5

8 22 127 138,2 14

9 14 148 98,9 11

10 22 160 172,7 7

11 1 130 8,6 4

12 1 90 9,4 46

13 43 210 438,8 18
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Figura 1 – Relação entre a abundância de formigas e o número de nectários.

Tabela 2 – Gêneros de formigas submetidos ao teste de defesa contra cupins na planta 
Tocoyena formosa, no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN).

Teste Gênero Tempo (segundos) Reação de defesa
1

Azteca
11 predação

2 3 predação
3

Camponotus

120 ausente
4 120 ausente
5 120 ausente
6 35 spray
7 120 ausente
8 3 predação
9 120 ausente

10 11 spray
11 120 ausente
12 6 predação
13 40 predação
14 17 predação
15 Ectatomma 3 predação
16

Linepithema
120 ausente

17 120 ausente
18

Pseudomyrmex
67 predação

19 5 predação
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Figura 2 – Gêneros de formigas submetidos ao teste de defesa contra cupins na planta 
Tocoyena formosa, no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN).

Discussão

Os nectários extraflorais são encontrados em plantas de zona 
tropical e temperada (GUIMARÃES, 2002), sendo que o cerrado tem 
uma flora rica em espécies com estas estruturas (OLIVEIRA & LEITÃO-
FILHO, 2006) e uma abundante fauna de formigas que forrageia nesta 
vegetação (MARQUES & DEL-CLARO, 2006). É sabido que nectários 
extraflorais têm formigas como os principais visitantes (WOLF  et 
al., 2007). Santos & Del Claro (2001), em um estudo com T. formosa, 
encontraram maior abundância e espécies de formigas em plantas com 
NEFs do que em plantas sem NEFs, apesar do presente estudo não ter 
um resultado significativo, a análise gráfica sugere uma tendência de que 
quanto maior o número de nectários, maior a abundância de formigas 
(Graf. 1). Assim como no estudo de Santos & Del Claro (2001), o gênero 
Camponotus foi o mais frequente, confirmando a dominância deste gênero 
em plantas com nectários extraflorais no Cerrado. A maior frequência 
dessas formigas pode estar relacionada com a presença de recurso em 
T. formosa, o que pode ser atribuído a proteção no desenvolvimento de 
frutos, como encontrado no trabalho de Amorim e Oliveira com uma outra 
espécie de Rubiaceae (2006). No entanto, muitas pesquisas não observam 
evidência de que as formigas beneficiam as plantas (RASHBROOK et al., 
1992) sendo difícil taxar a presença de Camponotus como determinante 
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para proteção de T. formosa. O gênero Azteca, tem forrageio generalista, 
nidificando em vários locais diferentes (OLIVEIRA & SILVA, 2014), 
explicando a presença fortuita, mas abundante do gênero em um indivíduo 
de T. formosa, o que caracterizou Azteca como outlier nas análises.  O fato 
de ter encontrado uma menor abundância de outras espécies de formigas 
pode estar ligado ao mutualismo entre plantas e formigas em NEFs ser 
facultativo, e não uma associação obrigatória (WHALEM & MACKAY, 
1988). Os benefícios para a planta dependem de mais fatores, não só da 
abundância de formigas como também do tipo do habitat, da capacidade 
de herbívoros superarem predações (FREITAS & OLIVEIRA 1996) e grau 
de agressividade de formigas visitantes (RICO-GRAY & THIEN, 1989).

A agressão de diferentes táxons de formigas mutualísticas com 
plantas já foi observada por outros estudos, variando desde o início do 
ataque a herbívoros, tipo de ataque (mordidas e uso de ácido fórmico) e 
recrutamento de indivíduos (HEIL & DOYLE, 2003; NESS, 2006). Por 
exemplo, enquanto alguns gêneros não demonstraram reação na presença 
de Nasutitermes, as espécies do gênero Azteca e Camponotus reagiram 
rapidamente contra este, concordando com trabalhos apresentados sobre 
tal comportamento de agressividade (DEJEAN et al., 2009; FERNANDES 
et al., 2005). Isso demonstra que alguns gêneros de formigas são mais 
eficientes na defesa e proteção dos recursos oferecidos pelas plantas do 
que outros. 

Considerando os resultados encontrados neste estudo, conclui-se 
que os atributos de Tocoyena formosa não podem predizer a abundância 
de formigas e que diferentes gêneros de formigas diferiram no tempo 
e tipo de resposta a presença do cupim. Isso pode ser atribuído ao fato 
dessa espécie de planta ser muito comum no Cerrado, assim como outras 
plantas com NEFs, permitindo que as formigas interajam com um grande 
número de espécies de plantas, sem necessariamente estabelecer um 
mutualismo obrigatório.   
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Introdução

Muitas plantas atraem seus visitantes florais, que buscam por 
fontes de energia como pólen e néctar, explorando seus sistemas 
sensoriais (BRITO et al., 2014). Este processo interativo é dependente das 
capacidades cognitivas individuais de cada organismo, do ecossistema ao 
qual ele pertence, e de muitos padrões florais como forma, odor, estímulos 
táteis, tamanho e cor (KEVAN & MENZEL, 2012; BRITO et al., 2014).

A cor é um dos atributos que pode ser resultado adaptativo da 
interação entre plantas e seus visitantes florais. De forma geral, as flores 
usam uma ampla gama de cores que podem ser discriminadas pelos 
diferentes animais que interagem com estas, dentre eles, polinizadores, 
predadores e pilhadores(BRITO et al., 2014). Portanto, os visitantes 
florais devem responder aos sinais de cor emitidos pelas flores a partir da 
excitação de seus fotorreceptores (CHARLES et al., 2010).

Para seres humanos o espectro visível está situado aproximadamente 
entre 400nm e 700nm, abrangendo as faixas do azul, verde e vermelho. 
Abelhas, assim como os humanos, possuem visão tricromática (três 
fotorreceptores), porém sua faixa visível situa-se aproximadamente entre 
300nm e 600nm, abrangendo os espectros UV, azul e verde (AUTRUM 
& VON ZWEHL, 1964; HERRERA et al., 2008). Para organismos de 
visão tricromática, os valores de excitação dos três fotorreceptores podem 
ser utilizados para calcular um espaço geométrico de cores e com este 
determinar a posição ocupada por um determinado estímulo visual em cor 
(BRITO et al., 2014; MINUSSI & ALVES-DOS-SANTOS, 2007).

Apesar de serem considerados os principais polinizadores, as 
abelhas podem também agir como pilhadores dos recursos florais, agindo 
assim como antagonistas. Desta forma, colorações florais que evitam a 
pilhagem excessiva dos recursos destinados aos polinizadores podem ser 
favorecidas ao longo da evolução (HARGREAVES et al., 2010). 
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O objetivo do trabalho é analisar se existe diferença entre o 
contraste cromático entre o plano de fundo e flores com função feminina e 
flores com função masculina de Tocoyena formosa(Cham. & Schlechtd.) 
K. Schum.. Partimos da hipótese de que, se a mudança de cor floral está 
envolvida em evitar a pilhagem de grãos de pólen por abelhas, as flores 
com função masculina contrastam menos com o plano de fundo que 
flores com função feminina, como possível estratégia de evitar abelhas 
pilhadoras de pólen.

Material e métodos

Área de estudo

A área de estudo encontra-se ao longo de um gradiente altidudinal, 
de (aprox. 1000 m a 700 m), contemplando diversas fitofisionomias 
do Cerrado dentro do Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), 
localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no Sudeste 
Goiano (Fig.1). O parque possui uma área de 123 km2 (PESCAN, 2015). 

Figura 1. Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), em destaque região da coleta. 
Pontilhado em amarelo representa o trajeto realizado para a coleta das flores.
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Organismo de estudo

Tocoyena formosa (Cham. & Schlechtd.) K. Schum. é uma planta 
da família Rubiaceae que apresenta um porte de arbustivo-arbóreo 
ocorrendo em grande abundância no Cerrado (RATTER et al., 2003). Suas 
inflorescências possuem flores protândricas grandes (em que as partes 
masculinas amadurecem antes das partes femininas da flor), tubulosas, 
com flores funcionais feminina (coloração amarelada) em flores de 
funcionais masculina (coloração branca amarelada) com antese noturna 
e pico de floração nos meses de outubro a dezembro (SILBERBAUER-
GOTTSBERGER, 1972; SILBEBAUER GOSTTSBERGER et al., 
1992). Pela marcada mudança na cor das flores nas diferentes fases, a 
espécie foi escolhida como modelo para este estudo.

Coleta e análise dos dados 

Foram coletadas sistematicamente flores em fase feminina (Fig. 2) 
e flores em fase masculina (Fig. 3) de Tocoyena formosa ao longo de 
um gradiente altitudinal. As flores foram conservadas em potes plásticos, 
forrados de papel toalha úmido durante a coleta.

Figura 2. Flor com função feminina Tocoyena formosa (Cham. & Schlechtd.) K. 
Schum. Foto de Vinícius Brito
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Figura 3. Flor com função masculina de Tocoyena formosa (Cham. & Schlechtd.) K. 
Schum. Foto de Vinícius Brito.

As curvas de reflectâncias de cada flor foram coletadas com auxílio 
de um espectofotômetro USB4000 (OceanOptics, Inc.) acoplado com um 
cabo de fibra óptica e fonte com emissão de luz variando entre 189 à 
896 nanômetros. Todos os valores de reflectância foram medidos num 
ângulo de 90º na região adaxial da pétala de todas as flores. Foi realizado 
um teste t para verificar se há diferença na reflectância espectral entre as 
flores nos estágios feminino e masculino em relação a cada banda (UV: 
301-400 nm, azul: 401-500 nm, verde: 501-600 nm, vermelho: 601-700 
nm).

Para o cálculo do locus da cor de cada flor, considerando-se a visão 
subjetiva das abelhas, foi confeccionado um hexágono de cores, utilizado 
um fundo padrão de folhas verdes, um padrão de iluminação, bem como 
a sensibilidade espectral de cada fotorreceptor da abelha modelo (Apis 
mellifera) (CHITTKA, 1992). Posteriormente, o contraste cromático entre 
as flores e o plano de fundo foi medido por meio do cálculo da distância 
entre cada ponto e o ponto central do hexágono. Os softwares usados 
para tais análises foram o Photoreceptor Excitation e Color Hexagon. Foi 
realizado um teste t para verificar se há diferença contraste entre as flores 
com funções femininas e masculinas e o plano de fundo. Estas análises 
foram conduzidas no software R (http://www.r-project.org/) usando o 
pacote “Pavo” (MAIA et al. 2013).
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Resultados

Foi avaliado um total de 37 flores, entre estas 29 com função 
masculina e 18 com função feminina. As flores de funções masculina e 
feminina diferiram entre si quanto à reflectância em cada banda de cor 
(UV (t= -2,28; p=0,02); Azul (t= -6,96; p<0,01); Verde (t= -5,14; p<0,01); 
Vermelho (t= -4,65; p<0,01)) (Fig. 4), indicando que ambos os morfos 
apresentam diferenças em todos os espectros cores refletidas. As curvas 
de reflectância para cada morfo estão representadas na Figura 5.

Os locus das cores de cada flor em fase feminina e masculinas estão 
representados no Hexágono de Cores na Figura 6. O contraste cromático 
entre o plano de fundo e as flores com função feminina foi maior que 
o contraste cromático entre o plano de fundo e as flores com função 
masculina (t=4,1; p<0,01; fem=0,29;masc=0,43) (Fig. 7). 

Figura 4. Gráfico de barras com os valores médios e erro padrão das reflectâncias em cada 
banda de cor (ultravioleta, azul, verde e vermelho). Em preto estão representados os va-
lores para as flores de função feminina, e em hachurado estão os valores para as flores de 
função masculina. Os asteriscos representam as diferenças significativas entre as médias.

Figura 5. Curvas médias de reflectância para os morfos A) feminino e B) masculino. No Eixo 
Y estão representados os valores de reflectância em porcentagem e no Eixo X estão repre-
sentados os comprimentos de onda em nanômetros. As sombras indicam os desvios padrões.
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Figura 6. Hexágono de Cores do Modelo de Espaço de Cor indicando as coordenadas 
da coloração de cada flor de Tocoyena formosa dentro do espectro de cores visíveis para 
as abelhas. Em verde está indicado o ponto central, em branco estão as coordenadas das 

flores masculinas e em amarelo as flores femininas.

Figura 7. Gráfico de boxplot com os valores médios de excitação aos fotorreceptores e 
erro padrão para as flores masculinas e femininas.
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Discussão

Segundo os resultados obtidos, a hipótese de que as flores em fase 
masculina são menos contrastantes em relação ao plano de fundo que 
as flores em fase feminina foram corroboradas. Uma vez que Tocoyena 
formosa é uma flor protândrica, ela necessita da ação de polinizadores 
para obter sucesso na reprodução. Como os principais polinizadores dessa 
espécie são mariposas noturnas, que se orientam principalmente a partir 
de outros sistemas além do visual (SVENSSON et al., 2011), é improvável 
que a diferença entre a cromaticidade das flores funcionalmente femininas 
e masculinas não se deva a fatores específicos da interação entre estes 
dois grupos. Dessa forma, a evolução para um sistema com mudança de 
cor floral em relação à fase reprodutiva deve estar relacionada a outras 
interações, uma vez que esta possivelmente não altera o processo de 
polinização.

Existem sistemas em que as cores das flores possuem outras funções 
além da atração dos polinizadores (IRWIN et al., 2004). Um exemplo são 
flores polinizadas por beija-flor, na qual a cor tem dupla função, tanto de 
evitar a visitação por abelhas quanto de atrair beija-flores (LUNAU et 
al., 2011). Durante a coleta, foram observadas abelhas realizando visitas 
às flores de Tocoyena formosa. Esses animais são conhecidos por serem 
pilhadores e predadores vorazes dos recursos florais, em especial de 
pólen (HARGREAVES et al., 2010), e é possível que essa mudança de 
cor tenha evoluído como forma das cores das flores masculinas sejam 
mais crípticas de modo a evitar a visita de abelhas às flores masculinas, 
que oferecem pólen como recurso, durante o dia.

Este é o primeiro caso que os autores conhecem de um sistema de 
diferenciação de cores ao longo da antese que pode ter evoluído a partir 
de interações com pilhadores e não com polinizadores. A partir disso, 
o presente trabalho fornece, de forma preliminar, novas informações a 
respeito do sistema reprodutivo de Tocoyena formosa.

Para a continuação do estudo e melhor compreensão do efeito da 
mudança da cor da flor masculina sobre as abelhas pilhadoras de pólen 
sugerimos um estudo observacional ao longo do desenvolvimento floral. 
Seriam feitos os resgistros em campo da frequência de visitação das 
abelhas ao longo de todas as fases da floração, o que permitiria observar 
se há diferença na frequência de visitação entre as fases masculina, 
intermediária e feminina. 



64 Curso de Ecologia de Campo 2015

Referências

AUTRUM, H.; VON ZWEHL, V. 1964. Die spektrale Empfindlichkeit 
einzelner Sehzellen des Bienenauges. Zeitschrift für vergleichende 
Physiologie,48(4): 357-384.

BRITO, V.; TELLES, F.; LUNAU, K. 2014. Ecologia cognitiva da 
polinização. In. RECH, A. R. (org.) Biologia da Polinização, Rio de 
Janeiro, ed. 1, p. 417-438.

CHITTKA, L. 1992. The colour hexagon: a chromaticity diagram based 
on photoreceptor excitations as a generalized representation of colour 
opponency. Journal of Comparative Physiology,170: 533–543.

HARGREAVES, A. L.; HARDER, L. D.; JOHNSON, S. D. 2010. Native 
pollen thieves reduce the reproductive success of a hermaphroditic plant, 
Aloe maculata. Ecology,91(6): 1693-1703.

HERRERA, G., ZAGAL, J. C., DIAZ, M., FERNÁNDEZ, M. J., VIELMA, 
A., CURE, M., MARTINEZ, J., BOZINOVIC, F. AND PALACIOS, A. 
G. 2008. Spectral sensitivities of photoreceptors and their role in colour 
discrimination in the green-backed firecrown hummingbird (Sephanoides 
sephaniodes). Journal of Comparative Physiology,194(9): 785-794.

IRWIN, R.E.; ADLER, L.S.; BRODY, A.K. 2004. The dual role of flower 
traits: pollinator attraction and plant defense.Ecology,85(6): 1503-1511.

KEVAN, P. G.; MENZEL, R. 2012. The plight of pollination 
and the interface of neurobiology, ecology and food security.The 
Environmentalist,32(3): 300-310.

LUNAU, K.; PAPIOREK1, S.; ELTZ, T.; SAZIMA M. 2011. Avoidance 
of achromatic colours by bees provides a private niche for hummingbirds.
The Journal of experimental biology,214(9): 1607-1612.

MINUSSI, L. C.; ALVES DOS SANTOS, I. 2007. Abelhas nativas 
versus Apis mellifera Linnaeus, espécie exótica (Hymenoptera, Apidae). 
Bioscience Journal, 23: 58-62.

RATTER, J. A.; BRIDGEWATER, S.; RIBEIRO, J. F. 2003. Analysis 
of the floristic composition of the Brazilian cerrado vegetation III: 
comparison of the woody vegetation of 376 areas.Edinburgh Journal of 
Botany,60(1): 57-109.

SANTOS, C. F.; ABSY, M. L. 2010. Polinizadores de Bertholletia excelsa 
(Lecythidales: Lecythidaceae): interações com abelhas sem ferrão 



65Curso de Ecologia de Campo 2015

(Apidae: Meliponini) e nicho trófico.Neotropical Entomology,39(6): 
854-861.

SILBERBAUER-GOTTSBERGER, I. 1972. Anthese und Bestäubung 
der Rubiaceen Tocoyena brasiliensis und T. formosa aus dem Cerrado 
Brasiliens. Österreichische botanische Zeitschrift,120(1-2) 1-13.

SILBERBAUER-GOTTSBERGER, I.; G. GOTTSBERGER & F. 
EHRENDORFER. 1992. Hybrid speciation and radiation in the 
neotropical woody genus Tocoyena (Rubiaceae). Plant Systematics and 
Evolution,181: 143-169.

SVENSSON, G. P., PELLMYR, O. AND RAGUSO, R. A., 2011. 
Pollinator attraction to volatiles from virgin and pollinated host flowers 
in a yucca/moth obligate mutualism. Oikos,120: 1577–1583.



66 Curso de Ecologia de Campo 2015



67Curso de Ecologia de Campo 2015

ANÁLISE DOS MORFOS FLORAIS DA ESPÉCIE DISTÍLICA 
PALICURIA RÍGIDA (RUBIACEAE)

Liégy Resende dos Santos
 Regiane da Silva Rodrigues

Renan Fernandes Moura
Victor Aguiar de Souza Penha

Orientador: Ana Paula Souza Caetano

Introdução

A polinização e a dispersão de sementes por grupos animais são 
processos importantes para o sucesso reprodutivo de grande parte das 
angiospermas (STEBBINS, 1970; BAWA, 1990). A polinização biótica 
é considerada a forma ancestral de polinização nesse grupo, (HU et al., 
2008), e a rápida diversificação das plantas com flores, que ocorreu de 90 
- 130 milhões de anos atrás, tem sido atribuída, em parte, aos mutualismos 
de polinização, sugerindo uma evolução de estreita dependência 
entre plantas e seus polinizadores (CREPET, 2008). A maioria dessas 
interações são realizadas por insetos, tais como abelhas, mariposas, 
borboletas, besouros etc., entretanto muitas espécies de morcegos e aves 
são importantes polinizadores (LANDRY, 2010; MARUYAMA et al., 
2013). Essa relação planta-polinizador muitas vezes reflete em diferentes 
síndromes de polinização, que podem ser facilmente reconhecidas nas 
flores por seu conjunto de características florais (MARUYAMA, 2011). 

Independente do tipo de polinizador, as flores podem exibir 
mecanismos estruturais, temporais e/ou fisiológicos que promovem a 
polinização cruzada, garantindo o fluxo gênico e o aumento da variabilidade 
genética (OLIVEIRA & MARUYAMA, 2015). A heterostilia é um tipo 
complexo de mecanismo estrutural que envolve a separação das funções 
sexuais em morfos florais com estruturas sexuais de tamanhos e posições 
diferentes (BARRET, 2010; OLIVEIRA & MARUYAMA, 2014). 
Geralmente este polimorfismo floral está relacionado a um sistema de 
autoincompatibilidade e incompatibilidade intramorfos, e os cruzamentos 
intermorfos, que levam a formação de frutos, são conhecidos como 
cruzamentos legítimos (BARRET & RICHARD, 1990). A forma mais 
comum de heterostilia é a distilia, caracterizada pela ocorrência de dois 
morfos claramente distintos: o brevistilo, com estiletes curtos e estames 
longos, e o longistilo, com estiletes longos e estames curtos (OLIVEIRA 
& MARUYAMA, 2014).
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As populações de espécies distílicas tendem a apresentar 
indivíduos longistilos e brevistilos em uma razão 1:1 (GANDERS, 1979; 
LLOYD & WEBB, 1992). Entretanto, tamanhos populacionais pequenos, 
fragmentação de hábitat e perturbações ambientais generalizadas podem 
gerar anomalias na distribuição dos morfos nas populações (MACHADO, 
2007). A ausência de um dos morfos pode quebrar os mecanismos de 
incompatibilidade (BRYS et al., 2007) e gerar casos de homostilia ou 
monoestilia, como observado em diferentes espécies de ambientes 
florestais fragmentados (COELHO & BARBOSA 2003). Em espécies 
distílicas, além da proporção equitativa entre os morfos, a sincronia dos 
eventos fenológicos entre os mesmos é importante para garantir o sucesso 
reprodutivo da espécie, já que a movimentação de grãos de pólen entre 
os indivíduos é necessária, uma vez que a autopolinização é bastante 
improvável (OTÁROLA & ROCCA, 2015).

O objetivo desse trabalho foi analisar a proporção dos morfos 
florais em uma população da espécie distílica Palicourea rigida Kunth. 
Buscou-se também verificar se houve diferença na quantidade de flores 
em antese e na proporção de grãos de pólens viáveis entre os morfos. 
Acreditamos que a população estudada é isoplética e que não haverá 
variação na proporção de flores e grãos de pólen entre os indivíduos 
brevistilos e longistilos.

Materiais e métodos

Área de Estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas 
(PESCAN) 17°46’28.88’’S 48°40’46.07’’ (Fig.1).  A área do parque é de 
aproximadamente 123 km2 em formato de elipse, sendo o topo constituído 
de um grande platô, as laterais com encostas que formam muralhas 
naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com fazendas e loteamentos 
urbanos. A vegetação do Parque é predominantemente cerrado sensu 
stricto, sendo que o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta 
estacional decídua também são muito frequentes (PESCAN, 2015). O 
trabalho foi realizado na área de cerrado no platô do parque a altitude de 
aproximadamente 990m, onde há predominância de latossolo vermelho 
amarelo.
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Coleta dos Dados

Foram selecionados 23 indivíduos de P. rigida ao longo da borda 
da trilha do parque. Em cada planta verificamos o morfo floral e medimos 
a quantidade de inflorescências e flores abertas.

Para testar a viabilidade do pólen foram coletadas duas flores em 
pré antese a partir de cinco indivíduos de cada morfo. Os 100 primeiros 
grãos de pólen de cada flor foram analisados (n = 10 indivíduos, total de 
2000 grãs de pólen). Os grãos foram retirados das anteras em uma lâmina, 
corados com carmim acético e observados em microscópio de luz. Foram 
considerados viáveis os grãos de pólen corados e inviáveis os grãos não 
corados ou com formato anormal (AMORIM et al., 2011). 

Análise dos Dados

Para analisar os dados coletados, utilizamos o programa Systat 
13. Fizemos uma regressão linear para relacionar a quantidade de flores 
e inflorescências. Realizamos um teste T para comparar a proporção de 
flores e inflorescências e a quantidade de grãos de pólen viáveis entre os 
dois morfos estudados.

Figura 1 – Localização do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas.

Resultados

Foram encontrados 12 indivíduos brevistilos e 11 indivíduos 
longistilos (Tab. 1) de P. rígida na área analisada.
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Tabela 1 – Número de inflorescências, de flores e de morfos longistilos e brevistilos de Palicourea rigida,

em uma área do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (PESCAN).

Planta Morfo Inflorescências Flores
1 Longistilo 6 52
2 Longistilo 5 7
3 Longistilo 15 26
4 Longistilo 30 62
5 Longistilo 8 4
6 Longistilo 10 14
7 Longistilo 10 1
8 Longistilo 1 10
9 Longistilo 19 21
10 Longistilo 4 19
11 Longistilo 40 111
1 Brevistilo 10 12

(Fonte Google Earth, 2015)
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Tabela 1 – Número de inflorescências, de flores e de morfos longistilos e brevistilos de 
Palicourea rigida, em uma área do Parque Estadual Serra de Caldas Novas (PESCAN).

Planta Morfo Inflorescências Flores
1 Longistilo 6 52
2 Longistilo 5 7
3 Longistilo 15 26
4 Longistilo 30 62
5 Longistilo 8 4
6 Longistilo 10 14
7 Longistilo 10 1
8 Longistilo 1 10
9 Longistilo 19 21
10 Longistilo 4 19
11 Longistilo 40 111
1 Brevistilo 10 12
2 Brevistilo 18 55
3 Brevistilo 16 14
4 Brevistilo 6 13
5 Brevistilo 2 6
6 Brevistilo 8 17
7 Brevistilo 5 41
8 Brevistilo 24 85
9 Brevistilo 2 7

10 Brevistilo 2 24
11 Brevistilo 1 3
12 Brevistilo 4 3

Não existe diferença entre a disponibilidade de flores abertas entre 
os morfos, o número total de flores é estatisticamente igual (U12,11=58; p= 
0,62) (Fig. 1).
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Figura 1 – Comparação da quantidade de flores abertas entre os morfos.
 
Não houve diferença significativa na quantidade de grãos de pólens 

viáveis entre os morfos (Fig. 2) (U12,11=58; p= 0,62). 

Figura 2 - Porcentagem de grãos de pólens viáveis entre os morfos.

Discussão

O resultado para proporção dos indivíduos, mostrou que há uma 
paridade entre os morfos brevistilo e longistilo dentro da população, o 
que revela uma tendência de isopletia (proporcionalidade de morfos). Tal 
proporção foi semelhante à encontrada por Ornelas et al. (2004), ao estudar 
P. rigida no México. Um alto número de cruzamentos legítimos mantém 
a proporção pareada na população (BARRET et al., 2000), determinando 
o sucesso reprodutivo para ambos os morfos (MACHADO, 2007). O 
sucesso viabilizado pela estratégia reprodutiva dessa espécie, evita a 
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autopolinização e torna as populações naturais de P. rigida abundantes no 
Cerrado (MACHADO, 2007). 

A igualdade de flores brevistilas e longistilas disponibilizadas em 
um mesmo período de tempo pode predizer uma maior chance de ambos 
morfos serem polinizados (KILL & DRUMOND, 2000). Essa relação, 
entre outros parâmetros, vai afetar o sucesso reprodutivo entre os morfos. 

Os fatores que determinam a viabilidade do pólen variam por 
diversos fatores, tais como polinização, umidade, temperatura e período 
de exposição (NEPI & PACINI, 1993). De acordo com Ottaviano & 
Mulcahy (1989), cada espécie vegetal produz grãos de pólen com 
diferentes características e adaptações específicas aos seus respectivos 
ambientes e polinizadores. O fato de não ter havido diferença na 
quantidade de grãos de pólens viáveis entre os morfos analisados, 
pode estar relacionado as especificidades da espécie estudada, já que, 
os indivíduos amostrados compartilham o mesmo habitat, recursos e 
polinizadores. A alta viabilidade polínica encontrada em ambos os morfos 
também deve contribuir para o sucesso reprodutivo dos dois morfos na 
população analisada. Um dimorfismo na proporção de grãos de pólen 
viáveis formado nos morfos poderia reduzir ou evitar cruzamentos 
legítimos em um dos morfos (VUILLEUMIER, 1967; GANDER, 1979; 
BARRET, 1992), o que reduziria a quantidade de frutos formados no 
mesmo. A alta produção de frutos em plantas brevistilas e longistilas 
em Palicourea rigida, observado por Machado (2010) indica o sucesso 
reprodutivo destes morfos nesta mesma população.

Os dados coletados indicam que a população de P. rigida no Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas mantem-se estável, já que não houve 
diferença na proporção de plantas brevistilas e longistilas, mostrando 
que a área analisada deve estar relativamente preservada. A quantidade 
equitativa observada de flores abertas e de grãos de pólens viáveis 
disponíveis entre plantas brevistilas e longistilas contribui, entre outros 
fatores, ao igual sucesso reprodutivo de ambos os morfos, que por sua vez 
está relacionado à igual proporção de morfos na população.
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Introdução

Os macroinvertebrados bentônicos apresentam grande relevância 
nos ecossistemas de água doce, ocorrem em ampla distribuição geográfica 
e em sistemas aquáticos com as mais diversas condições. Devido à sua 
contribuição na ciclagem de nutrientes, favorecem a redução de partículas 
orgânicas no ambiente e a ação de decompositores como bactérias e fungos 
(CALISSTO & ESTEVES, 1995; WARD et al., 1995). Além disso, estes 
organismos são muito importantes no fluxo energético, constituindo uma 
das maiores fontes de alimentação para alguns grupos de invertebrados, 
peixes e aves insetívoras (WARD et al., 1995; MUÑOZ & OJEDA, 1997; 
WONG et al., 1998; BATZER, 1998).

Em relação à composição da comunidade de macroinvertebrados 
em um determinado ambiente, o fluxo de água apresenta-se como um 
fator fundamental, influenciando na variação da mesma de acordo com 
a disponibilidade de alimento e de microhabitats. Segundo Marritt & 
Cummins (1984), ambientes lóticos apresentam uma diversidade maior de 
organismos em comparação a ambientes lênticos, provavelmente, devido 
à uma maior conexão entre os microhabitats aquáticos, condições físico-
químicas, a disponibilidade de alimentos, características hidrológicas e 
estruturais (MERRITT; CUMMINS, 1984; RESH & ROSENBERG, 1984).

Entre as características estruturais, está o substrato, onde os 
macroinvertebrados ocorrem nos mais variados tipos (MORETTI & 
CALLISTO, 2005), os quais lhes proporcionam abrigos, para a proteção 
contra predadores, fluxos intensos de correntes ou alterações ambientais, 
microhabitats para seu estabelecimento e, por fim, alimentação (HYNES, 
1970; RESH & ROSENBERG, 1984; ALLAN, 1995, NEMETH, 1998). 
Neste sentido, o substrato está intimamente relacionado à composição 
da comunidade de macroinvertebrados, determinando a ocorrência e a 
abundância dos mesmos (ALLAN, 1995; VERDONSCHOT, 2001).
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Os substratos ocupados pelos macroinvertebrados podem ser 
de dois tipos: orgânicos e inorgânicos. O substrato orgânico pode 
ser de origem autóctone, composto por filamentos de algas, musgos 
ou insetos aquáticos, ou de origem alóctone, constituídos por folhas, 
capim e galhos (RESH & ROSENBERG, 1984). Quando as partículas 
orgânicas são menores que 1,0 mm, estas geralmente são utilizadas 
como alimento, sendo poucas as exceções de seu uso para a fixação de 
pequenos invertebrados e microorganismos (ALLAN, 1995; AFONSO 
& HENRY, 2002). O material orgânico proveniente da vegetação 
ripária e marginal funciona como substrato submerso para fixação 
dos organismos, proporcionando, principalmente, abrigo e alimento 
(UIEDA & GAJARDO, 1996). Já o substrato inorgânico é, comumente, 
composto por materiais sedimentares ou granito, variando em tamanho 
(RESH & ROSENBERG, 1984). Substratos compostos por areia e 
silte são muito instáveis, estando as partículas sujeitas ao carreamento 
rio abaixo (ALLAN, 1995), desta forma, apresentam poucas espécies 
com poucos espécimes (HYNES, 1970). Em contrapartida, substratos 
compostos por partículas maiores, como cascalho, seixos e blocos de 
rochas, são mais estáveis, permanecendo fixos mesmo quando expostos 
à ação elevada de correnteza, constituindo assim um substrato mais 
complexo com uma fauna de invertebrados mais diversa (ALLAN, 1995).

Portanto, os substratos inorgânicos compostos por areia apresentam 
uma comunidade de macroinvertebrados menos diversa, abrigando poucas 
espécies (KIKUCHI & UIEDA, 2005), quando comparados aos substratos 
compostos por partículas maiores (ALLAN, 1995). Considerando ainda 
os cursos d’água com substrato composto por blocos de rochas, pode 
ocorrer o acúmulo de fragmentos de plantas, como galhos e folhas, no 
fundo dos mesmos, proporcionando um aumento na complexidade de 
tal substrato, resultando em uma diversidade e abundância ainda maior 
de macroinvertebrados (ALLAN, 1995; KIKUCHI & UIEDA, 2005). 
Neste sentido, a diversidade e abundância de macroinvertebrados 
aumentam com a estabilidade do substrato e a presença de detritos 
orgânicos (ALLAN, 1995). Entretanto, não se pode afirmar que o tipo 
de substrato é o fator único e relevante na composição da comunidade 
de macroinvertebrados, pois não exercem influência isolada sobre esses 
organismos, os quais também são influenciados por diversas outras 
variáveis ambientais e interações intra e interespecíficas (ALLAN, 1995; 
RESH & ROSENBERG, 1984).

Considerando que a composição da fauna de macroinvertebrados 
varia de acordo com as características do ambiente, nosso objetivo 
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foi avaliar variações na abundância e a riqueza de tais organismos em 
diferentes locais ao longo de um córrego lótico, partindo da hipótese de 
que o substrato rochoso com o fluxo lótico suporta um maior número de 
indivíduos e de ordens. 

Material e métodos

Área de estudo

A área de estudo localiza-se no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio 
Quente, no Sudeste Goiano. Sendo esta o Córrego do Paredão, que de 
maneira geral é margeado por mata ciliar e paredões rochosos. O córrego 
também é composto pela Cachoeira do Paredão, um dos principais 
atrativos turísticos do parque.

Ao longo do córrego, foram estabelecidos três pontos de coleta 
(Fig. 1), os quais foram categorizados quanto ao fluxo de água e tipo 
de substrato. Sendo o ponto I situado em um local próximo à cachoeira, 
composto por um trecho de remanso; o ponto II intermediário, sendo 
composto por um trecho corrente; e o ponto III localizado mais distante 
à cachoeira do Paredão e também correspondente a um trecho corrente.

Figura 1. Desenho esquemático indicando a localização dos pontos de coleta (PI, PII, 
PIII) ao longo do Córrego do Paredão, no Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN).
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Coleta e análise dos dados

Os dados foram coletados período da manhã do dia 06 de novembro 
de 2015. Em cada um dos pontos foi realizado parte do Protocolo de 
Avaliação Rápida da Diversidade de Habitats (PARDH) proposto 
por Callisto et al. (2002), a fim de caracterizar a área. Os parâmetros 
físico-químicos da água, como a temperatura, pH, oxigênio dissolvido, 
condutividade elétrica e turbidez, foram mensurados utilizando-se um 
medidor multiparâmetros. A largura, comprimento e profundidade de 
cada trecho foram medidos com auxílio de uma trena.

Em cada ponto, foram coletadas duas amostras usando um coletor 
do tipo “kick-net”. Posteriormente, as amostras foram lavadas e triadas, 
e os macroinvertebrados identificados até o nível taxonômico Ordem, 
utilizando bibliografia adequada (AZEVEDO; HAMADA, 2008; 
CALOR, 2007; MARIANO; FROEHLICH, 2007; LECCI; FROEHLICH, 
2007; PINHO, 2008; SOUZA; COSTA; OLDRINI, 2007).

Os índices ecológicos de riqueza, diversidade (Shannon-Weaver 
– H’) e equitabilidade (Pielou – J’) foram obtidos através de cálculos 
realizados no Excel, versão 2007. O índice de dominância (Berger-Parker 
–D) foi obtido através do programa BioDiversity Pro, versão 2.

Os dados foram planilhados e aquelas variáveis não correlacionadas 
segundo o teste de Correlação de Pearson, foram retiradas. Após esse 
procedimento, usando-se o Modelo Generalizado Linear Misto (GLMM) 
com uma distribuição de Poisson,cinco modelos foram criados, a fim 
de determinar a variável preditora (largura, taxa de oxigênio dissolvido, 
tipo de substrato, fluxo de água e turbidez) que melhor explica a variável 
resposta (abundância  de indivíduos ou riqueza de ordens).

Resultados

De acordo com os dados coletados pelo PARDH, verificou-se 
que o Córrego do Paredão possui vegetação natural nas margens do 
corpo d’água, não apresenta erosão e alterações antrópicas perceptíveis, 
cobertura vegetal parcial no leite e ausência de odor, oleosidade. O ponto 
I correspondeu a um trecho de remanso, composto por rocha, tendo maior 
comprimento e menor quantidade de oxigênio; o ponto de coleta II foi 
composto pelo trecho de corrente, de menor área e profundidade, com 
substrato rochoso e maior turbidez; já o trecho de corrente do ponto III era 
composto por substrato com cascalho e seixo, apresentando área mediana 
e maior profundidade (Tab.1). A presença de folhiço foi observado em 
todos os pontos.
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Tabela 1. Características dos três pontos de coleta ao longo do córrego do Paredão,

no Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN).

Características
Pontos

I II III

Fluxo de água remanso corrente corrente

Substrato rocha rocha cascalho e seixo

Largura (m) 2.00 2.10 4.30

Comprimento (m) 13.50 2.33 5.24

Profundidade (cm) 31 22 51

Temperatura (ºC) 27.07 22.25 22.04

pH 5.30 6.41 5.78

Oxigênio dissolvido (mg/L DO) 6.61 9.50 10.51

Condutividade da água (mS/cm) 0.005 0.004 0.004

Turbidez (NTU) 2.7 20.7 3.0
A riqueza de ordens observada nos três pontos de coleta foi nove, 

sendo cinco no ponto I, sete no ponto II e seis no ponto III (Tab. 2). A 
abundância total encontrada foi 309 indivíduos, sendo o ponto II o mais 
abundante (n=169 indivíduos), seguido do ponto I (n=126) e do ponto III 
(n=14). Diptera foi a ordem mais abundante, estando presente em todas 
as amostras coletadas (Fig. 2).

Tabela 2. Número de indivíduos encontrados em cada Ordem de macroinvertebrados 
coletados nos três pontos de coleta ao longo do córrego do Paredão, no Parque Estadual 

de Caldas Novas (PESCAN).

Ordem Ponto I Ponto II Ponto III Total

Coleoptera 0 0 1 1

Diptera 117 128 5 250

Ephemeroptera 1 14 1 16

Hemiptera 0 2 0 2

Megaloptera 0 1 0 1

Odonata 2 13 2 17

Oligochaeta 0 0 4 4

Plechoptera 1 1 1 3

Trichoptera 5 10 0 15

Total 126 169 14 309
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Figura 2. Abundância de indivíduos encontrados em cada Ordem nas poças estudadas.

Através dos valores de riqueza foi possível observar que o ponto II 
apresentou maior valor, seguido do ponto III e I. Porém, em relação aos 
índices de diversidade e equitabilidade, o ponto III apresentou os maiores 
valores, enquanto o maior índice de dominância foi observado no ponto 
I (Fig. 3).

Figura 3. Valores dos índices ecológicos encontrados nos três pontos estudados. Colu-
nas representam os valores de dominância (D), acima destas estão os valores de riqueza 
de ordens. Linha em preto representa os valores de índice de diversidade (H’) e a linha 

em cinza os valores do índice de equitabilidade (J’).

A análise estatística GLMM realizada para a abundância de 
indivíduos revelou que o modelo que incluía apenas o substrato foi a 
que melhor explicou essa relação (g.l= 3; p=<2.2e-16). Ou seja, que o 
substrato rochoso foi mais relacionado à maior abundância de indivíduos. 
A análise realizada para riqueza não foi explicada pelos modelos testados. 
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Discussão

De acordo com os dados coletados pelo PARDH, verificou-se 
que o Córrego do Paredão possui vegetação natural nas margens do 
corpo d’água, não apresenta erosão e alterações antrópicas perceptíveis, 
cobertura vegetal parcial no leite e ausência de odor, oleosidade. Em 
relação às características físico-químcas da água, principalmente referente 
a temperatura e oxigênio dissolvido, pontos amostrados apresentaram 
diferenças entre si. No ponto I, remanso, a temperatura foi maior em 
comparação às correntes devido ao baixo fluxo de água. Mesmo com a 
presença da vegetação presente no entorno do ponto I, ela não parece 
ter grande influência na manutenção da temperatura da água quando 
comparado aos demais pontos se considerar as características do fluxo 
de água (correntes).  Os pontos II e III apresentaram maior quantidade de 
oxigênio dissolvido refletindo a característica dos pontos; fluxo corrente 
de água e temperaturas mais baixas em relação ao ponto I. Águas de 
baixas temperaturas permitem maior solubilidade de oxigênio (NUNES 
& FERREIRA; NASCIMENTO, 2013).

O ponto II, apesar de ter apresentado o menor tamanho, caracterizou-
se pela maior riqueza de ordens e abundância de indivíduos, semelhante 
ao que foi encontrado no estudo de Dutra (2004), que testou a hipótese 
de que poças maiores teriam maior diversidade, mas encontrou que a 
comunidade de macroinvertebrados bentônicos é mais influenciada pelos 
tipos de substrato presentes e menos pelo tamanho da poça. Esse mesmo 
ponto, assim como o ponto I, apresenta substrato composto por blocos de 
rocha, o qual tem sido considerado mais estável e, geralmente, associado 
à maior diversidade e abundância desses macroinvertebrados (ALLAN, 
1995). Neste ponto foi observado a menor quantidade de folhiço, o que 
sugere que a presença, mas não a quantidade influencie na riqueza e 
abundância de macroinvertebrados.

Os maiores valores de diversidade foram encontrados nos pontos 
de corrente (II e III) onde a temperatura e a quantidade de oxigênio 
dissolvido foram maiores proporcionando condições mais favoráveis para 
abrigar diferentes organismos. Em relação às ordens amostradas, a Ordem 
Diptera apresentou maior abundância nos pontos com substrato rochoso 
(I e II), assim como encontrado em diversos estudos com substratos 
variados (CALLISTO, 2001; FERNANDES, 2003; MOREYRA, 2004; 
SILVA, 2012), o que pode estar relacionado ao comportamento generalista 
do grupo e, consequentemente, sua ocorrência em habitats variados em 
relação às características ambientais, como por exemplo, a qualidade 



82 Curso de Ecologia de Campo 2015

da água, sendo observados tanto em águas limpas como contaminadas 
(CALLISTO, 2001; PINDER, 1986).

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se de que diferentes 
combinações de fatores ecossistêmicos influenciam nas características 
dos ambientes aquáticos. E de acordo com o objetivo principal do estudo, 
os resultados nos indicaram que a abundância de macroinvertebrados 
obtidos variou somente em relação aos substratos dos diferentes pontos 
amostrados ao longo do Córrego do Paredão, no Parque Estadual da Serra 
de Caldas Novas (PESCAN). 
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Introdução

As perturbações florestais, como por exemplo, a abertura de clareiras 
naturais pela queda de uma ou mais árvores, podem afetar as condições 
físicas dos micro-habitats (por exemplo, temperatura, umidade). Em áreas 
com perturbações como esta, a produção de serapilheira pode ser afetada 
principalmente pela simplificação da estrutura da vegetação, diminuindo 
assim o acúmulo desta no substrato (DOMINGOS et al.,1990). Esta por 
sua vez é a principal fonte de devolução de nutrientes ao solo que são 
utilizados pelos vegetais no aumento de sua biomassa, influenciando, 
assim, a produtividade primária (NIEMELA et al., 1993). 

Os recursos alimentares disponíveis na serapilheira e a estrutura 
do micro-habitat gerado possibilitam a colonização de várias espécies da 
fauna de solo (CORREIA & ANDRADE, 1999). A riqueza e a biomassa 
da fauna edáfica constituem uma parte importante na regulação da 
taxa de decomposição por meio de suas interações tróficas (HOOPER 
et al., 2000) e ingestão de substratos de tamanhos e origens diferentes 
da serapilheira (CUMMINGS & KLUG, 1979). Estudos sugerem que 
a fauna de artrópodes responde diferentemente a estas perturbações 
na floresta, causando mudanças na abundância relativa dentro das 
assembleias (NIEMELA et al., 1993). Após a abertura da clareira, o 
número de espécies associadas à áreas abertas pode aumentar, e enquanto 
o número de espécies generalistas pode persistir, o de espécies florestais 
especialistas pode diminuir ou desaparecer (NIEMELA, 1997; NIEMELA 
et al., 1993). A riqueza de artrópodes se serapilheira também pode variar, 
e alguns também podem ter sua abundância aumentada decorrente do 
aumento da produção primária (BLAKE & HOPPES, 1986). 

Artrópodes de solo atuam na ciclagem de nutrientes por fragmentação 
e ingestão de material presente na liteira e também interagem com outros 
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microrganismos, os quais decompõem e mineralizam os detritos do solo 
(HOFER et al., 2001). Além disso, estes detritívoros servem de alimento 
para outras espécies, atuando assim, em diferentes níveis tróficos e, 
consequentemente, mantém uma teia alimentar relativamente complexa 
entre a fauna do solo (RUPPERT et al., 2005). Por sua vez, a fauna de 
serapilheira é afetada por fatores como qualidade da matéria orgânica, 
pH, temperatura, umidade, textura do substrato e cobertura vegetal e 
são diretamente afetados quando há alguma perturbação. Estes fatores 
promovem alterações na abundância de organismos e da diversidade de 
espécies, podendo alterar a estrutura e as propriedades físicas, químicas e 
biológicas do solo (SOCARRÁS, 1998).

Muitos estudos têm mostrado o efeito de clareiras na fauna 
terrestre em florestas tropicais úmidas (JARDIM et al., 2007), porém no 
Cerrado estes estudos ainda são escassos, e a maior parte dos estudos 
envolve o efeito de clareiras na vegetação (DIAS et al., 2008). Nesse 
sentido, o objetivo do estudo foi verificar o efeito de clareiras na fauna de 
invertebrados em área de cerrado denso no Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas (GO). Para isso foram comparadas a riqueza, a abundância 
e a composição da fauna de invertebrados associada à serapilheira entre 
ambientes de dossel aberto e fechado. Esperamos que em ambientes de 
dossel aberto, comparado com ambientes de dossel fechado, haja menor 
quantidade de serapilheira, maior incidência de luz solar do que no dossel 
fechado e menor produção de serapilheira alterando o microclima local 
como, por exemplo, temperatura e umidade. Consequentemente, espera-
se que os ambientes de dossel aberto apresentem riqueza e abundância 
de invertebrados menor que ambientes de dossel fechado, e que haja 
mudanças na composição de invertebrados entre os ambientes. 

Materiais e métodos

Local de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas, localizado em Caldas Novas (GO) (17°46’28.88” S, 48°40’46.07” 
W). A área do Parque é de aproximadamente 123 km2, sendo o topo 
constituído de um grande platô, as laterais com encostas que formam 
muralhas naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com fazendas e 
loteamentos urbanos. A vegetação predominante do Parque é de cerrado 
sensu stricto, sendo que o campo rupestre e a floresta estacional decídua 
também são frequentes (PESCAN, 2015). As coletas dos dados foram 
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realizadas em uma área de cerrado denso que continha tanto dossel aberto 
quanto fechado. Foram considerados ambientes de dossel aberto locais 
com ausência abrupta de cobertura arbórea e dossel fechado locais com 
cobertura contínua.

Coleta de dados

Na área de estudo foram estabelecidos dois transectos distantes, no 
mínimo, 50 m um do outro. Em cada transecto foram estabelecidas dez 
parcelas de 0,5 m x 0,25 m, sendo cinco em ambiente de dossel aberto e 
cinco em ambiente de dossel fechado, sendo ainda cada parcela distantes, 
no mínimo, 10 m uma da outra. Em cada parcela, toda serapilheira foi 
raspada da periferia para o centro e coletada. 

A serapilheira coletada foi inspecionada manualmente e todos 
os invertebrados terrestres encontrados foram coletados e fixados em 
álcool 96%. Posteriormente, todos os invertebrados foram identificados 
até gênero e contabilizado o número de indivíduos para cada gênero. 
Apenas as formigas (ordem Hymenoptera, família Formicidae) foram 
identificadas até gênero, e contabilizado o número de indivíduos para 
cada gênero.

Para cada parcela foram medidas quatro variáveis ambientais: a) 
altura média da serapilheira; b) temperatura, c) umidade e d) peso da 
serapilheira. A altura da serapilheira foi medida em quatro pontos dentro 
de cada parcela e depois feita uma média por parcela. A temperatura e a 
umidade foram medidas uma única vez em cada parcela com o auxílio 
de um termo-higrômeto. Após a coleta dos invertebrados, a serapilheira 
coletada em cada parcela foi secada sob intensa luz solar em um período 
de duas horas e posteriormente pesada.

Análise de dados

Para verificar se houve diferença nas variáveis ambientais, no 
número de ordens e na abundância dos grupos taxonômicos entre os 
ambientes de dossel aberto e fechado foi utilizado o Teste-t de Student. 
Também foi realizado o Teste-t para comparar o número de gêneros 
e abundância de formigas, que foi o grupo de invertebrado mais 
representativo nos dois ambientes. 

A composição de ordens de invertebrados e gêneros de formigas 
também foi comparada entre os ambientes realizando uma análise de 
Cluster, usando os dados de presença e ausência. 
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As premissas para realizar os testes paramétricos foram feitas através 
de gráficos de dispersão e dados que não atingiram à homogeneidade de 
variação foi transformado ao Log 10.

Resultados

No total foram encontrados 476 indivíduos pertencentes 
a 18 ordens. A ordem Hymenoptera foi a mais representativa, 
apresentando 245 indivíduos coletados (Tab. 1).

Houve diferença significativa no número de indivíduos 
de invertebrados coletados entre os ambientes de dossel aberto 
e fechado (t1,18=2,90; p=0,009), sendo que mesmo retirando o 
outlier (alta abundância de Hymenoptera, Fig. 3) a diferença foi 
significativa (t1,18=2,84; p=0,011; Fig. 2). No ambiente de dossel 
aberto foram coletados 163 indivíduos, enquanto que no ambiente 
de dossel fechados foram coletados 554 indivíduos (Tab. 1). A 
riqueza total de Ordens de invertebrados associados à serapilheira 
também foi maior no dossel fechado do que no dossel aberto 
(t1,18=4,64; p<0,001; Fig. 3).
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Tabela 1. Fauna de invertebrados coletados na serapilheira em ambiente de dossel aber-
to e fechado em área de cerrado denso no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Os 

valores correspondem ao número de indivíduos coletados.

TÁXON Nº DE INDIVÍDUOS TOTAL
DOSSEL ABERTO DOSSEL FECHADO

Acari 2 2 6
Araneae 9 30 39
Auchenorrhyncha 0 1 1
Blattodea 0 4 4
Coleoptera 0 6 6
Collembola 3 17 20
Diptera 0 9 9
Hemiptera 2 4 6
Hymenoptera 45 201 246
Anochetus 0 3 3
Brachymyrmex 18 13 31
Camponotus 0 2 2
Carebara 0 2 2
Crematogaster 4 8 12
Hypoponera 4 8 12
Linepithema 1 1 2
Odontomachus 0 1 1
Pheidole 16 35 51
Prionopelta 0 1 1
Solenopsis 4 25 29
Strumygenys 1 1 2
Thaumathomyrmex 1 0 1
Trachymyrmex 1 0 1
Wasmannia 0 93 93
Isoptera 44 51 95
Myryapoda 0 1 1
Opiliones 0 1 1
Orthoptera 0 1 1
Pseudoescorpioni 0 1 1
Psocoptera 2 20 22
Scolopendromorpha 1 1 2
Scorpiones 4 0 4
Não identificado 1 11 12
TOTAL 163 554 719
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Figura 2. Abundância total de artrópodes coletados no dossel aberto e no dossel fecha-
do, (média±EP; p>0,05; Teste-t de Student).

Figura 3. Número de ordens coletadas no ambiente de dossel aberto e fechado 
(média±EP; p>0,05; Teste-t de Student).

De todos os invertebrados amostrados, Araneae, Collembola, 
Diptera, Psocoptera e Hymenoptera foram as ordens com maior 
representatividade (com maior número de indivíduos amostrados), sendo 
encontrada maior número de indivíduos dessas ordens no ambiente de 
dossel fechado do que no ambiente de dossel aberto (Fig. 4). Dentre as 
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ordens mais representativas, destaca-se Hymenoptera, que representou 
51,6% de todos os indivíduos coletados no estudo (Tab. 1). De fato, 
a abundância de Hymenoptera entre os dosséis aberto e fechado foi 
significativamente diferente (dados transformados em Log na base 10, 
t1,18=2,95; p=0,009; Fig. 5), sendo mais indivíduos coletados no ambiente 
de dossel fechado do que no ambiente de dossel aberto.

Figura 4. Número médio de indivíduos (±EP.) coletados para cada ordem nos ambientes 
de dossel aberto e fechado.

Figura 5. Abundância de Hymenoptera no ambiente de dossel aberto e fechado 
(média±EP; p>0,05; Teste-t de Student).
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Considerando apenas as formigas (ordem Hymenoptera, família 
Formicidae) coletadas no estudo, o número de gêneros encontrados foi 
significativamente diferente entre os ambientes (t1,18=2,06; p=0,05; Fig. 
6), sendo encontrado um maior número de gêneros no ambiente de dossel 
fechado do que no ambiente de dossel aberto. 

Não foi encontrada diferença significativa entre os ambientes de 
dossel aberto e fechado em relação à temperatura (t1,18=0,34; p=0,739), 
umidade (t1,18=0,05; p=0,957), altura da serapilheira (t1,18=1,54; 
p=0,142) e peso da serapilheira (t1,17=1,67; p=0,114) (Fig. 7). Porém, a 
abundância de artrópodes apresentou uma relação positiva com o peso da 
serapilheira, mas independente do ambiente, ou seja, quanto maior o peso 
da serapilheira, maior a abundância de artrópodes.

Figura 6. Número de gêneros de formigas encontradas no dossel aberto e fechado 
(média±EP; p>0,05; Teste-t de Student).
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Figura 7. Variáveis abióticas (temperatura, umidade, altura da serapilheira, peso da 
serapilheira) no ambiente de dossel aberto e fechado. Os valores dos testes não foram 

diferentes entre os ambientes (média±EP; p>0,05; Teste-t de Student).

A análise de agrupamento sugere que os dois transectos no 
ambiente de dossel fechado (D1 e D2) apresentam uma composição 
de ordens de invertebrados similar entre si e diferente da composição 
presente no ambiente de dossel fechado (Fig. 8A). Além disso, os 
transectos no ambiente de dossel aberto apresentaram uma composição 
de ordens distinta entre eles (Fig. 8A), indicando que a fauna presente 
nos ambientes de dossel aberto é mais heterogênea. Considerando apenas 
as formigas, a composição de gêneros apresentou-se mais relacionada 
ao transecto do que ao tipo de ambiente, sendo que os dois ambientes 
presente no transecto 2 apresentaram uma composição de gêneros mais 
similar entre si (Fig. 8B).
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A                                                   B
 

  

Figura 8. Análise de agrupamento (cluster) comparação a composição de ordens (A) e 
a composição de gêneros de formigas (B) entre os ambientes de dossel aberto e fechado 

nos dois transectos.

Discussão

Os resultados desse estudo mostraram que as clareiras podem afetar 
a fauna de invertebrados de serapilheira, uma vez que foi observado um 
menor número de indivíduos e um menor número de gêneros no ambiente 
de dossel aberto do que no ambiente de dossel fechado. No entanto, o 
efeito não é o mesmo para todas as ordens, sendo Hymenoptera a que 
apresentou maior diferença entre os ambientes, com mais indivíduos no 
ambiente de dossel fechado do que no ambiente de dossel fechado. No 
entanto, não encontramos diferenças nas variáveis ambientais medidas 
entre os ambientes, indicando que o efeito de clareira na fauna de 
invertebrados pode estar relacionado a outros fatores diferentes daqueles 
que foram medidos.

Assim como observamos neste estudo, em florestas tropicais é 
observada maior riqueza de invertebrados em áreas de dossel fechado 
do que em áreas de dossel aberto (HARPER et al., 2001; SILESHI & 
MAFONGOYA, 2006; RICHARDSON et al., 2010). O microclima é um 
dos fatores relacionados à maior diversidade de invertebrados em locais 
com dossel mais denso (HARPER et al., 2011), pois dosséis abertos são 
mais propensos a distúrbios como alta insolação, chuvas e ventos intensos 
que reduzem a microfauna edáfica (RICKLEFS, 2003; MARQUES et 
al., 2005). Ao comparar a fauna de invertebrados edáficos entre florestas 
tropicais e agrossistemas com estrutura de dossel aberta, Andersen (2000) 
observou que a maior incidência de insolação pode resultar em uma 
menor diversidade de formigas generalistas em áreas de dossel aberto. 
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As formigas (ordem Hymenoptera, família Formicidae) foram as que se 
destacaram dentre todos os outros invertebrados coletados, apresentando 
maior abundância e maior número de gêneros no ambiente de dossel 
aberto do que no ambiente de dossel fechado. De fato, as formigas estão 
dentre os insetos mais abundantes e diversos no solo e na serapilheira, 
com diferentes atributos funcionais nestas comunidades (YANOVICK & 
KASPARI, 2000), e por isso, dentre outros fatores é um táxon útil para 
comparações entre estes diferentes tipos de ambiente, sendo inclusive 
utilizadas em estudos como bioindicadoras. No Cerrado, diversos estudos 
têm mostrado as relações entre a riqueza de espécies de formigas com 
a estrutura do hábitat. Pacheco & Vasconcellos (2012), comparando 
diferentes fisionomias do Cerrado mostraram que locais com maior 
complexidade estrutural apresentam maior riqueza de espécies. Apesar 
de nesses estudos não haver diferenças nas variáveis ambientais entre 
os ambientes, Pacheco & Vasconcellos (2012) demonstraram o efeito 
das características ambientais como, por exemplo, cobertura arbórea e 
biomassa de serapilheira, na composição de espécies, mostrando que 
algumas espécies estão associadas a determinado tipo de hábitat em 
função das características ambientais presentes. 

No entanto, apesar de observamos diferenças na composição de 
ordens de invertebrados entre os ambientes de dossel aberto e fechado, 
não foi encontrada diferença para os gêneros de formigas. Esses resultados 
estão possivelmente relacionados à escala do estudo, uma vez que a 
composição de espécies de formigas tende a ser distinta entre ambientes 
com características muito distintas como, por exemplo, cerrado denso 
e cerrado rupestre. Diferentes habitats podem resultar em um maior 
turnover de espécies (DAUBER et al., 2006; CRIST, 2009), porém a 
abertura de uma clareira dentro de um mesmo habitat pode não apresentar 
efeitos similares sobre a comunidade local de formigas. Além disso, o 
nível taxonômico pode interferir nos resultados, uma vez que usando 
níveis mais basais diferenças na composição poderiam ser detectadas. 

Poucos estudos têm documentado o efeito de clareiras naturais 
no Cerrado na fauna de invertebrados e este estudo, apesar da pequena 
escala, mostra que a fauna de serapilheira é afetada com uma acentuada 
diminuição no número de invertebrados que apresentam importantes 
funções ecológicas nos ecossistemas. Também, pouco se sabe quais fatores 
afetam diretamente a fauna e quais as consequências para a manutenção 
e funcionalidade do sistema local. Nesse sentido, são necessários estudos 
que mensurem as variáveis que possam estar influenciando nesse sistema, 
como a incidência de luz e biomassa de serapilheira.
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Introdução 

Os estresses abiótico ou biótico podem levar a uma série de 
mudanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares capazes 
de afetar negativamente o crescimento e a produtividade das plantas 
(WANG et al., 2001a). São frequentemente relacionados e podem 
infringir danos celulares por meio de estresse osmótico, ruptura da 
omeostase e desbalanço da distribuição ionica na célula (SERRANO et 
al., 1999; ZHU, 2001a) ou pelo estresse oxidativo levando a desnaturação 
funcional ou estrutural de proteínas (SMIRNOFF, 1998; ISAIAS et al., 
2015). Como consequência, o estresse oxidativo induz vias de sinalização 
celulares (SHINOZAKI & YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2000; KNIGHT 
& KNIGHT, 2001; ZHU, 2001b; 2002) e gera repostas como a produção 
de antioxidantes, o acúmulo de solutos compatíveis e proteínas de anti-
estresse (VIERLING & KIMPEL, 1992; ZHU et al. 1997; CUSHMAN 
& BOHNERT, 2000). Compostos como plastoglobulinas e tocoferol 
podem ser produzidos, protegendo membranas celulares da fotoxidação 
e o fotossistema II da fotoinibição (OLIVEIRA et al., 2011; HAVAUX et 
al., 2005).

Devido aos possíveis danos causados pelo excesso de luz solar 
absorvida por organismos fotossintéticos, algumas espécies um podem 
sofrer um processo chamado de fotoinibição (LONG et al., 1994; 
GOLAN et al., 2015). Quando em excesso, a luz incidida sobre as folhas 
pode gerar danos ao centro de reação do fotossistema II, que desvia 
a energia adquirida em excesso na forma de calor ou fluorescência, 
diminuindo assim a taxa fotossintética (ARAÚJO & DEMICINIS, 2009). 
Dessa forma, a fotoinibição é uma consequência do estresse em plantas 
(NISHIAMA & MURATA, 2014).

A indução e o desenvolvimento de galhas pode expor a planta a 
alto índice de estresse, alterando a estrutura e função dos tecidos das 
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plantas, afetando positiva ou negativamente a fotossíntese (ANDERSEN 
& MIZELL III, 1987; LARSON, 1998). Tal estresse pode estimular a 
produção dos plastoglóbulos, que servem como corredores de elétrons 
evitando a produção de radicais livres, como espécies reativas de oxigênio, 
no cloroplasto (MOLLER et al., 2007). Assim, em algumas espécies com 
ocorrência de galhas, a diferenciação de plastoglóbulos é uma estratégia 
ligada a manutenção da fotossíntese no tecido afetado (OLIVEIRA et al., 
2011). Tais autores observaram a relação da ocorrência de plastoglóbulos 
em duas espécies de Aspidosperma com estresse oxidativo. Em A. australe 
e A. spruceanum, a performance fotossintética foi mantida entre as galhas 
e os tecidos não galhados, de forma que foram observadas as mesmas 
taxas de rendimento quântico efetivo e taxa de transporte de elétrons. 

Apesar do desempenho fotossintético estável nestes sistemas 
Aspidosperma-insetos galhadores, sabe-se que associado à estas galhas 
estão de insetos da família Cecidomyiidae (OLIVEIRA et al. 2011), como 
por exemplo Pseudophacopteron longicaudatus (indutor de galhas em 
A. tomentosum). Alguns insetos desse gênero possuem hábito alimentar 
sugador e podem influenciar na atividade fotossintética da planta 
(OLIVEIRA et al. 2011). Considerando-se que as galhas descritas para 
este gênero induzem a produção de plastoglóbulos nos cloroplastos (e 
por isso apresentam maior proteção contra o estresse oxidativo), imagina-
se que os tecidos com galhas se mantém mais protegidos do estresse 
luminoso. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar se as galhas 
apresentariam menores taxas de fotoinibição com relação aos tecidos sem 
galha nos indivíduos de Aspidosperma tomentosum. 

Materiais e métodos

Área de Estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas 
(PESCAN) 17°46’28.88’’S 48°40’46.07’’ (Fig.1).  A área do parque é de 
aproximadamente 123 km2 em formato de elipse, sendo o topo constituído 
de um grande platô, as laterais com encostas que formam muralhas 
naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com fazendas e loteamentos 
urbanos. A vegetação do Parque é predominantemente cerrado sensu 
stricto, sendo que o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta 
estacional decídua também são muito frequentes. (PESCAN, 2015). O 
trabalho foi realizado em área de cerrado rupestre do parque. 
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Objeto de Estudo 

Foram utilizadas dez plantas da espécie Aspidosperma tomentosum 
(Apocynaceae). Esta espécie apresenta distribuição no Brasil central, 
ocorrendo tanto em cerrado sentido restrito quanto cerradão. É uma 
árvore decídua, com folhação e floração de julho a setembro e polinizada 
por mariposas. Apresenta folhas simples, alternas, espiraladas, obovadas 
a estreito-obovadas; ápices agudos a obtusos, bases atenuadas, cuneadas 
ou decorrentes; e margens inteiras ou crenadas. Possui inflorescências 
axilares ou terminais, cimosas ou umbeladas. As flores são bissexuais, 
tubulares, contorcidas e apresentam cinco pétalas brancas fundidas na 
base. Os frutos são folículos lenhosos, deiscentes, achatados, piriformes, 
pilosos e lenticelados (SILVA-JUNIOR, 2012).

Figura 1 – Localização do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas.

Coleta dos Dados

Foram medidas a umidade relativa do ar e a temperatura em ambos 
os períodos analisados, e a radiação fotossinteticamente ativa em todas 
as folhas utilizadas para as análises. No período entre as 8:30 e 10:00h 
da manhã, foram selecionados 10 indivíduos de A. tomentosum com 
exposição direta à luz na borda da trilha do Paredão. Em cada indivíduo 
foram marcadas duas folhas diferentes, uma sadia ou com área sadia 
proeminente, ou seja, sem a presença do galhador, e outra área com a 
presença do parasita. Nesses tecidos foram medidos o rendimento 
quântico efetivo (ΦPSII) e a taxa relativa de transporte de elétrons 
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(ETR) através de um medidor de fluorescência modulada (MINI-PAM, 
Walz, Alemanha). Após essas avaliações, as áreas quantificadas foram 
adaptadas ao escuro por 30 minutos utilizando-se um clipe foliar (Walz, 
Alemanha) para zerar a cadeia transportadoras de elétrons e quantificar 
o rendimento quântico potencial (Fv/Fm) dos tecidos analisados. De 
acordo com Lütgge e colaboradores (1998), plantas com de cerrado com 
valores de Fv/Fm inferiores a 0,8 são consideradas fotoinibidas. A partir 
das 13:00h, os mesmos indivíduos passaram pelas mesmas medições, 
afim de comparar o efeito do estresse luminoso.

Análise dos Dados

Para analisar os dados coletados, utilizou-se o programa Systat 13. 
Foi feita uma média da radiação fotossinteticamente ativa nos períodos 
da manhã e tarde. Foram realizados dois testes de Wilcoxon, o primeiro 
comparando a taxa relativa de transporte de elétrons entre os tecidos 
sadios e as galhas, o segundo comparando o rendimento quântico efetivo 
dos mesmos tecidos. Ambos os testes foram realizados com os dados 
coletados apenas no período da manhã, com intuito de se confirmar a 
premissa de que o estresse biótico não altera a performance fotossintética 
nas galhas.

Foi medida a variação quântica efetiva entre os períodos analisados 
(manhã e tarde) por meio da seguinte fórmula:

∆ΦPSII = ΦPSII-manhã – ΦPSII-tarde

Com os resultados de ∆ΦPSII, foi feito um teste de t pareado para 
verificar se houve diferença na variação no rendimento quântico efetivo 
entre os tecidos.

Resultados

Em relação as variáveis climáticas, no período da manhã foram 
registrados 27ºC e 27% de umidade, já no período da tarde 36,7ºC e 17% 
de umidade, denotando-se um aumento de aproximadamente 10ºC na 
temperatura e perda 10% na umidade. Durante o período da manhã, foi 
verificado que a radiação fotossinteticamente ativa incidente nas folhas e 
galhas era de aproximadamente 653,65 ± 472,02 µmol m-2 s-1, enquanto 
que à tarde foi de aproximadamente 2264,3 ± 313,23 µmol m-2 s-1.

Não foi possível detectar diferença significativa no rendimento 
quântico potencial entre os tecidos com galhadores e sadios analisados 
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(Z 10, 10= 1,54; p= 0,123). Também não houve diferença na taxa relativa de 
transporte de elétrons e no rendimento quântico efetivo entre os tecidos 
sadios e as galhas durante o período da manhã (Z 10,10 = 0,255; p= 0,799). 
O teste de t pareado não revelou diferença na variação do rendimento 
quântico efetivo nos períodos analisados (manhã e tarde), nem em relação 
aos tratamentos das folhas (t= 1,14; df= 9; p=0,28) (Fig.2).

Figura 2. Gráfico mostrando o rendimento quântico potencial (∆Φ) no fotosistema II em 
tratamentos com galha e nos tecidos sadios (1). Taxa relativa de transporte de elétrons 
(ETR) em folhas com galhas e nos tecidos sadios. (2). Gráfico mostrando a média da 
variação do rendimento quântico efetivo (∆Φ) entre os períodos da manhã e tarde nos 
tecidos sadios (barras brancas) e com galhas (barras pretas). Os desvios representam o 

erro-padrão (3).

Discussão

A semelhança encontrada entre tecidos galhados e sadios para 
os valores de ETR e ΦPSII, e Fv/Fm no período da manhã também foi 
encontrada por outros trabalhos (FERNANDES et al., 2010; LEMOS-
FILHO et al., 2007). De acordo com Oliveira e colaboradores (2011) e 
Isaias e colaboradores (2015), o estresse biótico ocasionado pelo indutor 
pode ser neutralizado por sistemas antioxidantes que dissipam as espécies 
reativas de oxigênio. Entretanto, os valores de Fv/Fm mostraram que 
tanto as folhas quanto as galhas estavam fotoinibidas no período da 
tarde, de forma que possíveis mecanismos antioxidantes presentes neste 
sistema em resposta à ação do galhador, não foram suficientes para evitar 
ou mesmo reduzir o estresse luminoso. Danos no fotossintema II durante 
o período de maior incidência de luz já foram observados anteriormente 
para plantas do Cerrado (Lemos-Filho et al. 2000).  A ETR semelhante 
encontrada nos dois tecidos pode ser justificada pelo fato da presença das 
galhas desse estudo não serem estressantes o bastante de modo a danificar 
o sistema fotossintético (LEMOS-FILHO et al., 2007).  Isso pode ser 
explicado pelos estágios recém-induzidos de galhas terem baixo efeito na 
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taxa fotossintética do tecido atacado na planta em relação às galhas em 
estágios mais desenvolvidos, confirmando o que foi encontrado no presente 
estudo, pois os dados provavelmente foram coletados pouco tempo 
após a indução das galhas (HORST et al., 2008; CASTRO et al., 2013). 

Outro fator que pode explicar a ausência de diferença entre os 
tecidos atacados e não atacados, é o hábito alimentar do galhador. Oliveira 
e colaboradores (2011) ressaltam a possibilidade de que diferentes tipos 
de galhadores podem infligir diferentes tipos de danos aos tecidos da 
planta. Galhadores sugadores teriam um efeito negativo mais brando 
se comparados aos raspadores, pois estes não causam danos mecânicos 
ao parênquima paliçádico. Assim, a indução e o desenvolvimento de 
algumas galhas não causam danos significativos na planta. Esse resultado 
corrobora a ideia de que os compostos produzidos na fotossíntese são o 
suficiente para sustentar tanto os galhadores quanto as próprias plantas 
(LARSON, 1998; FERNANDES et al., 2010).

Dessa forma, não encontramos tecidos de galhas com menores taxas 
de fotoinibição comparados com tecidos sem galha em Aspidosperma 
tomentosum. Ressaltamos que futuros estudos devem se atentar a outros 
fatores da interação galha-planta (p.ex., o hábito alimentar e o estágio 
de desenvolvimento do galhador) que podem interferir nas respostas 
fisiológicas destes organismos.
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Introdução

Comunidades ecológicas são estruturadas por conjuntos de 
interações diretas ou indiretas envolvendo animais e plantas. A herbivoria 
é uma interação direta entre herbívoros e plantas, onde estas são 
consumidas por tais organismos total ou parcialmente. Diante da alta 
herbivoria, as plantas desenvolveram estratégias de defesa contra os 
herbívoros (MOON & KEAGY, 2010). Tais estratégias podem ser diretas, 
através de substâncias químicas (alcalóides e taninos) e defesas físicas/
mecânicas (dureza foliar e tricomas) e/ou indiretas, como por exemplo, a 
defesa biótica fornecida pelas formigas (FREDERICKSON et al., 2012; 
LØE, 2007).

Durante o desenvolvimento e expansão foliar, há um aumento 
na diferenciação dos tecidos que lhes conferi maior esclerificação 
ou dureza foliar, que constitui uma das principais defesas mecânicas 
contra a herbivoria (MAGALHÃES & MANTOVANI, 2005). Assim, 
folhas completamente expandidas tendem a apresentar maior resistência 
mecânica contra os predadores, já que comumente folhas mais duras 
são evitadas por herbívoros (BARAZA et al., 2007). Além da dureza 
foliar, outro composto estrutural que dificulta a mastigação e o acesso 
dos herbívoros é a presença de tricomas (STRAUSS & ZANGERL, 
2002).Tais estruturas são epidérmicas e semelhantes a pelos, glandulares 
ou não,que podem ser encontrados tanto nas hastes e/ou nas folhas das 
plantas, atuando como uma barreira físicaque dificulta e/ou impede 
a locomoção, alimentação e ovoposição de alguns insetos herbívoros 
(STYRSKYet al.,2005). 

Além da defesa direta, muitas espécies de plantas contam com 
a defesa indireta contra os insetos herbívoros (WAR et al., 2012). Tais 
espécies, como por exemplo, Caryocar brasilienses, Qualea grandifolia, 
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Ouratea spectabilis, Byrsonima verbacifolia, investem energia para 
produzir substâncias secundárias, como nectários extraflorais, partículas 
lipídicas e corpúsculos alimentares para atrair as formigas. Enquanto 
outras espécies, as mirmecófitas (Tococa guianensis e Maieta guianensis) 
produzem estruturas diferenciadas denominadas domácias que servem de 
sítio de nidificação e/ou abrigo. Em troca destes benefícios, as formigas 
protegem as plantas contra os insetos herbívoros (WAR et al., 2012). 
Outra estratégia indireta é a interação entre formigas e membracídeos 
que aumenta a quantidade de formigas que patrulham a planta em busca 
do honeydew, resultando em um decréscimo na presença de insetos que 
danificam a planta (STYRSKY, 2006). Desta forma, a combinação das 
defesas diretas e indiretas pode ser uma estratégia eficiente da planta 
contra a ação dos herbívoros, já que esta relação pode aumentar o fitness 
da planta (ROSUMEK et al., 2009; TRAGER et al., 2010). 

Diante disto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de defesas 
diretas e indiretas sobre a herbivoria foliar em espécies do gênero 
Byrsonima. Mais especificamente, foram feitas as seguintes perguntas: (i) 
as formigas influenciam a herbivoria foliar? (ii) espécies de plantas sem 
tricomas apresentam maior dureza foliar do que espécies com tricomas? 
(iii) espécie de plantas com tricomas são menos danificadas do que 
espécies sem tricomas? (iv) a dureza foliar influencia a herbivoria? 

Material e métodos

Área de Estudo 

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas 
(PESCAN) 17°46’28.88’’S 48°40’46.07’’ (Fig.1).  A área do parque 
é de aproximadamente 123 km2 em formato de elipse, sendo o topo 
constituído de um grande platô, as laterais com encostas que formam 
muralhas naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com fazendas e 
loteamentos urbanos. A vegetação do Parque é predominantemente 
cerrado sensu stricto, sendo que o cerradão, campo sujo, campo rupestre 
e floresta estacional decídua também são muito frequentes. (PESCAN, 
2015). O trabalho foi realizado na área da trilha do Paredão, de cerrado 
rupestre, a altitude de aproximadamente 762m.
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Figura 1 – Localização do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas.

Objeto de Estudo 

Neste estudo foram selecionadas duas espécies do gênero 
Byrsonima: B. coccolobifolia e B. verbacifolia, devido a grande 
abundância da espécie na área estudada, presença de nectários extraflorais 
com formigas e presença e ausência de tricomas foliares.

Byrsonima coccolobifolia (Kunth) (Malpighiaceae) é uma planta 
arbustiva, comumente encontrada em áreas de vegetação aberta no 
cerrado. Possui início de floração nos meses de setembro e outubro e final 
de floração nos meses de novembro e dezembro. A espécie possui copa com 
ramos e râmulos de crescimento modular, folhas regularmente espaçadas 
nos ramos, simples, opostas, cruzadas; ovadas a sub-orbiculares, ápice 
e base robustas, margens inteiras, nervação bronquidódrona, primeira 
e segunda nervuras salientes na face inferior, róseas nas folhas jovens, 
sésseis e curto-pecioladas, estípulas axilares presentes. Inflorescências 
racemos terminais pendentes, flores bissexuais com cinco pétalas livres, 
cada qual com um par de glândulas oleíferas, quatro pétalas curvas, 
coloração rosa (SILVA-JUNIOR, 2012).

Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex. Juss. (Malpighiaceae), 
ocorre no cerrado sentido restrito e campos na região da América do Sul. 
O período de floração da espécie ocorre de agosto a dezembro. É uma 
árvore de folhas simples; opostas, cruzadas; obovaladas a suborbiculares; 
ápices obtusos, agudos, arredondados ou emarginados e bases atenuadas, 
cuneadas ou agudas; possui margens inteiras e onduladas. As folhas são 
coriáceas; discolores, mais claras na face inferior; pilosas em ambas as 
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quantidade de formigas que patrulham a planta em busca do honeydew, resultando em um decréscimo 

na presença de insetos que danificam a planta (STYRSKY, 2006). Desta forma, a combinação das 

defesas diretas e indiretas pode ser uma estratégia eficiente da planta contra a ação dos herbívoros, já 

que esta relação pode aumentar o fitness da planta (ROSUMEK et al., 2009; TRAGER et al., 2010).

Diante disto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de defesas diretas e indiretas sobre a 

herbivoria foliar em espécies do gênero Byrsonima. Mais especificamente, foram feitas as seguintes 

perguntas: (i) as formigas influenciam a herbivoria foliar? (ii) espécies de plantas sem tricomas 

apresentam maior dureza foliar do que espécies com tricomas? (iii) espécie de plantas com tricomas 

são menos danificadas do que espécies sem tricomas? (iv) a dureza foliar influencia a herbivoria? 

MATERIAL E MÉTODOS

Área de Estudo 

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN) 17°46’28.88’’S 

48°40’46.07’’ (Fig.1).  A área do parque é de aproximadamente 123 km2 em formato de elipse, sendo 

o topo constituído de um grande platô, as laterais com encostas que formam muralhas naturais, e o sopé 

da serra fazendo divisão com fazendas e loteamentos urbanos. A vegetação do Parque é 

predominantemente cerrado sensu stricto, sendo que o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta 

estacional decídua também são muito frequentes. (PESCAN, 2015). O trabalho foi realizado na área da 

trilha do Paredão, de cerrado rupestre, a altitude de aproximadamente 762m.

Figura 1 – Localização do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas.

Objeto de Estudo 

(Fonte Google Earth, 2015)
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faces. Possui flores com cinco pétalas livres, com um par de glândulas 
oleíferas, além de cor amarela ou alaranjada após a polinização que 
ocorre por abelhas grandes (SILVA-JUNIOR, 2012). 

Coleta de Dados

 Para avaliar a influência das formigas foram selecionados 
10 indivíduos de cada espécie com formigas e 10 indivíduos sem 
formigas e de cada indivíduo foram coletadas cinco folhas para 
quantificar a herbivoria e a dureza foliar. Os indivíduos com formigas 
possuíam ramos com inflorescências e os indivíduos sem formigas não 
apresentavam mais inflorescências. Em plantas com inflorescência da 
espécie B. verbascifolia,a principal espécie de formigas encontradas foi a 
Camponotus blandus, enquanto que em B. coccolobifolia foram espécies 
do gênero Camponotus (C. senex, C. blanduse Camponotus sp.).

Para estimar a área foliar foi medido o comprimento e a largura das 
folhas coletadas e para quantificar a herbivoria foi utilizada uma grade de 
pontos com 0,5 cm. A herbivoria foi estimada através da seguinte fórmula 
(danos/AF)*100. A dureza foliar foi mensurada, através da utilização 
de um penetrômetro digital. Para saber se a presença dos tricomas 
influenciam a herbivoria foi comparado a presença e ausência dos pêlos 
em indivíduos da espécie de Byrsonima verbascifolia – com tricomas - e 
Byrsonima coccolobifolia – sem tricomas. 

Análise de Dados

 Os dados coletados foram analisados através do programa 
estatístico SYSTAT 10. O teste utilizado foi a Teste t para comparar a 
porcentagem média da herbivoria em plantas com e sem formigas, com 
e sem tricomas e também para comparar a dureza foliar entre as duas 
espécies. Além disso, também foi feito uma regressão para avaliar se a 
dureza influencia a herbivoria.

Resultados

A diferença entre as médias de porcentagem de herbivoria de 
plantas com formigas e sem formigas em cada espécie de planta não foi 
significativo para a espécie Byrsonima verbascifolia (t=1.926, df=18, 
p=0.07) nem para Byrsonima coccolobifolia (t=2,105, df=18, p=0.05) 
(Fig. 2).
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Figura 2– Porcentagem média de herbivoria na presença e ausência de formigas para as 
espécies estudadas (Byrsonima verbascifolia com formigas:13,28 DP= 9,64; sem formi-
gas:  = 21,38, DP=9,14. Byrsonima coccolobifolia com formigas:  = 0,7 DP= 0,428; sem 

formigas:  = 1,075 DP = 0,36).

Comparando B. verbascifolia e B. coccolobifolia, na ausência da 
formiga, não foi observada diferença significativa na herbivoria (t=1,541, 
df=18, p=0,141) (Fig. 3).

Figura 3 – Porcentagem média de herbivoria para indivíduos sem formigas em cada 
espécie (Byrsonima verbascifolia = 4,51; DP= 1,072, Byrsonima coccolobifolia = 3,559; 

DP = 1,632).

A espécie com tricomas foi mais danificada por herbivoria foliar 
que Byrsonima coccolobifolia. (t=2,39, df=38, p=0,022) (Fig. 4).
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Figura 4–Comparação entre a porcentagem média de herbivoria entre plantas com trico-
ma e sem tricoma (com tricoma = 4,039 DP = 1,264, sem tricoma = 2,991 DP= 1,5).

Dureza foliar

Em média, Byrsonima coccolobifolia apresentou maior dureza 
foliar do que B.verbascifolia (t=7,364, df = 38, p< 0,001) (Fig. 5), 
consequentemente, a herbivoria foliar foi maior em B. verbascifolia 
(F1,18= 8,136; p = 0.007, r²=0,176) (Fig. 6).

Figura 5 - Médias de dureza foliar para as espécies (Byrsonima verbascifolia = 0,123 
DP= 0,038 Byrsonima coccolobifolia= 0,214 DP= 0,04).
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Figura 6 – Relação entre porcentagem média de herbivoria e dureza foliar em Byrsoni-
ma coccolobifolia.

Discussão

Os resultados mostram que as médias de herbivoria na presença e 
ausência de formigas dentro de cada espécie não diferiram (Fig.2). Porém 
podemos observar que a média de herbivoria na presença de formigas 
mostrou-se maior em ambas as espécies de plantas. Trager (2010), mostra 
que uma grande diversidade de plantas conta com a presença de formigas 
predadoras como um forte mecanismo de defesa contra herbívoros. 
Contudo, é importante ressaltar que a eficiência na defesa por formigas 
pode ser influenciada por fatores, como a frequência e tipo de herbívoros, 
a presença de predadores de formigas, (BEATTIE & HUGHES, 2002) e 
as defesas diretas da planta que quando combinadas podem aumentar a 
proteção contra possíveis herbívoros. 

De acordo com os resultados relatados, B. verbascifolia apresentou 
maior taxa de herbivoria quando comparada à B. coccobilofolia. Esses 
resultados indicam que a presença de tricomas não interferiu no distúrbio 
causado pelos herbívoros. Os tricomas presentes em B. verbacifolia podem 
estar relacionados a um processo fisiológico da planta para evitar a perda 
d’água, uma vez que a espécie encontra-se em cerrado rupestre onde as 
condições de umidade e temperatura são bem pronunciadas. A presença 
de tricomas como uma barreira fisiológica para evitar a evapotranspiração 
também foi observada em outros estudos (WOODMAN; FERNANDEZ, 
1991). Apesar dos tricomas não terem diminuído a herbivoria foliar 
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em B. verbacifolia, a presença dessas estruturas juntamente com as 
formigas podem influenciar a herbivoria, já que os pêlos podem dificultar 
o movimento dos herbívoros sobre a lâmina foliar (Coley, 1996). 
Bartimachi et al. (2015) observaram que os tricomas presentes em Tococa 
guianensis não são tão eficientes contra os insetos herbívoros em locais 
com alta herbivoria onde a formiga obrigatória está presente, mas podem 
ter um papel importante na defesa da espécie em locais onde a formiga 
hospedeira não está presente.

Além da presença de tricomas, a diferença entre ambas as espécies 
estudadas foi na dureza foliar, sendo maior em B. coccolobifolia. Plantas 
com maior dureza foliar apresentam maior deposição de cutícula nas 
células da epiderme, que além de ser uma importante estratégia para 
proteção contra estresse hídrico, tornam as folhas mais rígidas (FHAN, 
1990), o que dificulta a mastigação e a digestão de herbívoros (LUCAS et 
al., 2000). Em estudos com Aechmea blanchetiana os autores observaram 
que folhas com maior esclerificação apresentaram os menores valores de 
perda foliar, sendo a dureza da folha um fator limitante para a herbivoria 
(MAGALHÃES; MANTOVANI, 2005). Entretanto, no nosso trabalho, 
observamos que não apenas a dureza foliar pode ser um fator limitante 
contra a herbivoria foliar, mas a junção de defesas mecânicas e indiretas 
como o patrulhamento da planta por formigas, podem atuar de forma mais 
eficiente na defesa da planta contra danos causados pelos herbívoros.

Concluímos que mesmo que estatisticamente não tenha havido 
efeito das formigas sobre a herbivoria foliar em Byrsonima, as médias 
mostram que a interação formiga-planta pode ser benéfica paras as 
duas espécies estudadas. Contudo, em B. verbascifolia a combinação 
da presença de tricomas e patrulhamento formigas mostrou-se uma 
estratégia menos eficiente contra a herbivoria, quando comparada a B. 
coccolobifolia que apesar de não possuir tricomas investe em dureza 
foliar,que junto ao patrulhamento das formigas resulta em maior proteção 
para a planta e uma menor taxa de herbivoria. Dessa forma, a combinação 
do efeito da dureza foliar e defesa por formigas sobre a herbivoria foliar 
revelou-se como uma eficiente estratégia da planta contra os herbívoros. 
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Introdução

A utilização de plantas por aranhas pode oferecer variados recursos 
para estes animais, como abrigo e substrato para a construção de teias, local 
de oviposição, fonte energética alternativa a partir do consumo de néctar 
e pólen, e sítios de forrageamento (ROMERO & VASCONCELLOS-
NETO, 2007; ROMERO & VASCONCELLOS-NETO, 2012). Como 
predadoras, elas podem afetar profundamente os processos ecológicos 
nas comunidades em que estão inseridas, exercendo um efeito top-down 
nas mesmas. Podem, por exemplo, apresentar efeitos benéficos para 
as espécies de plantas que habitam, especialmente pela predação de 
invertebrados fitófagos e consequente redução das taxas de herbivoria 
sobre as plantas hospedeiras (ROMERO & VASCONCELLOS-NETO, 
2012). 

Estas interações geralmente envolvem plantas com traços 
morfológicos e estruturais específicos, capazes de beneficiar as aranhas 
de diversas formas. As associações desse tipo mais bem conhecidas 
envolvem espécies do gênero Peucetia (Oxyopidae) e plantas com folhas 
que apresentam tricomas glandulares. Essas aranhas não constroem teias, 
e utilizam estas folhas como local de forrageio. Sabe-se que até dez 
espécies desse gênero estão associadas a mais de 55 espécies de plantas 
tricomadas (ROMERO & VASCONCELLOS-NETO, 2007). 

Estas estruturas secretam substâncias adesivas que prendem ou 
dificultam a locomoção de pequenos artrópodes (VASCONCELLOS-
NETO et al., 2006). Dessa forma, as aranhas teriam uma maior facilidade 
ao capturar suas presas e economizariam mais energia durante a obtenção 
de alimentos. Romero et al. (2008) mostraram que existe ainda uma 
grande oferta de presas que morrem aderidas aos tricomas foliares, 
fornecendo uma fonte nutricional extra às aranhas, que atuariam também 
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como carniceiras. Diversos trabalhos já provaram que essas aranhas 
permanecem mais tempo em plantas tricomadas do que nas sem tricomas, 
e que suas biomassas são positivamente afetadas pela presença de tricomas 
nas folhas (ROMERO et al., 2008; JACOBUCCI et al., 2009; MORAIS-
FILHO & ROMERO, 2010). 

De fato, a aranha Peucetia flava é uma espécie que ocorre 
exclusivamente em plantas com este tipo de tricoma, estando ausente 
em plantas vizinhas sem essa estrutura (MORAIS-FILHO & ROMERO, 
2008; VASCONCELLOS-NETO et al., 2006). No Cerrado, a única 
espécie de planta observada com ocupação de P. flava é a Chamaecrista 
neesiana (Mart. ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby (família Leguminosae, 
subfamília Caesalpinioideae, tribo Cassieae) (SILVA et al., 2016). Esta 
planta arbustiva típica de ambientes de cerrado apresenta folhas compostas 
tricomadas, e são frequentemente habitadas por indivíduos solitários de 
P. flava, além de outras espécies de aranhas que podem conferir proteção 
contra herbívoros. 

Nesse contexto, os objetivos do presente estudo foram: (i) verificar 
se existe diferença nas taxas de herbivoria entre indivíduos de C. neesiana 
com ou sem a presença da aranha P. flava, e (ii) se a quantidade de tricomas 
nas plantas está relacionada à presença de aranhas desta espécie. Nossas 
hipóteses são que na presença das aranhas a quantidade de herbivoria será 
menor e que a presença de tricomas é favorável à ocupação por aranhas. 

Material e métodos

Área de estudo

A área de estudo compreendeu parte da Trilha do Paredão, 
caracterizada pela predominância da fisionomia Cerrado campo rupestre, 
do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN). Este possui 
área de 12.315,3580 hectares e localiza-se nos municípios de Caldas 
Novas e Rio Quente, compreendendo não somente o topo da serra em que 
se situa, mas também suas “cristas”, fraldas e encostas (SECIMA, 2015). 

Planta hospedeira

A espécie Chamaecrista neesiana é um arbusto com ocorrência 
em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais (Fig. 1). Possui entre 0,8–2 m de 
altura, apresentando folhas de 7–9,3 cm comprimento, 20–32-folioladas 
(DANTAS & SILVA, 2013). Suas folhas são compostas e alternadas, e 
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possuem um grande número de tricomas glandulares sobre os ramos e as 
folhas jovens. A rebrota ocorre ao longo de todo o ano, sendo que o pico 
dessa fenofase ocorre entre dezembro e janeiro (estação chuvosa). As 
folhas maduras também ocorrem ao longo de todo o ano, principalmente 
entre março e abril (estação seca) (SILVA et al., no prelo).

Figura 1. Indivíduo da planta Chamaecrista neesiana. 

Aranha estudada

A aranha do estudo foi a Peucetia flava (Oxyopidae) (Fig. 2). Esta 
espécie interage com a planta hospedeira ao longo de todo o ano, sendo 
que o pico da sua ocorrência na planta ocorre entre os meses de dezembro 
a fevereiro (SILVA et al., no prelo).
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Figura 2. Aranha Peucetia flava sobre a planta hospedeira Chamaecrista neesiana.

Coleta dos dados

A coleta foi realizada na manhã do dia 08 de novembro de 2015. 
Selecionamos, ao acaso, 24 indivíduos da espécie vegetal C. neesiana 
medindo aproximadamente 1 m de altura e apresentando o mesmo 
estado fenológico. Desses, 12 plantas continham a presença da aranha P. 
flava (Oxyopidae) de mesma idade (aproximadamente no oitavo instar 
de desenvolvimento – observação pessoal Vanessa Stefani) e 12 sem a 
presença da aranha. Cada planta possuía um indivíduo da aranha. 

Em cada indivíduo sorteamos duas folhas jovens para a 
quantificação da herbivoria foliar e dos tricomas glandulares. A taxa 
de herbivoria foi estimada nas duas folhas de cada indivíduo através da 
fotografia individual, onde a área foliar total e a área danificada foram 
medidas usando o software ImageJ. Para a estimativa dos tricomas, 
extraímos de cada folha um folíolo do lado esquerdo do pecíolo situado 
na região mediana da folha. Com o auxílio de lupas estereoscópicas, 
contabilizamos o número de tricomas presentes em uma área de 14,5 
mm² da face abaxial dos folíolos. A face abaxial foi contabilizada, pois a 
aranha P. flava sempre foi encontrada posicionada nessa região durante as 
manipulações no campo.
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Análise dos dados

A fim de verificar se plantas com aranha apresentam taxa de 
herbivoria diferente das plantas sem aranhas, utilizamos teste t de Student 
independente. Para verificar se existe uma relação entre número de 
tricomas e presença de aranha, realizamos regressão logística. Ambas as 
análises foram realizadas com auxílio do programa R (versão 3.2).

Resultados

As taxas de herbivoria foram em média parecidas para as plantas 
com e sem aranhas (Fig. 3). 

Figura 3. Relação entre a porcentagem de herbivoria e a presença de aranha. 

Isso também foi observado para a média de tricomas, sendo que 
as plantas com aranhas apresentaram, em média, um número maior de 
tricomas que as plantas sem aranhas (Tab. 1). 
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Tabela 1: Média de tricomas em plantas com aranhas e plantas sem aranhas.

Com aranhas Número de tricomas Sem aranhas Número de tricomas
1 43,5 1 70,0
2 180,0 2 116,0
3 60,5 3 143,0
4 65,5 4 43,6
5 75,0 5 56,7
6 90,0 6 78,3
7 53,5 7 50,0
8 98,5 8 76,7
9 119,5 9 37,0

10 41,0 10 99,7
11 31,5 11 82,0
12 117,0 12 95,3

Média 81,3 79,0

Segundo as análises estatísticas, a taxa de herbivoria não apresentou 
diferença na presença e na ausência da aranha (t= 1,80; df= 38; p= 0,079) 
(Fig. 3) e a presença de aranhas não depende da abundância de tricomas 
(p= 0,888; n= 24).  

Discussão

Nossa hipótese de que indivíduos de C. neesiana ocupados por 
P. flava apresentam menores taxas de herbivoria do que indivíduos 
sem aranhas não foi corroborada. No entanto, estudos já observaram 
uma influência positiva da presença dessa espécie sobre a redução 
das taxas de herbivoria em outras plantas em que ocorre (ROMERO 
& VASCONCELLOS-NETO, 2012; SILVA et al., 2016), podendo 
apresentar efeitos positivos sobre o fitness dessas plantas (ROMERO et 
al., 2008). A planta C. neesiana é uma espécie com rebrota no início da 
estação chuvosa, em novembro e dezembro (SILVA et al., 2016), período 
que coincide com o início da estação reprodutiva de até 80% das espécies 
de insetos herbívoros no Cerrado (OLIVEIRA & FRIZZAS, 2008). 
Assim, é possível que a idade ainda jovem das folhas amostradas, não 
tenha permitido um tempo de exposição suficiente para detecção de um 
possível efeito de redução da herbivoria pela presença de P. flava.

Outras possíveis explicações para os resultados encontrados 
são os comportamentos antipredação que algumas espécies de presas 
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podem apresentar. Insetos herbívoros podem exibir maior inatividade 
em ambientes sombreados, sendo assim mais crípticos e sendo menos 
detecctados por seus predadores (CHASE; 1996). Tais comportamentos 
podem interferir na interação entre aranhas e plantas e na magnitude do 
efeito de redução da herbivoria pela presença de aranhas (ROMERO 
& VASCONCELLOS-NETO, 2007). Ainda, espécies de Peucetia 
geralmente são incapazes de capturar herbívoros de tamanhos maiores 
que os seus (NYFFELER et al., 1992). De fato, durante a amostragem dos 
dados foi observada a presença de alguns insetos herbívoros em galhos 
de C. neesiana de proporções corporais muito maiores (por exemplo: um 
indivíduo de Reduviidae) que os indivíduos de P. flava observados.

Nossas análises também não detectaram uma relação entre a 
presença da aranha estudada e a quantidade de tricomas glandulares. 
Outros trabalhos que estudaram a relação entre tricomas e ocorrência 
de aranhas verificaram diferenças na ocupação por aranhas entre folhas 
de plantas com e sem tricomas (MORAIS-FILHO & ROMERO; 2010; 
ROMERO et al.,2008), não tendo sido verificadas as diferenças de 
ocupação quanto à abundância dos tricomas. As estratégias de caça 
dessa espécie envolvem a predação de invertebrados, vivos ou mortos, 
que se aderem à superfície foliar devido às secreções glandulares dessas 
plantas (MORAIS-FILHO & ROMERO, 2010; ROMERO et al., 2008). 
Werneck (2010) comparou a preferência de indivíduos de Peucetia por 
duas espécies de plantas tricomadas, uma com e outra sem secreções 
glandulares, e observou que as aranhas permaneceram nas plantas com 
secreções 79% das vezes a mais. Esses resultados podem indicar uma 
dependência maior de Peucetia de secreções glandulares do que da 
abundância de tricomas.

Com base nisso, podemos concluir que não existe diferença nas 
taxas de herbivoria de C. neesiana na presença ou ausência de P. flava 
durante o período amostrado, e que a abundância de tricomas nessa planta 
não tem relação com a presença ou ausência da aranha.
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Introdução

Matas ciliares podem estender-se por dezenas de metros ao longo 
de corpos d’água, apresentando variações na composição de espécies que 
as compõem (OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 2002). São essenciais para 
a manutenção da fauna aquática e da qualidade da água. Além disso, são 
de extrema importância para a mastofauna das regiões de Cerrado, pois 
garantem alimento, água e refúgio para diversas espécies (REDFORD; 
FONSECA, 1986).  Por tais motivos, considerando regiões degradadas, as 
matas ciliares representam áreas de prioridade para ações de recuperação.

A utilização de espécies vegetais nativas na recuperação de 
áreas de matas ciliares degradadas baseia-se na sua contribuição para a 
conservação da biodiversidade regional, protegendo, ou expandindo as 
fontes naturais de diversidade, promovendo a manutenção da dinâmica da 
sucessão e assim do ecossistema como um todo, garantindo, além disso, a 
qualidade dos recursos hídricos, e a diversidade biológica associada a tais 
recursos (CESP, 1992; OLIVEIRA-FILHO; RATTER, 2002).

Apesar da flora nativa apresentar tais vantagens ecológicas 
em situações de recuperação de áreas degradadas, o novo Código 
Florestal Brasileiro (Lei 12.651/12), aprovado em 2012, ainda passa por 
modificações. Uma delas, o projeto de lei (PL 6330/13), em tramitação, 
se contrapõe à ideia anterior, pois visa permitir ao proprietário rural o 
plantio de espécies frutícolas arbustivas ou arbóreas, nativas ou exóticas 
na recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) que foram 
degradadas. A justificativa para a aprovação desse projeto é o alto custo de 
mudas de plantas nativas, e a rentabilidade que plantas exóticas, no caso 
frutíferas, poderão trazer aos proprietários, incentivando-os a recompor 
as áreas de APP. 

O grande viés da aprovação desse projeto de lei é a falta de 
trabalhos sobre os prejuízos que podem ser causados com a introdução 
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dessas novas espécies exóticas, pois algumas espécies de plantas possuem 
compostos alelopáticos, ou seja, compostos que podem ao favorecer a 
espécie que os produzem, influenciar negativamente o desenvolvimento 
de outras espécies vegetais. Trabalhos com Mangifera indica indicam 
que a mangueira, como é popularmente conhecida, pode ter esse efeito, 
apresentando vantagens na competição por recursos locais (GATTI et al. 
2007; SAHOO et al. 2010; MACHADO et al. 2011). Além disso, essa 
planta pode afetar também os ambientes ciliares, já que a queda dos frutos 
e folhas pode causar alterações no pH da água (LUCENA, 2009).

A qualidade da água em corpos d’água geralmente é avaliada 
através da medição de alterações nas concentrações de variáveis 
físicas, químicas, além de monitoramento de variáveis microbiológicas 
proporcionando resultados imediatos de concentrações alteradas 
das variáveis mensuradas, porém esse sistema fornece informações 
momentâneas do que representa uma situação dinâmica, sendo uma 
desvantagem de utilizá-lo (WHITFIELD, 2001). Uma alternativa 
para tal é a utilização de sistemas de monitoramento biológico, que 
utiliza comunidades biológicas no monitoramento de modificações 
das condições ambientais (WHITFIELD, 2001). Alguns dos métodos 
envolvidos abrangem o levantamento e a avaliação de modificações na 
riqueza de espécies e índices de diversidade; abundância de organismos 
tolerantes; perda de espécies sensíveis; medidas de produtividade primária 
e secundária; sensibilidade a concentrações de substâncias tóxicas, entre 
outros (BARBOUR et al., 1999).

Para avaliar as condições ambientais em ecossistemas aquáticos, 
particularmente em sistemas lóticos (rios e riachos) a utilização de 
macroinvertebrados bentônicos tem se destacado. Os macroinvertebrados 
bentônicos habitam o fundo de ecossistemas aquáticos associados 
a substratos orgânicos e inorgânicos. Dentre os substratos aos quais 
esses organismos se associam está o folhiço, proveniente da vegetação 
do entorno, que se acumula em função da queda de material vegetal 
diretamente da vegetação ou carreamento de folhiço que recobre o solo 
das margens dos cursos d’água. Tal substrato possui grande importância 
ecológica devido ao papel que desempenha como recurso (refúgio e 
alimento) para os macroinvertebrados bentônicos, sustentando, portanto, 
as teias alimentares aquáticas (BENFIELD, 1997). 

Considerando que os rios são coletores naturais das paisagens 
e que refletem a situação ambiental de sua bacia de drenagem, o 
estabelecimento de espécies não nativas pode causar impactos sobre a 
fauna aquática (GOULART; CALLISTO, 2003; GOODMAN et al. 
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2006). Além disso, há seletividade de alimento pelos macroinvertebrados 
bentônicos, principalmente os fragmentadores, os quais preferem 
algumas espécies e rejeitam outras, o que pode estar relacionado com as 
diferenças em estruturas físicas das plantas, concentração de nutrientes e 
presença de compostos secundários (GRAÇA, 2001). Estudos realizados 
com eucalipto mostram que os compostos secundários presentes nessa 
espécie podem afetar negativamente as comunidades aquáticas. De 
acordo com Graça e colaboradores (2002), em um estudo experimental 
em laboratório no qual se retirou os óleos das folhas de eucalipto, a taxa 
de alimentação (pelos fragmentadores principalmente) nessas folhas 
aumentou, já em folhas nativas nas quais houve a inserção desses óleos 
houve uma diminuição dessa taxa. Além disso, estes mesmos autores 
também relatam que quando alimentados exclusivamente com folhas de 
Eucalyptus os fragmentadores não cresciam ou morriam.

A utilização dos macroinvertebrados bentônicos para o 
biomonitoramento é justificada por alguns fatores. Um deles é o 
sedentarismo desses organismos, que permite que os macroinvertebrados 
sejam representativos do local onde foram coletados. Outro fator é 
que possuem ciclo de vida curto, portanto, respondem rapidamente às 
alterações ambientais através de mudanças na estrutura das populações 
e comunidades, além disso, vivem e se alimentam dentro, sobre, e 
próximo aos sedimentos, onde as toxinas tendem a acumular. Os 
macroinvertebrados bentônicos também apresentam grande diversidade 
biológica, então, possuem elevada diversidade de respostas frente aos 
diferentes tipos de impactos ambientais (REECE; RICHARDSON, 1999; 
CALLISTO et al., 2001). 

O uso de substratos artificiais para o biomonitoramento apresenta 
vantagens e desvantagens em relação aos coletores convencionais. É um 
método que permite a flexibilidade de locais de amostragem, ou seja, 
possibilita a amostragem em locais diversos, mesmo onde coletores 
convencionais não funcionariam. Possui baixo custo e simples confecção, 
além de fácil manuseio. Facilita a replicabilidade e reduz erros amostrais 
e não agride o meio ambiente. Porém não é um método instantâneo, exige 
um período de tempo para que haja colonização e estabelecimento das 
populações. Além disso, pode ser seletivo, excluindo os grupos que não 
colonizam o substrato artificial escolhido. Ainda, está sujeito a vandalismo 
e perda devido à adversidades ambientais. Também há a necessidade 
de fazer duas viagens (instalação e recolhimento) podendo encarecer o 
estudo (ROSENBERG; RESH, 1982, apud WANTZEN; PINTO-SILVA, 
2006; SILVEIRA; QUEIROZ, 2006).
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A partir disto, têm sido realizado vários trabalhos utilizando 
diferentes tipos de substratos artificiais (CUNHA et al.2014; WANTZEN; 
PINTO-SILVA, 2006), um deles, é o pacote de folhiço, ou leaf pack, 
que consiste em sacos de polietileno (redes de frutas) preenchidos com 
folhas secas da(s) espécie(s) de planta(s) utilizada(s) no estudo, sendo 
amplamente utilizado (POZO et al. 1998; GULIS et al. 2006; SANTOS; 
RODRIGUES, 2015).

Considerando a sensibilidade desses organismos a alterações 
ambientais, o presente estudo visa analisar a riqueza e a abundância de 
macroinvertebrados bentônicos em substratos artificiais com folhas de 
espécies nativas e de uma espécie exótica (Mangifera indica). Espera-se 
encontrar menor riqueza e abundância desses organismos em substratos 
artificiais com folhas de Mangifera indica, visto que esta espécie de 
planta contém compostos alelopáticos que podem afetar negativamente 
esses animais. 

Métodos

Local de estudo

O presente estudo foi realizado no riacho da Cascatinha, localizado 
no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas – PESCAN (17°46’58.8”S 
48°42’05.3”W), município de Caldas Novas, Goiás (Figura 1).

Figura 1. Local de estudo no riacho da Cascatinha, Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN) (Fonte: Google).

O parque, com aproximadamente 12 mil hectares de área, 
possui vegetação típica do Cerrado, podendo ser observadas diferentes 
fitofisionomias desse bioma, como cerrado stricto sensu, campo rupestre, 
floresta semi-decídua e matas de galeria, as quais margeiam os cursos 
d’água de pequeno porte presentes no parque, dentre eles o riacho da 
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Cascatinha. Esse riacho está localizado próximo à entrada do PESCAN e 
possui trechos de remanso e corredeira, além da Cascatinha, uma pequena 
queda d’água com aproximadamente 10 m de altura (PESCAN www.
secima.go.gov.br).

  
Amostragem

Em trechos de remanso, foram estabelecidos dez pontos amostrais 
distantes aproximadamente 5 m uns dos outros, todos à montante da 
queda, nos quais foram colocados substratos artificiais para coleta de 
macroinvertebrados bentônicos (Figura 2). Para todos os pontos foram 
padronizadas a profundidade (≈ 0,5m), a largura (ente 1m e 3m) e o tipo 
de substrato do riacho (rochas grandes e cascalho).

Figura 2. Pontos de coleta (imagem adaptada de Moreyra, 2004).

Para a amostragem foram confeccionados três diferentes tipos de 
substratos artificiais. Cada um deles consistia em uma rede de frutas, de 
malha de aproximadamente 1cm x 0,2cm e capacidade para 2kg. Essas 
redes foram preenchidas por amostras de 50 g de folhas (pesadas em 
balança digital com duas casas decimais de precisão), sendo 10 com 
folhas de serapilheira nativa mista, 10 com folhas de uma espécie nativa 
da família Sapotaceae, e 10 com folhas da espécie exótica Mangifera 
indica. Todas as folhas foram pegas já secas. As aberturas laterais das 
redes foram costuradas com fio de nylon para evitar a saída das folhas. 
A espécie nativa da família Sapotaceae foi escolhida porque foram 
observadas árvores dessa espécie próximas ao riacho, além disso, as 
folhas dessa espécie tinham o formato, a textura e a dureza da folha 
semelhantes aos das folhas de mangueira. Outro fator que contribuiu para 
a escolha foi que uma destas árvores tinha parte de seus galhos sobre o 
riacho apresentava várias folhas secas em um galho que estava quebrado 
(as quais foram utilizadas no estudo).
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O estudo teve início no dia 10/11/2015, em cada um dos pontos 
amostrais do riacho, foi colocado um trio de substrato artificial de cada 
tipo. Após 43 h (tempo disponível para o experimento) os substratos 
foram retirados do riacho e individualizados em sacos plásticos. Logo em 
seguida, o material coletado foi transferido para uma bandeja e triado (a 
olho nu) por um tempo padronizado de 10 minutos por substrato (Figura 3). 

Figura 3. Substratos no momento da triagem. A – Serapilheira nativa diversa; B – 
Espécie nativa da família Sapotaceae; C – Espécie exótica Mangifera indica.

Os macroinvertebrados bentônicos encontrados foram identificados 
até o menor nível taxonômico possível, com auxílio de bibliografia 
específica, e contados. Posteriormente foram acondicionados em potes de 
plástico com álcool 70% (Figura 4).

Figura 4. Exemplares de macroinvertebrados bentônicos encontrados (escala de 1cm).
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Análise de dados

A estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentônicos foi 
avaliada através de Análise de Ordenação Não Dimensional (nMDS). Para 
comparara riqueza e a abundância dos diferentes taxa entre os diferentes 
tipos de substrato artificial foi utilizada ANOVA em blocos. O software 
usado para as análises foi o Systat 10.2.

Resultados

Foi encontrado um total de 88 indivíduos, sendo que o substrato 
com folhas de serapilheira diversa apresentou a maior abundância (43 
indivíduos), seguido pelo substrato de folhas da espécie vegetal da 
família Sapotaceae (36 indivíduos) e por último pelo de Mangifera indica 
(9 indivíduos) (Tabela 1).

Tabela 1. Abundância total por taxa em cada um dos tipos de substratos.

CLASSE SUBCLASSE ORDEM
ABUNDÂNCIA

TOTAL
A B C

Clitellata Hirudinea 4 8 0 12
Insecta Neoptera Hemiptera 1 0 0 1
Insecta Pterygota Diptera 11 9 3 23
Insecta Pterygota Ephemeroptera 17 10 3 30
Insecta Pterygota Odonata 7 3 0 10
Insecta  Trichoptera 3 2 3 8

Oligochaeta 0 1 0 1
Turbelária   0 3 0 3

TOTAL 43 37 9 88

A – Serapilheira nativa diversa; B – Espécie nativa da família Sapotaceae; C – Espécie 
exótica Mangifera indica.

Para comparar a riqueza total entre os diferentes substratos foi feita 
uma ANOVA em blocos. Como resultado foi observado que o bloco, ou 
seja, o ponto de coleta teve efeito sobre os tratamentos (F2, 25 = 0,772; 
p = 0,473), o que não era pretendido. Além disso, não houve diferença 
significativa na riqueza dos diferentes tipos de substratos artificiais (F2, 25 = 
1,857; p = 0,177), mesmo essa diferença podendo ser notada graficamente 
(Figura 5. I). Para eliminar o efeito dos blocos sobre os tratamentos, foi 
feita uma ANOVA, comparando a riqueza total entre os diferentes tipos 
de substratos e como resultado notou-se diferença significativa (F2, 27 = 
6,283; p = 0,006) (Figura 5. II).



136 Curso de Ecologia de Campo 2015

Figura 5. I- ANOVA em blocos para a comparação da Riqueza total entre os tipos de 
substratos; II- ANOVA, comparando a riqueza total de taxa de invertebrados com o tipo 
de substrato (A – Serapilheira nativa diversa; B – Espécie nativa da família Sapotaceae; 

C – Espécie exótica Mangifera indica).

O mesmo foi feito para analisar a abundância total de invertebrados 
nos diferentes tipos de substratos artificiais. O resultado da ANOVA em 
blocos foi similar (F2,25 = 0,796; p = 0,462), e nesse caso também não 
houve diferença significativa na abundância total dos macroinvertebrados 
nos diferentes tipos de substratos artificiais (F2,25 = 1,670; p = 0,290), 
mesmo essa diferença podendo ser notada graficamente (Figura 6 I). 
Fazendo uma ANOVA para eliminar esse efeito, obteve-se diferença 
significativa da abundância total de macroinvertebrados entre diferentes 
tipos de substratos artificiais (F2,27 =7,825; p = 0,002) (Figura 6 II).

Figura 6. I- ANOVA em blocos para a comparação de Abundância total de macroinver-
tebrados entre os tipos de substratos; II- ANOVA, comparando a abundância total de ma-

croinvertebrados com o tipo de substrato (A – Serapilheira nativa diversa; B – Espécie 
nativa da família Sapotaceae; C – Espécie exótica Mangifera indica).
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Comparando os três tipos de substratos em todas as análises 
estatísticas realizadas, foi possível observar uma grande semelhança entre 
os dois substratos feitos com espécies nativas, tanto o misto (A) quanto 
o simples (B), e uma grande diferença desses com o substrato exótico 
(C). O teste de ordenação não dimensional (nMDS) também indicou a 
separação entre os substratos com espécies nativas e o substrato com 
folhas de Mangifera indica (Figura 7).

Figura 7. Similaridade entre os substratos (A – Serapilheira nativa diversa; B – Espécie 
nativa da família Sapotaceae; C – Espécie exótica Mangifera indica).

Discussão

 Os resultados obtidos corroboram com a hipótese de que os 
substratos artificiais com folhas de Mangifera indica apresentam menor 
riqueza e abundância de macroinvertebrados bentônicos. Mudanças nas 
taxas de decomposição de detritos e nas comunidades de invertebrados 
tem sido relacionadas à presença de espécies exóticas em sistemas 
aquáticos (ABELHO; GRAÇA 1996; SAMPAIO et al. 2001). Essas 
espécies exóticas podem interferir na ciclagem de nutrientes, assim 
como em ciclos bioquímicos na água, como o do carbono e do nitrogênio 
(EHRENFELD, 2003).

As diferenças encontradas na riqueza e na abundância entre os 
diferentes tipos de substratos utilizados nesse estudo também podem 
ser resultado das variações na dureza foliar, no teor de nutrientes, e na 
presença de compostos secundários (GRAÇA, 2001), como os compostos 
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alelopáticos da mangueira. Tais compostos podem ter causado um efeito 
negativo na colonização pelos macroinvertebrados bentônicos, assim 
como foi observado por Graça e colaboradores (2002), em um estudo 
com Eucalyptus. Resultados semelhantes foram encontrados, também 
com Eucalyptus, por Hepp e colaboradores (2008), os quais observaram 
que a riqueza de macroinvertebrados era menor quando comparada a uma 
espécie nativa Eugenia uniflora L. 

Mesmo que as os componentes das comunidades aquáticas 
apresentem adaptações evolutivas às variações das condições ambientais, 
eles apresentam limites de tolerância (ALBA-TERCEDOR, 1996). 
Assim, o microambiente produzido pelo substrato artificial de folhas de 
mangueira pode ter criado condições desfavoráveis ao estabelecimento 
das populações dos macroinvertebrados. Até mesmo os indivíduos de 
alguns taxa que são mais resistentes às mudanças físico-químicas do 
ambiente (como coleópteros e dípteros) não foram abundantes nessas 
amostras. 

Conclusão 

Esse estudo chama atenção para a importância da origem das 
espécies vegetais que compõem as matas de galeria. Além disso, como 
houve menor riqueza e abundância de espécies na vegetação exótica, são 
sugeridos novos estudos que avaliem mais precisamente as variáveis que 
possam estar influenciando no sistema, como os compostos alelopáticos 
e as características físicas das folhas da mangueira e alterações no 
microbiota aquática associada às folhas. Os resultados desse trabalho 
sugerem maior atenção na elaboração e implantação de leis e programas 
de recuperação das matas de galeria.
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LEVANTAMENTO RÁPIDO DA MASTOFAUNA ATRAVÉS DO 
MÉTODO DE ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO

Bianca Mayara Kotviski

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de 
Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Introdução

O Brasil apresenta uma das maiores diversidades de mamíferos 
do mundo, com 701 espécies descritas. O Cerrado é o terceiro bioma 
com maior número de espécies de mamíferos do país (251 espécies), 
abrigando 32 espécies endêmicas (PAGLIA et al., 2012). O Cerrado e 
Mata Atlântica ocupam, respectivamente, 97% e 3% da área do estado 
de Goiás (IBGE, 2004), sendo ambos considerados “hotspots” mundiais 
devido a sua grande diversidade, alto nível de endemismo e alta perda de 
habitat original (CI, 2005).     

A perda de habitat, assim como a restrição do tamanho populacional 
e o isolamento de populações locais, são consequências do desmatamento 
e fragmentação, ameaçando a fauna e a flora brasileiras (CULLEN JR.; 
RUDRAN; VALLADARES-PADUA, 2012). Por tanto, o estabelecimento 
de Unidades de Conservação, como parques nacionais e estaduais, é 
importante para preservação de frações significativas da biodiversidade 
em todos os níveis, genético, populacional e ecossistêmico (MARINHO-
FILHO; MACHADO, 2006). 

Inventariar a fauna e a flora de uma determinada porção de um 
ecossistema é o primeiro passo para sua conservação e uso racional. 
Sem um conhecimento mínimo sobre quais organismos e quantas 
espécies ocorrem em determinado local, é virtualmente impossível 
desenvolver qualquer projeto de preservação (CULLEN JR.; RUDRAN; 
VALLADARES-PADUA, 2012). 

Cada vez mais, inventários faunísticos requerem tecnologia que 
permita levantar espécies de difícil visualização e captura. Assim, o 
uso de armadilhas fotográficas em estudos faunísticos são ferramentas 
eficientes para detectar a presença de espécies, assim como, para se 
conhecer a riqueza e abundância da fauna em uma determinada área, 
e demonstra ser de grande eficiência ao causar o mínimo de stress nos 
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animais (SANTOS-FILHO; SILVA, 2002; IOP, 2015). Além disso, são 
uma ferramenta importante para avaliar os padrões de abundância por 
todo o espaço e tempo, e sua ligação com padrões de atividade, uso de 
habitat e informação reprodutiva, conhecimentos que são elementos-
chave para gerar estratégias de conservação da vida selvagem (SILVEIRA; 
JÁCOMO; DINIZ-FILHO, 2003).

A mastofauna do Cerrado ainda é pouco estudada, portanto, 
pesquisas básicas de levantamento de espécies são necessárias para 
conhecer as espécies que ainda ocorrem no bioma e para subsidiar planos 
de ação e de manejo de fauna (LEMOS et al. 2011). 

Objetivo

O objetivo deste estudo foi inventariar a riqueza de mamíferos 
do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas através do método de 
armadilhamento fotográfico e verificar a sua eficácia para levantamento 
rápido da mastofauna.

Material e métodos

Área de estudo

A área de estudo foi o Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN), 
localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no Sudeste 
Goiano. O parque compreende uma área de 123 km2 em formato elipse, 
sendo o topo constituído de um grande platô, as laterais com encostas 
que formam muralhas naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com 
fazendas e loteamentos urbanos (PESCAN, 2015). Este possui uma 
amostra expressiva das diferentes tipos de vegetação do bioma Cerrado, 
enquadrados em formações florestais, savânicas e campestres (RIBEIRO; 
WALTER, 2015).

Coleta e análise dos dados

As armadilhas fotográficas (marca Bushnell) foram instaladas em 
21 pontos ao longo das principais estradas da região do platô (Cerrado 
Sentido Restrito), em um ponto próximo a Trilha do Paredão (Cerrado 
Campo Rupestre) e três nas proximidades dos dois córregos (Mata 
Ciliar) localizados no sopé da serra do parque, totalizando 25 pontos de 
amostragem (Fig. 1). 
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Figura 1. Localização dos pontos de instalação das armadilhas fotográficas no Parque 
Estadual de Caldas Novas (PESCAN). 

O funcionamento das armadilhas fotográficas se dá por meio de um 
sensor de calor e movimento que, ao detectar a presença do animal, dispara 
a câmera fotográfica. Os equipamentos foram mantidos em funcionamento 
por 24 horas/dia a partir da instalação, sendo programados para 30 
segundos de filmagem, com intervalo de um minuto entre os vídeos. Foi 
estabelecida uma distância mínima de 400 m entre as câmeras instaladas, 
variando conforme a proporção do tamanho das áreas na região do platô 
e do sopé. As armadilhas fotográficas foram instaladas a uma altura de 
aproximadamente 40 cm do solo em três dias diferentes (cinco no dia três, 
uma no dia nove e dezenove no dia dez de novembro de 2015), sendo que 
todas foram desinstaladas no dia doze do mesmo mês. A fim de atrair os 
animais e aumentar a chance de constatar as espécies presentes na área, 
no dia dez foram colocadas simultaneamente iscas de banana, sardinha e 
sal grosso no chão, a uma distância de aproximadamente 2 m da câmara.

Os dados foram planilhados e calculou-se o esforço de captura, 
que é dado por: [número de armadilhas fotográficas X número de dias 
de amostragem], sendo cada dia correspondente ao período de 24 horas; 
e o sucesso de amostragem, expresso em porcentagem e calculado pelo: 
[(número de registros/esforço de captura) X 100] (SRBEK-ARAUJO; 
CHIARELLO, 2007).
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Resultados

Das 25 armadilhas fotográficas instaladas, somente 17 coletaram 
os dados corretamente, sendo as demais excluídas da análise dos dados. 
O esforço amostral totalizou 1680 horas e registrou 11 vídeos com a 
presença de mamíferos em seis câmeras diferentes (Tab. 1). O esforço 
de captura calculado foi 70 câmeras-dia, sendo feita a média do número 
de dias de amostragem devido ao tempo de exposição de cada câmera ter 
variado de 2 a 9 dias. O sucesso de amostragem foi 15,7%.

Tabela 1. Esforço amostral por armadilhamento fotográfico no Parque Estadual de Cal-
das Novas (PESCAN) e número de registros de mamíferos, em novembro de 2015.
Câmera Instalação Desinstalação Dias Horas Nº registros

1 03/11/2015 12/11/2015 9 216 1
2 03/11/2015 12/11/2015 9 216 0
3 03/11/2015 12/11/2015 9 216 2
4 03/11/2015 12/11/2015 9 216 2
5 03/11/2015 12/11/2015 9 216 3
6 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
7 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
8 10/11/2015 12/11/2015 - - -
9 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0

10 10/11/2015 12/11/2015 - - -
11 10/11/2015 12/11/2015 - - -
12 10/11/2015 12/11/2015 - - -
13 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
14 10/11/2015 12/11/2015 - - -
15 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
16 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
17 10/11/2015 12/11/2015 2 48 1
18 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
19 09/11/2015 12/11/2015 3 72 2
20 10/11/2015 12/11/2015 - - -
21 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
22 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
23 10/11/2015 12/11/2015 2 48 0
24 10/11/2015 12/11/2015 - - -
25 10/11/2015 12/11/2015 - - -
    1680 11
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Por meio dos dispositivos fotográficos, foram registradas seis 
espécies de mamíferos, sendo cinco de médio e grande porte e uma de 
pequeno porte (Tab. 2 e Fig. 2). Os mamíferos registrados pertencem a 
quatro ordens e seis famílias. Todas as espécies foram registradas uma 
única vez, com exceção de Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) que foi 
registrada seis vezes.

Tabela 2. Táxons registrados através de armadilhamento fotográfico no Parque Estadual 
de Caldas Novas (PESCAN), em novembro de 2015.

Táxon Nome vulgar

ORDEM ARTIODACTYLA  

Família Cervidae  

Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758) Veado-campeiro

ORDEM CARNIVORA  

Família Canidae  

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) Lobo-guará

Família Felidae  

Puma concolor (Linnaeus, 1771) Onça-parda

Família Mephitidae  

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) Jaritataca

ORDEM CINGULATA  

Família Dasypodidae  

Dasypus sp. Tatu

ORDEM RODENTIA  

Família Echimyidae  

Thrichomys sp. Punaré ou rabudo
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Figura 2. Espécies registradas através de armadilhamento fotográfico no Parque 
Estadual de Caldas Novas (PESCAN), em novembro de 2015. A= Thrichomys sp.; B= 
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815); C= Dasypus sp.; D= Conepatus semistriatus 
(Boddaert, 1785);   E= Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758); F= Puma concolor 

(Linnaeus, 1771).

Ao longo da amostragem também foram registradas, pelas 
armadilhas fotográficas, espécies de aves como siriema (Cariama 
cristata (Linnaeus, 1766)), carcará (Caracara plancus (Miller, 1777)), 
gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)), 
inhambu (Crypturellus sp.) e cigarra-do-campo (Neothraupis fasciata 
(Lichtenstein, 1823)). Além de um réptil (Teiú - Tupinambis sp.), pessoas 
(Homo sapiens sapiens) e cachorro doméstico (Canis lupus familiaris 
Linnaeus, 1758).  

Além dos dados obtidos pelas armadilhas fotográficas, dados 
correspondentes a vestígios (rastros, fezes, tocas) e visualizações 
oportunísticas constatados durante o período de estudo também foram 
coletados e identificados com o auxílio de pesquisadores experientes e 
bibliografia especializada, a fim de registrar o maior número de espécies 
da área. Por meio de vestígios foram identificadas oito espécies de 
mamíferos, sendo cinco diferentes das identificadas pelo armadilhamento 
fotográfico: Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)), 
Gato-mourisco (Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)), Mão-
pelada (Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798)), Tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758) e Tatu-canastra (Priodontes 
maximus (Kerr, 1792)). Outras duas espécies foram constatadas por 
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visualizações oportunísticas, Ouriço (Coendou prehensilis (Linnaeus, 
1758)) e Jaguatirica (Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)).

Discussão

Comparado ao estudo de Tôrres (2004), que também utilizou 
o método de armadilhamento fotográfico e encontrou 11 espécies de 
mamíferos, proporcionalmente, foi encontrado o mesmo número de 
espécies na área, visto que o esforço amostral de Tôrres (3096 horas) foi 
quase o dobro do realizado neste estudo. Já o esforço de captura de 70 
câmeras-dia, foi bem inferior ao recomendado no estudo de Srbek-Araujo 
e Chiarello (2007), de esforços superiores a 250 câmeras-dia quando se 
objetiva a amostragem mais completa da comunidade de mamíferos 
de médio e grande porte. Tal esforço pode ser obtido aumentando-se o 
número de armadilhas utilizadas e/ou o número de dias de amostragem, 
o que indica que o método de armadilhamento fotográfico pode ser 
usado para levantamento rápido de espécies de mamíferos. No entanto, 
considerando os casos em que o custo para se obter um grande número 
de armadilhas e/ou o período do levantamento sejam fatores limitantes, 
deve-se realizar o levantamento com o maior esforço amostral possível e 
interpretar os resultados com cautela, visto que existem variações naturais 
nas populações e no uso do espaço pelos mamíferos. Uma desvantagem 
constatada desse método, também relatada por Srbek-Araujo e 
Chiarello (2007), foi em relação a ocorrência de falhas eletrônicas com 
a desativação de unidades durante o período de estudo, possivelmente 
devido a existência de “problemas mecânicos crônicos” em armadilhas 
fotográficas utilizadas em vários estudos.

Dos seis táxons de mamíferos registrados pelo armadilhamento, 
metade pertence à ordem Carnivora, que é mais diversa no Cerrado, 
comparada com todos os biomas brasileiros (PAGLIA et al., 2012). Os 
carnívoros estão entre os mamíferos mais ameaçados, apesar de sua 
grande importância ecológica sofrem com diversas ações antrópicas 
e principalmente com a redução, fragmentação ou total destruição dos 
ecossistemas que habitam (CHEIDA et al., 2011).

Diferente do que foi encontrado por Santos-Filho e Silva (2002), 
onde a maioria das espécies foi encontrada em habitats fechados (Matas) 
e poucas em abertos (Cerrado Sentido Restrito), somente as armadilhas 
fotográficas instaladas na região do platô (habitats abertos) tiveram 
registros. Apesar da Mata ser considerada um habitat mais complexo, tal 
fato deve estar relacionado ao menor número de armadilhas fotográficas 
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instaladas na região do sopé, a sua menor extensão e a maior antropização, 
fatores que influenciariam a ocorrência desses animais.

Mediante o método de vestígio foi encontrado uma maior riqueza 
de mamíferos comparado ao armadilhamento fotográfico, o que também 
foi verificado por Lemos et al.  (2011), que utilizaram cinco métodos 
de amostragem e encontraram 22 espécies de mamíferos no PESCAN. 
Tais resultados demonstram que a utilização de diferentes técnicas 
de amostragem em conjunto são mais eficazes para o levantamento da 
mastofauna do que quando usadas individualmente. 

Entre todas as espécies registradas no trabalho, cinco (Ozotoceros 
bezoarticus (Linnaeus, 1758), Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815), 
Puma concolor (Linnaeus, 1771), Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 
1758 e Priodontes maximus (Kerr, 1792)) constam nas Listas das Espécies 
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção vigentes (Portarias MMA nº 
444/2014 e nº 445/2014). Apesar do lobo-guará ter sido a espécie registrada 
o maior número de vezes (seis vezes), o tamanho efetivo das populações 
muitas vezes é insuficiente para manter populações viáveis desta espécie 
no longo prazo (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2006). O lobo-guará é 
categorizado como vulnerável (VU) pelo Ministério do Meio Ambiente – 
MMA e estima-se que sofrerá uma redução populacional de, pelo menos, 
29% nos próximos 21 anos (3 gerações). Além desta perda populacional, 
a espécie também sofre perdas importantes não quantificadas decorrentes 
de atropelamento, doenças, retaliação à predação de animais domésticos, 
fazendo com que o declínio populacional nos próximos 21 anos possa 
atingir valores superiores ao limite de 30% (ICMBIO, 2014). 

Apesar do curto período de tempo de amostragem, espécies de 
mamíferos de topo de cadeia alimentar foram registradas, como a onça-
parda e o lobo-guará, que necessitam de áreas comparativamente maiores 
e estão sujeitos à caça (CULLEN JR.; RUDRAN; VALLADARES-
PADUA, 2012), assim como espécies ameaçadas de extinção. Isso 
reforça a importância de Unidades de Conservação, como o PESCAN, 
para viabilidade e conservação dessas e de muitas outras espécies. Assim 
como a importância da realização de inventários, que quando utilizados 
de forma conjunta contribuem de forma expressiva para o conhecimento 
do estado de conservação das espécies e servem como um guia para 
estabelecer prioridades de conservação, bem como programas de gestão 
eficiente. (LEMOS et al. 2011; SILVEIRA; JÁCOMO; DINIZ-FILHO, 
2003).
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Introdução

A distribuição geográfica dos organismos é determinada por 
conjuntos de fatores abióticos e bióticos. Estes últimos abrangem as 
interações entre os mesmos (e.g. um carnívoro que se alimenta de outro) 
e em diferentes níveis tróficos (e.g. um herbívoro de plantas). Em escala 
local, o alimento é um dos agentes bióticos determinantes na escolha 
do habitat pelas espécies animais pois ele é fundamental para o sua 
sobrevivência, desenvolvimento e reprodução (BOUTIN, 1990, WISZ et 
al., 2012). 

As plantas servem tanto de alimento quanto de abrigo e/ou refúgio 
sendo um fator limitante para aqueles animais que dependem destes recursos, 
como no caso de roedores que apresentam na sua dieta partes vegetais 
(e.g. herbívoros e onívoros). Os roedores em geral se alimentam tanto de 
artrópodes quanto de órgãos vegetativos e reprodutivos (sementes e frutos) 
das plantas podendo variar nas proporções que ingerem dos diferentes 
itens consumidos (LESSA; COSTA, 2009, TALAMONI et al., 2007).

As estratégias de obtenção de alimento variam entre os grupos de 
roedores. Os roedores subterrâneos constroem galerias no subsolo e se 
alimentam de estruturas vegetais subterrâneas. Estes animais vivem nestes 
locais grande parte da sua vida (fossoriais), enquanto outros roedores 
forrageiam tanto nas galerias quanto na superfície (semi-fossoriais) 
(BUSCH et al., 2000). As galerias servem para abrigo, criação de filhotes, 
fuga de predadores e acesso e estocagem de alimento e são formadas 
pelas interconexões das tocas (LAMBERTO, 2015; BUSCH et al., 2000).

Assim, uma vez que o recurso alimentar é um fator importante na 
distribuição local teve-se como objetivo principal saber se roedores semi-
fossoriais constroem tocas em função da abundância de recurso alimentar, 
neste caso foram considerados como recurso, as palmeiras reprodutivas.

Minhas hipóteses são que (i) a abundância de tocas depende 
da abundância de palmeiras reprodutivas e que (ii) o número de tocas 
aumenta com a abundância da palmeira reprodutiva mais numerosa.  
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Materiais e métodos

Área de estudo

Este trabalho foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN) no município de Caldas Novas (GO) (17º43’ - 17º51’S 
e 48º40’ - 48º44’W) em novembro de 2015. O parque abrange uma área de 
aproximadamente 12.315 hectares sendo representada por uma formação 
de planalto com gradientes de vegetação associados às características do 
solo que refletem a formação geológica do local. O local de estudo foi 
realizado em uma fitofisionomia de cerrado sensu stricto (SEMARH, 
2015; EITEN, 1978).

Organismos de estudo: Roedores (Echymidae)

Os roedores semi-fossoriais conhecidos na área de estudo são 
Clyomys laticeps (Thomas, 1909) e Thrichomys sp.Trouessart, 1880 
(Fig. 1). O primeiro, também conhecido por rato-de-espinho, ocorre em 
formações vegetais abertas e semiflorestais do Cerrado e se alimentam 
principalmente de artrópodes e sementes, bastante citado como granívoro 
de palmeiras (LACHER; ALHO, 1989; BONVICINO; OLIVEIRA; 
D’ANDREA, 2008; PAIVA CAMILO-ALVES; MOURÃO, 2009). Os 
indivíduos de Thrichomys sp.Trouessart, 1880 (punaré) da região de Goiás 
e Tocantins ainda não foram identificados a nível de espécie. As espécies 
deste gênero ocorrem na Caatinga, Cerrado e Pantanal e apresentam 
hábito semi-fossorial se alimentando de artrópodes, sementes e frutos de 
plantas como palmeiras (BONVICINO; OLIVEIRA; D’ANDREA, 2008, 
LESSA; COSTA, 2009; PAIVA CAMILO-ALVES; MOURÃO, 2009).

 
Figura 1.Imagem de Clyomys laticeps e Thrichomys sp. Foto de Claire P. R. Ferrando e 

Jenifer M. Lamberto (nesta ordem).
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Desenho amostral

A amostragem foi feita em dez transectos distantes 250 m um 
do outro, na direção suodeste/nordeste distantes 15 m da estrada para 
dentro da área de estudo (Fig. 2). Em cada transecto foram marcadas duas 
parcelas de 10 x 10m. A primeira parcela (mais próxima da estrada) era 
delimitada quando encontrada a primeira toca (aberta ou fechada – Fig. 3) 
ao longo do transecto a fim de garantir registro de tocas em cada transecto, 
e a segunda parcela era estabelecida a 50 metros da primeira como forma 
de padronizar a distância entre as parcelas entre os transectos. Em cada 
parcela foram contabilizados o número de tocas abertas (potenciais tocas 
ativas), tocas fechadas (com indicativos de não serem mais usadas) 
e o número de palmeiras reprodutivas (independente da espécie). A 
abundância de palmeiras foi usada como parâmetro de disponibilidade 
de recurso para os roedores. No caso da palmeira Syagrus flexuosa que 
apresenta hábito de vida clonal (touceira), cada touceira foi contabilizada 
como um único indivíduo.

Figura 2. Vista aérea do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (GO). A linha 
pontilhada corresponde à estrada e o retângulo representa o local de estudo. Em detalhe, 

esquema do desenho amostral.
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Figura 3. Exemplo de toca aberta (esquerda) e toca fechada (direita). Fotos de Claire P. 
R. Ferrando.

Análise dos dados

Para avaliar se a abundância de tocas estava associada a abundância 
de palmeiras foi usado análise de regressão linear.Tanto os dados 
de número de tocas (variável resposta) quanto a abundância total de 
palmeiras reprodutivas e da mais numerosa (variáveis preditoras) foram 
transformadas em logaritmo na base 10, transformação que tornou os 
dados mais próximos da uma distribuição normal.

Resultados

Foram contabilizadas 110 tocas sendo destas, 24 ativas e 86 
fechadas (Anexo A) e 126 palmeiras reprodutivas de 4 diferentes espécies  
de palmeiras (Syagrus flexuosa (Mart.) Becc., Syagrus petraea (Mart.) 
Becc., Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze., Butia sp.1 (Becc.) Becc.) 
das quais 97 pertenciam a espécie Allagoptera campestris (Anexo B).

Os testes estatísticos mostraram que a abundância de tocas não 
tem relação com a abundância de palmeiras reprodutivas (regressão 
linear: F1,18=0,508, p=0,485, r2= 0.027) nem com a espécie de palmeira 
mais abundante (Allagoptera campestris) (regressão linear: F1,18 =0,259, 
p=0,617, r2 =0,014). 

Discussão 

Os resultados do presente estudo indicam que a oferta de recurso 
não parece ser um fator limitante para a estratégia de construção de tocas 
pelos roedores na área estudada. As épocas de frutificação das espécies 
de palmeiras registradas se sobrepõem ao longo de todo o ano variando 
nas épocas de pico de frutificação (MARTINS; FIGUEIRAS, 2006). 
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Assim, os roedores têm acesso aos frutos e sementes ao longo de todo 
ano não sendo este um fator limitante para a escolha da construção de 
tocas na área de estudo. Já em um estudo, também realizado no PESCAN, 
observou-se relação positiva entre o número de tocas recentes (abertas) 
de Clyomys laticeps e palmeiras Attalea sp. com frutos em uma área  de 
Campo Cerrado (FURTADO, 2005). Em uma pesquisa com espécies de 
Ctenomys sp. (também de hábito fossorial) foi registrada a preferência 
de ocorrência dos roedores em áreas onde havia maior cobertura de 
gramíneas das quais se alimentam (KUBIAK; GALIANO; DE FREITAS, 
2014), provavelmente reflexo do sistema de dunas (onde foi feito o estudo) 
que não suporta uma vegetação complexa e abundante. Desta forma o 
recurso alimentar como fator importante na elaboração de tocas depende 
da abundância deste no ambiente. 

Além de fonte alimentar, a vegetação apresenta outros papéis aos 
roedores na estratégia de construção de tocas. A densidade e estrutura da 
cobertura vegetal podem influenciar padrões de fluxo de calor dentro de 
tocas subterrâneas, as quais em contrapartida, auxilia na construção de 
um habitat mais favorável (BUSCH et al., 2000) assim como também 
influenciar na visibilidade do entorno (AVILA‐FLORES; BOYCE; 
BOUTIN, 2010). Outros fatores como o tipo e profundidade do solo 
exercem um papel importante na interação entre os roedores com o 
ambiente (KUBIAK; GALIANO; DE FREITAS, 2014). Já que estes 
animais tendem a viver em locais em que os solos são bem drenados (e.g. 
arenosos) - com pouca capacidade de retenção de água - e profundos, 
para evitar o stress térmico, apresentando um microclima mais ameno e 
constante em relação ao ambiente externo (LAMBERTO, 2015; AVILA‐
FLORES; BOYCE; BOUTIN, 2010; BURDA; ŠUMBERA; BEGALL, 
2007).

Conclusão

O recurso alimentar tem sido implicado como importante causa 
de influência na localização e no tamanho de sistemas de tocas de 
roedores subterrâneos. Porém, quando este é abundante outros fatores do 
ambiente podem estar atuando como determinantes  na escolha da área 
pelos roedores fossoriais e semi-fossoriais (e.g. tipo de solo, presença de 
predadores e biomassa vegetal). Assim, para saber as estratégias destes 
roedores na escolha da área para a construção das galerias no ambiente 
de estudo, outros fatores relevantes que não foram abordados no presente 
trabalho, devem ser considerados.
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Anexos

Anexo A - Número de tocas abertas e fechadas em cada parcela amostrada

Transecto/parcela Tocas abertas Tocas fechadas Total tocas

T0P1 0 2 2

T0P2 0 1 1

T1P2 0 1 1

T1P1 0 5 5

T2P1 0 1 1

T2P2 0 2 2

T3P1 2 3 5

T3P2 0 2 2

T4P1 10 2 12

T4P2 2 10 12

T5P1 5 9 14

T5P2 0 0 0

T6P1 1 6 7

T6P2 0 22 22

T7P1 0 1 1

T7P2 0 1 1

T8P1 3 6 9

T8P2 1 2 3

T9P1 0 7 7

T9P2 0 3 3

Total tocas 24 86 110
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Anexo B - Número total de palmeiras reprodutivas por parcela no local de estudo.
Transecto/

parcela
Allagoptera 
campestris Butia sp.1 Syagrus 

flexuosa
Syagrus 
petraea Total palmeiras

T0P1 0 1 0 0 1

T0P2 0 1 0 0 1

T1P2 1 0 1 0 2

T1P1 0 0 0 12 12

T2P1 1 0 0 0 1

T2P2 0 1 0 0 1

T3P1 0 0 0 0 0

T3P2 1 0 1 0 2

T4P1 0 0 1 0 1

T4P2 0 1 1 0 2

T5P1 10 0 0 0 10

T5P2 7 2 0 0 9

T6P1 19 0 0 0 19

T6P2 13 1 0 0 14

T7P1 14 0 0 0 14

T7P2 5 1 1 0 7

T8P1 7 0 0 0 7

T8P2 14 0 1 0 15

T9P1 3 0 0 0 3

T9P2 2 3 0 0 5

Total 97 11 6 12 126
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DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DE INSETOS NECRÓFAGOS 
EM DUAS FITOFISIONOMIAS DE CERRADO

Marcela Silvano de Oliveira

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de 
Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Introdução

A decomposição é um processo natural e necessário, responsável 
pelo retorno de material orgânico para o ecossistema (KOČÁREK, 2003). 
A decomposição de animais terrestres, inclusive seres humanos, não 
envolve a ação apenas de organismos tais como bactérias e fungos, mas 
também de um grande número de espécies de artrópodes (CARVALHO; 
LINHARES, 2001), sendo que a matéria animal morta se torna um 
substrato alimentar temporário e alternativo para diversas dessas espécies, 
incluindo insetos necrófagos (KOČÁREK, 2003). Além disso, esse 
processo de decomposição animal pode variar em função de parâmetros 
abióticos como temperatura, umidade e intensidade de luz solar, pois 
estes fatores podem interferir na procura e estabelecimento dos insetos na 
carcaça a ser decomposta (CARVALHO; LINHARES, 2001).

Os principais grupos de insetos envolvidos no processo de 
decomposição são os dípteros e os coleópteros (CARVALHO; 
LINHARES, 2001; KOČÁREK, 2003). Geralmente, dípteros são os 
primeiros colonizadores de um substrato animal morto e os responsáveis 
pela remoção/consumo de grande parte da biomassa nos estágios iniciais 
de decomposição. Já os coleópteros ocorrem mais tardiamente nas 
carcaças, em estágios finais de decomposição (ROSA, 2007). 

Estudos sobre insetos necrófagos e outros artrópodes envolvidos 
nos processos de decomposição animal são bastante úteis e podem 
ser aplicados em investigações criminais e processos civis, em uma 
área conhecida como Entomologia Forense (CATTS; GOFF, 1992; 
TURCHETTO; VANIN, 2004). Segundo Catts e Goff (1992), a 
Entomologia Forense pode ser classificada em três categorias: entomologia 
urbana, entomologia de produtos estocados e entomologia médico-legal 
ou médico-criminal, sendo que essa última envolve a investigação de 
crimes, geralmente violentos, com a utilização de informações sobre a 
biologia e o desenvolvimento dos artrópodes necrófagos para obter dados 
úteis na investigação criminal, como por exemplo o Intervalo pós morte. 
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De acordo com Klink e Machado (2005), o Cerrado é o segundo maior 
bioma brasileiro, sendo superado em área, apenas pela Amazônia. É um dos 
‘hotspots’ para a conservação da biodiversidade mundial, tendo sido mais 
da metade de seus 2 milhões de km2 originais desmatados ou alterados 
por ações antrópicas. O Cerrado possui a mais rica flora dentre as savanas 
do mundo (>7.000 espécies), com alto nível de endemismo. A riqueza de 
espécies de aves, peixes, répteis, anfíbios e insetos é igualmente grande, 
embora a riqueza de mamíferos seja relativamente pequena. Segundo 
Ribeiro e Walter (data não publicada/ Site EMBRAPA) são descritos onze 
tipos principais de vegetação para o bioma Cerrado, enquadrados em 
formações florestais (Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), 
savânicas (Cerrado sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e 
Vereda) e campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre).

Frente à importância e ao interesse crescente em relação aos insetos 
de relevância forense, é evidente a necessidade de buscar mais informações 
sobre esses organismos. Vale ressaltar também que o conhecimento da 
artropodofauna associada à decomposição da matéria orgânica animal em 
ambientes de Cerrado ainda é muito escassa (MARCHIORI et al., 2000). 

Além disso, sabe-se que fatores ambientais são de grande 
importância no processo de decomposição, e influenciam não só o processo 
em si, mas também na composição e abundância da artropodofauna 
associada (CARVALHO, LINHARES 2001). Diante disso, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar e comparar alguns índices ecológicos (riqueza, 
diversidade, abundância, equitabilidade e dominância) de insetos 
necrófagos em duas áreas de Cerrado: campo rupestre e cerradão, onde 
se espera maior riqueza, diversidade e abundância no cerradão devido à 
maior disponibilidade de nichos e recursos.

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado em duas áreas no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas (PESCAN) (Fig.1). O PESCAN ocupa uma 
área total de 12.315 ha e está localizado na região sudeste do estado de 
Goiás, compreendendo os municípios de Caldas Novas e Rio Quente. 
A vegetação do parque é predominantemente cerrado sensu stricto, 
porém campo rupestre e cerradão também são muito frequentes. As áreas 
selecionadas para o estudo situam-se na trilha da Cascatinha (cerradão) e 
na trilha do Paredão (campo rupestre) (Fig.1).
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Figura 1. Imagem via satélite das áreas de estudo (destacadas em vermelho), à direita 
a trilha da Cascatinha e à esquerda a trilha do Paredão, no Parque Estadual da Serra de 

Caldas Novas (PESCAN).

O cerradão é uma formação florestal com aspectos xeromórficos 
(resistente à seca). É caracterizado pelo dossel relativamente contínuo e 
pela presença de espécies que ocorrem no cerrado sensu stricto e espécies 
de mata, que podem alcançar até 15m de altura. Já o campo rupestre é um 
subtipo de vegetação que ocorre em áreas de afloramentos rochosos, com 
cobertura arbóreo-arbustiva variável entre 5% a 20% e altura média de 2 
a 4m, com estrato arbustivo-herbáceo bem destacado.

Coleta e Análise de Dados

Em cada área, foram selecionados, sistematicamente, 10 pontos 
onde foram colocadas armadilhas feitas com garrafas PET, com orifícios 
de 3 a 6 cm de diâmetro para permitir o acesso dos insetos à isca. Pedaços 
de carne bovina, com aproximadamente 50g foram utilizados como isca, 
embrulhados em uma fina camada de gaze e presos à tampa da garrafa. As 
armadilhas continham cerca de 150 ml de álcool 70% e foram penduradas 
em árvores à aproximadamente 1,3m de altura, a uma distância pelo 
menos 30m uma da outra e a pelo menos 10m da trilha (Fig.2).
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Figura 2. Exemplo de armadilha utilizada para a coleta dos insetos necrófagos no Par-
que Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN).

Após 36 horas em campo, as armadilhas foram recolhidas e todos 
os indivíduos coletados foram contados e identificados até ordem.

A abundância de cada uma das ordens encontradas foi comparada 
entre as áreas através de testes de Mann-Whitney realizados no Systat 10.2.

A riqueza de ordens foi analisada e os índices ecológicos de 
diversidade (Shannon-Weaver – H’) e equitabilidade (Pielou – J’) 
foram obtidos através de cálculos realizados no Excel 2007. O índice 
de dominância (Berger-Parker –D) foi obtido através do programa 
BioDiversity Pro 2.

Resultados 

Foram coletados, no total, 1431 indivíduos representantes de 7 
ordens, sendo 723 na área de cerradão e 708 no campo rupestre. Entre os 
indivíduos coletados no cerradão, a ordem Hymenoptera (caracterizada 
majoritariamente por formigas) representou 85,34% do total, seguida por 
Diptera (6,92%) e Blattodea (4,56%). Já entre os indivíduos coletados 
no campo rupestre, Hymenoptera também foi a mais representativa, com 
55,37%, seguida por Diptera (21,47%) e Coleoptera (18,36%) (Fig.3).

Quando cada ordem foi comparada separadamente, apenas 
Hymenoptera (P=0,049, U=76,000), Lepidoptera (P=0,049, U=71,000), 
Coleoptera (P=0,003, U=10,500) e Orthoptera (P=0,033, U=24,000) 
foram estatisticamente distintas entre as áreas estudadas, sendo as duas 
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últimas mais abundantes no campo rupestre, enquanto as primeiras foram 
mais encontradas no cerradão (Fig.3).
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Figura 3. Abundância de indivíduos encontrados em cada ordem nas duas fitofisio-
nomias estudadas no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN). Letras 

distintas indicam diferenças significativas.

A abundância geral foi similar e a riqueza não diferiu entre 
as duas fitofisionomias estudadas. Calculando o índice de Shannon-
Weaver (H’), observou-se maior diversidade no campo rupestre (1,676) 
quando comparado ao cerradão (0,872), assim como a equitabilidade 
(J’) (0,597 no campo rupestre e 0,310 no cerradão). O inverso ocorreu 
com a dominância (D), sendo maior no cerradão (0,85) do que no campo 
rupestre (0,55) (Fig.4). 

Figura 4. Valores dos índices ecológicos encontrados nas duas fitofisionomias estuda-
das. Colunas representam os valores de dominância (D), acima destas estão os valores 
de riqueza de ordens. A linha em cinza representa os valores do índice de diversidade 

(H’) e a linha em preto os valores do índice de equitabilidade (J’).
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Discussão 

A maior abundância de Hymenoptera capturados pode ser explicada 
pelo fato de os himenópteros possuem diversos hábitos de vida, variando 
desde polinizadores, como as abelhas, até agentes fundamentais na 
ciclagem de nutrientes, como as formigas (BARBOLA; NASCIMENTO; 
MILLÉO, 2007). Como a maioria dos indivíduos amostrados foram 
formigas, isso pode ter influenciado no resultado, devido à enorme 
variedade de espécies e ao fato se serem sociais.

Os dípteros estão presentes nos mais diversos ambientes, e são 
cosmopolitas, estando distribuídos em todos os continentes (PINHO, 
2008). Já os coleópteros possuem aproximadamente 300.000 espécies 
descritas e têm ocupado a maior parte dos ambientes da Terra, à exceção 
dos mares abertos, apresentando os mais variados hábitos alimentares 
(IANNUZZI, 2003). Em relação à Blattodea, esta ordem é conhecida por 
também ser cosmopolita e habitar os mais diversos tipos de hábitat, desde 
ambientes desérticos até espécies com hábitos aquáticos (TORRES, 
2015). A grande diversidade desses grupos de organismos, e seus muitos 
hábitos de vida podem explicar o fato de serem encontrados nas duas 
áreas de estudo, mesmo em quantidades distintas, o que seria explicado 
pela variação entre os ambientes.

Em um trabalho realizado em Itumbiara, também no estado de 
Goiás, com carcaças de suínos, Marchiori e colaboradores (2000) também 
registraram a ocorrência das três ordens mais abundantes do presente 
estudo. Rosa (2007), em Uberlândia-MG, encontrou maior abundância 
de dípteros (80,2%), seguidos por coleópteros (8,8%), em uma avaliação 
da artropodofauna necrófaga também associada a carcaças de suínos. 

A diferença encontrada entre as ordens Hymenoptera, Lepidoptera, 
Coleoptera e Orthoptera nas duas áreas, sendo as duas primeiras mais 
abundantes no cerradão e as duas últimas no campo rupestre, pode ser 
explicada pela diferença entre os hábitos dos espécimes capturados em 
cada ordem. Os ortópteros, por exemplo, têm sua distribuição geográfica 
condicionada pela temperatura devido ao fato de serem termófilos 
(AGUIRRE-SEGURA; VEGA, 2015), ou seja, preferem ambientes mais 
quentes, o que explica a maior presença desses no campo rupestre, já que 
o mesmo é mais quente que o cerradão. 

A abundância geral foi similar e a riqueza não diferiu e entre as 
áreas, contrariando o que era esperado devido à tamanha variação entre 
os ambientes, considerando desde a temperatura, umidade relativa 
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do ar e incidência solar direta, até a diversificação de micro-habitats 
disponíveis para abrigo dos espécimes. Nascimento (2011) afirma que 
para os artrópodes existe uma relação positiva entre a complexidade 
estrutural da vegetação e a diversidade de espécies, e cita alguns autores 
que corroboram a afirmação. 

Carvalho e Linhares (2001), concluíram em seu estudo que 
variações tanto sazonais quanto ambientais influenciam na composição 
e abundância da entomofauna associada à carcaça em decomposição. 
O resultado divergente do presente estudo pode estar associado à 
proximidade das áreas, e ao fato de a grande maioria dos espécimes 
encontrados possuírem asas. 

A maior diversidade (H’) no campo rupestre (1,676) quando 
comparado ao cerradão (0,872), também contrariou o esperado, já que 
devido à maior disponibilidade de recursos e abrigo no cerradão, esperava-
se maior diversidade no mesmo. Isso também ocorreu com a equitabilidade 
(J’) (0,597 no campo rupestre e 0,310 no cerradão), que consiste na 
homogeneidade da distribuição de abundância de ordens encontradas. O 
inverso ocorreu com a dominância (D), sendo maior no cerradão (0,85) 
do que no campo rupestre (0,55), o que significa que uma ou mais ordens 
foram mais representativas na totalidade da amostra.

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se 
concluir, portanto, que para a região estudada, as ordens de maior 
importância para a decomposição de matéria animal morta no Cerrado 
e, consequentemente, para a Entomologia Forense médico-criminal são 
Hymenoptera, Diptera e Coleoptera. No entanto, mais informações sobre 
a biologia de tais grupos precisam ser avaliadas, para que possam assim 
auxiliar em investigações criminais na região.
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Introdução

Os anfíbios formam um grupo pouco conhecido, apesar de sua 
grande riqueza e diversidade em toda a região neotropical (POUGH et al., 
1998). No Brasil existem 1026 espécies de anuros descritas (SEGALLA 
et al., 2014), o que coloca o país em uma das primeiras colocações em 
diversidade do grupo no mundo. Atualmente, os anfíbios vêm ganhando 
destaque frente aos problemas de desmatamento e aquecimento global por 
serem considerados bioindicadores de qualidade ambiental, uma vez que 
estes organismos são ectotérmicos, com pele extremamente permeável 
e dependentes de corpos d’água e locais úmidos para a reprodução, o 
que os torna sensíveis a quaisquer alterações ambientais (BEEBEE, 1996; 
UETANABARO et al., 2008; VITT et al., 1990; COLLI et al., 2002). 
Por isso a conservação dos anfíbios tem recebido considerável atenção, 
sobretudo após as informações sobre a redução drástica de muitas 
populações (FERRIER, 2002; TOLEDO & BATISTA, 2012; TOLEDO 
et al., 2010; COSTA et al., 2012). Desta maneira, há uma necessidade 
premente de geração de informações ecológicas de populações de anuros 
nos diferentes ambientes onde ocorrem (HODGKISON & HERO, 2001).

Recentemente, tem ocorrido um aumento no número de pesquisas 
sobre as assembleias de anuros nas regiões interioranas do Cerrado 
(UETANABAROet al., 2007; GIARETTAet al., 2008; ODAet al., 
2009; KOPPet al., 2010; MORAIS et al., 2011; NOMURAet al., 2012; 
MORAISet al., 2012; CAMPOSet al., 2013). Todavia, o conhecimento 
básico sobre tais comunidades ainda é incipiente, sendo importante 
estudos sobre a composição de anuros em áreas com diferentes níveis 
de variação ambiental (NOMURAet al., 2012; CAMPOSet al., 2013), 
sobre diferenças na diversidade de espécies entre regiões (TONIAL et 
al., 2012), sobre a distribuição geográfica real (MORAISet al., 2011) e a 
diversidade local das espécies (ODAet al., 2009; VALDUJOet al., 2009).
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Atualmente, são conhecidas 209 espécies de anfíbios anuros para 
o bioma, sendo 108 consideradas endêmicas (VALDUJOet al., 2012). 
Segundo Valdujo et al. (2011) diferenças na composição de espécies entre 
localidades são resultados de fatores históricos que contribuem para a 
distribuição diferencial de cada espécie.

A alta riqueza da herpetofauna no Cerrado tem sido atribuída à 
heterogeneidade ambiental, criada a partir de um mosaico de hábitats 
horizontalmente contrastantes no espaço (e.g. hábitats abertos, florestais, 
secos e úmidos) que disponibiliza um alto número de recursos para as 
espécies (COLLIet al., 2002; NOGUEIRAet al., 2005; NOGUEIRA 
et al., 2009). Assim, não só os ambientes florestais, mas também áreas 
abertas, são importantes para a manutenção da riqueza de espécies 
(NOGUEIRAet al., 2009), pois garantem que os nichos inerentes a cada 
organismo sejam mantidos no espaço (CAMPOSet al., 2013). Ambientes 
que possuem maior número de microhabitats, isto é, apresentam maior 
heterogeneidade ambiental, são conhecidos por possuírem uma maior 
variação na diversidade de espécies (HUSTON, 1994). Diversos estudos 
desenvolvidos no Brasil (CARDOSO et al., 1989; POMBAL, 1997; 
BRANDÃO & ARAÚJO, 1998) apontaram que ambientes complexos 
permitem a coexistência de um número maior de espécies de anuros 
quando comparados aos ambientes homogêneos. Porém, estudos como 
o de Alford (1999) e Bertoluci e Rodrigues (2002) observaram que 
ambientes temporários, apesar de menos heterogêneos, atraiam um maior 
número de espécies devido à menor quantidade ou ausência de predadores 
de girinos. Fatores climáticos como a pluviosidade, a temperatura e a 
umidade também são importantes na vida dos anfíbios e podem limitar 
sua distribuição geográfica (OWEN, 1989). Estes fatores, aliados às 
características fisiológicas e ecológicas de cada espécie, restringem 
a distribuição desses animais em locais mais úmidos, necessários à 
manutenção de sua homeostase e reprodução (POUGH et al., 1977).

Diante deste cenário, este trabalho teve o objetivo de contribuir 
para o conhecimento da biodiversidade da anurofauna em uma região do 
bioma Cerrado. Neste trabalho apresentamos a riqueza e composição de 
espécies de anuros do Parque Estadual Serra de Caldas Novas, estado de 
Goiás.

Adicionalmente, foi feita uma comparação da composição e 
distribuição dos anuros em três diferentes ambientes, sendo um riacho 
temporário (RT) em área de cerrado rupestre, um riacho permanente 
(RP) em mata estacional e um riacho semipermanente (RPs/C) em 
cerradão, a fim de investigar se o riacho permanente e o semipermanente 
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apresentarão maior riqueza de anuros e serão mais similares entre si em 
relação à composição da anurofauna, espera-se por sua vez que o riacho 
temporário apresente menor riqueza e seja diferente dos outros dois 
riachos em relação a composição de anuros.

Material e métodos

O presente trabalho foi realizado entre os dias 10 e 13 de novembro 
de 2015 no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas – PESCAN 
(17º47’ S 48º42’ W), município de Caldas Novas - GO. O parque 
possui fitofisionomias típicas de Cerrado, como campo rupestre, mata 
semidecídua, cerradão e matas de galeria margeando vários corpos d’água 
de pequenas dimensões.

Três destes corpos d’água foram amostrados, distantes entre si 
de 340 a 500 m, com características estruturais (tamanho, duração, 
velocidade da água) e fisionômicas (vegetação no interior e ao redor dos 
corpos d’água) diferentes (Tabela 1), selecionados por representar os 
diferentes tipos de corpos d’água disponíveis para reprodução de anuros 
na região.

A amostragem dos adultos foi realizada durante o turno de 
vocalização das espécies, entre 19 h e, no máximo, 24 h. A sequência 
de amostragem dos três corpos d’água não foi sempre a mesma, pois 
diferentes espécies de anuros tem períodos de vocalização diferentes entre 
si, portanto para amostrar todos os horários em cada riacho foi necessária 
a aleatorização dos períodos de amostragem em cada um destes.  A 
procura dos espécimes foi efetuada pelo método de busca auditiva-visual 
(CRUMP & SCOTT, 1994). Em cada amostragem, um perímetro de 
100 m ao longo das margens de cada corpo dá água foi percorrido duas 
vezes, contabilizando todos os indivíduos visualizados e em atividade 
de vocalização. A abundância de cada espécie foi considerada, segundo 
Gottsberger & Gruber (2004), como o número máximo de indivíduos 
contabilizados em cada ambiente. Essa conduta foi adotada para evitar 
subestimativas de abundância das populações, decorrentes do uso da 
média de abundância entre amostragens sucessivas, pois o maior número 
registrado de machos representa de forma mais realista o tamanho da 
população. Por outro lado, a somatória levaria a uma superestimativa da 
abundância, como resultado da recontagem de indivíduos em amostragens 
sucessivas. (HOKAMA et al., 2009) A identificação dos espécimes e suas 
vocalizações foram feitas por meio de chaves de identificação (RIBEIRO 
et al., 2005) e um guia interativo (MAFFEI et al., 2011).
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Para se medir as variáveis ambientais foi utilizado um 
termohigrômetro digital, foram medidas diariamente a temperatura do ar 
e a umidade em cada ambiente no início e no final de cada atividade de 
observação, obtendo-se o valor médio para cada ambiente. A condição 
ambiental largura do riacho foi medida com uma trena no primeiro dia da 
coleta em diferentes alturas dos riachos e feita a média para se obter um 
valor para cada riacho amostrado.

Para investigar a associação entre a abundância das espécies 
de anuros e as variáveis ambientais foi utilizado uma análise de 
correspondência canônica - CCA (TER BRAAK, 1986; LEGENDRE 
& LEGENDRE, 1998). A CCA consiste basicamente em determinar a 
variação em uma matriz Y (abundância das espécies) que é explicada pela 
variação em uma matriz X (variáveis ambientais). 

Para verificar a similaridade entre os ambientes em relação 
à composição de anuros foi utilizada uma análise de agrupamento 
(KREBS, 1999). Para avaliar a perda de informações na construção dos 
dendrogramas, foi calculado o Coeficiente de Correlação Cofenética (r), 
sendo considerados adequados os dendrogramas com valores de r ≥ 0,8. 
(ROMESBURG, 1984).

Todas as análises foram realizadas com o pacote Vegan (OKSANEN, 
2011) do programa R (R Development Core Team 2011).

Tabela 1. Ambientes amostrados em novembro de 2015 no Parque Estadual Serra de 
Caldas Novas-GO.

Ambiente Altitude 
(m)

Largura 
(m) Descrição

Riacho 
Temporário 

(RT)
736 1

Riacho temporário em área de campo rupestre, 
com leito composto principalmente por areia e 
rochas; pequenos arbustos e gramíneas como 
vegetação ciliar.

Riacho 
Permanente 

(RP)
727 4

Riacho perene no interior de mata estacional se-
midecidual, com mata ciliar preservada e leito 
rochoso e/ou arenoso.

Riacho 
Semiper-
manente 
(RPs/C)

726 2,5
Riacho perene sem correnteza (poças) no inte-
rior de cerradão, com mata ciliar preservada e 
leito arenoso.



175Curso de Ecologia de Campo 2015

Resultados

Nos três ambientes monitorados foram encontradas 10 espécies de 
anuros pertencentes a três diferentes famílias: Hylidae (5), Leptodactylidae 
(4) e Dendrobatidae (1). O riacho permanente (RP) foi o que apresentou 
maior riqueza (oito espécies), seguido do riacho semipermanente (RPs/C) 
que apresentou seis espécies e o riacho temporário (RT) com apenas duas 
espécies (Tabela 2).

Tabela 2. Espécies de anuros e seus ambientes de registro no Parque Estadual da Serra 
de Caldas Novas-GO.

Família Espécie
Riacho 

Semipermanente 
(RPs/C)

Riacho 
Temporário 

(RT)

Riacho 
Permanente 

(RP)

Dendrobatidae A. flavopicta   X

Hylidae B. sapiranga X

 H. lundii X  X

S. catharinae X

 S. fuscovarius X   

T. typhonius X

Leptodactylidae L. fuscus X X X

L. labyrinthicus X

 L. syphax X X X

 P. cuvieri X  X
Ao comparar a anurofauna das diferentes localidades, através 

da análise de similaridade, observa-se um agrupamento pelos riachos 
semipermanente e permanente, que apresentaram uma maior semelhança 
na composição de anuros (Figura 1). A análise teve um coeficiente de 
correlação cofenética (r) de 0,95.
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Figura 1. Similaridade entre os três corpos d’água estudados no Parque Estadual Serra 
de Caldas Novas –GO com base na abundância de anuros (riacho temporário = RT, 

riacho semipermanente = RPsC, riacho permanente = RP). Coeficiente de Correlação 
Cofenética= 0,95. 

Através das variáveis selecionadas pela CCA, observou-se que 
as variáveis ambientais temperatura e umidade foram determinantes na 
variação da abundância das espécies de anuros. A condição ambiental 
largura do riacho foi excluída das análises por apresentar alta correlação 
com a umidade (Figura 2). De maneira geral, observa-se uma clara 
separação entre os ambientes estudados e as espécies de anuros.
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Figura 2. Análise de Correspondência Canônica (CCA) entre abundância de anuros de 
três riachos: riacho temporário (RT), riacho permanente (RP) e riacho semipermanente 
(RPsC) do Parque Estadual Serra de Caldas Novas-GO e as variáveis climáticas: Tem-

peratura (T) e Umidade (U), onde: Leptodactylus fuscus (Lf), Physalaemus cuvieri (Pc), 
Hypsiboas lundii (Hl), Scinax fuscovarius (Sf), Scinax catharinae (Sc), Bokermannohyla 
sapiranga (Bs), Leptodactylus syphax (Ls), Ameerega flavopicta (Af), Trachycephalus 

tiphonius (Tt), Leptodactylus labirinthicus (Ll).
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Discussão

As famílias Hylidae e Leptodactylidae foram as que apresentaram 
um maior número de espécies nas áreas estudadas, corroborando com o 
padrão encontrado em vários biomas do Brasil (HADDAD &SAZIMA, 
1992; BERNARDE & MACHADO, 2001). Entre os ambientes 
amostrados, o riacho permanente (RP) apresentou maior riqueza, com oito 
espécies das dez que foram registradas, seguido do riacho semipermanente 
que apresentou seis espécies.

Aos menos dois fatores não mutuamente exclusivos e associados 
à cobertura vegetal e ao relevo da região podem ser responsáveis pelas 
maiores riquezas de espécies nos riachos permanente e semipermanente: 
a) a maior complexidade estrutural e b) maior heterogeneidade espacial 
de sítios reprodutivos.

Matas, como as observadas nessas áreas, geralmente fornecem 
condições diversificadas para a existência de uma maior biodiversidade 
devido às suas estruturas mais complexas: grande número de espécies 
vegetais, estratificação vertical, copas interconectadas formando um 
dossel contínuo (ELTON, 1973). Entre tais condições, destacam-se: 
maior variedade e disponibilidade de compostos orgânicos presentes 
na serapilheira fornecendo uma maior diversidade de itens alimentares; 
microclima mais estável com maior sombreamento e umidade, favorecendo 
espécies menos tolerantes; maior possibilidade de refúgios contra 
predadores; dentre outras (VALLEJOet al., 1987). Estas características 
do ambiente de mata certamente favoreceram a ocorrência de espécies 
de anuros com modos reprodutivos mais especializados e adaptadas a 
microambientes específicos para a reprodução.

Um maior número de espécies foi encontrado em corpos d’água 
permanentes (riacho permanente em mata), contrariando resultados 
obtidos em outros estudos em regiões de clima sazonal (PRADOet al., 
2005; SANTOSet al., 2007; VASCONCELOSet al., 2009), onde a maioria 
das espécies utilizou poças temporárias para reprodução. Os ambientes 
temporários, onde os predadores de girinos são menos abundantes 
ou ausentes, podem atrair maior número de espécies de anuros que os 
ambientes permanentes (SMITH, 1983; WOODWARD, 1983; SKELLY, 
1997). Entretanto, devido ao pouco tempo de duração dos corpos d’água 
temporários, resultante da pronunciada estação seca na região, o ambiente 
permanente que mantém água durante todo o ano favoreceu a ocorrência de 
espécies com padrões de reprodução intermediário e prolongado (WELLS, 
1977) contribuindo para a maior riqueza de espécies nesse ambiente.
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As espécies de Leptodactylidae depositam ovos em ninhos de 
espuma na superfície da água, em tocas subterrâneas ou em depressões 
construídas pelos machos, protegendo-os da dessecação (DOWNIE, 
1988). Já para as espécies de Hylidae existe uma susceptibilidade maior em 
relação à variação no volume de água, pois depositam os ovos em massa 
gelatinosa submersa ou na superfície da água (DUELLMAN & TRUEB, 
1994). Assim, a presença apenas de espécies da família Leptodactylidae 
no riacho temporário (RT) pode ser reflexo de seu comportamento 
reprodutivo, pois estes são favorecidos em ambientes com flutuações 
imprevisíveis no nível da água (VASCONCELOS & ROSSA-FERRES, 
2005). Já as espécies de dendrobatídeos normalmente reproduzem-se em 
riachos permanentes e põem seus ovos em ninhos terrestres (serapilheira) 
próximos a água (DUELLMAN, 1992; GRANTet al., 2006). A pequena 
representatividade da família Dendrobatidae reflete a distribuição das 
espécies deste grupo. Os dendrobatídeos, família à qual pertence o gênero 
Ameerega, são particularmente abundantes e diversificados na Amazônia, 
porém poucos gêneros ocorrem em outros biomas (FROST, 2002). 

Ao contrário de outros estudos em localidades do Cerrado 
(BRASILEIRO et al., 2005; VASCONCELOS & ROSSA-FERES, 2005; 
SANTOSet al., 2007) onde a anurofauna é composta em sua maioria por 
espécies de áreas abertas e que utilizam amplamente os corpos d’água 
presentes nesse ambiente, foi possível observar uma fauna local composta 
por espécies generalistas e hábitat-especialistas. A especificidade de 
hábitat apresentada por algumas espécies é atribuída à limitação imposta 
por modos reprodutivos específicos que podem restringir a utilização de 
um determinado hábitat (BERTOLUCI & RODRIGUES, 2002). Assim, 
Hypsiboas lundii, Bokermannohyla sapiranga e Ameerega flavopicta 
podem ser consideradas totalmente dependentes de seus hábitats.

Hypsiboas lundii somente foi observada em matas de galeria, 
demonstrando forte dependência a esse tipo de ambiente (BRASILEIROet 
al., 2005; BRANDÃO & ARAÚJO, 2008).  Ameerega flavopicta é 
normalmente encontrada em leitos de rios e áreas com afloramentos 
rochosos e reproduzem-se em riachos permanentes (TOLEDOet al., 
2004; COSTAet al., 2006). Bokermannohyla sapiranga é uma espécie 
associada a córregos e riachos com fluxo d’água rápido, vocalizando perto 
de pequenas quedas d’água formadas por rochas e galhos (BRANDÃO 
et al., 2012).

O padrão de distribuição local encontrado no presente estudo, 
sugere que a anurofauna do Cerrado não é composta predominantemente 
por espécies generalistas. Esse padrão de distribuição local composto 
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por espécies hábitat-especialistas pode ajudar a explicar os processos 
de especiação ligados com o isolamento de hábitats como resultado 
da heterogeneidade espacial encontrada no domínio fitogeográfico do 
Cerrado, o qual representa um mosaico de diferentes tipos de vegetação, 
incluindo matas de galeria, veredas, florestas mesofíticas, matas secas, 
e campos rupestres, entre outras (CAVALCANTI & JOLY, 2002, 
OLIVEIRA-FILHO&RATTER, 2002). Segundo Giaretta et al. (2008), 
a heterogeneidade e descontinuidade dos hábitats ajudam a explicar a 
existência de espécies com distribuição descontinua como Ameerega 
flavopicta. Sendo assim, a grande substituição de espécies entre os 
riachos reflete as adaptações reprodutivas das espécies (ex. diferentes 
microambientes de vocalização) e as características abióticas (ex. 
complexidade estrutural, temperatura, umidade) dos hábitats (CARDOSO 
et al., 1989).
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Introdução

Estresse resume-se em qualquer fator externo que pode exercer 
uma influência desvantajosa sobre o organismo em questão. O estresse 
pode ser biótico ou abiótico, exemplos de estresse abiótico são falta de 
água ou minerais e excesso de luz solar.Em plantas o estresse biótico 
pode ser causado por diversos agentes, como por exemplo, vírus, fungos, 
nematóides insetos e herbívoros em geral. Ambos os tipos de estresse 
podem resultar na redução do crescimento da planta, em alterações 
fisiológicas e metabólicas, podendo consequentemente gerar uma redução 
na produtividade da planta (WANG et al., 2001a; TAIZ; ZEIGER, 2013).

As plantas desenvolveram estratégias de defesa contra os diferentes 
estresses ao qual estão submetidas (MOON; KEAGY, 2010). Tais 
estratégias podem ser diretas, através de substâncias químicas (alcalóides 
e taninos) e defesas físicas/mecânicas (dureza foliar e tricomas) e/ou 
indiretas, como por exemplo, a defesa biótica fornecida pelas formigas 
(FREDERICKSON et al., 2012; LØE, 2007).

Durante o desenvolvimento e expansão foliar, há um aumento 
na diferenciação dos tecidos que lhes confere uma maior esclerificação 
ou dureza foliar, que constitui uma das principais defesas mecânicas 
contra a herbivoria e estratégia fisiológica para redução na perda de 
água (MAGALHÃES; MANTOVANI, 2005). Além da dureza foliar, 
outro composto estrutural que dificulta o acesso dos herbívoros e reduz a 
perda de água, é a presença de tricomas (STRAUSS; ZANGERL, 2002). 
Tais estruturas são epidérmicas e semelhantes a pêlos, que podem ser 
encontrados tanto nas hastes e/ou nas folhas das plantas, atuando como 
uma barreira física contra alguns insetos herbívoros e também reduzindo 
a área de superfície da folha, reduzindo assim a excessiva perda de água 
nas plantas (STYRSKYet  al.,2005). 

Além da defesa direta, muitas espécies de plantas contam com 
a defesa indireta contra os insetos herbívoros (WAR et al., 2012). Tais 
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espéciesinvestem energia para produzir substâncias secundárias, como 
nectários extraflorais, partículas lipídicas e corpúsculos alimentares para 
atrair as formigas. Enquanto outras espécies, as mirmecófitas, produzem 
estruturas diferenciadas denominadas domácias que servem de sítio de 
nidificação e/ou abrigo. Em troca destes benefícios, as formigas protegem 
as plantas contra os insetos herbívoros (WAR et al., 2012). 

Por se tratar de um tipo de parasitismo, a relação galhador-
hospedeiro é altamente específica (DREGER-JAUFFRET; 
SHORTHOUSE, 1992; FLOATE; FERNANDES; NILSSON, 1996). 
A indução e o desenvolvimento de galhas podem expor a planta a alto 
índice de estresse, alterando a estrutura e função dos tecidos das plantas 
(ANDERSEN; MIZELL, 1987; LARSON, 1998). As galhas causam em 
seu hospedeiro um estresse oxidativo, que é uma condição biológica na 
qual ocorre um desequilíbrio entre a produção de ROS (espécies reativas 
de oxigênio) e a desintoxicação através de sistemas que removem ou 
reparam os danos causados por esses compostos químicos resultantes da 
ativação ou redução do oxigênio molecular (FERNANDES, 1994).

Durante a indução da galha, a planta hospedeira deve desenvolver 
um forte mecanismo de defesa que acaba por eliminar o herbívoro indutor 
da galha. Esse mecanismo geralmente está relacionado com a formação de 
ROS (espécies reativas de oxigênio), que engatilham respostas celulares, 
ativando a resposta hipersensível (HR), um mecanismo usado pela planta 
hospedeira para contra-atacar patógenos em geral (MIURA et al., 1996; 
FERNANDES et al., 2000; FERNANDES; DUARTE; LÜTTGE, 2003). A 
HR é um mecanismo de defesa local que ocorre no entorno da oviposição, 
alimentação ou entrada do galhador nos tecidos vegetais. Esta resposta 
gera mudanças morfológicas, citológicas e histológicas nos tecidos do 
hospedeiro levando à morte tecidual programada, consequentemente 
eliminando o galhador pelo isolamento (FERNANDES et al., 2000).

Apesar da luz solar ser um recurso essencial para as plantas, o 
excesso de luz solar absorvida por organismos fotossintéticos, pode gerar 
um dano chamado de foto inibição (LONG et al., 1994). Quando em 
excesso, a luzincidida sobre as folhaspode gerar danos ao centro de reação 
do fotossistema II, que desvia a energia adquirida em excesso na forma de 
calor ou fluorescência, diminuindo assim a taxa fotossintética (ARAÚJO; 
DEMICINIS, 2009). Dessa forma, a fotoinibição é uma consequência 
doestresseem plantas (NISHIAMA; MURATA, 2014).

Diante disso, o objetivo do estudo foi analisar a infestação de 
galhas em Aspidosperma tomentosum Mart (Apocinaceae)em ambientes 
de alta incidência luminosa e baixa incidência luminosa (sombra). Eu 
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segui a hipótese de que plantas em áreas sombreadas têm um índice de 
infestação de galhas maior do que as em áreas de maior exposição à luz, 
justamente por provavelmente apresentarem uma dureza foliar maior, 
evitando a perda excessiva de água.

Material e métodos

Área de Estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas 
(PESCAN) (Fig.1).  A área do parque é de aproximadamente 123 km2, 
sendo o topo constituído de um grande platô, as laterais com encostas que 
formam muralhas naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com fazendas 
e loteamentos urbanos. A vegetação do Parque é predominantemente 
cerrado sensu stricto, sendo que o cerradão, campo sujo, campo rupestre 
e floresta estacional decídua também são muito frequentes. (PESCAN, 
2015). O trabalho foi realizado em área de cerrado rupestre do parque.

Figura 1. Localização do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas.

Objeto de Estudo 

Foram utilizadas plantas da espécie A. tomentosum. Esta espécie 
apresenta distribuição no Brasil central, ocorrendo tanto em cerrado 
sentido restrito quanto cerradão. É uma árvore decídua, com foliação e 
floração de julho a setembro e polinizada por mariposas. Apresenta folhas 
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simples, alternas, espiraladas, obovadas a estreito-obovadas; ápices 
agudos a obtusos, bases atenuadas, cuneadas ou decorrentes; margens 
inteiras ou crenadas. Possui inflorescências axilares ou terminais, cimosas 
ou umbeladas. As flores são bissexuais, tubulares, contorcidas, 5 pétalas 
brancas fundidas na base. Frutos são folículos lenhosos, deiscentes, 
achatados, piriformes, pilosos e lenticelados (SILVA-JUNIOR, 2012).

Coleta dos Dados

A radiação fotossinteticamente ativa foi medida em todas as folhas 
utilizadas para as análises. No período entre as 8:30 e 10:00h da manhã, 
foram selecionados 10 indivíduos de A. tomentosum com exposição 
direta à luz e 10 indivíduos da mesma espécie em uma área próxima, 
porém sombreada por árvores maiores, na borda da trilha do Paredão. 
Em cada indivíduo foram marcadas três folhas diferentes. Nesses tecidos 
foram medidos o rendimento quântico efetivo (Qymax.) e a taxa relativa 
de transporte de elétrons (ETR) através de um medidor de fluorescência 
modulada (MINI-PAM, Walz, Alemanha). Após essas avaliações, as 
áreas quantificadas foram adaptadas ao escuro por 30 minutos utilizando-
se um clipe foliar (Walz, Alemanha) para zerar a cadeia transportadoras 
de elétrons e quantificar o rendimento quântico potencial (Fv/Fm) dos 
tecidos analisados. De acordo com Lütggee colaboradores (1998), plantas 
de cerrado com valores de Fv/Fm inferiores a 0,8 são consideradas 
fotoinibidas. A partir das 13:00h, os mesmos indivíduos passaram pelas 
mesmas medições, a fim de comparar o efeito do estresse luminoso.

Durante a coleta de dados da planta hospedeira, foi analisada a 
quantidade de galhas por indivíduo. A infestação foi medida pela equação:

Infestação= número de galhas por folha x 100 / número total de 
folhas.

A dureza foliar foi avaliada com auxílio de um penetrômetro digital 
em três folhas completamente expandidas de cada indivíduo que foram 
selecionadas aleatoriamente.

Análise dos Dados

Para analisar os dados coletados, utilizou-se o programa Systat 13. 
Foi feito um teste t de Student para analisar a diferença nos índices de 
infestação nos indivíduos de sol e sombra e um teste t de Student para medir 
a diferença do rendimento quântico potencial (Fv/Fm) entre os ambientes 
de sol e sombra, tanto no período da manhã como no período da tarde.
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 Foi realizada uma análise de covariância (ANCOVA), comparando 
a incidência luminosa, a dureza foliar e a infestação de galhas nas folhas.

Resultados

Durante o período da manhã e da tarde, foi verificado que o 
rendimento quântico potencial (Fv/Fm) foi menor nas plantas expostas 
diretamente ao sol, porém no período da tarde a diferença entre os 
rendimentos quânticos potenciais foi mais evidente e as plantas expostas 
diretamente ao sol mostraram foto inibição (Fv/Fm < 0.8), (t = 7.455; df= 
17; p < 0.005).

Não havendo diferença significativa entre as durezas foliares de 
folhas expostas ao sol e em ambiente sombreado, verificou-se que a 
diferença de ambientes (sol e sombra) foi o fator que melhor explicou a 
diferença significativa entre a infestação (Fig. 2).

Figura 2. Relação entre infestação, dureza foliar e tipo de ambiente (sol ou sombra). 
ANCOVA: R2= 0.389, Elevação: F1,17=6.086,  p = 0.025; Inclinação: F1,19=3.590,  p 

= 0.075. 

Discussão

A diferença entre os rendimentos quânticos potenciais deram-se 
pela presença de foto inibição nas plantas diretamente expostas ao sol. 
Danos no fotossistema II já foram observados em outros estudos como 
em Lemos et. al (2000), estes danos gerando consequentemente a foto 
inibição de plantas quando estas expostas diretamente à luz solar.
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A dureza foliar não demonstrou diferença entre os dois grupos 
de plantas, porém como o sistema galhador-hospedeiro é altamente 
específico, os galhadores estão sujeitos a diversas modificações químicas, 
fisiológicas e fenológicas da planta hospedeira. Com as variações 
climáticas afetando o ciclo da planta e consequentemente podendo alterar 
o ciclo de vida e a distribuição destes herbívoros, a abundância de galhas, 
e a qualidade e quantidade de recursos nutricionais estão relacionados 
às fenofases da planta (YUKAWA, 2000). Portanto a indução de galhas 
provavelmente ocorreu durante a brotação foliar e nesta fenofase vegetal 
poderia haver uma diferença na dureza das folhas expostas diretamente 
ao sol e as folhas em ambiente sombreado, podendo a dureza foliar ser 
fundamental no momento da indução da galha.

Outro fator que pôde ter influenciado a diferença na infestação de 
galhas nos dois grupos de plantas é a ativação da resposta hipersensitiva 
(HR). A alta intensidade de luz pode, em condições aeróbicas, 
catalisar a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) (BARBER; 
ANDERSSON, 1992; OLIVEIRA, 2002), e como o aumento da produção 
de ROS durante a indução e desenvolvimento inicial da galha pode ativar 
o mecanismo de defesa da planta (HR), as plantas expostas diretamente à 
luz solar podem ter tido uma defesa mais eficaz contra as galhas do que 
as plantas em ambiente sombreado.

Conclusão

Plantas em ambiente de maior incidência luminosa apresentaram 
menor infestação de galhas, sem apresentar uma diferença na dureza 
foliar de folhas expandidas, a dureza em folhas jovens durante a indução 
de galhas pode ter sido a razão desta diferença ou este tipo de planta 
teve um mecanismo de defesa mais eficaz do que plantas de ambiente 
sombreado.
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Introdução

As mudanças temporais na disponibilidade de recursos são 
fundamentais para determinar os padrões de atividade dos organismos. 
A movimentação dos indivíduos na busca por alimento, água e parceiros 
reprodutivos ao longo do tempo está relacionada aos períodos em que o 
recurso procurado está acessível, além da sua abundância no ambiente 
(HALLE, 2000; BOST et al., 2002).

As interações entre as espécies também são determinantes na 
escolha do momento ideal de forrageio. A presença de competidores e o 
risco de predação durante a obtenção de recursos são riscos que devem ser 
levados em consideração a fim de maximizar as chances de sobrevivência 
do indivíduo (DUVERGÉ et al., 2000; HARMSEN et al., 2011; GALETTI 
et al., 2015). Deste modo, predadores e presas estão uma corrida 
armamentista temporal constante, na qual os predadores devem aumentar 
suas chances de encontro com suas presas que, por sua vez, precisam 
minimizar o risco de predação enquanto estão ativas (HALLE, 2000).

Mamíferos predadores, de modo geral, concentram suas atividades 
nos períodos noturnos e crepusculares (SILVEIRA, 1999; FOSTER et al., 
2013; DELIBES-MATEOS, 2014). No Cerrado, a guilda de predadores 
apresenta hábitos oportunistas, se alimentando das presas que estão 
disponíveis no ambiente, incluindo grandes mamíferos ungulados, 
xenartros, roedores de pequeno, médio e grande porte, répteis, e 
aves de solo. Esses diferentes tipos de presa, por sua vez, apresentam 
períodos de atividade distintos entre si. Os mamíferos podem apresentar 
comportamentos diurnos e noturnos (RODRIGUES, MONTEIRO-
FILHO, 2000; FOSTER et al., 2013), enquanto os répteis e as aves de 
solo são predominantemente diurnos (ANDRADE et al., 2004; SRBEK-
ARAUJO et al., 2012).

Partindo do pressuposto de que as espécies de presas podem 
apresentar picos de atividade em horários em que seus predadores estão 
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mais inativos, o objetivo deste trabalho foi observar a diferença e a 
sobreposição nos períodos de atividade de mamíferos predadores e de 
suas presas em uma área de cerrado sensu stricto.

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN) (17°46’28.88”S, 48°40’46.07”W), entre os municípios de 
Caldas Novas e Rio Quente, na região do Sudeste Goiano. A área amostrada 
consiste em um platô altitudinal com elevação de aproximadamente 1000 
m, cobrindo uma área de 103,75 km² com predomínio de vegetação de 
cerrado sensu stricto e de campo sujo (SILVA et al., 2002) (Fig. 1).

Figura 1. Vegetação de cerrado típica na região do platô altitudinal do PESCAN.

Amostragem e Análise dos Dados

Para detectar as espécies de mamíferos predadores e de suas 
presas foram instaladas 20 armadilhas fotográficas, de marca Bushnell, 
com distâncias entre 500 m e 2500 m entre si, cobrindo uma extensa 
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área do platô (Fig. 2). A amostragem foi realizada no início do mês de 
novembro de 2015, período que coincide com o início da estação chuvosa 
no Cerrado. De modo a aumentar a chance de detecção dos animais, todas 
as câmeras foram colocadas em estradas, e foram utilizados mel, sardinha 
e sal grosso como iscas.

Figura 2. Pontos amostrais das 20 armadilhas fotográficas instaladas  no Parque Estadu-
al da Serra de Caldas Novas (PESCAN).

Foram consideradas como predadoras as espécies de mamíferos 
pertencentes à ordemCarnivora, e como presas todas as espécies de 
mamíferos e aves registradas na amostragem que fazem parte dos hábitos 
alimentares desses predadores de acordo com a literatura (SILVEIRA, 
2004; AMBONI, 2007). Répteis foram desconsiderados das análises 
por terem seus períodos de atividade muito relacionados à temperatura 
local em função da ectotermia, e constaram apenas na lista de espécies 
encontradas. 

Das 20 armadilhas instaladas, seis apresentaram problemas 
quanto ao seu funcionamento, e o número de estações de amostragem 
foi reduzido para 14. As câmeras permaneceram acionadas por dez dias, 
obtendo assim um esforço amostral final de 3360 horas.

Os horários de atividade das espécies estudadas foram obtidos a 
partir dos registros de hora e data gerados pelas armadilhas fotográficas. 
O dia foi dividido em 24 faixas de horas e para a análise foi considerado 
o primeiro registro do dia de cada espécie em cada faixa de hora em 
uma mesma câmera. Registros da mesma espécie realizados na mesma 
faixa de horário e mesmo dia em câmeras com distâncias menores que 
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1000 m foram desconsiderados para evitar pseudoréplicas. O horário de 
verão também foi desconsiderado por não representar os reais períodos 
de forrageio dos animais.

Observações diretas oportunísticas das espécies estudadas também 
foram usadas, considerando o horário do avistamento como período de 
atividade do animal. Para verificar e comparar a distribuição temporal dos 
predadores e das presas foi realizada estatística circular, utilizando o teste 
não-paramétrico de Watson-Wheeler disponível no pacote “circular” do 
software R. As espécies das duas guildas foram organizadas em dois 
grupos (“Predadores” e “Presas”) para as comparações, independente do 
grupo taxonômico ou do tamanho. Posteriormente, foram calculadas as 
sobreposições temporais de predadores e presas gerais e de predadores e 
presas grupo a grupo (i.e. “Predadores” e “Presas Aves”).

Resultados

Foram obtidos 43 registros de 16 espécies, sendo cinco espécies 
do grupo dos carnívoros-predadores e 11 de presas (quatro espécies de 
mamíferos de médio e grande porte, duas de pequenos mamíferos, três de 
aves e duas de répteis). As espécies registradas estão listadas na Tabela 1.

Tabela 1. Lista das espécies de mamíferos predadores e suas possíveis presas registradas 
no PESCAN durante o período amostrado e as formas de registro. AF = Armadilha Fo-

tográfica; V = Visualização. PM = Pequenos mamíferos; MMG = Mamíferos de médio e 
grande porte; Pred = Predadores.

Espécie Nome comum Categoria Grupo Observação

Cariama cristata Seriema Presa Aves AF; V

Crypturellus 
parvirostris Inhambu-chororó Presa Aves AF

Nyctidromus albicollis Curiango Presa Aves AF

Ameiva ameiva Lagarto-doce Presa Répteis AF

Tupinambis sp. Teiú Presa Répteis AF

Clyomys laticeps Rato-de-espinho Presa PM AF

Thrichomys sp. Rato-punaré Presa PM AF

Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro Presa MMG V

Cabassous unicinctus Tatu-do-rabo-mole Presa MMG AF

Dasypus sp. Tatu-galinha Presa MMG AF

Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro Presa MMG AF
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Conepatus semistriatus Jaratataca Predador MMG AF

Canis lupus familiaris Cão-doméstico Predador Pred AF

Chrysocyon brachyu-
rus Lobo-guará Predador Pred AF

Leopardus pardalis Jaguatirica Predador Pred V

Puma concolor Onça-parda Predador Pred AF

Não foi observada diferença significativa entre os períodos 
de atividade de predadores e de presas (W = 2,18; df = 2; p = 0,33), 
havendo sobreposição temporal de 80% entre as duas categorias (Fig. 3). 
Também não foi observada diferença quanto aos períodos de atividade 
dos predadores e das presas de grupos específicos. O grupo de presas 
com o maior valor de sobreposição temporal com os predadores foi o 
das aves (60%), enquanto os pequenos mamíferos, mamíferos médios 
e grandes e mamíferos em geral tiveram sobreposição menor que 50%. 
Estes resultados estão apresentados na Tabela 2.

Figura 3. Distribuição dos períodos de atividade de predadores e de presas ao longo 
do dia. Em preto estão indicados os períodos de atividade de predadores, e em cinza 

tracejado os de suas presas. Existe sobreposição quando predadores e presas estão ativos 
no mesmo período do dia. Os números indicam a quantidade de registros de atividade do 

grupo em um determinado período.
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Os predadores apresentaram picos de atividade distribuídos ao 
longo do dia, estando ativos principalmente (entre as 11:00 e as 14:00 
horas), no início e na primeira metade da noite (às 18:00 e entre as 21:00 
e as 22:00 horas), e no início da manhã (às 07:00 horas) (Fig. 3). As 
presas também apresentaram diferentes picos de atividade, embora estes 
estiveram mais concentrados no período da noite (entre as 21:00 e as 
22:00 horas, às 02:00 horas), e no começo da manhã (entre as 06:00 
e as 08:00 horas) (Fig. 3). Os registros de presa durante a noite foram 
principalmente de pequenos roedores, enquanto as aves foram as mais 
representativas no período diurno. 

Tabela 2. Valores de sobreposição dos períodos de atividade de mamíferos predadores 
e de presas, com os resultados das análises de presas agrupadas e separadas por grupos 

específicos

Tipo de Presa W gl p Sobreposição

Predadores x Presas em geral 2,18 2 0,33 80%

Predadores x Aves 0,71 2 0,7 60%

Predadores x Pequenos Mamíferos 2,79 2 0,24 30%

Predadores x Mamíferos Médios e Grandes 1,07 2 0,58 10%

Predadores x Mamíferos 1,98 2 0,37 40%

Discussão

Embora não tenha sido encontrada diferença estatística entre os 
períodos de atividade de predadores e de suas presas, foram observados 
diferentes valores de sobreposição entre predadores e diferentes grupos 
de presas. Esse resultado foi observado, pois os diferentes grupos de 
presas apresentaram períodos de atividades distintos. Dessa forma, há 
disponibilidade de recurso alimentar para os predadores ao longo de grande 
parte do dia, embora a predominância fosse maior no período noturno.

Ainda assim, foram notados picos de atividade dos predadores no 
período diurno. Mamíferos predadores, de modo geral, apresentam hábitos 
alimentares oportunistas, se alimentando de acordo com a disponibilidade 
de alimento (SANTOS et al., 2014). Dessa forma, apesar de apresentarem 
atividade majoritariamente noturna ou crepuscular (SILVEIRA, 1999), 
podem forragear em diferentes períodos do dia para maximizar suas chances 
de encontro com presas (CAVALCANTI, 2008; FOSTER et al., 2013).
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Ao analisar os períodos de atividade de predadores e de presas em 
geral, foi observada uma sobreposição de 80% entre as duas categorias. O 
grupo que apresentou a maior sobreposição temporal com os predadores 
foi o das aves (60%). Devido à capacidade de vôo, estes animais 
apresentam maior mobilidade e capacidade de fuga que mamíferos 
terrestres (BLUMSTEIN, 2003). Desta forma, embora estejam mais 
ativas ao mesmo tempo em que seus predadores do que outros tipos de 
presas, as taxas de captura desses animais podem ser menores do que o 
esperado a partir dos períodos de atividade observados.

Apesar de haver uma disponibilidade de alimento ao longo de todo 
o dia, os grupos específicos de mamíferos presas apresentaram menor 
sobreposição temporal com os predadores. HALLE (2000) afirma que 
uma possível estratégia de defesa contra predação que as presas podem 
apresentar é forragear em períodos em que outros tipos de presas estão 
inativos. Isso pode ocorrer, pois os predadores podem concentrar seus 
períodos de atividade nos horários em que as presas mais abundantes estão 
forrageando. Dessa forma, essas diferenças nos períodos de atividade de 
tipos distintos de presa podem resultar de uma diluição das chances de 
encontro com seus predadores ao longo do dia. Assim, forrageando em 
horários diferentes as chances de predação seriam menores do que em 
uma concentração de atividade de todas as presas em um mesmo período.

No entanto, outros fatores também podem influenciar na 
divergência dos períodos de atividade das espécies de presas. A 
disponibilidade temporal de recursos para as presas pode levar diferentes 
grupos a estarem ativos em diferentes horários, assim como os períodos 
de atividade de seus competidores (HALLE, 2000). Similarmente, fatores 
abióticos como a temperatura estão intrinsicamente relacionados ao 
funcionamento fisiológico dos animais e, consequentemente, podem levá-
los a forragear nos períodos do dia que apresentem temperaturas ideais 
para o funcionamento ótimo do corpo (MCDONOUGH & LOUGHRY 
1997; HALLE, 2000; MACCARINI et al., 2015).

O curto tempo de amostragem do presente trabalho, contudo, 
resultou em um número baixo de registros das espécies, especialmente 
dos predadores (n = 10). Assim, é possível que exista um viés nos padrões 
observados, e uma amostragem mais longa deve ser realizada para 
confirmar os presentes resultados.
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Conclusão

Mamíferos predadores tendem a apresentar períodos de atividade 
distribuídos ao longo do dia, enquanto grupos específicos de presas 
forrageiam em períodos distintos entre si. Assim, existe uma oferta ampla 
de presas ao longo do dia para os predadores, que têm as suas chances 
de encontro com as diferentes presas maximizadas, enquanto os tipos 
específicos de presas reduzem suas chances de encontro com predadores.
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Introdução

As plantas sofrem com diversos tipos de agentes estressores 
abióticos, como a seca, salinidade, compostos tóxicos e altas temperaturas 
(BOYER, 1982; BRAY et al., 2000), que podem levar a uma série de 
mudanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e moleculares., 
capazes de afetar negativamente o crescimento e a produtividade 
das plantas (WANG et al., 2003). Estes fatores frequentemente estão 
relacionados e, por meio de estresse osmótico, ruputara da homeostase 
e desbalanço iônico, podem causar danos celulares (SERRANO et al., 
1999; ZHU, 2001). As plantas também sofrem com agentes bióticos, 
onde a desfolhação parcial, devido a perda de tecido foliar, (MARQUIS, 
1984) por herbívoros naturais, parasitas ou fungos também podem afetar 
o desenvolvimento foliar e a reprodução (CRAWLEY, 1985). Como 
outro exemplo com agente biótico tem a ação de alguns parasitas, como 
insetos galhadores, com a sua indução e o desenvolvimento, expõem a 
planta a alto índice de estresse e podem alterar a estrutura e função dos 
tecidos foliares, por fim afetando a fotossíntese (ANDERSEN; MIZELL, 
1987). A taxa fotossintética também pode ser alterada pelo excesso de 
luz solar absorvida pelas plantas, pois leva algumas espécies a sofrerem 
um processo conhecido como fotoinibição (LONG et al., 1994), onde 
a quantidade de luz em excesso incidida sobre a folha é desviada em 
forma de calor. (ISAIAS et al., 2015). Dessa forma, a fotoinibição é uma 
consequência do estressesolar em plantas (NISHIAMA; MURATA, 2014).

Esta ampla gama de agentes estressores pode promover uma 
instabilidade que perturbam os padrões normais do desenvolvimento 
(LEAMY et al., 2015). Para a avaliação desta instabilidade no 
desenvolvimento devido ao efeito de diferentes agentes estressores nas 
populações é analisado o parâmetro conhecido como assimetria flutuante 
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(AF), que se baseia em pequenos desvios randômicos da simetria bilateral 
(lado direito e esquerdo) de traços morfológicos (PALMER; STROBECK, 
1986; PARSON, 1990; ANCIÃES; MARINI, 2000). Estas variações 
apresentam uma distribuição normal (leptocúrtica) com uma média 
próxima à zero (SWADDLE, 2003). A AF, portanto, reflete distúrbios 
durante o desenvolvimento do indivíduo que afetam a habilidade do 
organismo para desenvolver caracteres de outra forma bilateralmente 
simétricos (ANCIÃES; MARINI, 2000), consequentemente assume-se 
que populações com altos níveis de estresse exibam altos índices de AF mais 
do que populações com baixos níveis de estresse (WOODS et al., 1998).

Sabendo que as plantas respondem ao diferentes tipos de agentes 
estressores, o objetivo deste trabalho foi testar se indivíduos de Palicourea 
rigida apresentam assimetria flutuante foliar e verificar se há diferenças 
entre a AF nos indivíduos em duas fitofisionomias do cerrado (rupestre e 
sensu stricto) e entre micro-habitats (sombra e luz).

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual de Caldas Novas 
(PESCAN) 17°46’28.88’’S 48°40’46.07’’, que apresenta área de 
aproximadamente 123 km2 em formato de elipse, sendo o topo constituído 
de um grande platô, as laterais com encostas que formam muralhas 
naturais, e o sopé da serra fazendo divisão com fazendas e loteamentos 
urbanos. A vegetação do Parque é predominantemente cerrado sensu 
stricto, sendo que o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta 
estacional decídua também são muito frequentes. (PESCAN, 2015). O 
trabalho foi realizado nas áreas de cerrado sensu strictu e cerrado rupestre 
do parque.

Objeto de Estudo 

A espécie de Palicourea rigida Kunth (Rubiaceae) tem ampla 
distribuição na América do Sul, ocorrendo no cerrado sensu strictu, 
campos e cerradão. É uma arvoreta sempre-verde com floração entre os 
meses de setembro a março ou maio a agosto. É polinizada principalmente 
por beija-flores, mas borboletas e abelhas grandes também participam 
deste processo. Possui folhas simples, regularmente espaçadas nos 
ramos, opostas, cruzadas; elípticas a largo-elípticas; ápices obtusos a 
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arredondados e bases arredondadas ou cordadas; margens espessadas, 
inteiras, revolutas, cartilaginosas e amareladas (SILVA-JUNIOR, 2012). 
Possui estipulas interpeciolares bífidas. Inflorescências panículas de 
cimas terminais com ramos avermelhados. Flores bissexuais tubulares 
com lobos amarelo-avermelhados, perfumadas. Frutos drupas carnosas 
com pirênio (SILVA-JUNIOR, 2012).

Coleta dos dados 

Foram coletados 32 indivíduos de P. rigida. Com 16 destes coletados 
no platô do parque, onde há a predominância de cerrado sensu stricto e 16 
ao longo da borda da trilha, que predomina o cerrado rupestre. Em cada 
fitofisionomia, 8 indivíduos encontravam-se completamente na sombra 
e o restante com exposição direta ao sol. Desta forma, os indivíduos 
coletados eram divididos por fitofisionomia e micro-habitat. Para cada 
indivíduo, foram coletadas duas folhas aleatoriamente, totalizando 64 
folhas para este estudo.

Para as medidas de assimetria, as folhas foram fotografadas 
individualmente e medidas para a largura do lado direito e do lado 
esquerdo a partir da nervura central, na metade do comprimento da folha. 
Essas medidas foram geradas através do programa ImageJ (versão 1.45)

Estimativa de assimetria flutuante (AF)

 De acordo com Palmer & Strobeck (1986), é necessário distinguir 
a AF de outros tipos de assimetria (assimetria direcional e antissimetria). 
Assim, foram realizados dois testes: um para verificar se a diferenças das 
médias dos lados direito e esquerdo (D – E) eram significativamente iguais 
a zero, por meio de teste t pareado; e um para verificar a normalidade da 
distribuição (D – E), através do teste de Kolmogorov-Smirnov, com a 
correção de Lilliefors. Quando as médias das medidas do lado direito 
e esquerdo são iguais a zero e apresentam distribuição normal, rejeita-
se a ocorrência de assimetria direcional e antissimetria, respectivamente. 
Para avaliar a dependência de AF com o tamanho da medida original, 
foi feito uma correlação de Pearson entre |AF| e D. Ao concluir que está 
se trabalhando com AF, aplicou-se os cálculos definidos por Palmer & 
Strobeck (1986) e usadas por Anciães & Marini (2000): AF= |(D – E)/[(D 
+ E)/2]|.



210 Curso de Ecologia de Campo 2015

Análise dos Dados

A partir da comprovação da normalidade dos dados, foi feito uma 
ANOVA para dois fatores, com fitofisionomia e micro-habitat como 
fatores. Para analisar os dados coletados, utilizou-se o programa Systat 13.

Resultados

Para a estimativa de assimetria flutuante, a diferença entre os lados 
direito e esquerdo apresentaram distribuição normal (n = 64; p= 0.297) 
com médias iguais à zero (t= 1.595; gl = 63; p = 0.116), descartando-
se, portanto, a ocorrência de antissimetria e assimetria direcional, 
respectivamente. Desta forma, os indivíduos de P. rigida apresentam AF 
para as folhas (Tabela 1). Os valores de |AF| não se correlacionaram com 
a média das medidas originais.

Tabela 1. Assimetria flutuante (médiadesvio padrão) para folhas das duas fitofisionomias 
e micro-habitats.

Micro-habitat

Fitofisionomia LUZ SOMBRA

CERRADO Sensu Stricto 0.1080.106 0.0920.115

CERRADO Rupestre 0.1050.093 0.0960.075

Não ocorreu interação entre estes dois fatores (F=0.010; gl= 
62; p= 0.922) (Figura 1). Não houve diferença significativa entre as 
fitofisionomias (F= 0.001; gl=62; p= 0.982) e os micro-habitats (F=0.120; 
gl=62; p= 0.731) analisados (Figura 2). 
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Figura 1. Valores de AF sem interação entre os fatores analisados (fitofisionomias x 
micro-habitat)

Figura 2. Assimetria flutuante entre os micro-habitats e fitofisionomias. Letras iguais 
médias não diferem entre si

Discussão

Neste trabalho apesar das plantas de Palicourea rigida 
apresentarem assimetria flutuante, esta não foi explicada pelas diferentes 
fitofisionomias analisadas. Como apontado pelo estudo de Moreno et 
al. (2008), tanto o cerrado sensu stricto quanto o cerrado rupestre são 
classificados como formações savânicas, explicando o porquê de as 
composições florísticas não apresentarem grande variação. Isso se 
dá, principalmente, pelas variações serem respostas da vegetação às 
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mudanças na disponibilidade de nutrientes (HARIDASAN, 1992), que 
apesar do cerrado rupestre apresentar solos rasos, com baixos teores 
de matéria orgânica e sobre afloramentos rochosos (GOMES et al., 
2011), as plantas de P. rigida parecem não responder diferente a essas 
fitofisionomias, portanto não apresentando diferenças nos distúrbios 
de desenvolvimentos avaliados pela assimetria flutuante. Os diferentes 
micro-habitats, plantas completamente sombreadas e plantas diretamente 
expostas ao sol, também não explicaram a AF nestes indivíduos avaliados. 
Como apontado por Peeters (2002), o processo de desenvolvimento 
e expansão foliar pode levar ao aumento da resistência mecânica dos 
tecidos por diversas razões/agentes estressores. Essa dureza foliar causada 
pela maior deposição de cutícula celular, além de ser uma importante 
estratégia contra a evapotranspiração de plantas contra o estresse hídrico, 
principalmente aquelas com direta exposição ao sol, também confere 
proteção contra a herbivoria (FHAN, 1990), que tende a ser maior em 
plantas em ambientes sombreados, já que a dessecação sofrida nesse caso 
é menor e as folhas tendem a ter menor dureza foliar. Assim, esta espécie 
apresentam respostas mecânicas e fisiológicas similares para ambos os 
micro-habitats, portanto, o desenvolvimento foliar responde de forma 
semelhante aos diferentes tipos de agentes estressores encontrados em 
cada micro-habitat. 

Sabendo que os níveis de assimetria flutuante aumentam conforme 
a estabilidade do desenvolvimento dos indivíduos diminuem (LEARY; 
ALLENDORF, 1985; CLARKE et al., 1992), sendo que fatores como 
restrição do fluxo gênico e diminuição do tamanho populacional causados 
por isolamento, aumentam a chance de endocruzamento, diminuição da 
heterozigose e probabilidade de perda de diversidade genética, tanto por 
efeito gargalo quanto efeito fundador (WAYNE et al., 1992), as plantas de 
P. rigida avaliadas podem estar respondendo a esses estresses genéticos 
e exibindo AF para folhas como reflexo disto. Portanto, estudos futuros 
que visem avaliar a estabilidade populacional desta espécie no PESCAN 
bem como outros fatores que causem estresse a estes indivíduos, podem 
explicar a AF foliar encontrados nesse presente estudo.

Conclusão

Os indivíduos de P. rigida apresentaram assimetria foliar, entretanto 
essa não foi explicada pelo micro-habitat ou fitofisionomia. 
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Introdução

A reprodução é custosa para os grupos de aves até que os filhotes 
deixem os ninhos (CLUTTON-BROCK, 1991). O incremento em 
reprodução, portanto, promove um aumento no metabolismo. A taxa 
metabólica para os parentais envolvidos com reprodução pode ser até 
sete vezes mais alta que a taxa metabólica basal (PETERSON et al. 
1990). A alta taxa no metabolismo esta relacionada com a produção 
de ovos (quantidade e qualidade), incubação, alimentação de filhotes e 
proteção da ninhada (CLUTTON-BROCK, 1991). Esses fatores podem 
diminuir a resposta imune, já que geram um desequilíbrio energético 
entre o investimento em cuidado da prole e a manutenção da integridade 
física, fisiológica e imune dos parentais (WINGFIED; SAPOLSKY, 
2003). A função imune, portanto, interage com o estado de saúde geral 
de um organismo  (HAMILTON; ZUK, 1982). Gustafsson et al. (1994) 
estudaram a reprodução em aves e observaram quedas na resposta 
imune quando indivíduos reproduziam, e também, aumento nos níveis 
de infecções parasitárias. O investimento reprodutivo, portanto, pode 
diminuir a habilidade de um individuo em lidar com infecções parasitárias 
(GUSTAFSSON et al., 1994), por reduzir os recursos disponíveis para 
desenvolver uma resposta imune eficaz contra parasitas (BONNEAUD et 
al., 2003), assim como parasitas causadores de malária (Valkiunas, 2004). 

A malária em aves é caracterizada pela infecção por protozoários 
da ordem Haemosporida e gêneros Plasmodium, Haemoproteus e 
Leucocytozoon. Os parasitos têm estágios infecciosos que se reproduzem 
de forma clonal em hemácias e em tecidos de hospedeiros vertebrados 
(VALKIUNAS, 2004). Aves são os hospedeiros intermediários, já que 
os parasitas sofrem divisão clonal em seu organismo, e os vetores, 
invertebrados da ordem Diptera são os hospedeiros definitivos, já que os 
parasitas sofrem reprodução sexuada no epitélio intestinal. Quando vetores 
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infectados alimentam-se de sangue de Aves, inoculam fases iniciais do 
protozoário de parasitos causadores de malária. Esses estágios possuem 
características específicas para cada gênero (Plasmodium, Haemoproteus 
e Leucozytozoon) (VALKIUNAS, 2004). Parasitas do gênero Plasmodium 
são transmitidos por mosquitos, enquanto que Haemoproteus e 
Leucocytozoon são transmitidos por moscas (Hipoboscidae). Para 
compreender melhor a relação parasita-hospedeiro é importante analisar 
alguns mecanismos fisiológicos, como o perfil de leucócitos, que fornece 
uma medida conveniente da função imune integrada (SALVANTE, 2006). 
Elevados números de leucócitos podem indicar processo inflamatório 
(DEIN, 1986). Em aves, linfócitos e heterofilos são os mais encontrados, 
presentes em aproximadamente 80% do número total de células brancas 
(DAVIS et al. 2008). Linfócitos são responsáveis por uma resposta imune 
específica (ALLANDER; BENNET, 1994), e seu aumento pode ser 
encontrado em infecções parasitárias (BONIER et al. 2007). Heterofilos 
são células não específicas que entram em tecidos durante inflamações 
(MAXWELL; ROBERTSON, 1998). Heterofilos e linfócitos aumentam 
em número durante uma situação de estresse e infecções, como reprodução 
e infeções por malária, respectivamente. Ots et al. (1998), utilizaram a 
razão da contagem de heterofilos por linfócitos (H/L) como indicativo 
e o melhor preditor para estimar estresse de parasitos e reprodução em 
Parus major. 

Objetivo

O objetivo desse trabalho é relacionar tanto a reprodução como a 
parasitemia (proporção de células infectadas) com a razão heterofilos e 
linfócitos. O status reprodutivo será indicado pela presença de placa de 
incubação, uma região altamente vascularizada, encontrada no abdômen 
(PHILLIPS et al. 1985). Espera-se que aves infectadas e/ou que estejam 
em período reprodutivo tenham uma alta razão da proporção heterofilos e 
linfócitos, quando comparadas com aves não infectadas e fora do período 
reprodutivo. 

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi desenvolvido em uma área caracterizada pela 
fitofisionomia cerrado stricto sensu e em uma área caracterizada pela 
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fitofisionomia cerradão do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN), localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, 
no sudeste do Estado de Goiás.  A área do parque é de aproximadamente 123 
km2 em formato de elipse, sendo o topo constituído de um grande platô, as 
laterais com encostas que formam muralhas naturais, e o sopé da serra fazendo 
divisão com fazendas e loteamentos urbanos (PESCAN, 2015) (Fig. 1).

Figura 1. Localização do Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN).

Captura de indivíduos e coleta de amostras

Os indivíduos foram capturados utilizando rede de neblina, com 
malha de 36 mm, 12 m de comprimento por 2,5 m de altura. As redes 
foram abertas entre 6 h e 9 h 30 min, ou 15 h 30 min e 18 h, dos dias 10, 
11 e 12 de novembro de 2015. As seguintes informações foram registradas 
de cada indivíduo capturado: espécie, local de captura e presença ou 
ausência de placas de incubação. Após os registros dos dados foi coletada 
uma amostra sanguínea a partir da veia braquial de cada ave, contendo em 
média 50  de sangue. Logo após a coleta, uma pequena porção da amostra 
foi utilizada para preparar três lâminas de esfregaços sanguíneos por 
indivíduo. As lâminas foram secas em campo, e em laboratório fixadas e 
coradas (detalhes a seguir). Após a coleta de dados e amostras, todos os 
indivíduos capturados foram soltos no mesmo ambiente. 
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Hematologia, detecção de haemosporidas e parasitemia

Lâminas foram fixadas através da imersão em Metanol 100% por 
um minuto. Após a imersão, as lâminas foram secas ao ar livre. Seguindo 
o protocolo de Valkiunas (2004), as lâminas foram imersas em Giemsa 
por uma hora. Após esse período, elas foram lavadas em água corrente e 
colocadas para secar ao ar livre.  As lâminas coradas foram analisadas em 
aumento de 100x e óleo de imersão em microscópio. Foram analisados 
dez campos por lâmina, 30 por indivíduo. Em cada campo foi registrado 
o número de hemácias (jovens e maduras) e células brancas (linfócitos, 
trombócitos, heterofilos, monócitos, basófilos e eosinófilos). Foi registrada 
a presença de parasitos dentro das hemácias do hospedeiro, assim como o 
número de hemácias infectadas por campo. 

Cálculo da proporção Heterofilos e Linfócitos

O número total de heterofilos foi dividido pelo número total de 
linfócitos para cada indivíduo. Cada valor foi comparado com a presença 
de malária e com a presença ou ausência de placa de incubação, como 
indicativo de reprodução. 

Análises Estatísticas

Para relacionar a presença ou ausência com a razão H/L, testou-
se a normalidade e foi feito um teste não paramétrico Kruskal-Wallis, 
utilizando o programa Systat (Versão 13).

Resultados

Foram capturados 10 indivíduos de sete espécies diferentes 
(Tab. 1), seis indivíduos sem placa de incubação e quatro com placas 
de incubação.  No entanto, nenhum dos indivíduos estava infectado por 
parasitas causadores de malária (Fig. 2).  Não houve diferença entre a 
presença de placa e a razão heterofilos e basófilos (H= 6,5; p= 0,262).



221Curso de Ecologia de Campo 2015

Figura 2. Fotografias das lâminas de esfregaço sanguíneo. Fotos registradas em aumen-
to 100x e óleo de imersão. A: Indivíduo 3, B: Indivíduo 4, C: Indivíduo 6, D: Indivíduo 

nove.

Tabela 1. Tabela mostrando a quantidade de eritrócitos maduros, eritrócitos jovens, 
presença ou ausência de placas e razão heterofilos por linfócitos em cada indivíduo de 

espécie capturada. 

Espécies Eritrócitos 
Maduros

Eritrócitos 
Jovens Placa Razão H/L

Antilophia galeata 2879 146 COM 11

Camptostoma obsoletum 2722 68 SEM 4

Elaenia cristata 2830 55 SEM 1

Lanio cucullatus 2389 41 COM 55

Lanio cucullatus 2759 89 SEM 45

Lanio cucullatus 2675 84 SEM 6

Myiarchus ferox 2846 115 COM 35

Tangara cayana 2938 107 SEM 8

Tangara sayaca 2891 102 COM 3

Turdus leocomelas 2490 116 SEM 3
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Discussão

É sabido que o investimento em reprodução afeta negativamente a 
história de vida de diversos grupos de aves, podendo gerar diminuições 
significativas na sobrevivência anual de tal grupo (BENNETT; OWENS, 
2002). A pressão sob indivíduos para reproduzir pode diminuir a resposta 
imune (CLUTTON-BROCK, 1991), ao gerar desequilíbrio energético 
entre a própria integridade dos parentais e da ninhada (WINGFIELD; 
SAPOLSKY, 2003). Entretanto, não houve diferença na razão heterofilos 
e linfócitos entre os indivíduos com e sem placas.  A razão entre 
heterofilos e linfócitos é uma razão de estresse em aves (DEIN, 1986). 
Alguns indivíduos obtiveram razões muito maiores que outros, indicando 
que tiveram maiores índices de heterofilos nas lâminas sanguíneas do que 
de linfócitos. As diferenças nos índices podem estar relacionadas ao fato 
de que espécies estejam expostas diferentemente aos agentes de estresse, 
mesmo que a resposta imune em aves seja bem semelhante (Valkiunas, 
2004). Heterofilos são células envolvidas em processos inflamatórios, o 
que é um indicativo de outros estresses presentes nos indivíduos com altos 
índices que não estão relacionados a parasitas. É possível que haja outras 
pressões agindo sobre as populações, ao invés de pressões de patógenos. 
Futuros estudos poderiam analisar outros fatores, como competições 
de machos por fêmeas (LIFJELD et al., 1994) e redes tróficas como 
possíveis relações interferindo e regendo populações selvagens de aves. 
Weimerskirch et al. (1993) encontraram uma relação significativa entre 
o declínio populacional de albatrozes com o declínio da população de 
peixes da região, indicando a cadeia trófica como um importante fator 
influenciando em populações naturais. O período reprodutivo de aves no 
Cerrado começa em meados de outubro e novembro (MARINI; GARCIA, 
2009). O envolvimento do estresse reprodutivo com o índice de células 
brancas pode ainda desenvolver-se durante o período reprodutivo até 
que a ninhada saia dos cuidados dos parentais. Esse fator pode explicar 
também, a falta de relação entre reprodução e índice de células brancas 
nas aves estuadas. 

Não foram encontrados parasitos causadores de malária em Aves, e 
não foi possível relacionar essa variável com o índice do sistema imune. 
Estudos futuros poderiam analisar os mosquitos e moscas para testar a 
presença de parasitas, através de estudos por microscopia e moleculares 
(PCR), já que esfregaços sanguíneos são de difícil identificação de 
parasitemia de aves (Valkiunas, 2004).  Além desse fator, não houve 
diferença do índice H/L entre indivíduos com e sem placa de incubação. 
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Estudos futuros poderiam analisar outros fatores de pressões agindo sobre 
as populações naturais na área estudada, como redes tróficas e competição 
para reproduzir. 
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Introdução

As plantas apresentam diversos mecanismos de defesa contra 
os herbívoros, incluindo defesas físicas ou químicas que reduzem 
diretamente o desempenho e a sobrevivência dos mesmos, além de 
defesas indiretas que atraem ativamente ou facilitam a ação de predadores 
e parasitoides (DUFFEY; STOUT, 1996; DICKE; VAN LOON, 2000; 
KESSLER; BALDWIN, 2002). As defesas contra os herbívoros são 
geralmente classificadas como constitutivas ou induzidas, embora 
muitos mecanismos possam ser expressos de ambas as formas. Defesas 
constitutivas são constantemente expressas, enquanto que as induzidas 
são tipicamente caracterizadas por um dano a priori a um tecido que reduz 
ou impede a herbivoria subsequente (AGRAWAL et al., 1999).

Vários estudos tem relatado a importância dessas defesas, 
principalmente de substâncias químicas como os metabólitos secundários, 
para a aptidão das plantas. No entanto, abordagens mais recentes tem 
discutido sobre a existência de demandas conflitivas, uma vez que a 
produção de compostos de defesa poderia ser ecologicamente cara 
se comprometer as interações com mutualistas, por exemplo com os 
polinizadores. Evidências desses “custos ecológicos” têm sido cada vez 
mais comuns e têm se acumulado, sugerindo que eles são potencialmente 
uma força importante na evolução das defesas químicas das plantas 
(STRAUSS et al., 2002; POELMAN; VAN LOON; DICKE, 2008).

O sucesso reprodutivo de uma planta é determinado por vários 
fatores, dentre eles estão o investimento em tecido reprodutivo e a 
manutenção de uma biomassa vegetal grande o suficiente para fornecer 
os recursos necessários para a reprodução (KESSLER; HALITSCHKE, 
2009). Dessa forma, a atração dos polinizadores pode ser comprometida 
pelas defesas químicas de duas formas principais. A primeira delas 
considera que a alocação de recursos para a defesa pode vir à custa 
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do investimento em tecidos reprodutivos, podendo, assim, diminuir 
indiretamente a atratividade das flores ao reduzir o tamanho floral, alterar 
o display e diminuir a qualidade ou quantidade da recompensa (néctar 
ou pólen, por exemplo) (MOTHERSHEAD; MARQUIS, 2000). Por 
outro lado, uma maior produção de metabólitos de defesa na planta pode 
também ser expressa em tecidos reprodutivos e recompensas florais, 
reduzindo diretamente a atração do polinizador ou o número de espécies 
de polinizadores (ADLER; KARBAN; STRAUSS, 2001; KESSLER; 
BALDWIN, 2007).

Além disso, alguns desses metabólitos secundários podem ser 
compostos orgânicos voláteis (COVs). Tais compostos, que além de 
funcionarem como um sinal atrativo para predadores e parasitoides 
logo após a indução da herbivoria, podem também ter uma função de 
sinalização para os polinizadores (BEKER et al., 1989). Uma vez que 
os predadores dos herbívoros podem ser os mesmos dos polinizadores, 
estes, assim, utilizariam esses sinais voláteis para obter informação tanto 
sobre a qualidade da planta quanto sobre os riscos de predação durante a 
visita (DUKAS; MORSE, 2003).

Dentre as plantas que produzem esses metabólitos secundários, 
aquelas que pertencem à cosmopolita família Solanaceae são amplamente 
conhecidas por suas qualidades tóxicas, derivadas de um conjunto 
extremamente variado de alcalóides, terpenos, saponinas, glicosídeos 
fenólicos, entre outros compostos (BROWN, 1987). Em trabalhos 
desenvolvidos no Peru com diferentes espécies nativas de tomate, 
observou-se que os danos foliares causados por uma diversa comunidade 
de herbívoros eram geralmente correlacionados com a redução da taxa 
de visitação de polinizadores. Adicionalmente, em um estudo de caso 
realizado com Solanum peruvianum L., também uma espécie de tomate 
nativa da região dos Andes, verificou-se que a herbivoria foliar aumentou 
a resistência da planta ao ataque de herbívoros, mas reduziu sua 
atratividade para abelhas da espécie Bombus impatiens Cresson, 1863, 
que são polinizadores típicos da planta (KESSLER; HALITSCHKE, 
2009).

Além da produção de compostos de defesa, outro fator que pode 
influenciar na taxa de visitação de polinizadores às plantas é o número 
de flores, que está diretamente associado à disponibilidade de recursos 
alimentares (LEVIN, 1978). Nesse sentido, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar a relação de fatores como a produção de metabólitos de 
defesa e o número de flores com a taxa de visitação de abelhas, que são os 
principais polinizadores, em uma espécie de Solanaceae nativa do Cerrado. 
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Os objetivos específicos foram: (1) verificar a relação entre a porcentagem 
de danos foliares causados por herbívoros e a taxa de visitação de abelhas 
em flores de Solanum lycocarpum A.St.-Hil. (Solanaceae), pensando em 
metabólitos secundários não-voláteis; (2) investigar se o número de flores 
abertas por planta afeta a taxa de visitação; e (3) avaliar se a indução 
de danos foliares influencia na taxa de visitação subsequente, pensando 
em metabólitos voláteis. Assim, as hipóteses foram: (1) quanto maior a 
porcentagem de danos foliares, menor a taxa de visitação de abelhas; (2) 
quanto maior o número de flores abertas por planta, maior a taxa de visitação; 
e (3) a indução de danos foliares reduz a taxa de visitação subsequente.

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado em áreas de campo sujo e cerrado sensu 
stricto localizadas no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN; 17°47’13’’S / 48°40’12’’O), situado na região sul do estado 
de Goiás, abrangendo os municípios de Caldas Novas e Rio Quente. O 
parque apresenta diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado e possui 
uma área total de 12.315,36 ha. A pluviosidade média anual da região é 
de 1.500 mm/ano, distribuídos irregularmente, com um verão quente e 
chuvoso e um inverno seco, sendo a temperatura média anual de 23ºC 
(REATTO; MARTINS, 2005).

Objeto de estudo

 A espécie selecionada para o estudo foi Solanum lycocarpum 
(Solanaceae), popularmente conhecida como “lobeira”. Essa espécie 
possui porte arbustivo e está distribuída por todo o Cerrado brasileiro, 
sendo bastante encontrada em áreas degradadas. A floração e frutificação 
ocorrem ao longo do ano todo (SILVA JÚNIOR, 2012). Assim, 
principalmente durante a estação seca, os frutos constituem uma importante 
fonte alimentar para os mamíferos desse ambiente, como o lobo-guará 
(DALPONTE; LIMA, 1999). A planta apresenta acúleos, folhas coriáceas 
com tricomas em ambas as faces e produz compostos alelopáticos, sendo 
bastante utilizada como planta medicinal (SILVA JÚNIOR, 2012). Além 
disso, é uma espécie que, ocasionalmente, apresenta defesas biológicas 
contra herbívoros, por exemplo quando há interações entre formigas e 
membracídeos na planta (MOREIRA; DEL-CLARO, 2005).
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As flores da lobeira são bissexuais, não produzem néctar 
e apresentam anteras poricidas. Em decorrência disto, para que a 
liberação do pólen e, consequentemente, a polinização ocorram, é 
necessário que haja a vibração das anteras com a consequente abertura 
das mesmas (BUCHMANN, 1983). Dessa forma, os visitantes florais 
são representados majoritariamente por abelhas que apresentam o 
comportamento de buzz-pollination, ou seja, que são capazes de emitir 
vibrações através da contração dos músculos torácicos durante a visita às 
flores (BUCHMANN; HURLEY, 1978).

Relação danos foliares/nº de flores e taxa de visitação

Para verificar se a porcentagem de danos foliares causados por 
herbívoros e o número de flores influenciam na taxa de visitação de 
abelhas, foram avaliados 12 indivíduos floridos de S. lycocarpum. Em 
cada indivíduo, o número de flores abertas foi contado e três ramos 
com flores recém-abertas (cada ramo contendo uma única flor) foram 
selecionados. O número de visitas e as espécies de abelhas visitantes nas 
três flores foram registrados ao longo de uma hora. As observações foram 
sempre realizadas em dias ensolarados e dentro do período de maior 
atividade das abelhas (das 9h00min às 15h00min). A taxa de visitação 
dos polinizadores foi calculada como o número de visitas pelo número de 
flores pelo tempo de observação (WINFREE et al., 2007).

Com o intuito de avaliar a porcentagem de danos foliares causados 
por herbívoros, em cada um dos ramos mencionados anteriormente, foram 
analisadas as cinco folhas mais próximas da flor (não se sabe se a produção 
de metabólitos secundários ocorre de forma sistêmica ou localizada na 
espécie estudada), totalizando 180 folhas (15 por indivíduo). As folhas 
foram coletadas e fotografadas (a um fundo branco e com escala) com 
câmera digital. A área total e a área perdida por herbivoria de cada folha 
foram calculadas por meio do software ImageJ 1.46. A partir dos valores 
obtidos, a porcentagem de danos foliares causados por herbívoros foi 
estimada através da seguinte fórmula:

Experimento de indução de danos foliares

Para verificar se a indução de danos foliares afeta a taxa de 
visitação subsequente, foram avaliados também 12 indivíduos floridos 
de S. lycocarpum. Em cada indivíduo, um ramo contendo uma única 
flor recém-aberta foi selecionado. O número de visitas de abelhas na 
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flor foi registrado durante 20 min antes da indução e 20 min logo após 
a indução. Mais uma vez, as observações foram sempre realizadas em 
dias ensolarados e dentro do período de maior atividade das abelhas 
(das 9h00min às 15h00min). E a taxa de visitação dos polinizadores foi 
calculada como mencionado anteriormente.

Em cada indivíduo de S. lycocarpum, a indução de danos foliares foi 
realizada nas cinco folhas mais próximas da flor selecionada. Utilizando 
luvas de látex e com o auxílio de uma tesoura, cortes paralelos à nervura 
central da folha e em ambos os lados (direito e esquerdo) foram feitos no 
limbo foliar. Em cada folha, cerca de 40% de danos foi efetuado.

Análise dos dados

Com o intuito de verificar se a porcentagem de danos foliares 
causados por herbívoros e o número de flores abertas por planta 
influenciam na taxa de visitação de abelhas, foram realizadas análises de 
regressão múltipla. Estas foram realizadas mais de uma vez porque uma 
das amostras (PL10) apresentou um elevado leverage. Assim, foram feitas 
análises com e sem PL10, comparando-as em seguida. Para investigar 
se a indução de danos foliares afeta a taxa de visitação subsequente, foi 
efetuado o teste de Wilcoxon. Todas as análises foram feitas com o auxílio 
do software Systat 10.2.

Resultados

Relação danos foliares/nº de flores e taxa de visitação

Foram registradas abelhas pertencentes a três subfamílias 
(Andreninae, Apinae e Halictinae) (Tabela 1). Os resultados obtidos das 
análises com e sem PL10 foram bastante similares. Em ambos os casos, 
os testes de regressão múltipla foram significativos (com PL10: F1,11 
= 10,381, P = 0,005; sem PL10: F1,10 = 5,752, P = 0,028). No entanto, 
não houve relação entre a porcentagem de danos foliares causados por 
herbívoros e a taxa de visitação de abelhas nas flores (com PL10: t = 
-0,207, P = 0,840, Figura 1A; sem PL10: t = 0,725, P = 0,489, Figura 
2A). Apenas o número de flores abertas por planta influenciou na taxa 
de visitação (com PL10: t = 4,548, P = 0,001, Figura 1B; sem PL10: 
t = 2,446, P = 0,040, Figura 2B), apresentando uma relação positiva e 
explicando aproximadamente 70% da mesma.
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Tabela 1. Espécies de abelhas visitantes florais de Solanum lycocarpum (Solanaceae) 
em áreas de campo sujo e cerrado sensu stricto no PESCAN (GO).

Espécies
Andreninae

Oxaea flavescens Klug, 1807
Apinae

Bombus spp. Latreille, 1802
Centris spp. Fabricius, 1804
Epicharis spp. Klug, 1807

Eulaema nigrita Lepeletier, 1841
Exomalopsis spp. Spinola, 1853

Paratrigona lineata Lepeletier, 1836
Xylocopa suspecta Moure & Camargo, 1988

Halictinae
NI spp.

NI: Não identificadas.

~

 

~

Figura 1. Resultado da análise de regressão múltipla (com dados parciais) com PL10. 
A) Relação entre a porcentagem média de danos foliares causados por herbívoros e a 
taxa de visitação média de abelhas em flores de S. lycocarpum no PESCAN (GO). B) 

Relação entre o número de flores abertas por planta e a taxa de visitação média de abe-
lhas em flores de S. lycocarpum no PESCAN (GO).

A

B
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Figura 2. Resultado da análise de regressão múltipla (com dados parciais) sem PL10. A) 
Relação entre a porcentagem média de danos foliares causados por herbívoros e a taxa 
de visitação média de abelhas em flores de S. lycocarpum no PESCAN (GO). B) Rela-
ção entre o número de flores abertas por planta e a taxa de visitação média de abelhas 

em flores de S. lycocarpum no PESCAN (GO).

Experimento de indução de danos foliares

 A indução de danos foliares não afetou a taxa de visitação 
subsequente de polinizadores em flores de S. lycocarpum, uma vez que a 
taxa de visitação média não diferiu antes e depois da indução (Z = 1,271; 
P = 0,204, Figura 3).

A

B
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Figura 3. Taxa de visitação média de abelhas em flores de S. lycocarpum antes e depois 
da indução de danos foliares, em áreas de campo sujo e cerrado sensu stricto no PES-

CAN (GO).

Discussão

De modo geral e diferentemente do que era esperado, os resultados 
encontrados neste estudo revelaram que os danos foliares não exercem 
influência na taxa de visitação dos polinizadores de Solanum lycocarpum. 
Entretanto, o número de flores abertas por planta afeta diretamente a taxa 
de visitação, sendo esta maior à medida que a quantidade de flores aumenta. 
Isto provavelmente está relacionado à “teoria do forrageamento ótimo”, 
em que, visando à economia de energia na busca por alimento (pólen, no 
caso), as abelhas priorizam forragear nas plantas que disponibilizam uma 
maior quantidade de recursos (flores) (LEVIN, 1978).

A ausência de relação entre os danos foliares e a taxa de visitação 
das abelhas poderia ser um indício de que a síntese de metabólitos 
secundários não-voláteis em S. lycocarpum seja tecido-específica, 
ocorrendo principalmente nas folhas e não nas flores. No entanto, isso 
é improvável. A maioria dos estudos que avaliaram qualitativamente 
e quantitativamente a produção desses compostos em folhas e flores 
mostrou que a composição dos mesmos é semelhante em ambos os 
tecidos, mas que concentrações maiores estão presentes nos tecidos 
florais (KESSLER; HALITSCHKE, 2009). Adicionalmente, em análises 
realizadas em escalas menores, avaliando diferentes órgãos florais das 
mesmas flores, concentrações maiores de compostos de defesa foram 
encontradas nos tecidos do estame e do pistilo (BRAVO; COPAJA, 2002).

De fato, isso faz sentido analisando a “teoria da defesa ótima”, na 
qual o “valor” de um tecido é determinado por sua relativa contribuição 
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para a aptidão da planta (RHOADES, 1979). Assim, como as partes florais 
apresentam um forte efeito sobre a aptidão, elas deveriam ser protegidas 
por quantidades relativamente maiores de metabólitos secundários de 
defesa quando comparadas com as folhas (BRAVO; COPAJA, 2002; 
BENINGER et al. 2007; FROLICH; OBER; HARTMANN, 2007).

Em relação aos metabólitos secundários voláteis ou COVs, 
diferentes estudos realizados com indução de danos foliares por 
herbívoros em tomate (Solanum lycopersicum L.) evidenciaram a 
emissão tanto de compostos constitutivos da planta quanto de compostos 
induzidos. Dentre esses compostos, a maior fração foi representada por 
terpenos, benzenóides, álcoois e derivados de ácidos graxos, sendo que a 
quantidade total de voláteis secretada pelas flores foi consideravelmente 
maior quando comparadas às outras partes da planta (RAGHAVA et al., 
2009). Além disso, López et al. (2012) mostraram que, além da atração de 
predadores e parasitoides, os COVs também apresentam uma função de 
comunicação intraespecífica para as plantas de tomate.

Assim, era de se esperar que a indução de danos foliares neste 
estudo afetasse a taxa de visitação de abelhas em decorrência da emissão 
de COVs. Porém, isso não foi observado. Com relação à pesquisa 
desenvolvida com Solanum peruvianum, que já foi mencionada ao longo 
deste texto, a indução de herbivoria por larvas de Manduca sexta (L.) 
desencadeou a produção não só de metabólitos secundários voláteis, mas 
também de não-voláteis. O conjunto desses fatores, consequentemente, 
alterou o comportamento de forrageamento de Bombus impatiens, 
reduzindo a taxa de visitação de abelhas dessa espécie nas flores de S. 
peruvianum (KESSLER; HALITSCHKE, 2009).

Entretanto, a mudança no comportamento de B. impatiens 
provavelmente não pode ser extrapolada para outras espécies de abelhas. 
Neste estudo, verificou-se que, além de ser visitada por abelhas do gênero 
Bombus, S. lycocarpum também é visitada por várias outras espécies. 
Com isso, a ausência de efeito de danos foliares na taxa de visitação 
dos polinizadores da lobeira poderia ser explicada pela grande variação 
que existe na resposta comportamental dos visitantes, ou seja, pode ser 
que os compostos produzidos não interfiram na escolha da maioria das 
abelhas no momento da visita. Reader et al. (2006), avaliando riscos 
de predação, observaram que os efeitos dos predadores diferiram tanto 
qualitativamente quanto quantitativamente entre e até mesmo dentro das 
espécies de polinizadores.

Assim, os resultados obtidos neste estudo levam a crer que não 
existe uma demanda conflitiva entre produção de metabólitos de defesa 
e polinização para S. lycocarpum. De fato, em um estudo que avaliou 
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a estrutura genética de diferentes populações no estado de Goiás, 
foi encontrada uma alta variabilidade alélica e uma baixa taxa de 
endocruzamento para a lobeira, evidenciando a elevada eficiência dos 
polinizadores dessa espécie na dispersão do pólen (MARTINS et al., 2006).

Frente a isso, um dos próximos passos desta pesquisa seria 
a realização de análises qualitativas e quantitativas da produção de 
metabólitos secundários voláteis e não-voláteis em S. lycocarpum. Isso 
permitiria uma melhor compreensão dos processos relacionados à indução 
de danos foliares. Além disso, outro passo seria analisar o comportamento 
de forrageamento das diferentes espécies de abelhas que polinizam a 
lobeira, uma vez que pouco se sabe sobre como os polinizadores avaliam 
as flores antes de visitá-las e por que eles evitam flores quimicamente 
alteradas.
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Introdução

Na natureza, as espécies se interagem de diversas maneiras e 
como resultado dessas interações, as espécies envolvidas podem ter suas 
populações aumentadas, diminuídas ou mantidas nos mesmos níveis 
(ALVES et al., 2012). No caso das aves, uma das interações que exerce 
grande influencia é a predação de ninhos, pois esta interação afeta o 
sucesso reprodutivo das mesmas, sendo considerada uma das principais 
causas de declínio de populações (RICKEFS, 1969). 

Diversos fatores podem influenciar a taxa de predação de ninhos, 
tais como: a estrutura da vegetação na qual o ninho foi construído 
(MARTIN; ROPER, 1988; Michalski; Norris, 2014), a fase em que 
a ninhada se encontra (ovos ou filhotes) (ZIROMERMANN, 1984), a 
densidade de ninhos (GORANSSON et al., 1975), bem como ameaças 
provocadas por ações antrópicas, como por exemplos, a fragmentação e 
isolamento das paisagens naturais (MELO; MARINI, 1997; BORGES; 
MARINI, 2010), a caça, que pode provocar quebra do controle top-down 
(TAYLOR et al., 2015) e, consequentemente, aumentar as populações de 
meso-predadores (BRASHARES et al., 2010), e o abandono de animais 
domésticos em áreas naturais levando-os a se tornarem animais ferais 
(GALETI; SAZIMA, 2006). Assim, percebe-se que a composição de 
predadores afeta diretamente a frequência de predação de ninhos. 

Em regiões tropicais, os fatores desencadeados por ações humanas 
citados acima, têm aumentado consideravelmente, e nesse contexto, 
as Unidades de Conservação (UC’s), são vistas como essenciais para 
a manutenção da integridade e da biodiversidade dos ecossistemas 
(SNUC, 2000). Contudo, para que esses objetivos sejam alcançados faz-
se necessário a realização de pesquisas científicas que visem conhecer 
a biodiversidade e fatores que afetam e podem reduzir a biodiversidade 
presente nessas áreas. 

Nesse sentido, estudos utilizando ninhos artificias de aves 
representam uma ferramenta útil devido ao maior grau de dificuldade 
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de utilizar ninhos naturais para pesquisas que disponibilizam de curto 
intervalo de tempo (VILLARD; PÄRT, 2004).  A utilização de ninhos 
artificiais pode auxiliar no teste de hipóteses ecológicas e comportamentais 
que influenciam na predação de ninhos naturais e oferece vantagens 
como: possibilitar o emprego de um maior número de ninhos em um 
mesmo intervalo de tempo e a manipulação e controle de fatores como a 
altura dos ninhos (WILSON; BRITTINGHAN, 1998). 

Por se conhecer a diversidade de espécies presentes nas 
fitofisiononomias florestais do Cerrado, o presente estudo apresenta a 
hipótese de que ninhos localizados no solo têm menor chance de sucesso 
devido à maior pressão de predação. Há uma alta diversidade de potenciais 
predadores que se movimentam pelo solo, estando incluídos inclusive 
animais arborícolas, como por exemplo, ratos, gambás e serpentes, que 
muitas vezes no período noturno descem ao solo para forragear. 

Objetivos

Este trabalho teve como objetivos: 
1. Avaliar a taxa de predação de ninhos artificiais de aves em 

fitofisionomia florestal de uma área protegida;
2. Verificar se existe diferença na taxa de predação de ninhos 

localizados em diferentes estratos vegetacionais (solo e aéreo);
3.  Identificar os principais predadores de ninho da área avaliada.

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas –
PESCAN (17°46’S e 48°39’O), localizado entre os municípios de Caldas 
Novas e Rio Quente, no Sudoeste do Estado de Goiás. O Parque é uma 
Unidade de Conservação (UC) localizada em área de Cerrado e coberta 
principalmente por cerrado sensu stricto (RIZZO, 1981). Contudo, 
também possui fitofisionomias campestres (campo rupestre, campo limpo 
e campo sujo) e ambientes florestais (mata de galeria e cerradão). Para a 
execução do experimento foi selecionada a área de mata mesófila situada 
na base da serra.
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Desenho experimental 

A coleta dos dados foi realizada entre os dias 02 e 12 de novembro de 
2015, período compreendido na estação reprodutiva das aves (setembro a 
dezembro) de acordo com Marini; Durães (2001). O estudo foi conduzido 
em fitofisionomia de mata, no qual foram estabelecidos 20 pontos para 
instalação dos ninhos artificiais (Figura 1). 

Figura 1- Representação dos pontos no interior de mata do Parque Estadual da Serra de 
Caldas Novas, GO, em que os ninhos artificiais foram instalados.

Os ninhos artificiais foram confeccionados com feixes de capim 
seco trançado em formato espiralado e posteriormente alinhavado para 
evitar a desagregação. Após sua confecção os ninhos foram banhados em 
barro para retirada de odores humanos.

O desenho experimental consistiu na instalação de 40 ninhos, 
sendo dois em cada um dos pontos amostrais representados na Figura 1. 
Os pontos foram escolhidos aleatoriamente mantendo-se a distância de 
15 metros um do outro, com exceção dos pontos 9 e 10 que ficaram mais 
distanciados dos outros. Os pontos foram distribuídos em duas partes da 
mata que ficaram divididos pela estrada que conduz ao platô do PESCAN. 
Assim, tem-se 10 pontos do lado direito da mata e 10 do lado esquerdo.

Dos ninhos distribuídos, 20 foram colocados no solo e 20 em uma 
altura variando de 1,2 a 1,5 m do solo (denominados ninhos aéreos). Os 
ninhos foram colocados aos pares (Figura 2) com o intuito de verificar se 
a predação seria maior no solo ou no estrato aéreo. 
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Figura 2- Ilustração dos pares de ninhos artificiais. a- Esquema representando a forma 
em que os ninhos foram instalados; b- Ninhos instalados em campo. Os círculos verme-

lhos indicam a posição dos ninhos artificiais.

Para estimar a taxa de predação foram inseridos em cada ninho 
dois ovos: um ovo de codorna (Coturnix coturnix) e um ovo de massa de 
modelar não-tóxica. Esse último auxilia na identificação dos predadores, 
pois possibilita a visualização de sinais, tais como marcas de dentes e 
bicadas. Para possibilitar a identificação mais precisa dos predadores, 
foram utilizadas cinco armadilhas fotográficas da marca Bushnell.  As 
armadilhas foram colocadas em frente aos ninhos em posição que 
possibilitava o registro de predadores em ambos os ninhos do ponto, 
simultaneamente. Ao longo do período de vistoria dos ninhos foi realizado 
um rodízio das armadilhas entre os pontos de amostragem. Cada uma das 
armadilhas fotográficas gerou um esforço igual a 240 horas.

Os ninhos foram vistoriados diariamente para verificação de 
predação. Foram considerados como predados ninhos vazios ou com 
sinais de predação (ovos quebrados, bicados, mordidos e arranhados). 
Ninhos que não foram predados foram considerados como ninhos que 
obtiveram sucesso de sobrevivência. 

Foi realizado um levantamento de trabalhos que investigaram 
a avifauna do PESCAN, com o intuito de obter informação sobre as 
espécies de aves de ambiente florestal registradas na área e posteriormente 
buscar informações sobre o formato e a altura dos ninhos dessas espécies. 
Também foi feita uma busca por trabalhos científicos que informassem 
sobre a composição de espécies de mamíferos e répteis registradas 
no PESCAN, visando identificar potenciais predadores de ninhos. 
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Adicionalmente foram utilizados os registros de indivíduos desses grupos 
realizados durante o monitoramento dos ninhos.

Análise estatística

A taxa de predação foi calculada a partir da porcentagem de ninhos 
predados durante o período de 10 dias de monitoramento. O teste de qui-
quadrado (χ2) foi utilizado para avaliar a proporção de predação de ninhos 
entre os estratos (solo, aéreo) e entre os tipos de ovos em relação aos 
estratos. Para a análise foi utilizado o Systat 10.2 e o nível de significância 
assumido foi de p < 0,05.

Resultados

Dos 40 ninhos distribuídos, 40% (n =16) foram predados após 10 
dias de exposição, sendo assim os dados apontaram que ao final do período 
de exposição dos ninhos a taxa de sobrevivência foi de 60% (Figura 3).

Figura 3- Taxa de sobrevivênciadosninhos artificiais instalados em ambiente florestal no 
PESCANao longo dos 10 dias de amostragem.

Foram predados sete ninhos no solo e nove ninhos aéreos, não 
sendo verificada diferença na taxa de predação dos ninhos entre os 
estratos (χ2= 4,625; d.f.= 2; p= 0,09). Ocorreu a predação de 21 ovos 
e a taxa de predação foi semelhante entre tipos de ovos (massinha ou 
codorna) e estrato (solo ou aéreo) em que o ninho estava instalado (χ2= 
3,668; d.f.= 4; p= 0,30) (Figura 4).
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 Foi observado uma tendência de ovos de codorna serem predados 
com maior frequência no estrato aéreo e ovos de massa de modelar no solo, 
embora a diferença na predação não tenha sido significativa (Figura 4).

 
 

Figura 4- Taxa de predação de ovos relacionando o estrato e o tipo de ovo no PESCAN. 
Os números sobre as barras indicam a quantidade de ovos predados.

O levantamento de aves presentes em ambientes florestais do 
PESCAN indicaram a presença de 77 espécies florestais e o Anexo 
1 apresenta os locais em que essas espécies nidificam. Esses dados 
comprovam que os predadores do local realmente têm acesso a ninhos 
localizados em estrato aéreo e no solo. 

 Em relação aos predadores registrados durante o período do 
presente estudo, tem-se a predação por dois grupos: aves e roedores 
(Tabela 1). A maioria dos ovos predados foram retirados dos ninhos sem 
sinal de predação. Dos nove ovos de massa de modelar predados, 33% 
(3) apresentaram marcas, sendo que o restante desapareceu do ninho, não 
sendo possível identificar os predadores. 

Tabela 1- Número de ovos predados porgrupos de predadores identificados no 
PESCAN, GO.

Predadores N° ovos Codorna Massinha
Aves 6 4 2

Roedores 2 1 1
N.I. 13 7 6

Total 21 12 9

Por meio do armadilhamento fotográfico foi registrada apenas uma 
espécie de predador, Ramphastos toco (tucano), e ocorreu a visualização 
de Cyanocorax cristatellus (gralha-do-campo) predando um ninho aéreo 

Curso de Ecologia de Campo 2015 

Foi observado uma tendência de ovos de codorna serem predados com maior frequência no 

estrato aéreo e ovos de massa de modelar no solo, embora a diferença na predação não tenha sido 

significativa (Figura 4). 

O levantamento de aves presentes em ambientes florestais do PESCAN indicaram a presença de 

77 espécies florestais e o Anexo 1 apresenta os locais em que essas espécies nidificam. Esses dados 

comprovam que os predadores do local realmente têm acesso a ninhos localizados em estrato aéreo e 

no solo. 

Em relação aos predadores registrados durante o período do presente estudo, tem-se a predação 

por dois grupos: aves e roedores (Tabela 1). A maioria dos ovos predados foram retirados dos ninhos 

sem sinal de predação. Dos nove ovos de massa de modelar predados, 33% (3) apresentaram marcas, 

sendo que o restante desapareceu do ninho, não sendo possível identificar os predadores. 

Tabela 1- Número de ovos predados porgrupos de predadores identificados no PESCAN, GO.

Predadores N° ovos Codorna Massinha

Aves 6 4 2

Roedores 2 1 1

N.I. 13 7 6

Total 21 12 9

Figura 4- Taxa de predação de ovos relacionando o estrato e o tipo de ovo no PESCAN. Os 
números sobre as barras indicam a quantidade de ovos predados. 



245Curso de Ecologia de Campo 2015

(Figura 5). Também foi visualizada uma Epicrates cenchria (jiboia-arco-
íris) próxima a um ponto em que um ovo de codorna havia sido predado, 
contudo a mesma pode ser considerada apenas um predador potencial. 
Apenas um grupo de predador foi registrado predando os ninhos de solo: 
roedores, e 100% dos ovos de ninhos aéreos que apresentavam sinais 
foram predados por aves.

Figura 5- Registros de espécies de aves predando ninhos artificiais em ambiente 
florestal do PESCAN, GO. a) Ramphastos toco (tucano) e b) Cyanocorax cristatellus 

(gralha-do-campo)

Discussão

Predação de ninhos é citada como uma das causas mais importantes 
de perda de ninhos na região tropical (RICKLEFS, 1969). Um estudo com 
ninhos naturais indica predação chegando até 80 a 90% nessas regiões 
(STUTCHBURY; MORTON, 2001).Apesar de experimentos com ninhos 
artificiais estimarem taxas relativas de predação, eles são uma ferramenta útil 
nos testes de padrões espaciais de predação de ninhos (FAABORG, 2003).  

Os resultados deste trabalho mostraram que a taxa de sobrevivência 
dos ninhos diminuiu em função do tempo de exposição chegando a 60% 
no término do período. Esse fato é relatado por Nams (1997) como 
decorrente de uma resposta funcional por parte dos predadores que 
desenvolvem imagem de busca dos ninhos. Sendo assim, a medida que 
o tempo de exposição dos ninhos aumenta, maior é a probabilidade dos 
mesmos serem predados.

Um estudo realizado por Melo; Marini (1997) na região do 
Triângulo Mineiro, em áreas de Cerrado, registrou taxa de predação 
de ninhos artificiais de aproximadamente 47% em áreas particulares e 
fragmentadas, resultado similar ao encontrado nesse estudo realizado 
em uma Unidade de Conservação. Essa similaridade na taxa de predação 
entre uma área pública protegida e áreas privadas gera uma advertência 
sobre o impacto da predação de ninhos no PESCAN.  Willis; Oniki (1993) 
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advertem que altas frequências de predação fazem com que o sucesso 
reprodutivo das aves que nidificam em matas do Brasil Central diminua, 
podendo causar declínio ou extinção de espécies, como já ocorreu no 
interior do estado de São Paulo. 

Os dados de predação de ninhos artificiais não suportaram a 
hipótese de que ninhos de solo seriam mais predados que os aéreos. 
Como ovos contribuem pouco em relação ao requerimento alimentar 
das espécies (ANGELSTAM et al., 1984) acredita-se que a predação de 
ninhos seja aleatória, nenhuma espécie sai a procura de ovos, e somente 
os consome quando ocasionalmente os encontram. Isso explicaria a 
ausência de diferença na taxa de predação entre os estratos. Outro fator 
que explicaria esse resultado é uma variação temporal na distribuição das 
espécies potencialmente predadoras.  Devido à baixa precipitação dos 
últimos meses, os predadores de ninhos provavelmente estão deslocando-
se para locais mais distantes a procura de recursos, o que pode reduzir a 
abundância de indivíduos na área avaliada. 

A identificação dos predadores de ninhos é importante para 
ajudar a entender os efeitos da predação sobre a comunidade de aves 
e posteriormente subsidiar planos de manejo e conservação. Dos ovos 
que foram possíveis identificar os predadores, notou-se a prevalência 
de predação por aves, o que é corroborado por França et al. (2009) 
que também trabalharam em áreas de Cerrado. Esses mesmos autores 
relataram que aves da família Traupidae podem destruir os ovos não para 
consumo, mas para reduzir a competição. Os ovos que desapareceram dos 
ninhos podem ter sido consumidos por lagartos, como o teiú (Tupinambis 
sp.) e por serpentes, como a jiboia-arco-íris (Epicrates cenchria) (Anexo 
2), já que esses engolem todo o ovo. 

 Dessa forma, embasado nos resultados encontrados aponta-se a 
necessidade de estudos de maior duração e com replicações em diferentes 
anos e épocas do período reprodutivo para avaliar o impacto real da 
predação sobre a comunidade de aves do PESCAN, que abriga espécies 
exclusivas de ambientes florestais e/ ou endêmicas de Cerrado e assim 
avaliar ações de manejo que promovam a conservação dessas. 
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Anexos

Anexo 1- Espécies de aves florestaisregistradas no Parque Estadual da Serra de Caldas e 
estrato de construção dos ninhos. As informações foram extraídas de Silva et al. (2006) 

e Franchin (2006).
Aves Florestais Ninhos Observação

Crypturellus undulatus solo

Penelope superciliaris aéreo

Mesembrinibis cayennensis aéreo

Leptodon cayanensis aéreo

Ictinia plumbea aéreo

Geronospiza caerulescens aéreo

Rupornis magnirostris aéreo

Buteo brachyurus aéreo

Herpetotheres cachinnans aéreo

Leptotila verreauxi aéreo

Leptotila rufaxilla aéreo

Diopsittaca nobilis aéreo

Aratinga leucophthalma aéreo

Forpus xanthopterygius aéreo

Brotogeris chiriri aéreo

Piaya cayana aéreo

Nyctidromus albicollis solo

Phaetornis pretrei aéreo

Eupetomena macroura aéreo

Aphantochroa cirrochloris aéreo

Colibri serrirostris aéreo

Chlorostilbon lucidus aéreo

Thalurania furcata aéreo

Amazilia fimbriata aéreo

Momotus momota solo

Galbula ruficauda aéreo

Picumnus albosquamatus solo

Veniliornis passerinus aéreo

Thamnophilus doliatus aéreo

Thamnophilus pelzeni aéreo



250 Curso de Ecologia de Campo 2015

Herpsilochmus atricapillus aéreo

Herpsilochmus longirostris aéreo

Conopophaga lineata solo

Synallaxis frontalis aéreo

Leptopogon amairocephalus aéreo

Hemitriccus margaritaceiventer          aéreo

Todirostrum cinereum aéreo

Phyllomyias fasciatus aéreo

Myiopagis caniceps aéreo

Elaenia flavogaster aéreo

Phaeomyias murina aéreo

Tolmomyias sulphurescens aéreo

Lathrotriccus euleri aéreo

Cnemotriccus fuscatus aéreo

Pitangus sulphuratus aéreo

Megarhynchus pitangua aéreo

Empidonomus varius aéreo

Tyrannus albogularis aéreo

Casiornis rufa aéreo

Myiarchus ferox aéreo

Antilophia galeata aéreo endêmica

Cyclarhis gujanensis aéreo

Vireo olivaceus aéreo

Polioptila dumicola aéreo

Turdus subalaris aéreo

Turdus rufiventris aéreo

Turdus leucomelas aéreo

Turdus amaurochalinus aéreo

Coereba flaveola aéreo

Nemosia pileata aéreo

Eucometis penicilata aéreo

Thraupis palmarum aéreo

Tangara cayana aéreo

Tersina viridis aéreo

Dacnis cayana aéreo
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Hemithraupis guira aéreo

Arremon taciturnus solo

Coryphospingus cucullatus aéreo

Saltator maximus aéreo

Saltator similis aéreo

Parula pitiayumi aéreo

Basileuterus hypoleucus solo

Basileuterus flaveolus solo

Psarocolius decumanus aéreo

Icterus cayanensis aéreo

Euphonia chlorotica aéreo

Cyanocorax cristatellus aéreo

Anexo 2- Espécies de predadores de ninhos registradas no Parque Estadual da Serra de 
Caldas. Dados extraídos de Lemos et al., (2011), Silva et al. (2006) e Franchin (2006) e 

observações pessoais.

Mamíferos Nome popular
Eupractus sexcinctus tatu-peba

Dasypus novemcinctus tatu-galinha
Cerdocyon thous cachorro-do-mato

Chrysocyon brachyurus lobo-guará
Nasua nasua quati

Conepatus semistriatus jaratataca
Eira barbara irara

Didelphis albiventris gambá
Galictis cuja furão

Roedores ratos
Canis lupus cachorro doméstico
Felis catus gato doméstico

Répteis  
Tupinambis sp. teiú

Epicrates cenchria jibóia-arco-íris
Aves

Ramphastos toco tucano
Piaya cayana alma-de-gato

Cyanocorax cristatellus gralha
Pitangus sulphuratus bem-te-vi
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MECANISMOS DE COEXISTÊNCIA DE FORMIGAS DE SOLO

MSc. Jonas Maravalhas

Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de 
Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Introdução

Elucidar padrões de diversidade biológica e os mecanismos 
que permitem a coexistência das espécies é um objetivo central na 
ecologia (AGRAWAL et al. 2007). Uma das principais questões 
levantadas pelos ecólogos é como a heterogeneidade espacial e temporal 
podem influenciar a diversidade de espécies em diferentes escalas 
(SUTHERLAND et al. 2013). Para responder estas questões é importante 
utilizar testes empíricos que relacionem os múltiplos fatores que geram 
a coexistência de espécies, de forma a quantificar a importância relativa 
de cada mecanismo (AGRAWAL et al. 2007). Dentre os mecanismos de 
coexistência conhecidos, destaca-se a especialização trófica – em que 
espécies coexistentes utilizam recursos diferentes – e a especialização 
térmica – em que espécies coexistentes se especializam em utilizar 
diferentes faixas de temperatura (MORIN 1999). Estes fatores afetam os 
resultados das competições interespecíficas, determinando a presença ou 
não de espécies. 

Formigas são insetos sociais presentes em praticamente todos os 
ecossistemas terrestres, sendo um dos mais bem estudados grupos de 
invertebrados (DUNN et al. 2007). As formigas constituem grande parte 
da biomassa animal de florestas tropicais (FITKKAU & KLINGE 1973), 
dominando recursos e estruturando comunidades animais por predação, 
competição e mutualismos (HÖLLDOBLER & WILSON 1990), além 
de desempenharem inúmeros serviços e desserviços ecossistêmicos 
(DEL TORO et al. 2012). Formigas são organismos ideais para testar 
hipóteses ecológicas sobre a manutenção da diversidade, pois possuem 
alta diversidade taxonômica (DUNN et al. 2007) e variabilidade trófica 
(DAVIDSON et al. 2003). A riqueza e composição de espécies de formigas 
são extremamente sensíveis a mudanças no habitat (ANDERSEN 1995, 
RIBAS et al. 2003) e suas comunidades são estruturadas em grande parte 
pela competição, cujo resultado é, por sua vez, condicionado por diversos 
fatores bióticos e abióticos  (CERDÁ et al. 2013). Dentre os mecanismos 
de coexistência mais importantes na estruturação das comunidades de 
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formigas, duas demandas conflitantes têm se destacado, entre elas estão 
a habilidade de descobrir recursos e de dominá-los entre a habilidade 
de dominar recursos e ser tolerante a estresses térmicos (CERDÁ et al. 
2013). Desta forma, estudar a coexistência de espécies de formigas entre 
ambientes com diferentes graus de estresse térmico é uma importante 
forma de determinar quais mecanismos são importantes mantenedores da 
diversidade de formigas. 

O Cerrado é o segundo maior bioma da região Neotropical, com 
extensão original de aproximadamente dois milhões de km2 (RATTER 
et al. 1997), sendo considerada a savana mais biodiversa no mundo 
(KLINK & MACHADO 2005). Parte da alta diversidade encontrada 
no Cerrado se deve à sua alta heterogeneidade ambiental, tanto em 
escalas locais como regionais (BRIDGEWATER et al. 2004, DANTAS 
& BATALHA 2011). A vegetação típica das regiões do Cerrado se 
caracteriza por uma grande variação estrutural, havendo em um mesmo 
local desde formações campestres até formações florestais. No entanto 
a fitofisionomia dominante neste bioma é o cerrado sensu stricto, uma 
savana caracterizada pela coexistência de gramíneas e árvores esparsas 
(RIBEIRO & WALTER 1998). Atualmente, por volta de 40% da área 
do bioma foi convertida em pastagens ou lavouras (SANO et al. 2010) 
enquanto apenas 8,2%  da sua área se encontra sobre proteção (CNUC/
MMA 2012). Devido à alta diversidade biológica, endemismo e a rápida 
perda de habitat no Cerrado, este bioma é considerado um hotspot de 
conservação global, sendo urgente a criação de áreas protegidas que 
permitam a conservação deste bioma (MYERS et al. 2000). Compreender 
os mecanismos que promovem a coexistência de espécies no Cerrado é, 
portanto, de fundamental importância para a sua conservação, pois estas 
informações podem subsidiar a criação de unidades de conservação bem 
como as estratégias de manejo da biodiversidade no Cerrado.

O objetivo deste estudo é testar a importância relativa de diferenças 
em pequena escala na temperatura e na oferta de recursos na coexistência 
de espécies de formigas de solo em duas áreas de Cerrado que apresentam 
diferentes níveis de insolação: áreas de cerrado sensu stricto, que apresenta 
temperaturas mais amenas – e áreas de campo rupestre, uma fisionomia 
mais aberta e portanto com maior insolação. Também foi observado se a 
ocorrência das principais espécies de formigas encontradas forrageando 
durante o dia depende da temperatura do solo e se há sobreposição 
ou segregação na atividade destas formigas em diferentes faixas de 
temperatura. 
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Materiais e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, 
em Goiás. O Parque possui extensão de 12,500 ha e está localizado entre 
os municípios de Caldas Novas e Rio Quente. A vegetação no Parque é 
caracterizada pela presença de diversas fitofisionomias representantes do 
bioma Cerrado, entre elas o cerrado sensu stricto, campo rupestre e mata 
ripária. O presente estudo foi realizado em duas fisionomias dominantes 
na reserva: cerrado sensu stricto, localizado predominantemente no platô 
da Serra de Caldas Novas, porém também no sopé da serra, e em campo 
rupestre localizado na encosta e sopé da serra (Figura 1). A vegetação de 
cerrado sensu stricto é caracterizada pela presença de um estrato herbáceo 
contínuo, contendo gramíneas e pequenos arbustos, e um estrato arbóreo 
descontínuo, com árvores e arvoretas de tamanho médio. Os campos 
rupestres são caracterizados pela presença de afloramentos rochosos e 
solo pouco profundo. É dominado por gramíneas e arbustos, com árvores 
pequenas e esparsas. 

Figura 1. Imagem de satélite do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, no estado 
de Goiás. Em destaque a área de estudo do presente estudo. Pontos verdes correspondem 

aos grids de cerrado sensu stricto, enquanto os pontos amarelos são grids de campo 
rupestre.
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Experimento fatorial

Para determinar a importância relativa da diferenciação térmica e 
trófica na coexistência de espécies de formigas de solo, foi montado um 
experimento fatorial de sombreamento e oferta de iscas em seis sítios de 
cerrado sensu stricto e seis sítios de campo rupestre. Em cada sítio foi 
estabelecido um grid com nove pontos amostrais, separados entre si por 
10 m. Em cada ponto amostral, um par de tubos plásticos foi colocado 
sobre o solo, podendo conter um dos três níveis de variação trófica: 
ambos os tubos com isca rica em proteína (sardinha em óleo, tratamento 
SS), ambos os tubos com isca rica em carboidrato (algodão embebido em 
mel diluído a 25 %, tratamento MM) ou cada tubo com um tipo de isca, 
sardinha e mel (tratamento SM). De forma semelhante, em cada ponto foi 
atribuído um dos três níveis de variação térmica: ambos os tubos expostos 
ao sol (tratamento AA), ambos os tubos sombreados (tratamento BB) ou 
um tubo exposto e outro sombreado (tratamento AB). O sombreamento 
foi estabelecido com a instalação de um retângulo de papelão preso por 
estacas de madeira a aproximadamente 10 cm do solo. Dessa forma, em 
cada grid, um total de nove tratamentos foi estabelecido simultaneamente, 
com todas as combinações possíveis dos três níveis de variação trófica e 
dos três níveis de variação térmica (Figura 2). Os tubos permaneceram 
abertos por 50 minutos, após os quais era realizada a medição da 
temperatura do solo ao lado de cada tubo com o auxílio de um termômetro 
infravermelho. Em seguida as formigas que estavam explorando as iscas 
eram coletadas e posteriormente identificadas até espécie ou, quando a 
identificação não era possível, até gênero, sendo atribuído um código 
de morfoespécie. O número de operárias de cada espécie de formiga foi 
contabilizado para estimar sua abundância. Para as análises estatísticas 
foram considerados os valores de riqueza e abundância de formigas em 
cada par de tubos. Por serem dados de contagem, os valores de riqueza e 
abundância foram transformados em raiz-quadrada (+3/8). A expectativa 
era que a riqueza e a abundância de formigas seriam maiores em pontos 
amostrais com variabilidade trófica (MS) e térmica (AB), comparadas 
aos pontos com o mesmo tipo de isca (SS e MM) e de exposição solar 
(AA e BB). Para testar estas hipóteses foi feita uma ANOVA fatorial para 
cada fitofisionomia estudada. Nesta análise testa-se simultaneamente a 
importância da variabilidade térmica, trófica e da interação entre os dois 
fatores. Para observar se as espécies mais frequentes de formigas possuem 
temperaturas ótimas de forrageamento e se há sobreposição destas faixas 
de temperatura, somou-se a ocorrência das 10 espécies mais frequentes 
no estudo em cada uma das cinco classes de temperatura, independente 
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da fisionomia ou tratamento da amostra.  As classes de temperatura (em 
ºC) são: 1) 26,9-30,06; 2) 30,07-33,22; 3) 33,23-36,38; 4) 36,39-39,54 e 
5) 42,7-45.86. 

Figura 2. Representação esquemática do experimento fatorial de sombreamento e oferta 
de recurso, realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Os tratamentos são: 
três níveis de variação térmica – um tubo sombreado e outro exposto ao sol, ambos os 

tubos sombreados ou ambos os tubos expostos ao sol; e três níveis de variação trófica – 
um tubo com isca de sardinha e outro de mel, ambos as iscas de sardinha ou ambas as 

iscas de mel. 

Resultados

Foi encontrado um total de 39 espécies de formigas neste estudo, 
pertencentes a 17 gêneros diferentes. Houve 185 registros de espécies, 
numa abundância total de 2.386 formigas. No entanto, dos 218 tubos 
plásticos expostos, 49 tubos não foram explorados por formigas. As 
espécies coletadas com maior frequência foram: Camponotus senex, 
Camponotus blandus, Pheidole triconstricta, Ectatomma brunneum, 
Tapinoma sp.1, Brachymyrmex sp.1, Pheidole fracticeps, Solenopsis 
tridens, Wasmannia auropunctata e Crematogaster sp.1 (Tabela 1).
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Tabela 1. Lista de espécies de formigas coletadas em experimento de sombreamento e 
oferta de recurso no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Os valores representam 

a soma de ocorrência de cada espécie em relação ao tratamento de variação térmica.
Subfamília Campo rupestre Cerrado sensu stricto

Espécie Sombra Sol/Sombra Sol Sombra Sol/Sombra Sol
Dolichoderinae

Forelius sp1  2 2    
Gracilidris pombero 1 1

Linepithema cerradensis    1   
Tapinoma sp1 2 5 9
Ectatomminae       

Ectatomma brunneum 7 10 5
Ectatomma edentatum    1   
Ectatomma opaciventre 1 1
Ectatomma planidens 1      

Gnamptogenys sp1 1
Formicinae       

Brachymyrmex sp1 3 7 5
Brachymyrmex sp2  1     

Camponotus blandus 5 7 2 2 7 2
Camponotus senex 8 8 7 4 4 7
Camponotus sp3 1
Nylanderia sp1     1  

Myrmicinae
Cephalotes betoi   1    

Cephalotes pusilus 1 1 1
Crematogaster sp1  1  3 2  

Pheidole triconstricta 5 7 2 4 3 4
Pheidole gertrudae    1  1

Pheidole oxyops 1 1 3
Pheidole sp1      3
Pheidole sp5 1 5 1 1
Pheidole sp7 1      
Pheidole sp9 1
Pheidole sp10    1 1 1
Pheidole sp11 2
Pheidole sp12     1  
Pheidole sp13 2
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Pheidole sp14      1
Pogonomyrmex naegelii 1 2

Solenopsis sp1 1      
Solenopsistridens 2 2 3 1

Wasmannia auropunc-
tata 3 4     

Ponerinae
Odontomachus sp1  1     

Dinoponera australis 1
Pseudomyrmecinae       

Pseudomyrmex gracilis 1
Pseudomyrmex sp1      1

Pseudomyrmex  termi-
tarius 1 1 1 1

Total 29 46 35 40 37 35

Os três níveis de tratamento de variabilidade térmica resultaram 
em diferenças significativas de temperatura do solo, tanto no campo 
rupestre (F2,51 = 9,465, p< 0,001; Tabela 2) como no cerrado sensu stricto 
(F2,51 = 20,076, p< 0,001; Tabela 2). As temperaturas foram mais altas em 
amostras somente expostas ao sol, comparadas com amostras somente 
sombreadas e amostras sombreadas e expostas ao sol (Figura 3; Tabela 
2). A variabilidade térmica resultou num aumento significativo da riqueza 
de formigas no campo rupestre (F2,45 = 3,304, p = 0,046), havendo mais 
espécies de formigas em pontos com sombreamento e exposição solar 
simultânea, comparados a pontos somente sombreados ou somente 
expostos ao sol (Figura 4a; Tabela 2). O padrão para a abundância de 
espécies foi semelhante, porém não significativo (Figura 4b; Tabela 2).  
A variação trófica não resultou em efeitos significativos na riqueza ou 
abundância de formigas (Figura 4; Tabela 2). Nas áreas de cerrado sensu 
stricto não houve efeito da variabilidade térmica ou trófica na riqueza de 
formigas, embora tenha sido observada uma tendência não-significativa 
para que a interação entre os dois fatores determinasse a riqueza de 
formigas, já que as diferenças na riqueza entre os níveis de variação térmica 
foram dependentes do tipo de isca utilizada (Figura 5a; Tabela 2). Não 
houve qualquer efeito da variabilidade térmica, trófica ou da sua interação 
na abundância de formigas no cerrado sensu stricto (Figura 5b; Tabela 2).
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Tabela 2. Resultados estatísticos dos experimentos fatoriais realizados em áreas de cam-
po rupestre e cerrado sensu stricto do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas.

        

CAMPO RUPESTRE        

Riqueza Abundância

Fonte Gl F p  gl F p

Variação térmsica 2 3.304 0.046 2 2.387 0.103

Variação trófica 2 0.159 0.854  2 0.003 0.997

Interação 4 0.822 0.518 4 0.357 0.838

Erro 45    45   

CERRADO SENSU STRICTO

  Riqueza    Abundância

Fonte gl F p gl F p

Variação térmica 2 0.816 0.449  2 0.885 0.42

Variação trófica 2 0.124 0.883 2 2.211 0.121

Interação 4 2.212 0.083  4 0.672 0.615

Erro 45 45

        

Figura 3. Temperatura média do solo medida em cada amostra durante experimento de 
sombreamento e oferta de iscas em áreas de campo rupestre e cerrado sensu stricto do 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Os valores representam a média e o desvio 

padrão em cada tratamento de variação térmica.



261Curso de Ecologia de Campo 2015

Figura 4. Riqueza de espécies (a) e abundância (b) de formigas de solo coletadas duran-
te experimento de sombreamento e oferta de iscas em áreas de campo rupestre do Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas. Os valores representam a média e o desvio padrão.

Figura 5. Riqueza de espécies (a) e abundância (b) de formigas de solo coletadas duran-
te experimento de sombreamento e oferta de iscas em áreas de cerrado sensu stricto do 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Os valores representam a média e o desvio 

padrão.
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A temperatura do solo determinou a frequência de ocorrência das 
10 espécies mais comuns deste estudo. As três espécies mais frequentes, 
Camponotus senex, C. blandus e Pheidole triconstricta (frequentem 
em ambas as fisionomias) ocorreram em praticamente toda a amplitude 
térmica, com um pico de ocorrência em temperaturas médias (~35ºC), 
sendo queC. blandus se mostrou mais sensível a altas temperaturas 
(Figura 6a). Em seguida, Ectatomma brunneum e Pheidole fracticeps 
(frequentes em cerrado sensu stricto) ocorreram em temperaturas 
mais amenas, enquanto Tapinoma sp.1 e Brachymyrmex sp.1 (comuns 
no campo rupestre) foram mais frequentes em altas temperaturas 
(Figura 6b). Por fim, Solenopsis tridens, Wasmannia auropunctata e 
Crematogaster sp.1 tiveram picos de abundância em faixas térmicas 
distintas. Crematogaster sp.1 foi comum em temperaturas mais 
amenas, Solenopsis tridens em temperaturas médias e Wasmannia 
auropunctata foi mais frequente em temperaturas altas (Figura 6c).

Figura 6. Atividade das 10 espécies de formigas mais frequentes neste estudo em 
relação à temperatura do solo. Os valores representam a frequência de ocorrência de 

cada espécie (em todas as amostras, independente da fisionomia ou tratamento) somada 
por classe detemperatura, representadas no gráfico por seus valores medianos.

Discussão

Neste estudo foi possível testar simultaneamente a importância 
relativa da variação na temperatura e na oferta de alimento nos padrões 
de riqueza e abundância de espécies de formigas em dois ambientes 
estruturalmente diferentes. No campo rupestre, a variabilidade térmica 
criada pelos tratamentos de sombreamento e exposição solar resultou em 
diferenças na riqueza de espécies de formigas forrageando. Conforme 
esperado, a riqueza de espécies foi, em geral, maior em amostras que 
possuíam tubos sombreados e expostos ao sol, em comparação com 
amostras em que ambos os tubos estavam expostos ao sol ou ambos os 
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tubos sombreados. Este resultado está de acordo com outros trabalhos 
que abordaram os mecanismos de coexistência de formigas. Em um 
estudo com formigas em florestas temperadas, por exemplo, a riqueza 
de espécies estava positivamente relacionada com a temperatura média 
do solo, bem como com a variação local da temperatura (LESSARD 
et al. 2009). Sabe-se que a coexistência de formigas é em grande parte 
determinada pela temperatura, com diferentes espécies forrageando em 
faixas de temperaturas distintas (CERDÁ et al. 2013). Nestes estudos 
ficou clara a presença de uma demanda conflitante entre estratégias de 
forrageamento, em que espécies dominantes têm uma menor tolerância 
térmica, enquanto espécies subordinadas forrageiam em uma maior 
amplitude de temperatura (BESTELMEYER 2000, LESSARD et 
al. 2009, WIESCHER et al. 2011). Os resultados do presente estudo 
corroboram esta ideia, já que as três espécies encontradas mais frequentes 
no estudo (que podem ser consideradas as dominantes) ocorreram em 
uma faixa estreita de temperaturas médias, enquanto outras espécies não 
tão frequentes forragearam em temperaturas mais extremas (tanto mais 
baixas quanto mais altas). Ademais, existem indícios de que a demanda 
conflitante de dominância-tolerância termal seja dependente do ambiente, 
ou seja, habitats com temperaturas mais amenas, como florestas, não 
apresentam indícios desta demanda conflitante, enquanto habitats mais 
abertos, em que as variações térmicas são mais acentuadas, a dominância 
de formigas seja condicionada pela temperatura (WIESCHER et al. 2011, 
CERDÁ et al. 2013). 

Embora as formigas tenham hábitos alimentares variados, 
ocupando diversos níveis tróficos (DAVIDSON et al. 2003), poucos 
estudos abordam a importância da oferta de alimento na coexistência 
de espécies.  Sabe-se que a dispersão do alimento pode facilitar a 
coexistência de espécies, já que iscas agregadas eram mais facilmente 
monopolizadas por formigas dominantes (LESTER et al. 2010). Uma 
espécie de formiga exótica, por exemplo, monopoliza dois tipos de isca, 
porém um tipo não foi utilizado pela formiga invasora, permitindo que 
outras espécies nativas coexistissem no local (SARTY et al. 2007). Em 
um agroecossistema de cacau, diferentes tipos de iscas eram utilizados 
por faunas de formigas relativamente distintas, indicando certo grau 
de especialização trófica (FOWLER & DELABIE 1995). Ao contrário 
do esperado, no presente estudo, as diferenças na oferta de iscas não 
resultaram em efeitos significativos na riqueza e abundância de formigas 
nas fisionomias estudadas. A grande maioria das espécies coletadas neste 
estudo têm hábitos alimentares generalistas, o que pode explicar o padrão 
encontrado, pois caso houvesse uma maior especialização alimentar 
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entre recursos ricos em proteínas e ricos em carboidratos, seria esperado 
encontrar uma maior riqueza de espécies em amostras com ambos os 
tipos de isca, comparadas às amostras com somente um tipo. 

A variação térmica e trófica não influenciou a riqueza ou 
abundância de formigas no cerrado sensu stricto. No entanto, pode-se 
observar uma tendência de maior riqueza em iscas de sardinha do que 
de mel em tratamentos de exposição ao sol, enquanto em tratamentos de 
sombreamento e exposição solar o contrário foi encontrado. Isto pode 
ser uma evidência de que no cerrado exista uma relação multifacetada 
entre a dominância de determinadas espécies sobre um tipo de isca em 
determinada faixa de temperatura. O cerrado sensu stricto é um ambiente 
estruturalmente mais complexo e termicamente variável, comparado ao 
campo rupestre, pois a presença de árvores produz sombra em alguns locais, 
enquanto outros permanecem expostos ao sol.  Muitos estudos abordam 
a importância de diferentes mecanismos de coexistência de espécies de 
formigas, dentre eles destacam-se a complexidade do habitat (SARTY et 
al. 2006), o tipo e disposição do recurso (SARTY et al. 2007, LESTER 
et al. 2010) e interações de dominância como dependentes do período do 
dia (WIESCHEr et al. 2011) e da temperatura (BESTELMEYER 2000, 
LESSARD et al. 2009, STUBLE et al. 2012). Entretanto, raramente se testa 
simultaneamente a importância de cada um dos mecanismos e seus fatores 
condicionantes. No presente estudo, a variação na oferta de alimento e 
no grau de exposição solar não se mostraram fatores determinantes da 
coexistência das espécies em um ambiente savânico, indicando que outros 
fatores são importantes determinantes da coexistência de espécies. No 
entanto, em ambientes campestres, com maior exposição solar, amostras 
com maior variabilidade térmica também apresentaram maior riqueza de 
espécies, indicando que a variações de temperatura em escalas finas são um 
importante mecanismo de coexistência de espécies em ambientes abertos. 
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Introdução

O bioma Cerrado é um dos ecossistemas mais biodiversos do 
mundo, apontado como prioridade para a conservação da biodiversidade 
mundial (MYERS et al., 2000; MITTERMEIER et al., 2011). No 
Cerrado foram descritas, por exemplo, mais de 12 mil espécies de plantas 
vasculares, sendo 35% destas espécies endêmicas (MENDONÇA et al., 
2008). No entanto, atualmente esta biodiversidade se encontrar altamente 
ameaçada pelo acelerado processo de desmatamento e mudança no uso 
da terra para fins agro-pastoris, portanto, há risco de perder o restante 
da cobertura vegetal remanescente (KLINK, MACHADO, 2005; SANO 
et al., 2010; FRANÇOSO et al., 2015).  Assim, a gestão das unidades 
conservação neste bioma é imperativa, uma vez que apenas menos de 3% 
das áreas do Cerrado se encontra conservada (FRANÇOSO et al., 2015). 
A esta pequena porção do Cerrado protegido e aos problemas da mudança 
no uso da terra, ainda se soma as ameaças de invasão de espécies exóticas. 

As invasões biológicas são uma das causas principais da destruição 
do hábitat e a consequente perda da biodiversidade (BUTCHART 
et al., 2010). Este problema global vem ameaçando cada vez mais os 
ecossistemas em todo o mundo, incluindo a biodiversidade protegida 
nas áreas de conservação (MARTINS, et al., 2004; SIMBERLOFF et 
al., 2013). Nas áreas protegidas tem aumentado o número de registros 
de espécies exóticas e invasoras, gerando efeitos negativos para a flora 
nativa (por exemplo, MARTINS et al., 2004; MARTINS et al., 2011). Por 
exemplo, no Parque Nacional de Brasília (Bioma Cerrado), em decorrência 
de quatro anos de expansão de Melinis minutiflora (Poaceae), houve uma 
diminuição de 54 para 20 espécies de plantas nativas (MARTINS et al., 
2004).

A gramínea africana Melinis minutiflora (capim-gordura) foi 
introduzida ao Brasil no período colonial e, atualmente, é uma espécie 
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naturalizada invasora que é bem sucessedida na competição contra a 
flora nativa (BARUCH et al., 1985; FILGUEIRAS, 1990; PIVELLO 
et al., 1999). O capim-gordura é utilizado como forrageira para gados 
nas áreas privadas de pastagem, mas, nos ambientes naturais invade 
diversas fitofisionomias do cerrado, substituindo as comunidades de 
plantas nativas e formando grandes manchas (PIVELLO et al., 1999; 
MARTINS et al., 2004). O sucesso desta gramínea invasora frente às 
espécies nativas se deve a uma série de fatores. Um desses principais 
fatores é a capacidade reprodutiva da planta. Além de ter reprodução 
assexual, M. minutiflora apresenta uma elevada produção de sementes 
viáveis (MARTINS et al. 2009). Também, a eficiência na utilização de 
nutrientes favorece a capim-gordura o sucesso no estabelecimento em 
áreas abertas e perturbadas (ASNER, BEATY, 1996; BARGER et al., 
2003). Similarmente, altas taxas fotossintéticas (planta C4) (BARUCH 
et al., 1985; BARUCH, GOMÉZ, 1996; LÜTTGE, 2007) permite uma 
maior taxa de crescimento e acumulação de biomassa aérea (BARUCH 
et al., 1989; SILVA, HARIDASAN, 2007). O acumulo de biomassa aérea 
de M. minutiflora evita a germinação de sementes e estabelecimento 
de plântulas das espécies nativas, favorecendo a dominância e invasão 
(SILVA, HARIDASAN, 2007). 

Por estas características de grande agressividade de colonização, 
nas ultimas décadas, distintos esforços tem sido desenvolvidos para 
identificar as áreas de invasão e os métodos de controle (por exemplo, 
PIVELLO et al., 1999a; PIVELLO et al., 1999b; BARGER et al., 2003; 
MARTINS et al., 2011). No entanto, devido à acelerada expansão de 
capim-gordura e os limitados métodos de controle encontrados até o 
momento (por exemplo, MARTINS et al., 2011), mais estudos que visem 
às estratégias e fatores que influenciam a invasão de M. minutiflora são 
necessários, principalmente nas áreas de conservação onde a invasão 
desta gramínea poderia gerar efeitos severos para espécies preservadas.

Como o estabelecimento de espécies exóticas é frequentemente 
favorecido pelas estradas (MILBERG, LAMONT, 1995; GELBARD, 
BELNAP, 2003; GELBARD, HARRISON, 2003), neste estudo foi 
testado a hipótese de que às trilhas e estradas existentes dentro da área 
de proteção favorecem a dispersão e invasão de M. minutiflora ao interior 
da área protegida. Além, foi determinada a relação de capim-gordura e 
plantas lenhosas, para inferir a possível resistência à invasão mostrada 
por estas plantas, mas também para inferir no efeito de capim-gordura 
nas plântulas.
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Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN- 17º44’ S e 48º37’ O), localizado no sudeste do Estado 
de Goiás, Brasil. O PESCAN possui uma área de, aproximadamente, 123 
km², onde podem ser encontradas diferentes fitofisionomias do Bioma 
Cerrado, tais como cerrado sensu stricto (predominante), cerradão, 
matas de galeria, cerrado rupestre e floresta estacional decídua. O topo 
do parque é constituído de um grande platô, as laterais com encostas 
que formam muralhas naturais de afloramento rochoso e o sopé da serra 
fazendo a divisão com fazendas e loteamentos urbanos. A partir da estação 
administrativa do Parque, três trilhas se estende por ~1 km, levando à 
matas de galeria localizadas próximas á estação. Além, uma estrada sobe 
até o platô, onde se dividem em várias outras de forma que atravessam 
grande parte da área do platô (Fig. 1). Estas trilhas e estradas atravessam 
a maioria das fitofisionomias do PESCAN.

Coleta de dados 

O estudo foi realizado em: (1) dez áreas próximas às trilhas/
estradas, onde necessariamente ocorriam manchas de M. minutiflora; e 
(2) quatro áreas (distantes > 500 m) localizadas > 250 m a partir da trilha 
ao interior da vegetação. Dois transectos de 50 m de comprimentoforam 
instalados em cada local no interior da vegetação. Da mesma forma, 
nas áreas com manchas de capim-gordura, 3-6 transectos (dependendo 
do comprimento da mancha) de 50 m de comprimento foram instaladas 
perpendiculares às trilhas ou estradas.  A localização dos transectos dentro 
de cada mancha de capim-gordura foi definida aleatoriamente (ou seja, 
tanto o local específico na mancha ou se o transecto era instalado para 
direita ou esquerda da trilha/estrada). Os transectos em todos os locais 
foram maior que 25 m distantes um do outro. Em todos os transectos, a 
cada cinco metros foram instalados parcelas de 2 m x 1 m, totalizando 11 
parcelas por transecto. Nestas parcelas, foi estimada a porcentagem de 
cobertura de M. minutiflora. Nestas mesmas parcelas, mas a cada 10 m 
do transecto, foram contabilizadas o (1) número de plântulas de espécies 
lenhosas (maior que 5 cm e menor que 30 cm de altura) e (2) o número de 
plantas lenhosas maiores que 30 cm. Além disso, nestas mesmas parcelas 
foi coletada (3) biomassa das estruturas aéreas vivas e mortas de capim-
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gordura. Esta coleta de biomassa aérea foi feita em cinco subparcelas 
de 20 cm x 20 cm localizadas nas esquinas e no centro das parcelas. 
Em laboratório, cada amostra coletada foi separada em estruturas viva e 
morta, descartando estruturas de outras espécies de plantas. Este material 
separado foi pesado. Depois, foi secado a uma temperatura 60-70°C até 
obter peso constante e pesado novamente. A partir destes dados, foi obtida 
a biomassa. 

Adicionalmente, as trilhas e estradas do PESCAN foram percorridas 
para registrar manchas de capim-gordura.

Análises estatísticas

Para testar se a cobertura de M. minutiflora dependeu da distância a 
partir da trilha/estrada para o interior, foi usada regressão linear simples. 
Já para testar se a biomassa de M. minutiflora dependeu do número de 
plantas lenhosas e/ou da distância a partir da trilha/estrada para o interior, 
foi usada uma regressão múltipla. Por outro lado, a relação da biomassa 
de M. minutiflora na abundância de plântulas de espécies lenhosas foi 
feita usando regressão linear simples.  A comparação da biomassa morta 
e viva de capim-gordura foi testada usando um teste t. As premissas para 
realizar os testes paramétricos foram feitas observando os gráficos de 
dispersão. Para adequar os dados às premissas dos testes paramétricos, 
antes de realizar os testes, os dados da cobertura foram transformados em 
arco-seno, da biomassa em log10 e do número de plântulas e indivíduos 
de espécies lenhosas foram transformadas em raiz quadrada. 

Resultados

Foram percorridas todas as trilhas e, pelo menos, 1/3 partes das 
estradas. Ao longo destas estradas e trilhas no interior do Parque Estadual 
de Serra de Caldas Novas (PESCAN) foram registradas 14 manchas de 
Melinis minutiflora (capim-gordura). Estas manchas foram encontradas 
com maior frequência nas trilhas/estradas que se ramificam a partir da 
entrada ao parque (Fig. 1). Entretanto, M. minutiflora não foi encontrada 
no interior da vegetação em uma distância maior que 250 m a partir 
da trilha ou estrada. Embora não tenha sido objeto de estudo, também 
foram registradas três manchas de Brachiaria sp., gramínea invasora no 
Cerrado, originaria de África. 
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Figura 1. Mapa do Parque Estadual de Caldas Novas (PESCAN) mostrando as manchas 
de ocorrência (linhas vermelhas) de Melinis minutiflora (capim-gordura) nas trilhas 

(amarelo) e estradas (azul).

A cobertura de M. minutiflora foram maiores nas áreas próximas 
às trilhas e estradas e diminuíram em direção ao interior da vegetação (Y 
= 0,45– 0,01X; r2 = 0,40; F1,108 = 21,1; p < 0,001; Fig. 2a). Similarmente, 
a biomassa de capim-gordura foi maior nas áreas próximas a trilha 
e estradas (b = -0,04; r2 = 0,32; F1,47 = 15,6; p < 0,001), mas diminuiu 
fortemente em áreas com uma alta densidade de plantas lenhosas (b = 
-1,0; r2 = 0,32; F1,47 = 6,4; p = 0,015), assim indicando que a proximidade 
à trilha/estrada e as áreas abertas estariam sendo invadidas com sucesso 
por esta gramínea. Entretanto, o recrutamento das plântulas de espécies 
lenhosas dependeu da biomassa de M. minutiflora, assim diminuindo em 
áreas onde a biomassa desta gramínea invasora é alta (Y = 2,59 – 0,14X; 
r2 = 0,26; F1,48 = 17; p < 0,001; Fig. 2b).
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Figura 2. Cobertura de Melinis minutiflora em relação a distancia a partir da trilha/
estrada para o interior da vegetação (a), e número de plântulas de espécies lenhosas em 

relação à biomassa de M. minutiflora (b).

Houve maior biomassa de estruturas aéreas mortas de capim-
gordura em relação às estruturas vivas (t1,18 = 2,57; p = 0,019; Fig. 3a), 
e esta relação foi encontrada em quase todas as distâncias em relação às 
trilhas (Fig. 3b).

Figura 3. Média (± EP) da biomassa total de estruturas vivas e mortas de Melinis 
minutiflora (a) e biomassa em relação à distância a partir da trilha/estrada para o interior 

da vegetação (b).

Discussão

A maior frequência de Melinis minutiflora próxima à borda das 
trilhas e estradas e, em contraste, a não presença em áreas distantes 
(>250 m) sugere que a dispersão e a invasão estejam ocorrendo 
principalmente a partir destas áreas perturbadas que se espalham ao 
longo da área protegida. É conhecido que o estabelecimento de capim-
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gordura é favorecido nas áreas perturbadas (BARGER et al., 2003), como 
estradas não pavimentadas típicas destas e outras áreas de conservação. 
De fato, o capim-gordura foi registrado colonizando a borda das estradas 
e trilhas de outras áreas de conservação do bioma Cerrado (HOFFMANN 
et al., 2004; ANDRADE et al., 2012). Assim, é possível que a dispersão 
e invasão do capim- gordura seja facilitada pelo alto fluxo de turistas 
que visitam o parque(comunicação pessoal, equipe administrativo do 
PESCAN), uma vez que as sementes e as mudas das plantas invasoras 
são facilmente dispersadas pelas vestimentas ou veículos. Sabendo que 
a maioria das reservas ecológicas é de uso sustentável (FRANÇOSO et 
al., 2015), as estradas e trilhas são difíceis de evitar por completo, mas 
a sua necessidade e a localização devem ser atendidas com cuidado e 
monitoradas continuamente. 

Neste estudo, foram estimadas a cobertura e a biomassa vegetal 
possibilitando a distinção entre os locais onde M. minutiflora estava 
meramente presente e locais onde era verdadeiramente dominante. 
Assim, foi mostrado que a biomassa e cobertura de M. minutiflora 
diminuem quanto maior for a densidade de plantas lenhosas, mesmo nas 
áreas próximas às trilhas/estradas. Portanto, estes resultados sugerem 
que a densidade de espécies lenhosas poderia impedir a dominância 
de capim-gordura na área invadida. Entretanto, nas áreas abertas, onde 
foi encontrada a maior cobertura e biomassa, o capim-gordura mostra 
dominância e invasão mais eficiente. Isto é preocupante, porque o 
Cerrado apresenta uma grande variabilidade de fitofisionomias, um 
verdadeiro mosaico de tipos de vegetação, que apresentam áreas abertas 
(KLINK, MACHADO, 2005). Portanto, uma vez M. minutiflora for 
introduzido dentro da área protegida do Cerrado, as áreas abertas (além 
das trilhas e estradas) poderiam funcionar como locais de invasão. A 
dominância de capim-gordura nas áreas abertas poderia estar relacionada 
à sua característica fisiológica do sistema fotossintético C4, pois é bem 
conhecido que as gramíneas C4 se desenvolvem com sucesso nas áreas 
abertas (LÜTTGE, 2007).

Nas áreas dominadas por capim-gordura (i.e. onde apresentou 
maior biomassa), as plântulas de espécies lenhosas foram escassas em 
relação às áreas onde a biomassa de M. minutiflora foi baixa ou não era 
presente. Isto sugere que a alta agressividade dessa gramínea invasora 
pode dificultar o estabelecimento das espécies nativas do Cerrado 
(HOFFMANN et al., 2004; MARTINS et al., 2004; MARTINS et al., 
2011). O capim-gordura forma uma densa camada de estruturas aéreas 
(folhas e caules, vivas e mortas), chegando acumular até 2,6 vezes mais 
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do que as gramíneas nativas (SILVA, HARIDASAN, 2007) e, portanto, 
evitando a germinação de sementes e estabelecimento de plântulas de 
outras espécies nativas (SILVA, HARIDASAN, 2007). Assim, para M. 
minutiflora promove uma grande vantagem competitiva em relação às 
demais espécies e diminuindo sucessivamente a biodiversidade local 
(MARTINS et al., 2004; SILVA, HARIDASAN, 2007). Além do alto 
acúmulo de estruturas aéreas de M. minutiflora (SILVA, HARIDASAN, 
2007), neste estudo foi mostrado que a biomassa de estruturas mortas de 
capim-gordura foi maior em relação à de estruturas vivas, indicando desta 
forma uma maior carga de combustível em relação às espécies nativas 
do cerrado (HOFFMANN et al., 2004). Embora seja importante o fogo 
nos ambientes de Cerrado para manter a biodiversidade, no entanto, o 
acúmulo de biomassa aérea de capim-gordura provocaria incêndios mais 
intensos e frequentes, gerando efeitos negativos para espécies nativas 
(MARAVALHAS, VASCONCELOS, 2014).

Em síntese, foi possível verificar neste estudo que as áreas das 
trilhas e estradas possuem manchas de capim-gordura e, eventualmente, 
de Brachiaria sp. Desta forma, o controle de invasão destas gramíneas 
exóticas no PESCAN é necessário. A realização de uma queimada, como 
geralmente ocorre no Cerrado, não é suficiente para eliminar o capim-
gordura, porque sua recuperação é relativamente rápida (MARTINS et al., 
2011). Assim, para uma eliminação mais efetiva (99,9%) desta gramínea 
invasora, é sugerido um manejo integrado que consiste em: (1) queimada 
controlada, (2) aplicação pontual do herbicida sobre as plântulas e 
indivíduos que rebrotam depois da queimada, e (3) arranquio manual das 
plântulas (MARTINS et al., 2011). Por outro lado, a maior densidade de 
plantas lenhosas (ou, em outras palavras, áreas fechadas), limita a invasão 
de capim-gordura. Por tanto, plantas lenhosas de mediano a grande 
porte plantadas nas margens das estradas poderia conter a invasão desta 
gramínea invasora.
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O DOCE DO AMOR: O EFEITO DA OFERTA DE RECURSO 
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Msc. Rafael Rios Moura
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Recursos Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Introdução

A seleção sexual é a principal força que conduz a mudança 
de atributos sexuais adaptativos em animais (ANDERSON 1994). 
Frequentemente, evoluem atributos sexuais dimórficos em espécies sobre 
forte pressão de seleção sexual (ANDERSON 1994, BLANCKENHORN 
2000). Em Nephila komaci (Araneae: Nephilinae), por exemplo, as fêmeas 
são mais de quatro vezes maiores que os machos, provavelmente, devido 
à intensa seleção de fecundidade favorecendo o aumento do tamanho das 
fêmeas (KUNTNER; CODDINGTON 2009). Esse é um dos primeiros 
indícios da importância da seleção sexual na evolução de atributos sexuais 
em animais. Um dos mecanismos da seleção sexual que promove essas 
mudanças é a competição intrassexual, que normalmente é mais intensa 
entre machos (DARWIN 1871, BATEMAN 1948). Ela pode ocorre por 
disputa, como brigas entre machos pelo acesso às fêmeas, ou por busca, 
pela competição na capacidade de localização de parceiras sexualmente 
disponíveis (ANDERSON 1994). 

A competição por disputas, normalmente, promove a evolução de 
armamentos ou de atributos relacionados ao vigor dos competidores que 
são úteis nas disputas por parceiros (ANDERSON 1994). O tamanho 
do corpo dos animais, por exemplo, tende a ser um importante fator 
que representa o vigor de machos em disputas intrassexuais (VIEIRA; 
PEIXOTO 2013). Entretanto, em espécies sujeitas à forte competição 
pela busca por parceiros, atributos relacionados à habilidade dos 
animais em encontrar parceiras sexualmente receptivas tendem a evoluir 
(ANDERSON 1994). É possível também que os dois mecanismos estejam 
relacionados. Os machos podem enfrentar uma forte competição pela 
procura por parceiras associada à disputa pelo acesso a oportunidades 
de acasalamento (ANDERSON 1994). Em insetos, machos menores 
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normalmente levam vantagens na busca por parceiras por serem mais 
leves e se deslocarem mais facilmente (MOYA-LARAÑO et al. 2002, 
2007), mas, mesmo com essa vantagem na competição por busca de 
parceiros, eles podem ter um menor sucesso reprodutivo (e.g. BAENA; 
MACÍAS-ORDÓÑEZ 2014). Isso pode acontecer porque esses machos 
normalmente têm desvantagens na disputa por fêmeas contra machos 
maiores (VIEIRA; PEIXOTO 2013). Assim, os machos menores 
podem chegar rapidamente em sítios de acasalamentos, mas tendem a 
ser excluídos pela competição. Por isso, é esperado que eles procurem 
por parceiras em sítios de menor qualidade. A qualidade dos sítios de 
acasalamento pode ser afetada pela oferta de recursos nutritivos e atrair 
fêmeas de diferentes tamanhos de acordo com essa qualidade. Como a 
fecundidade delas tende a estar positivamente correlacionada com o seu 
tamanho, fêmeas devem preferir sítios de acasalamento com maior oferta 
de recurso. Entretanto, a disputa entre fêmeas pelo acesso a esses sítios 
pode segregá-las de acordo com o seu potencial de vencer disputas. Uma 
vez que o tamanho corporal é importante para o resultado das disputas 
entre animais (VIEIRA; PEIXOTO 2013), as fêmeas maiores podem 
monopolizar recursos de mais alta qualidade forçando fêmeas menores 
a ocupar sítios com menor qualidade. Como consequências disso, os 
machos maiores devem buscar por fêmeas de maior qualidade em locais 
que ofertam recursos com maior qualidade.  

A competição pela busca por parceiros pode revelar diferentes 
padrões de dimorfismo sexual. Machos menores normalmente levam 
vantagens durante os võos por serem mais leves e se deslocarem mais 
facilmente (MOYA-LARAÑO et al. 2007). Entretanto, à medida que o 
tempo passa, machos maiores podem localizar recursos de maior qualidade 
e se engajar em disputas pelo acesso exclusivo desses recursos. Portanto, 
devido a desvantagens nas disputas intrassexuais, machos menores podem 
ficar subjugados a recursos de menor qualidade e, consequentemente, a 
parceiras menores e menos fecundas. É possível avaliar isso a partir de 
variações no dimorfismo sexual dos parceiros nos sítios de acasalamento. 
Nesse sentido, é esperado que o dimorfismo sexual seja mais acentuado 
no início da estação reprodutiva, quando a competição por busca é mais 
intensa e machos menores têm vantagens, e se torne menos acentuado no 
decorrer da estação, quando aumenta a competição por disputas e machos 
maiores são mais bem sucedidos.

Não há informações publicadas na literatura sobre a biologia 
reprodutiva de Edessa contermina Walker, 1868. Observei que os 
parceiros sexuais se reproduzem em inflorescências de Byrsonima 
verbascifolia (L.) Rich (Malpighiaceae). Os machos parecem cortejar as 
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fêmeas através de toques das antenas ao redor do corpo da fêmea. Após a 
corte, ele prende firmemente a região posterior do seu abdomen na região 
similar da fêmea e insere o órgão reprodutor no gonóporo dela. A cópula 
parece durar várias horas, mas eu não quantifiquei essa duração neste 
estudo. Durante a cópula, observei algumas fêmeas se alimentando de 
açúcares produzidos na inflorescência. Em vista disso, a oferta desses 
açúcares parece ser um recurso valioso para a nutrição das fêmeas. Como 
consequência, os machos devem buscar por parceiras nas inflorescências. 
Assim, plantas com grande oferta de inflorecências devem atrair um grande 
número de parceiros e tornar a competição por parceiros mais intensa. 
Como o potencial de vencer disputas em insetos está frequentemente 
ligado ao tamanho, é razoável esperar que parcerios maiores sejam mais 
comuns em plantas com grande número de inflorescências.

Neste estudo, analisei a relação entre o tempo de chegada de 
parceiros sexuais de E. cotermina aos sítios de acasalamento e seu 
número e tamanho corporal. Portanto, avaliei a hipótese de que mais 
parceiros (machos e fêmeas) e parceiros maiores buscam plantas com 
maior qualidade. Nesse sentido, testei as seguintes previsões: (i) machos 
e fêmeas que maior área da carapaça tendem a selecionar plantas com 
mais número de inflorescências e (ii) o número de parceiros sexuais tende 
a ser maior quanto maior for o número de inflorescências das plantas. 
Além disso, descrevi o dimorfismo sexual de tamanho em E. cotermina e 
a suas variações de acordo com o tempo de chegada de machos e fêmeas 
à planta B. verbacifolia. Nesse sentido, é esperado que o dimorfismo 
sexual de tamanho seja mais acentuado nos primeiros dias da estação 
reprodutiva.

Materiais e métodos

Informações gerais

Coletei os dados em Novembro de 2015 no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas (17º46’03,0” S e 48º39’37,4” O), localizado 
entre as cidades de Caldas Novas e Rio Quente, sudoeste do estado de 
Goiás, Brasil. A área de estudo é composta por campo rupestre, um tipo 
de fitofisionomia do Bioma Cerrado, onde o verão é quente e úmido e o 
inverno é frio e seco (see OLIVEIRA-FILHO & RATTER 2002 para uma 
descrição mais detalhada do campo rupestre no Bioma Cerrado).

Os besouros foram identificados como Edessa contermina 
Walker, 1868. Três espécimes do inseto estão depositados na coleção 
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entomológica da Universidade Federal do Pará (curador: José Antônio 
Marin Fernandes). Eles se reproduzem em inflorescências de Byrsonima 
verbascifolia (L.) Rich (Malpighiaceae) (Fig. 1), popularmente conhecida 
como murici (GUSMÃO et al. 2006). Essa planta comum é comum no 
campo rupestre de formações de Cerrado (ASSUNÇÃO; FELFILI 2004).

Figura 1. Casal marcado com manchas de tinta acrilex azul de Edessa contermina 
Walker, 1868 acasalando em uma inflorescência de Byrsonima verbascifolia (L.) Rich 

(Malpighiaceae). A escala corresponde a 10 mm.

Coleta de dados

Marquei 28 plantas de B. verbascifolia em Novembro de 2015. Ao 
longo de cinco dias da estação reprodutiva de E. contermina, capturei 27 
casais em cópula de E. contermina localizados em inflorescências dessas 
plantas ao longo de cinco dias da estação reprodutiva. Em seguida, eu 
os marquei com diferentes combinações de cores de tinta acrílica e os 
fotografei, com uma escala no fundo. Após fotografá-los, liberei todos 
os animais capturados nas respectivas inflorescências em que os coletei. 
A partir das fotos, medi o comprimento (c) e a largura da carapaça dos 
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indivíduos (l), usando o programa Image J (National Health Institute), 
para estimar a área dorsal da carapaça (A) como uma elipse (A = π*c*l).

Estimei o dimorfismo sexual de tamanho de E. contermina usando 
um índice de dimorfismo sexual (IDS), mensurado a partir da área da 
carapaça de fêmea dividida pela área da carapaça do macho. Em seguida, 
testei as variações no IDS ao longo dos dias da estação reprodutiva usando 
um teste de Kruskal-Wallis. Para testar a primeira previsão, fiz uma 
ANCOVA usando sexo (macho e fêmea) como variável preditora e área 
da carapaça como variável resposta. Utilizei o número de inflorescências 
de B. verbascifolia como covariável. Para a segunda previsão, usei 
uma ANCOVA para testar o efeito do número de inflorescências de B. 
verbascifolia sobre a atração de machos e fêmeas de E. contermina. Usei 
os dias de amostragem como covariável e realizei a análise com e sem a 
interação.

Resultados

As fêmeas foram 1,19 vezes maiores do que os machos (Tabela 
1), com fêmeas apresentando área média da carapaça de 137,49 ± 3,96 
mm²; 91,18:178,08 mm² e machos apresentando 115,52 ± 2,92 mm²; 
79,32:151,22 mm². Entretanto, o número de inflorescências não foi 
importante na atração de parceiros sexuais grandes (Tabela 1). Entretanto, 
a qualidade do recurso foi importante para a atração de um maior número 
de parceiros (Tabela 2). 

O dimorfismo sexual de tamanho nos sítios de acasalamento foi 
similar ao longo do tempo do estudo (U=3,342; n=27; p=0,342). O IDS 
correspondeu, em média, a 1,20 ± 0,04 mm²; 0,75:1,60 mm² (média ± 
erro padrão; mínimo:máximo).

Tabela 1. Resultados da ANCOVA testando o efeito do número de inflorescências sobre 
a atração de machos e fêmeas de Edessa. Os dias de amostragem foram usados como 

covariável.

Fonte de variação Graus de liberdade Soma de quadrados F P

Sexo 1 1533,444 4,67 0,036

Nº de inflorescências 1 495,963 1,51 0,225

Interação 1 79,522 0,242 0,652

Resíduos 50 16418,228

Total 53 18527,157   
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Tabela 2. Resultados da ANCOVA testando o efeito do número de inflorescências sobre 
a atração de machos e fêmeas de Edessa. Os dias de amostragem foram a covariável e as 

análises foram realizadas com e sem interação.

Fonte de variação Graus de liberdade Soma de quadrados F P

Com interação

Dias de amostragem 4 12,896 0,932 0,448

Nº de inflorescências 1 129,449 37,42 <0,001

Interação 4 24,38 1,762 0,142

Resíduos 106 366,695   

Total 115 533,42

Sem interação

Dias de amostragem 4 9,621 0,677 0,61

Nº de inflorescências 1 134,721 37,894 <0,001

Residuals 110 391,074

Total 115 535,416   

Discussão

Neste estudo, avaliei como a oferta de recursos em sítios de 
acasalamento afeta a atração de parceiros sexuais. Encontrei que o 
tamanho dos parceiros, tanto de machos quanto de fêmeas, não foi 
importante na seleção dos sítios de acasalamento, mas sítios de maior 
qualidade (i.e. com maior oferta de recurso alimentar) atraíram mais 
parceiros reprodutivos ao longo do tempo do estudo. Além disso, avaliei 
o dimorfismo sexual de tamanho em E. contermina e como a variação 
no IDS foi afetada pela oferta de recurso nos sítios de acasalamento. As 
fêmeas foram maiores que os machos, indicando que a seleção sexual pode 
ter atuado na evolução do tamanho nessa espécie (BLANCKENHORN 
2000). Entretanto, o IDS não foi diferente ao longo da duração do estudo.

Em abordagens tradicionais da teoria de sistemas de acasalamento, 
é presumido que a razão sexual é uma importante medida associada à 
competição por parceiros (EMLEN; ORING 1977). Se os machos são 
o sexo mais competitivo, por exemplo, a intensidade da competição 
intrassexual tende aumentar de acordo com o aumento no viés da razão 
sexual para machos (EMLEN; ORING 1977). Entretanto, a razão sexual 
pode não representar bem o sucesso reprodutivo dos machos (Rios Moura 
and Peixoto 2013), possivelmente, devido à variação inter e intraespecífica 
na capacidade dos machos de monopolizar um grande número de 
parceiras (KLUG et al. 2010). Uma alternativa a essa abordagem é a 
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adoção de medidas que representem melhor os custos reprodutivos 
envolvidos nas disputas por parceiras (KOKKO; MONAGHAN 2001, 
KOKKO; JOHNSTONE 2002). Uma medida alternativa que representa 
melhor esses custos é a densidade local (e.g. MCLAIN 1982; MCLAIN; 
BOROMISA 1987; CRESPI 1989). Em vista disso, mesmo não havendo 
um efeito sobre a monopolização dos sítios de acasalamento por 
parceiros maiores, a competição nesses locais deve ser mais intensa do 
que em sítios de menor qualidade devido ao maior número de parceiros 
disputando pelo acesso ao sexo oposto. Portanto, fêmeas maiores ainda 
podem ter vantagens em monopolizar o acesso ao recurso alimentar em 
sítios de maior qualidade e machos maiores ainda podem ter vantagens 
ao selecionar sítios de maior qualidade por excluir machos menores da 
competição pelo acesso a parceiras de maior qualidade.

O papel da qualidade do recurso pode ter interpretações diferentes de 
acordo com a escala do estudo. Dentro da mesma planta, as inflorescências 
podem ter diferentes tempos de floração. Durante a abertura das flores, a 
oferta de açúcares deve ser maior para atrair polinizadores. Por outro lado, 
durante os estágios iniciais de brotação e a abscisão das flores, a oferta de 
açúcares deve ser menor. Em espécies de Byrsonima, as inflorescências 
são do tipo racemo e tem diferentes períodos de floração em uma mesma 
planta (MENDES et al. 2011). Nesse contexto, as disputas pelo acesso ao 
recurso alimentar podem ser dependentes do estágio de desenvolvimento 
do ramo floral. Portanto, a competição pode ocorrer em uma escala 
mais fina, onde os indivíduos disputam por ramos, não por plantas. 
Infelizmente, não foi possível testar essa hipótese nesse trabalho, mas 
estudos futuros podem buscar por mosaicos de distribuição de parceiros 
sexuais por tamanho em escalas mais finas, fazendo distinção entre o 
estágio de desenvolvimento das inflorescências de cada planta.

A ausência de variação no dimorfismo sexual de tamanho ao 
longo do tempo do estudo não fornece suporte para a hipótese de que 
machos diferem nos padrões de competição pela busca e pela disputa 
por parceiras sexualmente receptivas. Entretanto, o deslocamento entre 
plantas não parece ser um fator limitante na competição intrassexual. 
Por outro lado, a competição pela disputa por parceiras ainda pode ser 
importante na formação de casais. Assim, os machos podem se deslocar 
entre as plantas em busca de parceiras com uma eficiência semelhante, 
mas ainda podem perder as disputas por parceiras maiores. Como 
observei que fêmeas menores também podem se deslocar para sítios de 
acasalamento de alta qualidade, os machos menores devem ter maiores 
oportunidades de acasalar com essas fêmeas do que com as maiores. São 
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necessários mais estudos avaliando diretamente os resultados das brigas 
entre machos e o sucesso de acasalamento de acordo com o tamanho dos 
machos e das fêmeas.

Conclusões

A avaliação da relação entre a seleção de sítios de acasalamento com 
diferentes qualidades de acordo com a oferta de recurso alimentar sobre 
o tamanho e o número de parceiros sexuais é importante para entender 
a biologia reprodutiva de E. contermina. Neste estudo, identifiquei que 
plantas com maior oferta de recursos alimentares atraem maior número 
de parceiros sexuais, mas não atraem exclusivamente parceiros maiores. 
Além disso, as fêmeas foram maiores do que os machos, sugerindo que 
a seleção sexual pode ser um fator importante na evolução do tamanho 
dos parceiros em E. contermina. Entretanto, não encontramos variações 
nas estratégias competitivas dos machos de acordo com variações no 
dimorfismo sexual de tamanho observado nas plantas. Portanto, nossos 
resultados não foram suficientes para rejeitar essa hipótese. Sugiro que 
mais estudos avaliem diretamente a capacidade de dispersão dos machos, 
os resultados das disputas por recursos e pelo acesso a parceiras de acordo 
com o seu tamanho.
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Resumos
 Individuais1

1   Esta secção refere-se aos trabalhos individuais de alunos que já submeteram seus manuscritos à 
revisão por pares em revistas científicas. Optamos, por este motivo, não incluir o trabalho completo 
e apresentamos aqui apenas o resumo dos respectivos manuscritos.
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VARIAÇÃO FENOTÍPICA E INSTABILIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO EM FOLHAS SOB DIFERENTES 

CONDIÇÕES DE LUZ

Henrique Venâncio

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos 
Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Para plantas pioneiras, habitats sombreados podem representar 
uma condição estressante e quando a exposição a luz solar é abaixo de 
um nível ótimo, as folhas expandem para interceptar maior quantidade 
de luz. Nós investigamos aqui as mudanças tanto na variação fenotípica 
quanto no estresse de Bauhinia brevipes em microhabitats sombreados 
e ensolarados. A área foliar (mm²) foi usada como medida de variação 
fenotípica e a assimetria foliar (diferença entre os lados direito e 
esquerdo), foi nossa medida de estresse. Nós levantamos a hipótese de 
um aumento na área foliar e de estresse nos locais sombreados. Plantas 
nos locais ensolarados apresentaram um padrão de assimetria flutuante 
(distribuição normal da diferença entre os lados direito e esquerdo), 
enquanto as plantas que se encontravam na sombra estavam claramente 
antissimétricas (distribuição bimodal da diferença entre os lados da 
folha). A assimetria e a área foram 15,4% e 26,8 % maior nas plantas 
na sombra comparadas com as plantas que estavam sol. Estes resultados 
eram esperados já que B. brevipes é encontrada predominantemente em 
áreas abertas no local de estudo, e então a exposição a luz solar é considera 
importante para seu desenvolvimento. A presença de antissimetria é rara 
em estudos sobre estresse e instabilidade no desenvolvimento, e aqui isso 
pode ser um indicativo de altos níveis de estresse comparado com plantas 
com assimetria flutuante.

Palavras-chave: Antissimetria, Bauhinia brevipes, assimetria 
flutuante, morfometria foliar, exposição a luz solar
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EFEITOS DA LUZ SOLAR NA ÁREA FOLIAR, HERBIVORIA E 
DUREZA FOLIAR EM PALICOUREA RIGIDA EM DUAS ÁREAS 

DE CERRADO

Renan Moura

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos 
Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Plantas são organismos altamente dependentes das condições 
ambientais. Fatores como luminosidade influenciam diversos aspectos 
morfológicos e fisiológicos das mesmas. Neste estudo, analisei os efeitos 
da luz sobre a área foliar, herbivoria e dureza foliar em indivíduos 
de Palicourea rigida (Rubiaceae) em duas áreas de cerrado – cerrado 
stricto sensu e campo rupestre. Coletei duas folhas de plantas em locais 
sombreados e iluminados em ambas as áreas e analisei, estatisticamente, 
os efeitos da intensidade luminosa sobre cada fator mensurado. Folhas 
sombreadas apresentaram, em média, maior área total, maior perda de 
área provocada por herbívoros mastigadores e menor dureza, em relação 
às folhas de plantas expostas diretamente à luz. Adicionalmente, concluí 
que as plantas estudadas no campo rupestre tiveram, em média, maior 
dureza foliar, mas não houve diferença na perda foliar provocada por 
herbívoros entre as áreas estudadas. Um possível trade-off está regulando 
alguns aspectos de plantas sombreadas, enquanto elas aumentam sua 
área foliar em resposta à pouca luminosidade, parecem perder em dureza 
foliar, tornando-as mais vulneráveis aos ataques de herbívoros. 

Palavras-chave - abióticos, área foliar, Cerrado, ecologia, 
herbivoria, tenacidade folhar, luz solar, morfologia vegetal, Palicourea 
rigida, Parque Estadual de Caldas Novas, Rubiaceae.
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HERBIVORIA ESTIMULA A PRODUÇÃO DE NÉCTAR 
EXTRAFLORAL E O RECRUTAMENTO DE ARANHAS EM 

PALICOUREA RIGIDA (RUBIACEAE)

Vinícius Nunes Alves

Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos 
Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

As plantas estão sujeitas à herbivoria, que é o consumo predatório 
de tecidos vegetais por animais. Como resposta, as plantas possuem uma 
variedade de estratégias de defesa que podem reduzir a herbivoria, sejam 
elas diretas ou indiretas. Dentre as defesas indiretas, tem-se os nectários 
extraflorais (NEF) - glândulas secretoras de néctar – as quais atraem 
predadores que podem utilizar o néctar como complemento em suas 
dietas e atacarem os herbívoros que se aproximam desse recurso. Embora 
diversas aranhas constituam um grupo comum que habita plantas, as 
pesquisas sobre defesas anti herbivoria tem focado apenas as formigas 
como protetoras de plantas. Considerando ainda que as aranhas podem 
estar associadas com os NEF, avaliei se a herbivoria afeta, em razão direta, 
a produção de néctar e o recrutamento de aranhas. Selecionei a Palicourea 
rigida Kunth. (Rubiaceae) que é uma espécie comum em cerrado sensu 
stricto, fitofisionomia da área de estudo. Estabeleci dois tratamentos: a) 
herbivoria, 10 indivíduos nos quais induzi a herbivoria; b) controle, 10 
indivíduos que mantive as folhas intactas. Em cada indivíduo de ambos 
os tratamentos, ensaquei uma inflorescência e marquei um nectário 
pericarpial ativo para medir se há diferença na produção de néctar, assim 
como registrei a presença de aranhas para verificar se há diferença no 
recrutamento de aranhas após a indução da herbivoria. Nos indivíduos 
com herbivoria induzida, a produção de néctar foi maior e a abundância 
de aranhas recrutadas também foi maior. Assim, concluo que a herbivoria 
aumenta, ao menos inicialmente, tanto a produção de néctar nos nectários 
extraflorais quanto o recrutamento de aranhas, provavelmente como 
consequência das aranhas serem predadoras generalistas, incluindo 
néctar e herbívoros em suas dietas. Neste contexto, é plausível que as 
aranhas atenuem os impactos da herbivoria em Palicourea rigida, quando 
os herbívoros forem suas presas naturais

Palavras-chave: anti-herbivoria, Arachnida, cerrado, interações 
planta-animal, nectário extrafloral 
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DINÂMICA DE FORRAGEAMENTO FORMIGAS EM 
DIFERENTES FITOFISIONOMIAS DO PARQUE ESTADUAL 

DA SERRA DE CALDAS NOVAS – GO

Liégy Resende dos Santos

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos 
Naturais, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil

Alguns fatores são crucias para estruturar comunidades ecológicas, 
e podem explicar a complexidade, organização, partição de recursos e 
coexistência de espécies em diferentes fitofisionomias. Dentre esses fatores 
destacam-se, heterogeneidade ambiental, fator temporal e interações 
competitivas. Em formigas, existe uma complexa estruturação que visa 
evitar a competição por recursos, dentre as estratégias comportamentais 
mais conhecidas estão a hierarquia de dominância, territorialidade, defesas 
químicas, mosaicos espaciais, segregação temporal e trade-off evolutivo 
entre a descoberta e a dominância de recursos disponíveis no ambiente. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar como a riqueza e abundância de 
formigas varia em diferentes períodos do dia, em uma área de cerrado 
senso restrito e uma área de cerradão, no Parque Estadual de Caldas Novas 
(PESCAN). Em cada área foram estabelecidos dez pontos de observação 
com isca de sardinha, os pontos foram observados imediatamente após 
seu estabelecimento e após duas horas, em três períodos do dia. Foram 
encontradas 18 espécies de formiga no cerrado platô, 13 espécies no 
cerradão e oito espécies compartilharam as fitofisionomias estudadas. 
A riqueza de espécies foi determinada pelo tipo de fitofisionomia e 
período de observação, enquanto a abundância foi determinada apenas 
pelo período de observação, sendo que houve uma maior semelhança 
de espécies entre os períodos estudados do que entre as fitofisionomias. 
Encontramos uma relação positiva entre taxa de encontro e dominância 
da isca, demonstrando que não houve relação entre a capacidade de uma 
espécie descobrir o recurso disponível e sua capacidade de dominância 
comportamental, o que contraria as previsões do trade-off evolutivo entre 
encontro e dominância. A coexistência das espécies pode ser refletida pela 
partição de nicho em várias escalas espaciais e temporais. Nosso estudo 
demonstrou que tanto a fitofisionomia, quanto o período são importantes 
para determinar a composição da diversidade e abundância de formigas 
nas comunidades. Entretanto, não houve um trade-off entre o índice de 
encontro e a dominância de recursos disponíveis nas espécies estudadas.

Palavras-chave: Iscas de sardinha, recrutamento, dominância, 
mirmecofauna.
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