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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 a 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, a muitos anos, realizado no Parque 
Estadual da Serra de Caldas Novas – GO (PESCAN). O PESCAN é uma 
Unidade de Conservação (UC) situada nas áreas serranas dos municípios 
de Caldas Novas e Rio Quente, completamente inserido dentro do bioma 
Cerrado. Este é o segundo volume de publicações de relatórios do curso de 
campo em ecologia do PPGECRN-UFU, com trabalhos que são resultado 
de coleta e análises realizadas durante o período de 23 de outubro a 06 
de novembro de 2016 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 2016. 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 governamentais. O conteúdo aqui discutido, 
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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



12 Curso de Ecologia de Campo 2016



13Curso de Ecologia de Campo 2016

VARIAÇÃO NA COLORAÇÃO FOLIAR EM Myrcia variabilis: 
FOTOSSÍNTESE VS DEFESA ANTI-HERBIVORIA

Bárbara Godinho
Uiara Costa Rezende

Drielly da Silveira Queiroga
Mateus Moreira de Carvalho

Adriane Suzin
Orientadores: Dr. Denis Coelho de Oliveira

Msc. Aline Leles Nascimento

RESUMO

A coloração vermelha nas folhas é caracterizada pela presença da 
antocianina. A antocianina está relacionada à resistência a agentes 
bióticos e abióticos. Myrcia variabilis apresenta essa substância em 
folhas jovens. O objetivo desse trabalho foi verificar diferenças nas taxas 
de fotossíntese e frequência da herbivoria em folhas jovens e maduras 
de Myrcia variabilis, através de medidas de reflectância, fluorescência 
da clorofila a e herbivoria.Parâmetros fotossintéticos mostram diferenças 
em Fm (menores em folhas vermelhas), o que está relacionado ao menor 
estresse luminoso. RFD foi maior em folhas verdes, o que pode estar 
relacionado à maturidade do tecido. Já as folhas vermelhas podem ter 
sido menos herbivoradas devido à impalatabilidade de compostos 
presentes em folhas com alta concentração de antocianina. A estratégia 
de pigmentação vermelha em folhas jovens parece atenuar efeitos de 
herbivoria para a espécie estudada. 

Palavras-chave: Antocianina, estresse luminoso, herbivoria.

Introdução

Muitas espécies de angiospermas ao redor do mundo apresentam 
variações na coloração de suas folhas de acordo com o estágio de 
desenvolvimento, em geral, as folhas são vermelhas quando jovens e 
verdes quando maduras (Lee 2002). A coloração vermelha de folhas está 
diretamente ligada à presença de um pigmento vermelho, antocianinas, 
cuja função ainda é motivo de muito debate (Lee 2007, Menzis et al 
2016). Com base nas funções propostas pelas antocianinas, duas hipóteses 
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têm sido testadas: (i) a coloração vermelha das antocianinas serve como 
sinal de perigo para herbívoros, e (ii) proteção de fatores bióticos como 
por exemplo o excesso de luz (Landi & Gould 2015). De fato, espécies 
de plantas do Cerrado estão sujeitas a alto estresse imposto por ação de 
herbívoros e excesso de luz (Loveless 1962). Assim, a coloração vermelha 
pelas antocianinas pode representar uma característica adaptativa.

A coloração vermelha em folhas jovens de diversas espécies 
vegetais está ligada a alta concentração de antocianinas, que mascaram 
a coloração verde provocada pela presença de clorofilas (Chalker-Scott 
1999, Sert et al. 2007). A presença da antocianina em certas plantas tem 
se sido correlacionada com a resistência a agentes bióticos e abióticos, 
como fungos, herbívoros, excesso de frio, excesso de luz de comprimento 
visível e UV (Lee & Lowry 1980, Coley & Kursar 1996, Gould et al 
2000, Karageorgou & Manetas 2006). De fato, folhas vermelhas tendem 
a apresentar atividade fotossintética menor e maior capacidade de 
dissipação de energia devido a sua coloração conspícua pela presença de 
antocianinas (Karageorgou & Manetas 2006). Além disso, a presença de 
antocianinas está relacionada a tanto à resistência ao estresse luminoso, 
comum em ambiente de cerrado (Palhares et al. 2010), quanto a resistência 
ao estresse biótico provocado por herbívoros (Queenborough et al. 2013).
Outros autores relatam que as antocianinas não tem efeito direto sobre os 
herbívoros mas associam este pigmento à defesa visual (Costa-Árbulu et 
al 2001, Lev-Yadum & Gould 2009).

Myrcia variabilis Mart. ex DC (MYRTACEAE) é uma espécie 
arbustiva de até 3 metros, suas folhas possuem formas coriáceas, 
eretas, cerosas e de nervação muito visível na face adaxial(Arantes & 
Monteiro 2002) e apresentam coloração avermelhada quando jovens 
(figura 1). Possui ocorrência nos estados de Minas Gerais, Goiás, São 
Paulo (Kawasaki 1989) e Distrito Federal. É encontrada em vegetações 
mais abertas, sendo frequente em campo sujo, campo cerrado e borda de 
cerradão.Diante disso, esse trabalho se propõem a responder as seguintes 
perguntas: (i) a folha jovem vermelha faz fotossíntese? (ii) Como as 
folhas, jovens e maduras, com diferentes colorações respondem ao 
estresse luminoso? (iii) A herbivoria é menor em folhas vermelhas?



15Curso de Ecologia de Campo 2016

Figura 1. Folhas jovens vermelhas e folhas maduras verdes de Myrcia variabilis.

Material e métodos

Local de estudo e coleta de dados

O estudo foi realizado em uma área de Cerrado no Parque Estadual 
da Serra de Caldas Novas (PESCAN) (17°46’28.88’’S; 48°40’46.07’’), 
onde o clima é do tipo AW, segundo a classificação de Koppen (Alvares 
et al. 2013). A vegetação do Parque é predominantemente cerrado sensu 
stricto, sendo que o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta 
estacional decídua também são muito freqüentes. Especificamente, esse 
trabalho foi realizado em uma formação de cerrado típico. Os indivíduos 
da espécie Myrcia variabilis foram escolhidos por conveniência e foram 
mensurados os seguintes parâmetros:

Análise de reflectância

A taxa percentual de reflectância nas folhas jovens e maduras 
de M. variabilis foi obtida através espectrofotômetro óptico (Jaz 
SpectralSendingSuite e o software SpectraSuite (OceanOpticis) calibrado 
com cores padrão (preto e branco). Foram selecionadas 10 folhas jovens 
e 10 folhas maduras. Em cada folha foram feitas três leituras, e utilizado 
a média. Os resultados obtidos foram processados no programa R, pelo 
pacote PAVO. O índice de reflectância da antocianina (IRA) para estimar 
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indiretamente a concentração das antocianinas foi calculado de acordo 
com Gitelson et al. (2001): IRA= (R550)

-1.

Análise de fluorescência da clorofila

Para análise de fluorescência da clorofila a, as amostras foram 
mantidas no escuro por 10 minutos, no campo, cobertas por saco de 
plástico preto. Em seguida, analisou-se duas folhas (uma joven e uma 
madura) simultaneamente para cada um dos cinco indivíduos (N=10) 
através do aparelho HandyFluorCam – PSI (Photon Systems Instruments, 
República Tcheca)protocolo Quenching. Para essas análises foram 
considerados os seguintes os parâmetros: fluorescência mínima (F0) 
e máxima (Fm), rendimento quântico potencial (Fv/Fm), rendimento 
quântico efetivo (ΔF/Fm’), quenching não fotoquímico (NPQ) e índice 
de vitalidade (Rfd). Os dados foram analisados com teste t pareado, no 
programa Systat 12. 

Análise de herbivoria

Para medir a proporção de perda foliar, em folhas jovens e maduras 
de M. varialbilis (N=40) utilizou-se o aplicativo Bioleaf (Upvision 2016). 
Essas análises foram padronizadas no modo sem reflexão. Os dados foram 
analisados com teste t, no programa Systat12. Herbivoria sem remoção 
foliar (necrose) foi analisada como presença e ausência. Foi utilizado o 
teste chi-quadrado para verificar se houve diferenças entre a frequência 
de herbivoria em folhas jovens e maduras (N=40). 

Resultados

Os Índices de Reflectância da Antocianina (IRA) utilizados como 
mecanismo indireto de avaliação do teor de antocianinas, mostraram 
valores maiores nas folhas jovens vermelhas quando comparadas às 
folhas madurasverdes (Média Vermelha = 0.039 ± DP=0.005; Média 
Verde = 0.12 ±  DP=0.039) (figura 2)
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Figura 2. Índice de Reflectância de Antocianina em folhas jovens (vermelhas) e folhas 
maduras (verdes) de Myrcia variabilis.

As análises de rendimento quântico potêncial Fv/Fm e efetivo ΔF/
Fm’ demonstraram que folhas jovens de M. variabilis apresentam taxas 
fotossintéticas semelhantes aquelas encontradas em folhas maduras. 
Entretanto, os valores de F0 e Fm apresentam resultados distintos. Tanto 
F0 quanto Fm foram maiores nas folhas maduras verdes. Ambas as folhas 
apresentaram a mesma capacidade de dissipação de energia na forma de 
calor - NPQ (t = -1.59, GL = 4, ±DP = 0.9, P = 0.187). O índice de 
vitalidade dos tecidos (Rfd) foi maior na folha verde madura em relação 
à folha vermelha (Tabela 1).

Tabela 1. Valores do Teste t-pareado para análises comparativas de taxa fotossintética 
e estresse luminoso entre folhas jovens e maduras. R= folha jovem G= folha madura. 

F0=fluorescência mínima Fm=fluorescência máxima ∆F/Fm=rendimento quântico efeti-
vo Fv/Fm= rendimento quântico potencial RFD= índice de vitalidade   NPQ=quenching 

não fotoquímico.
Média R Média G ±DP t gl P

F0 42.0 53.0 ±6.3 -3.90 4 0.018
Fm 146.2 262.2 ±44.7 -5.83 4 0.004

Δ F/Fm 0.7 0.8 ±0.1 -1.85 4 0.138

Fv/Fm 0.8 0.9 ±0.1 -0.68 4 0.532

RFD 2.7 3.7 ±0.7 -4.78 4 0.009
NPQ 2.4 3.1 ±0.9 -1.59 4 0.187
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Quando comparado com as folhas jovens, as folhas maduras 
apresentaram maior frequência de herbivoria para os dois parâmetros 
analisados: necrose (χ2, df=1; P=0,018) e remoção de tecido (Z= 2,231; 
P= 0,026).

Discussão

De forma geral, folhas jovens vermelhas de Myrcia variabilis 
têm capacidade de realizar fotossíntese, no entanto as maduras verdes 
respondem melhor ao estresse luminoso mesmo as folhas jovens e 
vermelhas apresentando maior índice de reflectância da antocianina, 
um parâmetro indireto que indica maior teor deste pigmento (Gitelson 
et al 2002).Folhas verdes maduras foram mais danificas pela ação de 
herbívoros do que folhas jovens e vermelhas. 

Folhas jovens vermelhas de Myrcia variabilis apresentam as 
mesmas taxas de fotossíntese quando comparadas as folhas maduras 
verdes, mesmo com o alto índice de antocianinas presente nas folhas 
vermelhas que mascaram os pigmentos fotossintetizantes (Chalker-Scott 
1999, Sert et al. 2007). Embora as folhas com altos índices de antocianinas 
sejam mais visíveis, como indicado pelo IRA, os teores de clorofila podem 
ser os mesmos nas folhas vermelhas e verdes como mostrado em Quercus 
coccifera (FAGACEAE) (Karageorgou & Manetas 2006). Em Quercus 
coccifera (FAGACEAE) as folhas jovens também são fotossinteticamente 
ativas com quantidade de clorofila semelhante à encontrada em folhas 
maduras. Análises fotossintéticas mostraram diferenças nos valores 
de fluorescência, estes foram menores em folhas vermelhas. O que 
está relacionado ao menor estresse luminoso, por outro lado, o índice 
de vitalidade (RFD) foi maior em folhas verdes, o que pode estar 
relacionado a maturidade do tecido, e sua maior capacidade de reter água.

Quanto à herbivoria, folhas jovens, por serem menos lignificadas 
e possuírem mais nitrogênio, geralmente são as mais predadas por 
herbívoros (Ricklefs 2003, Eutrópio & Silva 2009). No entanto, nossos 
resultados sugeriram um padrão menos herbivorado para folhas jovens 
vermelhas, o que pode estar associado à presença da antocianina. Lee & 
Lowry (1980) mostraram que a antocianina em alta concentração pode 
estar associada a outros compostos fenólicos do metabolismo secundário, 
tornando-se impalatáveis aos herbívoros. Embora antocianinas não sejam 
consideradas compostos tóxicos (Lee 1987), o alto teor de antocianina em 
folhas jovens de Myrcia variabilis seria uma estratégia visual para evitar 
herbivoria. Funcionando como um comportamento aposemático, onde 
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a coloração das folhas está relacionada com a presença de compostos 
tóxicos e impalatáveis para os herbívoros. (Haminton & Brown 2001, 
Lev-Yadum 2016).

Em suma, mascarar as folhas palatáveis pode ser uma estratégia 
adotada para diminuir danos por herbivoria nas folhas jovens 
(Queensborough 2013), o que demonstra sucesso dessa estratégia para 
Myrcia variabilis.
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RESUMO

O fogo influencia a estrutura e florística do Cerrado. Este estudo avaliou 
o efeito de diferentes frequências de fogo sobre parâmetros estruturais, 
florísticos e funcionais em duas áreas de cerrado sentido restrito. 
Foram utilizados dados de um levantamento fitossociológico prévio da 
comunidade arbórea (DAS > 5cm) em  20 parcelas de 20x50m. A área 
com menor frequência de fogo apresentou maior biomassa e estoque 
de carbono, diversidade de Shannon e diversidade funcional. Também 
foi observado um aumento na espessura de casca, dureza foliar e área 
foliar, e uma diminuição na densidade de madeira e área foliar específica. 
A diferença na estrutura entre as áreas ocorreu, provavelmente, porque 
indivíduos maiores são mais comuns onde o fogo é menos frequente. A 
florística foi distinta devido a diferenças na equabilidade entre as áreas, 
enquanto a variação na diversidade funcional pode estar relacionada à 
redução de nichos onde o fogo é mais frequente.

Palavras-chave: Cerrado sentido restrito, Diversidade funcional, 
Queimadas, Traços funcionais.

Introdução

O bioma Cerrado possui diversas fitofisionomias com características 
variadas, definidas por diferentes filtros ambientais, como clima, solo e 
fogo (Ribeiro & Walter 2008). Estes filtros ambientais impõem diferentes 
condições abióticas às comunidades vegetais e tendem a selecionar 
espécies que apresentem características capazes de tolerar tais condições 
(Wieher & Keddy 1995). 

O regime de fogo é um dos filtros de grande importância nas 
comunidades savânicas (Pausas & Verdú 2008). Com maior frequência 
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de queimadas, uma progressiva redução da diversidade e simplificação 
da estrutura pode ocorrer, tornando a fisionomia gradualmente mais 
aberta (Hoffmann & Moreira 2002). Diversos trabalhos já demostraram a 
influência do fogo na estrutura e composição florística de remanescentes 
de cerrado sentido restrito (Lopes et al. 2011), entretanto, poucos 
avaliaram as alterações na funcionalidade destes ecossistemas.

Neste contexto, o presente estudo avaliou o efeito de diferentes 
frequências de fogo (bienal e quadrienal) na estrutura, florística e 
diversidade funcional da comunidade arbórea de duas áreas de cerrado 
sentido restrito. Para isso, três hipóteses foram testadas: i) Áreas com 
maior frequência de fogo possuem menor número de indivíduos, 
biomassa e estoque de carbono; ii) Áreas com maior frequência de fogo 
possuem menor riqueza e diversidade de espécies; e iii) Áreas com 
maior frequência de fogo possuem menor riqueza e dispersão funcional, 
apresentando maior dominância de espécies resistentes ao fogo (maior 
espessura de casca, densidade de madeira e dureza foliar, e menor área 
foliar e área foliar específica).

  
Materiais e métodos

Área de estudo e coleta de dados

Este estudo partiu de dois levantamentos fitossociológicos prévios 
da comunidade arbórea em duas áreas de cerrado sentido restrito, 
localizadas no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), 
Goiás, Brasil. O clima da região é caracterizado por um verão quente 
e chuvoso e um inverno seco, com temperatura média anual de 23ºC, 
característica climática do tipo Aw (Koppen 1948).

As duas áreas de cerrado sentido restrito estão próximas, separadas 
apenas por uma estrada de terra, considerada como barreira física entre 
elas, funcionando como aceiro e dificultando a passagem do fogo entre 
elas. Isso permite que estas áreas vizinhas possuam  regime de fogo 
diferente uma da outra. A Área 1 possui um regime bienal de fogo e a 
Área 2 um regime quadrienal de fogo (Lopes et al. 2009).

Nos levantamentos fitossociológicos prévios, em cada área, foram 
amostradas 10 parcelas de 20 x 50 m, totalizando um hectare amostral. 
Todos os indivíduos vivos com diâmetro à altura do solo (DAS) maior 
que 5 cm foram medidos, identificados no nível de espécie e tiveram 
sua altura (H) estimada (para mais detalhes metodológicos sobre a 
amostragem, descrição das áreas e regime de fogo ver Lopes et al. 2009).
Biomassa e estoque de carbono
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A partir dos dados dos levantamentos, foram estimados os valores 
de biomassa seca (BS) e do estoque de carbono (C) de cada indivíduo, 
seguindo as equações propostas por Rezende et al. (2006):

BS = 0,49129 + 0,02912*DAS²*H
C = 0,24564 + 0,01456* DAS²*H

Onde: BS = biomassa seca, DAS = diâmetro à altura do solo, H = altura, 
C = estoque de carbono.

Traços funcionais e diversidade funcional

Os dados de traços funcionais das espécies mais abundantes foram 
obtidos de Batalha et al. (2011). Foram avaliados 5 traços funcionais: 
espessura de casca (Brk), densidade de madeira (Woo), dureza foliar (Tgh), 
área foliar (LSz) e área foliar específica (SLA). As médias ponderadas 
dos traços na comunidade (community weighted mean, CWM) foram 
calculadas ponderando o traço funcional da espécie pela sua densidade 
relativa. Os índices de diversidade funcional calculados foram riqueza 
funcional (Fric) e dispersão funcional (Fdis) (Villéger et al. 2008). O 
CWM dos traços e os índices de diversidade funcional foram calculados 
usando o pacote “FD” no programa R (Laliberté & Legendre 2010).

Análise de Dados

Para realizar comparações entre as áreas com diferentes frequências 
de fogo foi utilizado teste t de duas amostras independentes para os dados 
de estrutura da comunidade (biomassa, carbono e número de indivíduos) 
e de diversidade funcional (CWM de espessura da casca, densidade da 
madeira, dureza da folha, área foliar e área foliar específica, e os índices de 
riqueza e dispersão funcional). Já para a riqueza de espécies, a comparação 
entre as áreas foi realizada através de uma curva de rarefação baseada 
em indivíduos (Gotelli & Colwell 2001), enquanto que a diversidade de 
Shannon foi comparada através de um teste t de Hutcheson, sendo ambas 
análises realizadas no programa Past.
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Resultados

Quanto à estrutura, a análise dos dados coletados revelou que o 
fogo levou à perda de biomassa e redução nos estoques de carbono nas 
áreas queimadas com maior frequência no Cerrado, porém não houve 
diferença significativa no número de indivíduos (Tabela 1, Figura 1). 
Quanto à florística, o fogo não alterou a riqueza de espécies (Figura 2), 
mas a diversidade de Shannon foi diferente entre as duas áreas (test t 
de Hutcheson; p<0,05, Figura 1). Houve uma redução na diversidade 
funcional sendo que a área com maior frequência de fogo apresentou 
menor riqueza e dispersão funcional (Figura 1). Além disso, houve maior 
seleção de espécies com características para a resistência ao fogo, tendo 
maior espessura de casca, maior densidade de madeira, dureza foliar e 
maior área foliar específica (Tabela 1, Figura 1).

Tabela 1. Parâmetros estruturais, florísticos e funcionais da comunidade arbórea (DAS 
≥ 5 cm) de duas áreas de cerrado sentido restrito sujeitas a diferentes regimes de fogo, 
localizadas no Parque Estadual da Serra de Caldas (PESCAN), município de Caldas 

Novas, GO. 

Parâmetros Área 1 Área 2

Regime de fogo Bienal Quadrienal

Biomassa (ton.ha-1) 13.44 20.28

Estoque de carbono (ton.ha-1) 6.72 10.14

Número de indivíduos 1574 1677

Número de espécies 59 62

Diversidade de Shannon (H’) 3.05 3.25

Riqueza funcional 0.2 0.38

Dispersão funcional 2.19 2.32

CWM espessura de casca (mm) 12.15 11.68

CWM densidade de madeira (g.cm-3) 0.323 0.345

CWM dureza foliar (N) 2.16 2.02

CWM área foliar (cm²) 28.1 27.2

CWM área foliar específica (mm².mg-1) 5.4 5.71
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Figura 1. Comparação através do teste T de Student dos parâmetros estruturais, 
florísticos e funcionais da comunidade arbórea (DAS ≥ 5 cm) de duas áreas de cerrado 

sentido restrito sujeitas a diferentes regimes de fogo (bienal e quadrienal), localizadas no 
Parque Estadual da Serra de Caldas (PESCAN), município de Caldas Novas, GO. NQ 
= área com queimadas quadrienais; Q = área com queimadas bienais; Biomassa (Kg.

ha-1); Estoque de carbono (Kg.ha-1); CWM espessura de casca (mm); CWM densidade 
de madeira (g.cm-3); CWM dureza foliar (N); CWM área foliar (cm²); CWM área foliar 

específica (mm².mg-1). Os valores de p do teste são indicados em cada quadro.
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Figura 2. Curva de rarefação das espécies das áreas com maior frequência de fogo (A) e 
com menor frequência de fogo (B).

Discussão

A hipótese de que o fogo diminui a biomassa vegetal e o estoque de 
carbono foi corroborada. As áreas com frequência de fogo mais elevada 
apresentaram tanto biomassa vegetal quanto estoque de carbono inferiores 
à de áreas cuja frequência de fogo é mais baixa (Hoffmann & Moreira 
2002). Como o número de indivíduos não diferiu entre as áreas, a variação 
de biomassa entre elas é resultante da diferença de tamanho entre os 
indivíduos, que possuem altura e diâmetro maiores na área não queimada.

A hipótese de que o fogo altera a florística da comunidade foi testada 
avaliando tanto diferenças entre a riqueza quanto entre a diversidade de 
espécies (Lopes et al. 2011). A diferença de riqueza não foi significativa, 
entretanto a diversidade de espécies sim, sendo esta mais elevada na área 
cujo regime de fogo é menos frequente. Como a diversidade é um índice 
que considera o número de espécies e suas abundâncias, a diferença entre 
as áreas pode ter sido derivada de variações na equabilidade. 

É possível que o fogo, quando em frequência elevada, favoreça 
a dominância da comunidade por algumas espécies (Batalha et al. 
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2011). Ao homogeneizar as condições ambientais, o fogo pode facilitar 
a permanência de algumas espécies e dificultar a de outras, tendo em 
vista diferenças entre traços relacionados tanto ao próprio evento de fogo 
quanto a aspectos derivados deste, como resistência à queima e ao maior 
estresse hídrico, respectivamente. Como esperado, nas áreas com maior 
frequência de fogo, tanto a riqueza quanto a dispersão funcional foram 
menores, evidenciando que há uma redução dos nichos disponíveis em tais 
áreas, modificando assim os traços funcionais das espécies dominantes 
presentes (Pausas & Verdú 2008).

Também foi encontrado que a maior frequência de fogo afeta 
os traços funcionais, como a maior dureza foliar. Provavelmente pelo 
fato de folhas mais duras apresentarem menor susceptibilidade a serem 
queimadas por passagens de fogo nas proximidades (Batalha et al. 2011), 
além do efeito existente após o fogo, pelo fato deste alterar a estrutura 
da área promovendo maior entrada de luz, podendo aumentar o estresse 
hídrico. Portanto, folhas com maior dureza resistem melhor à incidência 
direta da luminosidade, sendo adaptadas à menor perda de água (Poorter 
& Bongers 2006).  

Outro traço observado foi a espessura da casca que, como esperado, 
foi maior em áreas com fogo mais frequente (Pérez-Harguindeguy 2013). 
Quanto mais espessa a casca, maior a resistência da planta aos efeitos do 
fogo em seus tecidos vivos, de maneira que as células do xilema e floema 
não ficam diretamente expostas, facilitando a regeneração dos danos 
causados pelo calor. 

Com relação à densidade de madeira, o resultado encontrado 
divergiu do esperado. Nas áreas com maior incidência de fogo foi 
encontrado menor densidade de madeira. Uma possível explicação para 
este resultado é que quanto menos densa a madeira, mais rápido ela é 
consumida e menos o fogo se mantém no ambiente, enquanto que com 
alta densidade de madeira, o fogo demora a se estabelecer, porém quando 
se estabelece, mantem-se presente por mais tempo.

Para a área foliar e área foliar específica, era esperado que quanto 
maior a frequência do fogo, menores seriam estes parâmetros (Batalha 
et al. 2011). Com relação à área foliar, não foi encontrado uma diferença 
significativa entre as áreas, porém houve uma tendência a maior área 
foliar em áreas queimadas, enquanto que para área foliar específica, nossa 
hipótese foi corroborada. De modo geral, o efeito do fogo na área foliar é 
observado após a queimada, tendo o mesmo efeito com relação à alteração 
da estrutura da área que a dureza foliar. Quanto maior a área foliar 
específica, mais susceptível a planta é a perder água, podendo sofrer mais 
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no ambiente com maior exposição direta à luminosidade e radiação solar, 
gerando estresse hídrico, enquanto plantas com folhas com menor área 
foliar específica evitariam esse efeito negativo (Poorter & Bongers 2006).

Além dos efeitos diretos do fogo sobre a comunidade arbórea, 
efeitos indiretos na comunidade de insetos podem ser analisados. As 
folhas com maior dureza e menor área foliar específica, selecionadas 
pelo fogo, acabam sendo resistentes à herbivoria, podendo o fogo desta 
forma reduzir a disponibilidade de recursos alimentares para os insetos 
herbívoros (Pérez-Harguindeguy et al. 2013).

Considerações finais

Apesar da resiliência do Cerrado ao fogo, essa capacidade pode ser 
comprometida dependendo do intervalo de tempo entre os eventos de fogo. 
O aumento do impacto antrópico sobre os ambientes e as consequentes 
mudanças climáticas tem gerado uma elevação na frequência de fogo 
em inúmeros ecossistemas, podendo transformar o fogo em um fator 
que empobrece o ambiente, não apenas pela perda de biomassa como 
também pela redução de nutrientes essenciais. Além disso, a avaliação 
da diversidade funcional possui grande importância para a conservação. 
Por vezes, tanto espécies raras quanto mais comuns no habitat podem 
ter funções únicas que as tornam ambas altamente relevantes para serem 
conservadas.
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RESUMO

O uso do sensoriamento remoto para medidas de condições ambientais 
da vegetação tem sido crescente, principalmente em florestas úmidas. O 
presente trabalho teve por objetivos avaliar quais modelos e variáveis 
estruturais da vegetação explicam melhor métricas de paisagem e se 
essas, obtidas através de imagens de satélite, são satisfatórias para a 
estimativa de área de copa, e consequentemente biomassa e área basal 
reais. O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas, onde  foram medidas as áreas basal, altura e área da copa para 
todas as árvores contidas nas parcelas, e comparadas com as medidas de 
área de copa levantadas em imagem de satélite, além de terem sido feitas 
análises para verificar quais são os melhores modelos preditores de área 
de copa (AC) real, baseados na área basal e na altura das árvores. Os 
resultados mostraram que houve compatibilidade entre os dados obtidos 
em campo e as imagens de satélite para Cerrado, e que é possível que a 
área de copa aferida por imagem de satélite seja utilizada para aferir área 
basal, mas não densidade e riqueza de espécies. 

Palavras-chave: Área basal, área de copa, biomassa Cerrado. 

Introdução 

O sensoriamento remoto tem sido utilizado para mapear e 
quantificar diversos tipos de uso da terra, sendo uma ferramenta útil para o 
monitoramento e diagnóstico da conversão de áreas naturais, comumente 
empregado para florestas tropicais  (Lambin et al. 2003, Roberts et al. 2003).

Métricas provenientes do sensoriamento remoto podem ser 
usadas como indicadores de condições ambientais, tais como biomassa, 
área de copa e área basal, entre outras características estruturais que 
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podem fornecer subsídios para diagnósticos funcionais do ecossistema, 
necessários às práticas de conservação (Foody 2003). 

Sendo crescente a demanda por monitoramento de ecossistemas 
muito diversos e com altas taxas de conversão de habitat como é o caso 
do Cerrado, e se mostrando cada vez mais escassos os recursos para 
monitoramento em campo, as métricas de paisagem obtidas através 
de imagens de satélite podem fornecer uma ferramenta de fácil acesso 
e baixo custo, mais rápido do que métodos tradicionais. No entanto, 
essa ferramenta tem sido utilizada mais frequentemente para florestas 
úmidas (Foody 2003, Foody & Cutler 2006), e ainda são pouco comuns 
para ambientes mais esparsos ou savânicos, como é o caso do Cerrado 
brasileiro (Sano et al. 2008).

Nosso trabalho teve como objetivos avaliar: i- Quais modelos e 
variáveis estruturais da vegetação (altura, área basal, circunferência à 
altura do peito-CAP, circunferência à altura da base- CAB) têm maior 
poder explicativo sobre as métricas de paisagem (área de copa) para as 
áreas de Cerrado sensu stricto avaliadas. ii- Se as métricas obtidas através 
de imagens de satélite são satisfatórias para a estimativa de área de copa, 
(e consequentemente biomassa e área basal, através da comparação com 
dados obtidos em campo). 

Material e Métodos 

Área de Estudo 

 O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN), coordenadas 17°46’28.88’’S 48°40’46.07’’O, localizado nos 
municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no Estado de Goiás. A área 
do Parque é de aproximadamente  12.315 ha, sendo constituído de áreas 
de platô, áreas de encosta e sopés, as quais fazem divisa com  fazendas 
e loteamentos urbanos. A fitofisionomia predominante é cerrado sensu 
stricto, porém as fisionomias de cerradão, campo sujo, campo rupestre 
e floresta estacional decídua também estão presentes (PESCAN, 2015). 
 
Coleta e análises de dados em campo

 Foram estabelecidas cinco parcelas de 20m x 25m, paralelas à 
umas das principais trilhas, próxima a sede do Parque. Em cada parcela 
foram obtidas as coordenadas através de GPS. Foram selecionadas as 
árvores com circunferência a 30 cm do solo igual ou maior que 15 cm, e 



35Curso de Ecologia de Campo 2016

foram medidas as variáveis de altura (aferida com vara graduada até 3,5m 
e com o aplicativo Easy Height Measure para árvores com altura superior 
a 3,5m), circunferência da base (a 30cm do solo), diâmetro maior da copa 
(DM) e diâmetro menor da copa (Dm) e espécie.  

Foi aferida a área da copa através de uma trena onde o maior 
diâmetro dentro da copa (d1) e o diâmetro a 90° da primeira (d2) foi 
mensurado. A área da copa foi calculada através da fórmula 0,25π.d.d2, 
onde d1 e d2 são os diâmetros da copa medidos nas duas direções (Poorter 
et al. 2006). Obtendo a área de copa individual, calculou-se a área de copa 
total para cada parcela somando todos os indivíduos da parcela, o que 
possibilita a comparação com o estimado através das imagens de satélite.

A circunferência a 30 cm foi transformada em Área Basal (AB) 
pela fórmula(Lemos et al. 2013). Foram realizadas regressões lineares 
simples no software Excel 2010 para verificar quais são os melhores 
modelos preditores de área de copa (AC) real mensurada em campo, 
baseados na área basal e na altura das árvores. Como a maioria dos 
estudos fitossociológicos coletam dados de altura e circunferência, mas 
não área de copa, esta análise é importante para aferir a copa por árvore/
parcela para quaisquer estudos fitossociológicos. O melhor modelo serviu 
de base para verificar se a área de copa mensurada em campo pode ser 
utilizada para aferição de biomassa de uma dada parcela (a biomassa 
pode ser aferida baseada na relação altura e área basal de um conjunto de 
árvores). Os modelos testados estão elencados abaixo:

Análise dos Dados 

A densidade relativa foi considerada como sendo a razão entre o 
número de indivíduos da espécie e o número de indivíduos total de cada 
parcela. A dominância relativa considerou os valores da área basal, o 
valor cobertura foi obtida através da média aritmética entre os valores das 
densidades e dominâncias relativas. Por meio do Software EstimateS foi 
criada uma curva de rarefação do número cumulativo de espécies.          

                                                             
Coleta imagens de satélite 

 Através das informações do GPS, as parcelas inventariadas em 
campo foram localizadas e demarcadas a uma altitude de 1.25 km do 
solo no programa Google Earth. Após recorte das imagens, estas foram 
transferidas para o programa CorelDraw X3, onde a resolução das 
imagens foram transformadas para 500 dpi (Figura 1). Estas figuras foram 
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convertidas para 8 bits por pixel e ajustadas pela função “over/under” 
com limite (threshold) entre 25-85 pixels no programa ImageJ (NIH, 
2014). A análise de imagem de satélite consiste em tratar uma imagem 
digital evidenciando as regiões de interesse de maneira que o programa 
possa realizar a análise. O tratamento de imagem se dá por operações de 
matrizes que alteram o valor de seus pixels e convertem no sistema de 
unidade definida. Foi realizado um teste t pareado entre a área de copa 
aferida pelas imagens de satélite (ACS) e a área de copa real mensurada 
em campo (ACR).

 

Figura 1. Exemplo de imagem de satélite aferida pelo Google Earth (A), em 8 bits (B) 
e transformado pela função “over/under”  para aferição da área de copa onde os tons de 

cinza representam copas de árvores e coloração verde presenta gramíneas (C).

                                                     
Resultados

Foram encontrados 93 indivíduos de 34 espécies, sendo que 
Curatella americana apresentou maior valor de cobertura, apesar de 
não ter sido a espécie que apresentou os maiores valores de densidade 
e dominância relativa (Tabela 1). A área basal total amostrada foi de 
1,33 m² (26.6 m²/hectare). As espécies com maiores densidade, não 
necessariamente representam aquelas com maiores dominâncias na 
área, demonstrando que a relação densidade/área basal nem sempre é 
positiva e ambas interferem no valor de cobertura (Tabela 1). As parcelas 
apresentaram densidade média de 18, riqueza de 10 e área basal de 
0,266m² (Tabela 2). 
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Tabela 1. Estrutura fitossociológica do Cerrado sentido restrito nas parcelas amostradas. 
DeR = Densidade relativa, DoR = Dominância relativa, VC = valor de cobertura

Espécies DeR DoR VC
Curatella americana 14,89 15,70 15,30
Dimorphandra mollis 20,21 8,03 14,12
Pterodon pubescens 1,06 16,28 8,67
Kielmeyera grandiflora 11,70 2,79 7,25
Bowdichia virgilioides 4,26 5,47 4,86
Dipteryx alata 4,26 2,72 3,49
Pouteria ramiflora 2,13 3,92 3,03
Kielmeyera coriacea 2,13 3,02 2,58
Davilla elliptica 3,19 1,82 2,51
Byrsonima coccolobifolia 3,19 1,75 2,47
Annona crassiflora 2,13 2,22 2,17
Xylopia aromatica 3,19 1,01 2,10
Annona coriacea 2,13 1,71 1,92
Cecropia pachystachya 2,13 1,53 1,83
Piptocarpha rotundifolia 2,13 1,48 1,80
Astronium fraxinifolia 2,13 1,06 1,59
Stryphnodendron adstringens 2,13 1,04 1,58
Hymenaea stigonocarpa 1,06 1,67 1,37
Vatairea macrocarpa 1,06 1,62 1,34
Diospyros hispida 1,06 0,69 0,88
Byrsonima pachyphylla 1,06 0,65 0,86
Handroanthus ochraceus 1,06 0,65 0,86
Pseudobombax longiflorum 1,06 0,57 0,82
Plenckia populnea 1,06 0,49 0,77
Schefflera morototoni 1,06 0,49 0,77
sp 2 1,06 0,47 0,77
Himatanthus obovatus 1,06 0,40 0,73
Caryocar brasiliensis 1,06 0,37 0,72
Myrcia variabilis 1,06 0,33 0,70
Byrsonima verbascifolia 1,06 0,25 0,66
Emmotum nitens 1,06 0,24 0,65
Matayba guianensis 1,06 0,22 0,64
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Tabela 2. Áreas de copa em m² obtidas entre imagens de satélite e por medições em 
campo. AC real = área de copa real mensurada em campo, Ac Sat = área de copa aferida 

por imagens de satélite, Den = densidade, Riq = riqueza e AB = área basal. Todas as 
informações são referentes às parcelas.

Parcelas AC real 
(m²)

Ac Sat 
(m²)

Den
 (n°ind)

Riq
 (n°sp)

AB
(m²)

1 69.657 67.600 18 12 0.181

2 245.314 142.664 15 11 0.609

3 107.532 49.000 24 11 0.179

4 54.731 74.219 10 7 0.122

5 98.888 90.625 27 9 0.241

Demonstrou-se que o modelo 4 () foi o melhor preditor de área de 
copa real, demonstrando ser possível, a partir de um banco de dados de 
fitossociologia, aferir a área de copa de uma dada fitofisionomia savânica 
(Tabela 3). Apenas a área basal apresentou relação significativa com a 
área de copa mensurada pelas imagens de satélite (Figura 2), ao contrário 
da densidade relativa (p = 0,90) e a riqueza (p = 0,89). 

Tabela 3. Valores de R² obtidos através de modelos de regressão linear simples entre 
variáveis preditoras para área de copa.

Teste R² F P β 0 β 1 β 2

Modelo 1 0.40 63,35 0, 001 1,676 0,031 -

Modelo 2 0.52 50,77 0, 001 -13,580 0,025 4,413

Modelo 3 0.31 42,67 0, 001 4,590 1,14E-05 -

Modelo 4 0.90 830,54 0, 001 -0,351 0,750 -

Modelo 5 0.28 51,60 0,001 -17,555 6,490 -

.
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Figura 2. Regressão linear entre área de copa aferida pelas imagens de satélite área 
basal.

Apesar de não haver relação com área de copa aferida pelo satélite, 
o esforço amostral baseado na riqueza cumulativa de espécies apresentou 
tendência à estabilização (Figura 3).  

Figura 3. Curva de rarefação das espécies obtidas pelo Software EstimateS.
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A área de copa real mensurada apresentou maior média e desvio 
padrão em relação a área de copa aferida pelas imagens de satélite (Tabela 
2), não apresentando diferenças significativas (t =1,34; p = 0,24).  As 
áreas de copa obtidas em campo (ACR) e os dados obtidos através de 
imagem de satélite (ACS) mostraram grande variação (Tabela 2).  Houve 
uma relação marginalmente significativa entre a ACS e a ACR (Figura 4; 
F = 7,53; p = 0,07).  

Figura 4. Regressão linear simples entre a área de copa aferida pelas imagens de satélite 
e os valores de área de copa real mensurada em campo

Discussão

Foi possível determinar que área de copa aferida por imagem de 
satélites pode ser utilizada para aferir área basal, mas não densidade e 
riqueza de espécies. Pelo fato da área de copa poder ser explicada pela 
área basal e altura da árvore, para quaisquer estudos fitossociológicos é 
possível aferir a área de copa e comparar com a área de copa aferida por 
imagens de satélite da área e buscar maiores comprovações da utilidade 
desta técnica, ainda em processo de aperfeiçoamento. No entanto, ficou 
demonstrado que, para densidade de indivíduos e riqueza, devem ser 
utilizadas outras técnicas de aferição, uma grande limitação da atual análise. 

Os resultados mostraram que houve compatibilidade entre os 
dados obtidos em campo e as imagens de satélite para Cerrado. Apesar de 
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ser apenas um resultado apenas marginalmente significativo, o número 
pequeno de amostras é um bom indicativo de que é possível explorar as 
imagens de satélite para diversas aferições biológicas. Para outros biomas, 
sobretudo para Floresta Amazônica, as imagens de satélite são utilizadas 
para monitorar sistemas de manejo e impactos ao dossel para aferir se a 
técnica empregada está dentro das normas legais da legislação (Monteiro 
e Souza 2007). Figueira e Mendonça (2006) utilizaram imagens do 
satélite Landsat 8 (o mesmo utilizado no presente estudo) para identificar 
fragmentos florestais próximos a usinas hidrelétricas e Alvarenga e 
Morais (2014) separaram cobertura de dossel e solo exposto para mapear 
a vegetação do município, o que pode ser devido ao ambientes abertos, 
com árvores esparsas, que formam um mosaico de estágios sucessionais 
com limites não-claros (Wilkie 1996). 

Outros trabalhos mostraram que em regiões secas, nas quais 
não há predomínio de vegetação arbórea densa, os dados obtidos por 
sensoriamento remoto não foram robustos para estimar parâmetros 
de cobertura de terra, como biomassa (Diouf & Lambin, 2001), o que 
explica a dificuldade em se trabalhar para Cerrado. Outro fator relevante 
para a incompatibilidade foi a baixa resolução das  imagens analisadas, 
sendo que as sombras podem ter sido consideradas como área de copa nas 
imagens de satélite. Assim, a estimativa da área de copa pelas imagens de 
satélite pode ser ora superestimada, ora subestimada. Além disso, em uma 
das parcelas analisadas (parcela 2), com predominância de indivíduos 
arbóreos de pequeno porte, a análise por imagens de satélite se mostrou 
pouco acurada, pois como indivíduos menores têm uma menor área 
de copa, essas não tinham tamanho e densidade suficiente para serem 
identificadas como área de copa, o que levou a uma subestimativa da área 
de copa total de 245 para 140m² aproximadamente.

Portanto, esses resultados implicam na necessidade de que sejam 
desenvolvidos índices para medidas da vegetação de Cerrado mais 
refinados a respeito da escala espacial. Dessa forma, qualquer dado obtido 
por sensoriamento remoto nessas fisionomias ainda deve ser validado 
com dados coletados em campo (Diouf & Lambin, 2001).
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RESUMO

As mudanças estruturais entre ambientes podem afetar as interações 
entre plantas e insetos galhadores. Enquanto os galhadores apresentam 
preferências em relação ao ambiente, as plantas respondem ao ataque dos 
galhadores. Assim, o objetivo do trabalho foi verificar o efeito do tipo 
de habitat e o efeito de borda na diversidade de galhas e na estrutura 
foliar entre uma área de cerrado e uma área de cerradão. Para isso, foram 
coletadas folhas com galhas e sem galhas na borda e no centro de cada 
área. Foram obtidos o comprimento e a largura de cada folha. As galhas 
foram separadas em morfotipos e delimitada a posição das galhas em 
relação à nervura central. Não houve diferença na riqueza de galhas, na 
localização foliar ou no efeito da galha na área foliar entre as fisionomias e 
entre a borda e o interior dentro de cada fisionomia. Porém, a composição 
de galhas mostrou-se distinta entre as fisionomias, mas mais similar entre 
borda e interior no cerrado. Por fim, as galhas respondem às mudanças 
ambientais naturais e antrópicas, sendo que no cerradão, a resposta é mais 
evidente.

Palavras-chave: Bioindicadores, Cerrado, efeito de borda, galhas.

Introdução

As plantas são organismos que possuem diversos tipos de interações 
com animais, principalmente invertebrados (Del-Claro et al. 2009), sendo 
muitas dessas interações simbiônticas e restritivas ao menos para uma das 
partes. As galhas, por exemplo, são o resultado de um tipo de interação 
em que um organismo galhador, através de sua inserção ou de sua prole no 
tecido vegetal, induz uma modificação do tecido vegetal em seu benefício 
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(Floate et al. 1996). Os galhadores se beneficiam da planta hospedeira 
tanto para proteção quanto para nutrição em ao menos uma fase do seu 
estágio de vida (Floate  et al. 1996). As características morfológicas das 
galhas como, por exemplo, cor, textura, formato e presença ou ausência 
de pelos estão diretamente associadas à espécie de galhador, que pode 
ser insetos, vírus e outros organismos (Maia & Fernandes 2004). Entre 
os insetos, já foram descritas mais de 13.000 espécies galhadoras, que 
auxiliaram na compreensão das relações inseto-planta e como essas se 
organizam no nível dos sistemas (Stone & Schönrogge 2003).

Diversos estudos têm relacionado o efeito das mudanças 
ambientais (naturais ou antrópicas) nas interações entre galhas e plantas 
(Gonçalves-Alvim & Fernandes 2001), podendo atribuir a esse sistema 
uma ferramenta de indicação ambiental (Toma et al. 2014, Moreira et 
al. 2007intermediate stage (10-15 years old, Araújo & Julião 2011). 
Por exemplo, os fatores abióticos e bióticos nos quais as plantas estão 
expostas podem ser limitantes para a ocorrência de determinadas espécies 
de galhas e influenciar na forma que afetam as plantas (Fernandes & 
Price, 1988; Oliveira et al. 2013). Dentre os fatores abióticos, variações 
na temperatura e na umidade podem ocasionar mudanças na composição 
e diversidade de galhas uma vez que insetos galhadores, por exemplo, 
estão mais associados à ambientes xéricos (ambientes secos) do que 
ambientes mésicos (ambiente úmidos) (Gonçalves-Alvim & Fernandes 
2001). De fato, alguns estudos têm mostrando que a maioria das espécies 
galhadoras ocorrem mais frequentemente em plantas presentes em locais 
com maior insolação do que ambientes mais cobertos (Fernandes et al. 
1995, Pfeffer 2015). Outra característica recentemente apontada sobre 
as preferências dos galhadores diz respeito ao seu posicionamento nas 
folhas. Chaves (2015) levantou a hipótese de que o padrão de ocorrência 
das galhas em folhas está associado diretamente a necessidade dos 
galhadores de obtenção de nutrientes da planta, tendo uma preferencia 
por padrões de colonização próximos à nervura. Como consequência, 
há diminuição do fluxo de nutrientes para as partes periféricas da folha, 
causando deformidades e desequilíbrios na forma foliar (Chaves 2015).

O Cerrado pode ser considerado um bioma ideal para se avaliar 
o efeito das mudanças ambientais nas interações entre galhas e plantas 
hospedeiras devido às diferenças na estrutura ambiental entre as 
fisionomias, como cobertura e densidade arbórea. O ecossistema Cerrado 
é caracterizado como um mosaico de fitofisionomias que abrange desde 
formações savânicas, com presença de gramíneas, vegetação arbustiva e 
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árvores de porte baixo (e.g. cerrado stricto senso), até formações florestais, 
com maior cobertura e densidade arbórea (e.g. cerradão) (Oliveira-Filho 
& Ratter 2002, Batalha 2011). Atualmente, restam menos de 5% de área 
natural protegida em pequenos fragmentos circundados por matriz de 
lavoura ou pastagens (MMA, 2015). A perda de hábitats ocasiona, entre 
outros fatores, o aumento de áreas de borda, que representam barreiras 
físicas para muitas espécies, dificultando a troca entre fragmentos (França 
and Marini 2009). Além disso, muitas vezes as bordas apresentam 
características bióticas (e.g. plantas exóticas) e abióticas (e.g. insolação) 
distintas daqueles presentes no interior do fragmento, causando mudanças 
na composição de espécies em pequenas escalas (Gehlhausen et al. 2000). 
Apesar do vasto conhecimento acerca do efeito de borda em diversos grupos 
animais e espécies vegetais, poucos estudos avaliaram o efeito de borda 
nas relações entre galhas e plantas hospedeiras (e.g. Araújo&Julião 2011). 

Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi avaliar a diversidade 
de galhas e o efeito da interação nas plantas entre duas fisionomias do 
Cerrado estruturalmente distintas. Também foi avaliado o efeito de borda 
(estresse ambiental) nas duas fisionomias do Cerrado na interação entre 
galhas e plantas hospedeiras. Especificamente, espera-se: i) comparar a 
riqueza e a composição de galhas entre duas áreas, uma de cerrado stricto 
sensu e uma de cerradão;ii) comparar a riqueza e a composição de galhas 
entre dois tipos de ambientes, borda e interior no cerrado e no cerradão 
e iii) verificar o efeito das galhas sobre a área foliar em função do efeito 
de borda no cerrado stricto sensu e no cerradão. Espera-se que a riqueza 
de galhas seja maior no cerrado stricto sensu do que no cerradão devido 
à maior diversidade de espécies em ambientes xéricos (cerrado stricto 
sensu) do que em ambientes mésicos (cerradão). Também se espera que 
a composição de galhas seja distinta entre os dois tipos de vegetação 
devido à preferência de algumas espécies à locais com maior insolação 
do que locais mais sombreados. Nesse sentido, espera-se também que a 
riqueza de galhas seja maior na borda do que no interior no cerradão e 
que a composição de galhas seja mais similar entre a borda e o interior no 
cerrado do que no cerradão. Como resposta ao efeito de borda (estresse), 
espera-se encontrar diferenças entre o tamanho das folhas com galhas e 
folhas sem galha entre a borda e o centro de cada área. Além disso, espera-
se que as plantas presentes na borda do cerradão apresentem folhas com 
mais galhas na nervura central do que as folhas presentes no centro das 
áreas. Porém, no cerrado a localização das galhas nas folhas deve ser 
similar entre borda e centro.
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Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado em uma área de cerrado e uma área de 
cerradão (Figura 1), distantes ao menos 500 metros uma da outra, no 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), localizado em 
Caldas Novas, Goiás, Brasil (17°47’13’’ S; 48°40’12’’ W). O parque 
está localizado dentro do domínio do bioma Cerrado, possuindo diversas 
fitofisionomias como cerrado sensu stricto, cerradão, campo rupestre, 
floresta estacional semi decidual (Magnago et al., 1983; Novaes et 
al., 1983) distribuídas ao longo de mais de 12.000 hectares. O clima é 
caracterizado por possuir duas estações, um verão quente e chuvoso, e 
um inverno seco, com temperatura média anual de 23ºC (Koppen 1948). 

Figura 1. Área de cerrado (A) e área de cerradão (B), onde as coletas foram realizadas. 
Fotos: Pacheco, R e Queiroga, D.

Coleta de dados

Em cada área (cerrado e cerradão) foram marcadas aleatoriamente 
20 plantas na borda e 20 plantas no interior da área, a pelo menos 30 m 
da borda. Em cada planta foram coletadas aleatoriamente quatro folhas 
com galhas e quatro folhas sem galhas, totalizando 640 folhas coletadas. 
No entanto, em uma análise mais minuciosa foi observado que cerca 
de 10 folhas foram excluídas das análises devido suas estruturas não 
configurarem galhas induzidas por insetos, totalizando apenas 70 folhas 
coletadas com galhas para em cada ambiente (borda ou centro) de cada 
área (cerrado ou cerradão).

Para cada folha com galha foram determinados os morfotipos 
de galha e a distribuição em relação à nervura central. Os diferentes 

A B
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morfotipos (considerado como espécie) de galhas foram definidos 
seguindo as características definidas por Isaias et al. (2013), como 
presença ou ausência de pelos, formato e cor.

As folhas com e sem galhas coletadas em cada planta foram 
fotografadas e com o auxílio do software ImageJ foram feitas medições 
da altura e largura máxima de cada folha. Posteriormente, foi calculada a 
área foliar média de folhas com e sem galha por planta em cada ambiente 
por área. 

Análise de dados

Para verificar diferenças na riqueza de galhas (morfotipo) entre 
cerrado e cerradão e entre borda e centro de cada área foi selecionada 
aleatoriamente uma folha com galha de cada planta. O número de espécies 
(morfotipos) encontrados nas 20 plantas foram somados para cada área e 
para borda e centro e as diferenças foram analisadas através de um teste χ².

Foi calculado o índice de Bray-Curtis tendo como base a presença 
ou ausência de cada espécie de galha para verificar mudanças na 
composição de espécies entre áreas (cerrado e cerradão) e ambientes 
(borda e interior). A partir da matriz de similaridade, as diferenças na 
composição foram representadas através da análise de cluster com o 
método average de ligação.

Cada folha foi classificada em relação à localização das galhas, 
sendo que as folhas que apresentavam a maioria das galhas presente 
estritamente na nervura central foram classificadas como “nervura”, 
e as folhas com galhas distribuídas por toda a folha como “aleatória”. 
Para comparar a distribuição das galhas nas folhas entre áreas e entre 
ambientes em cada área foi feito um teste χ². 

Para testar a hipótese de que folhas com galhas apresentam área 
foliar diferente das folhas sem galhas, foi feito um teste-t pareado 
(amostras dependentes) para cada ambiente em cada área. Todas as 
análises foram realizadas utilizando o softawe Systat 12.0 (Systat 
Software Inc., Chicago, IL).

Resultados

No total, foram encontrados 11 morfotipos de galhas (Figura 
2), sendo seis morfotipos encontrados no cerrado e nove encontrados 
no cerradão (Tabela 1). Dois morfotipos de galhas foram amostradas 
exclusivamente no cerrado, enquanto que no cerradão foram amostradas 
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cinco morfotipos exclusivamente nessa área. Apesar da riqueza de galhas 
ser maior no cerradão, a frequência de galhas foi maior no cerrado (41 
galhas) do que no cerradão (29 galhas). O morfotipo mais frequente 
ocorreu em 25 das 70 folhas analisadas, sendo que 21 folhas com 
essa galha ocorreram no cerrado enquanto que nove folhas ocorreram 
no cerradão. No entanto, não foi encontrada diferença significativa na 
frequência de galhas entre o cerrado e o cerradão (χ²= 0.4906, df=1, p= 
0,4837) (Figura 3). 

Figura 2: Morfotipos de galhas encontrados na área de cerrado e na área de cerradão no 
PESCAN, GO.

Tabela 1: Frequência dos morfotipos de galha encontrados na borda e interior de uma 
área de cerrado e cerradão no PESCAN, GO.
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Figure 3: Frequência de galhas na borda e no interior da área de cerrado e cerradão do 
PESCAN, GO.

A análise de cluster indicou diferenças na composição de galhas 
entre o cerrado e o cerradão (Figura 4). Além disso, foi observado que 
a composição de galhas presente na borda do cerrado é mais similar 
a composição de galhas presente no interior do cerrado, com 73% de 
similaridade (Figura 4). Já no cerradão, a composição de galhas presente 
na borda apresentou-se distinta daquela presente no interior, com 51% de 
similaridade (Figura 4).

Cluster Tree

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Distances

AB

AI

FI

FB

Figure 4: Análise de Cluster. AB=Cerrado Borda; AI= Cerrado Interior; FI= Cerradão 
Interior; FB= Cerradão borda. No eixo x estão representadas as distâncias entre os 

grupos.
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A distribuição das galhas nas folhas apresentou-se mais 
frequentemente aleatória do que restrita à nervura central das folhas 
(Figura 5). Porém, não foi encontrada diferença na localização das 
galhas nas folhas em função da fisionomia e localização (χ²=1.085, df=3; 
p=0.7807). A presença de galhas nas folhas não causou mudanças no 
desenvolvimento foliar, uma vez que o tamanho das folhas com galha foi 
similar ao tamanho das folhas sem galhas (t=0,010; df=58; p=0,99) entre 
as áreas e entre borda e interior das áreas. 

 

Figure 5: Frequência do sitio das galhas nas folhas (nervura e periferia) na borda (B) e 
no interior (I) nas áreas de cerrado (A) e cerradão (D).

Discussão

Apesar da maioria das hipóteses apresentadas terem sido 
estatisticamente refutadas, os resultados obtidos apresentam importantes 
implicações para futuros trabalhos, associando as interações entre 
insetos galhadores e plantas hospedeiras como indicadores ambientais. 
Os resultados mostraram que embora a riqueza e a frequência não sejam 
estatisticamente diferentes entre as áreas, o cerrado apresenta maior 
riqueza de galhas do que o cerradão. Porém, a frequência de galhas 
no cerrado foi maior do que no cerradão. Também não foi observado 
diferença estatística entre os ambientes borda e interior nas duas áreas. 
No entanto, observa-se a tendência de ocorrer mais galhas na borda das 
áreas do que no interior, e a diferença é mais evidente no cerradão do que 
no cerrado.

Gonçalves-Alvim & Fernandes (2001) observaram que nas 
diferentes fitofisionomias de Cerrado estudadas, ocorre uma maior 
riqueza de galhas em ambiente xéricos (e.g. cerrado stricto sensu) 
do que em ambientes mésicos (e.g. cerradão). Apesar de ocorrer uma 
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maior diversidade arbórea no cerradão, as galhas ocorreram em maior 
diversidade de formas no cerrado stricto sensu, o que pode ser explicado 
por uma possível existência de espécies raras e unicamente pertencentes 
ao cerrado stricto sensu (Gonçalvez-Alvim&Fernandes, 2001).

A preferência de insetos galhadores pelo tipo de hábitat foi 
corroborado ao analisar a composição de morfotipos, onde foi evidenciado 
uma separação entre os morfotipos encontrados no cerrado e no cerradão, 
ou seja, algumas espécies preferem ambientes abertos enquanto outras 
espécies preferem ambientes fechados. O mesmo foi observado por 
Fernandes & Price (1988, 1992), em que os autores mostraram que 
ambientes secos (e.g. cerrado stricto sensu) estão associados com uma 
maior diversidade de galhas induzidas por insetos. Além disso, foi 
observado que a composição de galhas entre a borda e o interior no 
cerrado é mais similar do que no cerradão, indicando um maior efeito de 
borda nos insetos galhadores presentes no cerradão, o que também pode 
ter relação com o encontrado sobre a preferência por ambientes xéricos 
(cerrado). Esse resultado pode estar relacionado com o menor contraste 
de umidade e incidência de luz entre a borda e o interior na área de 
cerrado (Goodland and Ferri 1979; Gonçalvez-Alvim & Fernandes 2001) 
em comparação ao cerradão. A maior diferença entre borda e interior no 
cerradão pode ser um indicativo que os organismos galhadores deste tipo 
de ambiente sejam mais afetados por impactos antrópicos, por exemplo, 
como a fragmentação de habitat. 

O aumento do número de galhas em ambientes mais propícios 
para insetos galhadores como, por exemplo, a borda de áreas naturais e 
ambiente xéricos, como observado neste estudo, podem afetar a forma 
das folhas. Essa relação foi observada por Chaves (2015) onde o autor 
mostrou que folhas com galhas mais próximas à nervura central aumentam 
o grau de deformidade das folhas, devido às galhas possivelmente 
impedirem que recursos cheguem da planta para as partes mais distantes 
da folha pela nervura central. No entanto, nesse estudo não foi observada 
diferença na área foliar entre folhas com e sem galhas. Porém, é possível 
que essa relação não tenha sido observada por não levar em consideração 
a densidade de galhas. Segundo Chaves (2015), além da localização das 
galhas próximas à nervura central, a densidade de galhas intensifica o 
grau de deformidade das folhas.

Finalmente, levando em consideração os resultados abordados 
nesse estudo e as informações presentes na literatura, ressalta-se a 
possibilidade do uso de galhas como indicadores de condições ambientais, 
como proposto por   Fernandes et al. (1995) e Julião et al. (2005).
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RESUMO

A construção de teias orbiculares por aranhas deve ser realizada de modo 
a obter o maior ganho energético, minimizando o investimento em teia e 
maximizando a interceptação e retenção de presas. Recentemente, várias 
hipóteses foram propostas para explicar o investimento diferencial em 
determinadas partes da teia. De acordo com a hipótese de densidade de 
raios,  o investimento em espirais deve ser maior no centro que na periferia, 
pois quanto mais raios próximos, maior a capacidade de absorção da 
energia cinética de presas que são interceptadas pela teia. Assim, espera-se 
que M. yobena invista mais na porção interna da teia. Além disso, como a 
captura para baixo é favorecida pelo deslocamento mais rápido da aranha, 
espera-se que as teias sejam assimétricas, com a porção inferior maior. 
Com objetivo de testar essas hipóteses, mediu-se nas teias: o número de 
espirais no centro e periferia, nas partes superior e inferior, distância entre 
as espirais e entre os raios. Não houve diferenças no investimento em 
espirais entre o centro e a periferia, e nem em investimento em área na 
parte inferior e superior. Este último resultado  pode estar relacionado 
ao papel da simetria na eficiência de transmissão de vibrações. O maior 
número de espirais na parte inferior sugere maior eficiência de captura, 
possivelmente devido à velocidade maior de deslocamento da aranha para 
a parte inferior, devido à ação gravitacional e por repousarem voltadas 
para baixo.

Palavras-chave: Assimetria em teias orbiculares, hipótese da densidade 
de raios, investimento diferenciado.
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Introdução

A construção de teias orbiculares bidimensionais por aranhas 
para a interceptação e captura de presas é uma estratégia de predação 
utilizada por várias famílias (Eberhard 1990). As teias têm função de (i) 
interceptar presas que estão voando no ar, (ii) absorver impacto da presa 
ao chocar-se com teia e (iii) reter a presa tempo suficiente até a aranha 
chegar para atacar (Herberstein & Tso 2011). Essas duas últimas funções 
são exercidas por distintos tipos de fios, dispostos respectivamente em 
raios e em um padrão espiral que vai da região central à periferia da teia. 
O espaçamento entre as espirais viscosas usualmente não é uniforme 
em toda sua extensão, sendo a compreensão dos padrões de distribuição 
desses fios muito importante para entendermos como as teias imobilizam 
e retém as presas (Eberhard 2014). 

Vários fatores influenciam o espaçamento das espirais. Existem 
duas classes de hipóteses para explicar os padrões de distribuição espacial 
observados. As hipóteses incidentais são explicações não adaptativas 
que atribuem estas assimetrias a restrições físicas e fisiológicas durante 
o processo de construção da teia (Eberhard 2014). A primeira delas 
explica que o comum encurtamento de espaçamentos entre espirais no 
sentido borda-centro da teia é um resultado da acuidade da aranha no 
processo de fixação das espiras nos raios. A segunda é a da “restrição 
energética”, que explica as diferenças em investimento em espirais entre 
as metades da teia. As espirais mais espaçadas na metade superior de 
teias verticais seriam o resultado de um alto custo energético durante 
a construção desta parte da teia. Já as hipóteses funcionais consideram 
que diferenças no investimento em espirais da borda para o centro são 
adaptativas, melhorando a eficiência de forrageio. A primeira é a da 
velocidade de captura. De acordo com ela, o investimento em espirais 
é maior onde a aranha pode chegar mais rapidamente. Portanto, esses 
locais seriam próximo ao centro e na metade inferior de teias verticais 
(Heiling & Herberstein 1998). A segunda hipótese funcional, explica que 
o investimento em espirais segue a densidade de raios porque os raios 
aumentariam a capacidade de absorção de energia cinética das presas 
(Zschokke 2002). A terceira hipótese, elaborada para explicar teias que 
não seguem o padrão de espaçamentos de espirais com o encurtamento 
em direção ao centro, sugere que o maior investimento na borda seria 
feito para capturar presas que tombam desde a região central. 

De acordo com a hipótese da densidade de raios, analisada 
nesse trabalho, as aranhas orbitelas conseguiriam um maior benefício 
investindo na construção de espirais mais próximas ao centro da teia, 
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porque é onde os raios estão mais próximos, garantindo maior sucesso em 
absorver o impacto de presas. Isso seria especialmente importante para 
as presas que incidem na teia com alta energia cinética, o que deve ser o 
caso de muitas presas grandes (Eberhard 2014), que são essenciais por 
representarem grandes quantidades de nutrientes (Venner & Casas 2005, 
Blackledge 2011, Eberhard 2013). Essa hipótese seria o motivo pelo qual 
compensaria, mesmo para uma aranha que teria recursos suficientes para 
fabricar seda para estender as dimensões de sua teia, investir mais nas 
áreas centrais. 

 
Objetivos e Hipóteses

 Diante disso, o objetivo desse trabalho foi verificar se existe 
variação na densidade de espirais entre a porção interior e exterior das teias 
de Metazygia yobena e se há diferença no investimento na parte superior 
e inferior. Nossas hipóteses são: (i) a distância entre os raios aumenta do 
interior para o exterior da teia; (ii) há maior adensamento de espirais na 
região interior da teia, o que garantiria que as presas seriam retidas mais 
eficientemente e próximo da aranha, e, (iii) há maior investimento (em 
área e número de espirais) na parte de baixo da teia, devido a facilidade 
de deslocamento e/ou a maior chance de retenção da presa nessa porção.

Material e métodos

Espécie estudada

Metazygia yobena é uma aranha orbitela da família Araneidae com 
distribuição registrada na região amazônica e em São Paulo, não sendo 
encontrada em literatura registros para a região de Caldas Novas-GO, 
sendo provavelmente uma espécie de ampla distribuição.

Área de estudo 

O estudo foi realizado em uma área de Cerrado no Parque Estadual 
da Serra de Caldas Novas (PESCAN) (17°46’28.88’’S; 48°40’46.07’’), 
onde o clima é do tipo AW, segundo a classificação de Koppen (Alvares 
et al. 2013). 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 2016). 
Especificamente, esse trabalho foi realizado com aranhas presentes em 
mata de galeria.
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Figura 1: Teia de Metazygia yobena no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PES-
CAN), Goiás. Foto: Marcelo Oliveira

Coleta dos dados

As teias encontradas em campo foram borrifadas com amido de 
milho, o que aumenta a visibilidade, para em seguida serem fotografadas 
com escala para as posteriores medições das variáveis arquiteturais. A 
coleta ocorreu durante a noite do dia 25 e manhã do dia 26 de outubro de 
2016, sendo o número amostral total de dez teias. 

Para verificar se existe um investimento diferencial de seda em 
espirais adesivas na parte superior e inferior e no centro e periferia foram 
medidas as distâncias entre as espirais na parte superior e inferior, e 
contados o número de espirais. A área total da parte superior e inferior foi 
estimada através da medida de metade da teia em cada umas das porções, 
o que se mostrou mais acurado do que a medição direta em sua totalidade, 
visto que nem todas as porções da teia estavam visíveis sob o mesmo 
ângulo por estarem construídas apoiadas a mourões de cerca que cobriam 
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parte de sua extensão. Como pré-requisito para a hipótese de densidade 
de raios foram medidas as distâncias entre os raios na parte proximal 
(30% mais próxima ao centro) e distal (30% mais próximos à periferia). 
Todas as medições foram realizadas no software ImageJ.
Análise de dados

A normalidade dos dados foi analisada através do teste de Lilliefors, 
em seguida realizado teste t pareado para verificar as diferenças das 
médias entre as porções superior e inferior e entre a periferia e o centro. 
As análises foram realizadas no software Systat 12, com um nível de 
significância de P ≤ 0.05. 

 Resultados

Foi verificado que a distância entre os raios aumenta do interior 
para o exterior da teia (t= -4,736; gl=9; P= 0,001), o que nos permite 
testar a hipótese da densidade de raios para as teias. 

Figura 2. Box plot com as distâncias (em mm) entre raios na porção 30% mais próxima 
ao centro (proximal) e 30% mais próximo a periferia (distal).A linha central indica a 

mediana e as adjacentes o desvio padrão.
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A análise de densidade de fios de seda na teia mostrou que não 
houve diferença entre a porção interior e exterior da teia (t= 0,44; gl=9; 
P=0,67) (Figura 4), o que se repetiu mesmo com a remoção de um outlier 
(t=1,448; gl=8; P=0.186) (N=10). Quanto às comparações entre a área 
superior e inferior, não foi observada diferença significativa (t=-2.223; 
gl=9; P=0.053) (Figura 5). No entanto, a parte inferior da teia apresentou 
maior número de espirais em relação a superior (t= -3.269; gl= 9; 
P=0.010).

Figura 3. Diferença de área (mm²) observada na parte superior e inferior nas teias. 
Linha central indica a média, e a amplitude, as adjacentes indicam o erro padrão.
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Figura 4. Número de espirais na parte superior e inferior nas teias (N= 10). Linha 
central indica a média, e a amplitude, as adjacentes indicam o erro padrão.

Discussão

A constatação de que o distanciamento entre os raios é menor na 
região mais próxima ao centro da teia do que em regiões mais próximas 
a periferia, como é comum em teias orbiculares, indica que a região 
próxima à posição ocupada pela aranha deve possuir maior resistência 
ao impacto de insetos que chegam à teia com alta energia cinética, 
sendo essa constatação um pré-requisito para testarmos a hipótese de 
densidade de raios para Metazygia yobena.Esse padrão de arquitetura tem 
sido comumente relatado para a grande maioria das espécies orbitelas 
(Eberhard 2013,Vollrath & Selden 2007), havendo poucos exemplos fora 
desse padrão, como teias de Nephilla clavipes (Eberhard 2013).

Foi observada ausência de diferença entre o espaçamento das 
espirais no interior e periferia, o que pode indicar eficiência similar de 
captura de presas em toda a extensão da teia, contrariando a hipótese da 
densidade de raios. Isso poderia ser explicado se as presas mais comuns 
incidissem na teia com baixa energia cinética. Essas presas poderiam 
possuir pouca massa e/ou entrarem em contato com a teia em  baixa 
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velocidade (e.g: cupins), fazendo com que seja rara  a ruptura da teia, 
mesmo em locais com menor densidade de raios. Assim, o investimento 
diferencial em espirais adesivas na região central não resultaria em um 
maior retorno energético. Adicionalmente, alguns estudos demonstram 
que os padrões de arquitetura das teias podem demonstrar plasticidade, ou 
seja, essa estrutura pode ser ajustada aos tipos de presa mais frequentes, 
maximizando a eficiência de captura (Sandoval 1994).

O maior número de espirais na parte inferior indica um maior 
investimento em retenção e uso de teia nessa região, devido a uma 
possível diferença na agilidade com que a aranha alcança as presas, tanto 
por ação gravitacional quanto por repousar voltada para baixo, sendo essa 
uma característica adaptativa, o que constitui a hipótese da velocidade 
de ataque (Heiling & Herberstein 1998). A confirmação dessa hipótese 
carece de teste de oferta de presas na parte de inferior e superior da teia 
para constatar se existe diferença na eficiência de captura entre as duas 
porções para Metazygia yobena.

A ausência de investimento diferencial em área, tendendo por 
manter a teia mais simétrica, pode estar associada a uma maior eficiência 
na recepção de sinais para a aranha, tanto com relação ao centro como com 
relação a possível utilização de abrigos próximos a teia. Além disso,  uma 
estrutura mais simétrica pode conferir uma maior estabilidade diante de 
estresses mecânicos provenientes, por exemplo, da ação do vento, ou ao 
aumento da área que a aranha consegue monitorar por presa (Witt 1965).
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RESUMO

Paulicourea rigida (Rubiacea), espécie nativa do cerrado, distílica e 
autoincompatível, apresenta características de plantas dependentes da 
polinização por aves. Realizamos o presente estudo no PESCAN, GO. 
Verificamos se a distribuição de P. rigida é agregada, se quantidade/
qualidade de recursos ofertados variam entre os morfotipos. Percorremos 
10 transectos, abrangendo área de 0,5 ha, para amostrar indivíduos de P. 
rigida. Medimos quantidade de néctar e concentração de açúcares em 18 
flores abertas, nove de cada morfotipo. Utilizamos o método 3TLQV para 
verificarmos o tamanho das manchas de recursos florais de P. rigida. A 
proporção de ocorrência e produção de néctar foram similares entre os 
morfotipos. A população está organizada em manchas com ca. 75 m2 de 
área (três blocos de 5x5m). A energia ofertada nas manchas não atende 
à demanda energética dos beija-flores. Essas condições fazem com que 
mesmo beija-flores territorialistas sejam obrigados a visitar diversos 
indivíduos, favorecendo a polinização cruzada em P. rigida.

Palavras-chave: Brevistilo, longistilo, néctar, distribuição espacial de 
recursos.

Introdução

A territorialidade pode ser caracterizada como um comportamento 
custoso e comumente complexo, retratado na forma de defesa espacial 
de um recurso contra animais coespecíficos e interespecíficos (Carpenter 
1958; Pyke 1979). Tal característica de defesa de recursos alimentares 
e proteção de territórios é comum em aves que se alimentam de néctar 
(Evans 1996). Os territórios defendidos por algumas espécies também 
podem funcionar como locais centrais para reprodução (Temeles & 
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Kress 2010). Apesar disso, existem limites mínimos de recursos florais 
necessários para o estabelecimento de um comportamento territorial 
(Justino et al. 2012).

Algumas características florais existem principalmente como 
fatores de atração para diferentes organismos polinizadores, pois podem 
oferecem recursos florais com o intuito de induzir o transporte de pólen 
(Fenster et al. 2004; Stiles 1981). Neste sentido, flores tubulares, sem 
odor, com antese diurna, abundantes em néctar diluído e colorações 
vermelhas e amarelas geralmente são associadas à polinização por aves, 
como beija-flores. (Baker 1975; Faergri & Van Der Pijl 1980; Pyke & 
Waser 1981; Stiles 1981; Endress 1994; Wilson et al. 2004).

Diversas espécies vegetais ofertam recursos, como néctar, a 
organismos que as polinizam durante o forrageamento, característica 
de uma relação mutualística. Outra interação que está relacionada neste 
cenário é a competição, que pode ocorrer entre as plantas ou entre os 
polinizadores, pelo recurso (Kodric-Brown et al. 1984). Uma vez que o 
comportamento e a frequência de visitas de beija-flores são influenciados 
pela oferta do néctar (Freitas & Sazima 2001), a densidade de beija-flores 
em determinada área está positivamente relacionada à disponibilidade de 
flores (Cotton 2007).

O néctar pode não ser a única fonte alimentar usada por beija-
flores, mas ele fornece a maior parte de açúcares que promovem energia 
necessária para o metabolismo desses organismos (Brice & Grau 1991; 
Sick 1997). Desta forma, a disponibilidade de flores pode fazer com que 
os beija-flores se movimentem dentro e entre habitats em busca destes 
recursos (Montgomerie & Gass 1981).

Padrões de distribuição de recursos florais de plantas ornitófilas 
influenciam estratégias e comportamentos de forrageamento de beija-
flores. Espécies de plantas que produzem muitas flores ou grandes 
agrupamentos florais são mais atrativas para beija-flores territorialistas 
do que aquelas que ofertam poucas flores ou menores agrupamentos 
de recursos (Feinsinger 1983; Franceschinelli & Kesseli 1999; 
Franceschinelli & Bawa 2000; Mendonça & Anjos 2005). 

Com o objetivo de observar a distribuição espacial de recursos 
florais em uma população de Palicourea rigida (Rubiacea) e a variação de 
quantidade e qualidade deste recurso entre os morfos florais, hipotetizamos 
que: (i), a distribuição dos indivíduos de P. rigida é agregada; (ii), a 
oferta de recursos para os visitantes florais (beija-flores) entre os morfos 
(brevistilo e longistilo) serão similares; e (iii), a quantidade de flores por 
inflorescências não irá variar entre estas. Esperamos que a distribuição 
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agregada dos indivíduos em floração aumentará a concentração de 
recursos utilizados por beija-flores e facilitará o estabelecimento de 
comportamento territorial.

Material e métodos

Espécie do estudo

Palicourea rigida (Rubiacea) é uma espécie abundante do Cerrado, 
com distribuição aparentemente agregada em manchas. Por ser distílica 
e autoincompatível, apenas forma frutos através de fecundação cruzada 
(Machado et al. 2009). As flores são tubulares, amarelo alaranjadas e com 
néctar como recurso, característica comumente associada à polinização 
por beija-flores (Faergri & Van Der Pijl 1980). A maior parte de seus 
polinizadores são efetivamente beija-flores (Machado et al. 2009).

Área de estudo

Realizamos o estudo no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN). O PESCAN tem área total de 12.315 ha e está localizado 
na região sudeste do estado de Goiás, no município de Caldas Novas. A 
vegetação predominante é cerrado sensu stricto, mas também há áreas de 
campo rupestre e floresta estacional decídua. Coletamos dados ao longo 
de transectos iniciados nas coordenadas 17,79° S/ 48,68° W; elevação 
990m (Figura 1).
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Figura 1: Localização dos transectos no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, 
GO. (imagem: Google Inc. 2011).

Coleta de dados

Para a análise de produção de néctar selecionamos seis indivíduos 
de P. rigida, três de morfotipo longistilo e três de morfotipo brevistilo. 
Uma inflorescência de cada indivíduo foi ensacada com voal no 
fim da tarde de 27 de outubro de 2016. Para avaliar a distribuição de 
plantas e flores de P. rígida, percorremos, na manhã de 28 de outubro, 
10 transectos com 50 metros de extensão cada. Os transectos foram 
divididos em quadrats de 5 x 5 m, numerados de 1 a 200. Quadrats 
ímpares ficaram do lado esquerdo, enquanto os pares ficaram do lado 
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direito do transecto, tendo como referência o sentido no qual percorremos 
os transectos. Amostramos indivíduos de P. rigida que estivessem dentro 
da área correspondente a cada quadrat e apresentassem ao menos uma 
inflorescência. Classificamos cada indivíduo quanto ao morfotipo floral e 
contamos o número de inflorescências e flores abertas. Adicionalmente, 
coletamos aleatoriamente cinco inflorescências de cada morfotipo floral 
para obtermos a média de flores por inflorescência para cada morfotipo.

Medimos a quantidade de néctar de 18 flores abertas (nove de 
cada morfotipo) nas inflorescências ensacadas com voal. Para tal, 
extraímos o néctar das flores abertas com um capilar de capacidade de 
20 µL. Mensuramos o quanto do capilar estava preenchido com néctar 
para obter o volume por flor. Calculamos a concentração de açúcar do 
néctar colocando amostras de néctar num refratômetro, que expressa a 
concentração em % BRIX, medida em g de açúcar/g solução. Convertemos 
% BRIX para mg/µL usando a fórmula:

y=0,00226+(0,00937x)+(0,0000585x2)
Onde x é o valor medido em %BRIX, e y corresponde a mg de 

açúcar/μL (Galetto & Bernadello 2005). Utilizamos a média da massa 
(mg) de açúcares para estimar toda a energia disponível nas flores da P. 
rígida da área dos transectos (0,5ha).

Análise de dados

Utilizamos o método Three-term local quadrat variance (3TLQV), 
discutido em Guo & Kelly (2004), para avaliar picos de variância que 
indicam tamanho aproximado das manchas de recursos florais de P. 
rigida na área amostrada. Usamos o 3TLQV para oferta de flores no dia 
do levantamento e do total de inflorescências, que indicam a oferta efetiva 
e potencial de flores no restante do período de floração, respectivamente.

Verificamos se as variáveis volume e concentração de néctar foram 
estatisticamente diferentes entre os morfotipos florais com o teste t (Zar 
1999). Removemos dessa análise quaisquer indivíduos para os quais não 
foi possível a identificação do morfotipo floral.

Resultados

Encontramos 147 P. rigida com inflorescências em 38 dos 200 
quadrats vistoriados. Contabilizamos 367 inflorescências e 600 flores 
abertas. 70 indivíduos foram do morfotipo floral longistilo e 76 brevistilo. 
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Não foi possível a identificação do morfotipo floral em apenas um 
indivíduo. A média de flores por inflorescência para os morfotipos florais 
longistilo e brevistilo foi de 424 e 317, respectivamente.

Coletamos o total de 190 µL de néctar. O morfotipo brevistilo 
apresentou um volume médio de 12,4 µL/flor, enquanto longistilo 
apresentou média de 8,8 µL/flor Não encontramos diferenças entre os 
volumes de néctar produzidos pelos morfotipos (t = 1,95; gl = 16; p = 0,07). 
A média da concentração de açúcares foi de 0,21 mg/µL para brevistilo 
e 0,22 mg/µL para longistilo, e estas não apresentaram diferenças (t = 
-1,67; gl = 16; p = 0,11). A estimativa de energia disponível na forma 
de flores abertas de P. rigida na área amostrada foi de 5,0 Kcal/0,5 ha. Já 
a energia potencial contida nas inflorescências foi de 1.224 Kcal/ 0,5 ha 
(Tabela1).

Tabela 1: Média do número de flores abertas, inflorescências, flores por inflorescência, 
energia por flor e energia por inflorescência para os morfotipos florais longistilo e 

brevistilo de P. rígida na área dos transectos no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas, GO.

Longistilo Brevistilo
Número de flores abertas 24,3 5,0

Número de Inflorescências 13,0 4,9

Flores/Inflorescência 424,0 317,0

Energia/flor (cal) 7,9 10,2

Energia/Inflorescência (cal) 3.349,6 3.233,4

MorfotipoCaracterística

A variância que obtivemos pelo 3TLQV apresentou dois picos, um 
para o conjunto de três quadrats e outro para ca. 11 quadrats (Figura 2). 
Após o conjunto 11, a variância foi declinando paulatinamente até chegar 
ao seu menor valor no conjunto de 20 quadrats, que corresponde a um 
transecto inteiro.
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Figura 2: Variância local obtida por 3TLQV de flores abertas (a) e inflorescências (b) de 
P. rígida por quadrats no Parque Estadual Serra de Caldas Novas, GO.

Discussão

O padrão de distribuição dos recursos florais (quantidade e 
qualidade de néctar) em manchas, detectado pelas análises, justifica o 
comportamento territorial do principal beija-flor observado, Eupetomena 
macroura. O pico de variância que encontramos em 3 quadrats (75 m²), 
é semelhante à área que beija-flores territoriais comumente defendem 
no PESCAN (Justino et al. 2012). P. rigida provavelmente é uma fonte 
preferencial de néctar por florescer durante o ano com dois picos de 
intensidades diferentes (Silva 1995), representando importante fonte de 
recurso para estes animais que possuem alta demanda de energia (Araújo 
2013). Os beija-flores podem defender plantas recém floridas coletando o 
néctar antes de outros pilhadores (Montgomerie & Gass 1981) e defender 
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um número mínimo de flores que atendam à parte de suas necessidades 
energéticas. Dessa forma, a defesa de uma mancha de recursos só deve 
interessar ao beija-flor enquanto houver disponibilidade de recurso nela. 
Quando o recurso se torna escasso ou inexistente, os beija-flores tenderão 
a buscar outras manchas de recursos.

Como a polinização cruzada é necessária para o sucesso reprodutivo 
de ambos os morfotipos florais, eles não deveriam diferir quanto à 
quantidade e qualidade da recompensa ao polinizador (Navarro 1999; 
Maruyama et al. 2016). P. rigida tem síndrome de polinização por beija-
flores (i.e., coloração, flores no topo das inflorescências, tubo cilíndrico), 
tornando-a dependente do serviço de polinização destes animais (Stiles 
1985). A similaridade de recursos implica que cada flor, independente do 
morfotipo floral, é equivalente em termos de oferta de recursos para os 
beija-flores, corroborando a interação mutualística entre as espécies, pois 
os animais não seriam selecionados à uma preferência por um dos morfos.

Embora a contribuição dos beija-flores territoriais seja menor que 
dos intrusos quanto à carga de pólen advinda de indivíduos compatíveis 
(Maruyama et al. 2016), os dados sobre quantidade total de energia 
oferecida por flores na área (ca. 5.000 cal) indicam que os beija-flores 
precisam utilizar áreas maiores para atender à demanda por recursos 
energéticos. Mesmo controlando territórios muito produtivos, os beija-
flores provavelmente têm que se mover entre manchas, contribuindo para 
o fluxo polínico.

Os resultados que encontramos para distribuição de inflorescências 
sustentam que o padrão de manchas de recursos florais observado deve 
ser mantido ao longo da floração de P. rigida. Como os beija-flores 
tendem a um ajustamento do comportamento de forrageio para que haja 
um trade-off entre os custos de defesa ativa e os benefícios do recurso, 
a homogeneidade na concentração e quantidade de néctar é importante 
para assegurar a vantagem de defender território. A disponibilidade de 
recurso nas manchas defendidas deve depender mais do quanto é pilhado 
por outros animais do que da produção de alimento pelas plantas (Pyke 
1984; Ohashi & Yahara, 2001).

O comportamento dos beija-flores está geralmente associado à 
distribuição das espécies das quais estes se alimentam (Franceschinelli 
& Bawa 2000; Jimenez et al. 2012; Justino et al. 2012), com o território 
estabelecido a partir do mínimo necessário para sobrevivência e capacidade 
de monitoramento da área (Justino et al. 2012). Neste contexto, o padrão 
de distribuição de P. rigida parece ser vantajoso para os beija-flores, pois 
é possível que um indivíduo defenda uma ou mais manchas de conteúdo 
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energético similar. Uma mancha não é suficiente para satisfazer à demanda 
de cerca 10 Kcal.dia-1 (Heinrich 1975) dos beija-flores, obrigando-
os a forragear em outras manchas, e consequentemente promovendo a 
polinização cruzada entre os morfotipos florais de P. rigida.
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RESUMO

Fatores ambientais influenciam a distribuição e abundância das espécies 
vegetais. Neste sentido, propriedades morfológicas e fisiológicas podem 
representar estratégias adaptativas para a sobrevivência de determinadas 
plantas em diferentes condições ambientais. As folhas comumente 
apresentam variações estruturais em resposta a diferentes condições de 
intensidade e qualidade de luz. Neste contexto, este trabalho objetivou 
determinar as variações morfo-anatômicas em folhas de Xylopia 
aromatica em duas diferentes fisionomias de Cerrado (cerrado sensu 
stricto e cerradão) no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas- GO, 
relacionando as mudanças encontradas ao ambiente ocupado. Foram 
mensuradas área foliar, espessura foliar e densidade de tricomas e 
estômatos. As plantas do cerrado sensu stricto, que estão sob maior 
incidência de luz, apresentaram maior espessura foliar e densidade 
de tricomas e estômatos em relação aos indivíduos do cerradão. Tais 
variações indicam uma plasticidade adaptativa foliar na espécie, fator que 
pode influenciar diretamente em seu padrão de distribuição no Cerrado.

Palavras-chave: Espessura foliar, estômatos, plasticidade adaptativa, 
tricomas.

Introdução

A distribuição e a abundância das espécies vegetais são 
influenciadas e limitadas por diversos fatores ambientais. Neste sentido, 
propriedades morfológicas e fisiológicas podem representar estratégias 
e respostas adaptativas determinantes para a sobrevivência e sucesso de 
uma espécie em certos ambientes (Givnish 1988, Dickison 2000). Tais 
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adaptações permitem, por exemplo, as plantas sobreviverem em diferentes 
condições de intensidade luminosa, temperatura, disponibilidade de água, 
e deficiência mineral (Dickison 2000). 

A plasticidade fenotípica, definida como qualquer tipo de variação 
fenotípica induzida pelo ambiente em um determinado genótipo (Stearns 
1989, Scheiner 1993), tem sido apontada como um importante mecanismo 
de adaptação para espécies vegetais em ambientes heterogêneos 
(Bradshaw 1965).   

A folha, como o principal órgão fotossintetizante, é conhecida por 
sua grande plasticidade fenotípica, apresentando considerável variação 
estrutural sob diferentes condições, especialmente de intensidade e 
qualidade de luz (Boardman 1977, Dickison 2000). A luz, reconhecida 
como um dos fatores ambientais mais importantes para o desenvolvimento 
das plantas (Buisson & Lee 1993), pode determinar, por exemplo, a área 
e espessura foliar, a quantidade e distribuição de parênquima paliçádico e 
esponjoso no mesofilo, a espessura da cutícula, a frequência de tricomas 
e estômatos, etc (Roças et al. 1997, Marques et al. 1999, Dickison 
2000, Boeger et al. 2008). Tais variações estruturais estão associadas 
à regulação da absorção de luz e assimilação de CO2, otimizando a 
eficiência fotossintética (Dickison 2000).

Muitas espécies têm capacidade de desenvolver folhas com 
características anatômicas diversas dependendo da luminosidade do 
ambiente (Jackson 1967, Chabot et al. 1979, Oberbauer & Strain 1986, 
Abrams & Mostoller 1995, Cao 2000, Klich 200, Lee et al. 2000, 
Richardson et al. 2000, 2001). Tal plasticidade foliar pode fornecer 
mecanismos adaptativos à diferentes condições ambientais permitindo tais 
plantas ocuparem uma certa variedade de ambientes (Grime et al. 1986). 

O Cerrado é reconhecido por sua alta incidência de radiação solar 
(Eiten 1972), entretanto, este bioma é composto de um mosaico de 
fisionomias (Coutinho 2006), onde a incidência de luz pode diferir devido 
à complexidade da arquitetura da vegetação (Eiten 1972, Marques et al. 
1999). Três principais fisionomias são reconhecidas para o cerrado: a 
campestre (campo limpo de Cerrado), a savânica (campo sujo de Cerrado, 
campo cerrado e cerrado sensu stricto) e a florestal (cerradão) (Coutinho 
2006). Tal característica possibilita o estudo da estrutura foliar sobre 
diferentes condições ambientais em fisionomias próximas.

Em vista disso, o presente trabalho objetivou determinar variações 
morfo-anatômicas em folhas de Xylopia aromatica (Lam.) Mart. em duas 
diferentes fisionomias de Cerrado (cerrado sensu stricto e cerradão), 
relacionando as mudanças encontradas ao ambiente ocupado. 
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Material e métodos

Área de Estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
- PESCAN (17º46’03,0”S e 48º39’37,4”W; 755 m de altitude), localizado 
entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no sudoeste de Estado 
de Goiás. A região apresenta clima do tipo AW, segundo a classificação de 
Köppen, com verão quente e úmido e inverno frio e seco. 

Espécie estudada

 Xylopia aromatica, popularmente conhecida como pimenta-de-
macaco é uma árvore bastante comum no cerrado (Eiten 1972). A espécie 
ocupa diferentes fisionomias no cerrado, ocorrendo desde o Cerrado 
sensu stricto, cerradão e bordas de matas até áreas degradadas (Silva 
Júnior 2005). 

Coleta de dados

As coletas foram realizadas no dia 28 de outubro/2016, início da 
estação chuvosa, nas fitofisionomias de Cerrado sensu stricto e de Cerradão. 
O Cerrado sensu stricto é caracterizado pela ocorrência de arbustos e 
árvores, enquanto o Cerradão apresenta o dossel predominantemente 
continuo e alto, com dominância de espécies lenhosas (Coutinho 1978).

Em cada fitofisionomia foram coletados ramos de seis indivíduos. 
De cada indivíduo foram selecionadas 16 folhas entre o quinto e o sexto 
nós, no sentido ápice-base. 

Para análise da área foliar foram utilizadas 10 folhas de cada um dos 
indivíduos provenientes de ambas as fisionomias (cerrado sensu stricto e 
Cerradão). A área foliar (cm2) foi calculada a partir de fotos digitais, por 
meio do programa ImageJ 1.46r.

A espessura da lâmina foliar (μm) foi obtida por meio de secções 
transversais ao longo da nervura central na região mediana da folha. 
Para tais análises foram utilizadas três repetições de três folhas em cada 
um dos indivíduos provenientes de ambas as fisionomias (cerrado sensu 
stricto e Cerradão). Para confecção das lâminas semipermanentes, foram 
realizados cortes à mão livre com auxílio de lâmina de barbear, posterior 
clarificação das amostras em hipoclorito de sódio 50% e coloração com 
azul de toluidina 0.05%. As lâminas foram montadas em água glicerinada, 
observadas e fotografadas em microscópio de luz. 

A densidade de tricomas e estômatos foi realizada por meio de 
técnica de impressão foliar com adesivo instantâneo universal (Segatto et 
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al. 2014).  Impressões da face adaxial e abaxial da folha foram geradas a 
partir da região mediana da folha, utilizando-se três folhas por indivíduo 
provenientes de ambas as fisionomias (cerrado sensu stricto e Cerradão). 
Em cada impressão, foram realizadas três contagens em uma área 
aproximada de um mm2 cada. 

Análise de dados

Foi realizado um teste T de amostras independentes para comparar 
as áreas foliares a partir da média aritmética das áreas foliares das folhas 
coletadas dos 10 indivíduos. 

A diferença entre a espessura das folhas dos indivíduos foi 
avaliada utilizando um teste de Mann-Whitney, já que os dados eram não 
paramétricos.

Finalmente, a diferença entre a densidade de tricomas dos 
indivíduos foi analisada através de um teste de Mann-Whitney tanto para 
a face adaxial quanto para a abaxial das folhas, tendo em vista que para 
ambos os dados não foi possível atender a premissa da normalidade. Já 
a diferença entre a densidade de estômatos foi analisada com um teste t 
para amostras independentes. Os dados de densidade de estômato foram 
log transformados para atender a premissa da normalidade.

Resultados

 Área foliar

Não houve diferença significativa entre as médias das áreas foliares 
de indivíduos do cerrado sensu stricto e do Cerradão (teste t para amostras 
independentes t= 1,678; gl= 9; p= 0,124) (Fig. 1). 

Figura 1- Médias das áreas foliares de indivíduos do cerrado sensu stricto e do Cerradão
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Descrição da anatomia foliar 

As folhas de Xylopia aromatica apresentam tricomas unicelulares, 
longos e pontiagudos em ambas as superfícies epidérmicas sendo, 
entretanto, mais frequentes na superfície abaxial foliar. Os estômatos 
estão restritos a esta superfície. Sob a epiderme encontra-se uma camada 
de células incolores - hipoderme ou epiderme múltipla. O mesofilo é 
dorsiventral com feixes vasculares colaterais e cavidades secretoras. Em 
geral, estes feixes são envolvidos por uma bainha esclerenquimática que 
pode atingir a epiderme abaxial (Fig. 2).

Figura 2 - Aspectos morfológicos e anatômicos de Xylopia aromatica. A – Ramo 
(Crédito: André Menini); B e C- Cortes transversais, evidenciando a anatomia foliar; D - 
Tricomas da face adaxial da folha - Cerradão; E – Detalhe de um tricoma; F – Tricomas 

da face abaxial da folha - Cerradão.
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Densidade de tricomas e estômatos 

A densidade de tricomas da face abaxial das folhas foi maior no 
cerrado sensu stricto que no Cerradão (U=36; p=0,004) (Figs.3A-B e 4). 
Já a densidade de tricomas da face adaxial não diferiu entre os ambientes 
estudados (U=10; p=0,199). 

A diferença na densidade de estômatos entre folhas de indivíduos 
das áreas foi significativa (t=3,709; gl=11; p=0,004), sendo que a área de 
cerrado sensu stricto apresentou maior média (3,36±0,246) que a área de 
Cerradão (2,84±0,236) (Figs. 3C-D e 5).

Figura 3 – Características morfo-anatômicas plásticas das folhas de Xylopia aromatica 
em distintos ambientes. Figuras da esquerda evidenciam folhas provenientes do cerrado 
sensu stricto e figuras da direita representam folhas do Cerradão. A e B - Tricomas da 

face abaxial; C e D - Estômatos da face abaxial; E e F - Corte transversal da folha.
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Figura 4 – Densidade de tricomas observados em área de aproximadamente 1 mm² na 
superfície abaxial e adaxial de folhas de Xylopia aromatica provenientes do cerrado 

sensu stricto e do Cerradão.

Figura 5- Diferença na densidade de estômatos entre folhas de indivíduos de Xylopia 
aromatica provenientes do cerrado sensu stricto e do Cerradão. 

Espessura foliar

A espessura foliar de indivíduos do cerrado sensu stricto foi 
significativamente maior que a do Cerradão (Teste de Mann-Whitney 
U=9; p=0,05; n=3) (Figs. 3E-F).
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Discussão 

Nossas análises indicam que Xylopia aromatica exibe plasticidade 
fenotípica expressa em pelo menos três características foliares. As plantas 
provenientes do cerrado sensu stricto apresentaram maior espessura foliar 
e maior densidade de tricomas e estômatos. Tal fisionomia apresenta 
maior incidência de radiação solar, uma vez que é reconhecida como uma 
formação savânica, caracterizada pela presença de árvores espaçadas, 
baixas, inclinadas e tortuosas, contrastando com o Cerradão, uma 
formação florestal com dossel predominantemente contínuo e cobertura 
arbórea que pode oscilar entre 50 a 90% (Ribeiro & Walter 1998).

 As características anatômicas observadas nas folhas de Xylopia 
aromatica, como estômatos restritos à superfície abaxial, tricomas 
unicelulares simples, epiderme multisseriada (ou hipoderme), mesofilo 
dorsiventral, cavidades secretoras e feixes vasculares colaterais são 
comuns à família Annonaceae (Metcalfe & Chalk 1950, Morretes & Ferri 
1959, Justo et al. 2005, Almeida et al. 2009).  

As folhas do cerrado sensu stricto apresentaram maior espessura, 
como o previsto para folhas que desenvolvem-se sujeitas à maior 
incidência de radiação solar (Boardman 1977, Dickison 2000). O 
aumento da espessura foliar está diretamente relacionado com o aumento 
da atividade fotossintética, uma vez a presença de um parênquima mais 
espesso pode facilitar o trajeto da luz canalizada no interior da folha 
(Thompson et al. 1992, Vogelmann et al. 1996).

A maior densidade de tricomas encontrados nas folhas do Cerrado 
sensu stricto, podem auxiliar na reflexão dos raios solares, em especial 
os raios ultravioleta, que podem gerar danos no aparato fotossintético 
(Smith et al. 1997, Press 1999). Além disso, os tricomas podem ainda 
diminuir a temperatura foliar, evitando a perda de água pela transpiração 
(Woodman & Fernandes 1991, Press 1999).

A menor densidade de estômatos por unidade de área das folhas no 
Cerradão, provavelmente são reflexo da maior disponibilidade de água 
e umidade deste local, o que possibilita que os estômatos permaneçam 
abertos por mais tempo (Fahn & Cutler 1992, Dickison 2000). Além 
disso, a maior densidade de estômatos no Cerrado sensu stricto, pode 
ser uma forma de conservação de água nas folhas, tendo em vista que o 
maior número de estômatos possibilita a troca de gases de forma mais 
eficaz nos curtos períodos do dia em que a umidade relativa do ar é maior 
(Körner et al. 1986; Allen & Pearcy 2000). Por outro lado, os estômatos 
mais numerosos podem resultar em uma maior taxa de transpiração em 
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determinados períodos, levando à um efeito de resfriamento da superfície 
foliar das plantas do Cerrado sensu stricto (Dickison 2000)  

Plantas presentes em ambientes mais heterogêneos tendem a 
apresentar maior plasticidade adaptativa (Lee et al. 2000), gerando 
padrões morfo-anatômicos distintos, como é corroborado neste trabalho 
com X. aromatica. A espécie, que ocupa com sucesso diversas fisionomias 
de Cerrado, responde estruturalmente à diferentes condições ambientais, 
o que deve influenciar diretamente em seu padrão de distribuição.  
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RESUMO

Esfingídeos (Lepidoptera, Sphingidae) são importantes polinizadores em 
comunidades tropicais. Devido a sua longa probóscide, podem polinizar 
flores que apresentam longos tubos florais. O objetivo desse trabalho foi 
verificar a polinização de esfingídeos em Tocoyena formosa e testar a 
hipótese que existe uma correspondência morfológica flor-polinizador. 
Foram realizadas observações focais noturnas, coleta e mensuração da 
probóscide das mariposas, e medições do comprimento de 372 corolas 
(N= 80 indivíduos) de T. formosa. A diferença entre o comprimento 
médio da corola de T. formosa e a probóscide das espécies polinizadoras 
foi verificada através de uma ANOVA de um fator, seguida pelo teste de 
comparação múltipla de Tukey. Os resultados mostram que T. formosa 
pode ser polinizada por Agrius cingulata e Manduca rustica, contudo 
somente A. cingulata possui comprimento de probóscide semelhante ao 
tubo floral. Apesar das duas espécies de mariposas possuírem tamanhos 
de probóscides diferentes, ambas foram registradas polinizando T. 
formosa, sugerindo uma não especialização forte do ponto de vista dos 
polinizadores. 

Palavras-chave: Especialização, polinização, seleção estabilizadora; 
Sphingidae. 

Introdução

A polinização mediada por animais é uma relação mutualística 
entre uma planta e o organismo polinizador em que, a planta oferece um 
recurso para o polinizador enquanto este acaba promovendo a reprodução 
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da planta (Ricklefs 2009). Desde o século XIX Darwin já sugeria que as 
interações entre plantas e polinizadores poderiam resultar em adaptações 
reciprocas, e a partir de suas ideias diversos estudos sobre reprodução de 
plantas foram e continuam sendo desenvolvidos com o objetivo de testar 
algumas de suas hipóteses (Harder & Johnson 2009).

Existem várias espécies consideradas polinizadores distribuídas 
em vários taxa evolutivamente distantes, como mamíferos, aves e insetos 
(Johnson 2010). Destes organismos, alguns desenvolvem relações 
específicas com as plantas das quais realizam a polinização, como por 
exemplo, algumas espécies do gênero Passiflora, cuja morfologia floral 
permite que a polinização seja efetivamente realizada apenas por abelhas 
de grande porte (Gaglione et al. 2010). Adaptações recíprocas podem gerar 
especificidade entre as estruturas morfológicas da planta e do polinizador, 
restringindo o serviço de polinização a grupos morfologicamente 
especializados (Herrera et al. 2006).

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum. (Rubiaceae), 
popularmente conhecida como jenipapo-bravo, é uma espécie lenhosa 
sul-americana amplamente distribuída pelos biomas do cerrado, restinga 
e caatinga. Possui flores com corola tubular que pode alcançar até 15cm 
de comprimento (Figura 1). Tal espécie é auto incompatível, ou seja, 
necessitam obrigatoriamente de polinização cruzada para a formação 
de frutos e sementes. Além de auto incompatível, a espécie apresenta 
dicogamia, com flores protândricas. Nesse mecanismo reprodutivo ocorre 
uma segregação temporal entre as funções sexuais da flor, de forma que 
em cada flor, a função sexual masculina se desenvolve primeiro que a 
feminina (Oliveira et al. 2004). 

Figura 1. Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K. Schum. (Rubiaceae) no platô do 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Indíviduo adulto (A) e detalhe da flor (B). 

Fotos: A. Quero.

A B
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Considerando então a planta e suas características como um nicho 
alimentar disponível para os polinizadores, T. formosa provavelmente 
apresenta polinizadores que consigam alcançar o néctar localizado na base 
do tubo da corola. Assim, para ter acesso ao recurso, tais polinizadores 
devem possuir um aparato bucal tão longo quanto o tubo floral de T. 
formosa (Oliveira et al. 2004). 

Mariposas da família Sphingidae, estão entre os principais 
polinizadores em comunidades tropicais (Harber & Frankie 1989), no 
entanto são pouco estudadas nessas regiões (Bawa 1990). Sabe-se que 
são potenciais polinizadoras de plantas com tubos florais longos, pois 
apresentam longas probóscides, o que promoveria a reprodução sexuada. 
Entretanto, pouco se conhece sobre a relação de T. formosa com seus 
polinizadores ao longo de sua distribuição no Brasil. Dessa forma, o 
objetivo desse trabalho foi determinar possíveis polinizadores de T. 
formosa em uma área de cerrado no Brasil central, e testar a hipótese 
de que existe uma correspondência morfológica flor-polinizador, dada a 
especialização floral observada nessa espécie. 

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN), localizado no estado de Goiás entre os municípios de Caldas 
Novas e Rio Quente. O parque possui uma área total de 12.315 hectares e 
é composto por diversas fitofisionomias do Cerrado. A região de pico da 
Serra é um platô localizado a 1043 metros de altitude em relação ao nível 
do mar, sendo esta área dominada pelo Cerrado senso stricto, fisionomia 
na qual realizamos nossas coletas. O clima da região é caracterizado por 
um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. A pluviosidade 
anual é de 1500mm e a temperatura média é de 23ºC. 

Coleta de dados

Para amostrar a fauna de mariposas Sphingidae da área e determinar 
os visitantes florais de T. formosa, nós utilizamos uma armadilha luminosa 
composta por dois tecidos brancos de 2,0 X 1,5 metros dispostos em um 
ângulo de 90 graus e suspensos em uma estrutura de metal, iluminados com 
duas lâmpadas de luz mista de 250 watts (Figura 2) (Amorim et al. 2009). 
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Figura 2. Armadilha luminosa para captura de mariposas instalada no Parque Estadual 
da Serra de Caldas Novas. Foto: F.A. Meira. 

Cada mariposa coletada foi sacrificada utilizando uma injeção 
de amônia aplicada na região ventral entre o tórax e o abdômen dos 
indivíduos. O tamanho da probóscide de cada mariposa foi mensurado 
usando um paquímetro. Para identificar indiretamente os visitantes florais 
de T. formosa, nós utilizamos gelatina glicerinada corada com carmin 
acético para remover os grãos de pólen presentes na probóscide das 
mariposas coletadas. Após a coleta, para a análise dos grãos de pólen, a 
gelatina glicerinada com os grãos de pólen foi utilizada para a montagens 
de lâminas semipermanentes para identificação dos tipos polínicos sob 
microscopia óptica. Nós coletamos grãos de pólen de Tocoyema formosa 
para a montagem de uma lâmina de referência, usada como controle na 
comparação dos grãos de pólen encontrados nas mariposas. 

Para identificação direta dos visitantes florais e polinizadores 
de T. formosa, nós fizemos observações focais em dois indivíduos de 
T. formosa, sendo anotadas todas as visitas de mariposas Sphingidae. 
Sempre que possível os visitantes foram fotografados e em outros dois 
indivíduos da mesma espécie de planta, foram feitas filmagens utilizando 
câmeras com visão noturna por um período de seis horas.
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Para testar a existência da correspondência morfológica entre 
a média do comprimento da probóscide das mariposas e a média do 
comprimento da corola, foi mensurado o comprimento de três a cinco 
flores por planta em 80 indivíduos de T. formosa, totalizando 372 flores. 
Devido à baixa abundância de mariposas coletadas na área, nós usamos 
dados de comprimento da probóscide de outras áreas de Cerrado coletadas 
previamente (F.W.Amorim). O que nos permitiu uma análise realística, uma 
vez que não há grande variação no comprimento da probóscide entre áreas.

Análise dos dados

A partir dos dados coletados e daqueles tomados de coletas prévias, 
nós analisamos a normalidade através da inspeção visual de histograma 
e teste de Lilliefors; a homocedasticidade das variâncias foi verificada 
através da inspeção visual de resíduos. Posteriormente foi realizado 
uma ANOVA de um fator, seguido do teste de comparação Tukey, para 
verificar se a média de distribuição do comprimento dos tubos florais 
diferia daquela observada nas probóscides dos polinizadores. Todas 
análises estatísticas foram realizadas no software Systat (versão 10.2), e 
tiveram um alfa de 5%. 

Resultados

 Tocoyena formosa foi polinizada por duas espécies de esfingídeos: 
Manduca rustica e Agrius cingulata (Figura 3: A-B). O tubo floral de T. 
formosa apresentou comprimento médio de 9,86 ± 1,2 cm (de 7,8 - 13,6 
cm; N=372); enquanto que o comprimento médio da probóscide dos de 
Agrius cingulata foi de 9,71 ± 0,96 (8,4 - 11,1 cm; N=8) e de Manduca 
rustica foi de 12,6 ± 1,16 (10,8 - 14,2 cm; N=10) (Figura 4).

Figura 3. Mariposas polinizadoras de Tocoyena formosa. Agrius cingulata (A) e Mandu-
ca rustica (B) coletadas no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. Fotos: A. Quero. 

A B
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Figura 4. Distribuição do comprimento (milímetros) da probóscide das duas espécies de 
mariposas polinizadoras e do comprimento médio do tubo floral de Tocoyena formosa. 
Legenda: A_cingulata= Agrius cingulata; M_rustica= Manduca rustica; Tubo_floral= 

Tubo floral de T. formosa. Letras distintas sobre os box-plot indicam diferença 
significativa. 

O histograma de frequências do tamanho das corolas de T. formosa 
demonstrou distribuição normal (Figura 5). Houve diferença entre o 
comprimento da probóscides das duas espécies de mariposas e dos tubos 
florais (F2, 95=24,504; P<0,001). Sendo que o comprimento da probóscide 
de A. cingulata não diferiu do comprimento do tubo floral de T. formosa, 
no entanto, ambos diferiram de M. rustica (Figuras 4 e 5); evidenciando, 
quando sobrepostos, correspondência morfológica entre T. formosa e A. 
cingulata.
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Figura 5. Distribuição do comprimento (milímetros) de probóscides e de tubos florais. 
Comparação entre o comprimento da corola de Tocoyena formosa e probóscide de 

Agrius cingulata e Manduca rustica. 

Discussão

Nosso trabalho mostrou uma correspondência morfológica entre 
o comprimento da probóscide das mariposas com o tubo floral de 
Tocoyena formosa, o que pode ser explicado por uma seleção fenotípica 
mediada por polinizadores (Moré et al. 2012). Já, a maior abundância 
de comprimento médio de corola pode ser explicada pela presença de 
duas pressões contrastantes, potencializando uma pressão seletiva do tipo 
estabilizadora para o tamanho da corola em T. formosa. 

Considerando o diferente comprimento da probóscide das duas 
espécies de mariposas, os indivíduos de Agrius cingulata apresentaram 
média menor do que de Manduca rustica. No entanto, A. cingulata 
foi a espécie que apresentou maior correspondência morfológica entre 
comprimento de probóscide e comprimento do tubo floral. Ainda assim, 
essa espécie pode acabar não tendo acesso ao néctar quando os indivíduos 
são pequenos e as flores de T. formosa são grandes ainda que consigam 
polinizar as mesmas. Essa limitação seria menos frequente nos indivíduos 
de Manduca rustica, já que com suas probóscides geralmente maiores 
eles devem ser capazes de obter néctar da maior parte das flores de T. 
formosa, já que não é necessário que a mariposa introduza toda sua 
probóscide no tubo floral para obter esse recurso, o que indica uma falta 
de especialização do ponto de vista dos polinizadores dessa espécie de 
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planta, como observado pelo comportamento generalista mesmo em 
espécies de probóscides longas (Martins & Johnson 2013). 

A diferença entre o comprimento de probóscide das duas 
mariposas: Manduca rustica e Agius cingulata foi significativa, sendo 
que M. rustica tem probóscides maiores. Nesse caso, tubos mais longos 
favorecem a polinização, pois receberem mais pólen; por outro lado, 
tubos mais curtos, potencialmente doam para todos os outros tubos da 
população, mas ao contrário das plantas de tubos mais longos, recebem 
pouco pólen e frutificam menos. Parece haver uma especialização forte 
do ponto de vista dos polinizadores, visto que indivíduos com probóscide 
maior podem continuar explorando flores com corolas menores por não 
necessariamente inserirem a probóscide inteira no tubo floral, alguns 
trabalhos indicam comportamento generalista mesmo em espécies com 
probóscides longas (Martins & Johnson 2013).
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RESUMO

A sobreposição de nicho espacial e temporal de uma assembleia de 
anfíbios foi analisada para compreender se esta seria determinada pela 
competição ou pelas condições ambientais. Para tal, foi registrada a 
abundância de espécies de anfíbios em (i) atividade bioacústica em 
diferentes horas, além da (ii) contagem de indivíduos ocorrendo em 
microhabitats distintos. Através de modelos nulos comparamos os dados 
observados com o esperado ao acaso. Foi observada sobreposição de 
nicho espacial maior do que seria esperado ao acaso, especialmente entre 
os anuros da família Leptodactylidae. Já a partição do nicho temporal 
não foi diferente da prevista ao acaso. A alta sobreposição de nicho 
espacial pode ser resultante da escassez de ambientes úmidos na época 
da amostragem, que teria levado as espécies a se agregarem no espaço. 
Por outro lado, o resultado pode ser simplesmente reflexo da conservação 
filogenética entre as espécies. Estudos de longo prazo são necessários 
para elucidar essa questão.

Palavras-chave: Anuros, Cerrado, modelos nulos, nicho ecológico, 
tropical. 

Introdução

Um fator importante ao se estudar comunidades biológicas é 
descrever como estas são estruturadas em relação à distribuição das 
espécies, tanto na escala temporal quanto espacial (Zhou & Zhang 2008). 
Nesse aspecto, entender que fatores levam à coexistência das espécies 
nas comunidades ainda é uma pergunta relevante (Chesson 2000; Kneitel 
& Chase 2004; Leibold & McPeek 2006). Muitas vezes a exclusão 
competitiva é evitada por meio de partição de recursos, um mecanismo 
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que permite a coexistência das espécies tendo em vista o estreitamento do 
nicho das mesmas. (McKane et al. 2002; Levine & HilleRisLambers 2009).

O nicho ecológico de uma espécie pode ser tradicionalmente 
resumido em três componentes: (i) espacial, (ii) temporal, e (iii) trófico. 
Por meio da utilização diferenciada dos recursos no ambiente, esses três 
componentes do nicho ecológico podem ser particionados. Por exemplo, 
espécies podem ocupar microhabitats distintos (partição do nicho 
espacial), apresentarem períodos de atividade em diferentes momentos 
do dia ou ano (partição do nicho temporal), ou possuírem preferência 
alimentar diferenciada (partição do nicho trófico) (Schoener 1974, 
Peroni & Hernandez 2011). A partição de recursos mostra como espécies 
simpátricas diferem no modo de obter seus requerimentos básicos 
(MacArthur & Levin, 1967, Schoener 1974, 1989, Morin 2011). É possível 
estimar as diferenças nas larguras de nicho para investigar padrões, por 
exemplo, determinar quais espécies usam diferentes microhabitats no 
mesmo ambiente para reduzir a sobreposição de nicho (Morin 2011). 

Para os anfíbios, assim como outros grupos, sabe-se que a 
distribuição das espécies é influenciada não apenas pelas condições 
ambientais, mas também por interações entre as espécies, como 
competição, predação, entre outras (Parris 2004). A partição de recursos 
entre assembleias de anfíbios já foi demonstrada (Lima & Magnusson 
1998), com evidencias indicando a presença tanto de partição temporal 
(Mac Nally 1985, Donnelly & Guyer 1994) quanto espacial (Diaz & 
Valencia 1985, Lizana et al. 1990), permitindo a coexistência de espécies 
de anfíbios em uma dada assembleia.

O objetivo deste trabalho foi compreender se a partição de nicho 
temporal e espacial podem ajudar a explicar a coexistência de espécies de 
uma assembleia de anfíbios tropicais associados a uma poça permanente. 
Caso a competição por microhabitats seja uma força estruturadora das 
assembleias de anfíbios, espera-se registrar baixa sobreposição de 
nicho. Por outro lado, se o recurso compartilhado não for limitante no 
ambiente ou se este for de alta importância, espera-se evidenciar uma alta 
sobreposição de nicho.

Material e métodos

Área de Estudo e Coleta de dados

A área de estudo está situada no município de Caldas Novas, em 
Goiás, em uma poça permanente (S 17° 44’ 13’’ W 48° 401 22’’) localizada 
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no entorno do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. A amostragem 
ocorreu por meio de busca ativa por anuros ao longo do perímetro da poça 
(250 m) na noite de 30 de outubro de 2016. Um buffer de 10m a partir 
da margem da poça foi utilizado para buscas de anuros distribuídos nos 
seguintes microhabitats: vegetação herbácea (HE); vegetação arbustiva 
(BT), correspondente a vegetais superiores com altura inferior a 2 m; 
vegetação arbórea (AR), para vegetais superiores com altura superior a 2 
m; chão (CH), para áreas com solo exposto, subterrâneo (SB) para tocas 
e buracos no solo, serapilheira (SP), além de água (AG) para indivíduo 
avistados parcialmente submersos, na poça investigada.

Para avaliar a atividade bioacústica, foram identificados e 
quantificados os anuros que estavam vocalizando em cada turno de 
amostragem. Por turno de amostragem, nós estamos nos referindo a busca 
aural de 45 min de duração, realizada ao longo do perímetro da poça 
permanente. Os turnos de vocalização foram sempre iniciados 15 minutos 
após o horário de término do turno anterior. Dois grupos com três pessoas 
cada percorreram simultaneamente o perímetro da poça, utilizando 
lanternas para procurar pelos anuros. As varreduras foram realizadas em 
cinco turnos, das 19h00min às 23h45min. 

Análise de dados 

A sobreposição de nicho temporal (hora de atividade bioacústica) 
e espacial (uso de microhabitats) das espécies foi calculada por meio 
da versão simétrica do Índice de Pianka (1973), onde a sobreposição da 
espécie j sobre a espécie k é equivalente à sobreposição da espécie k sobre 
a j, definido como:

onde pij e pik refletem a proporção dos 
recursos (microhábitats ou hora de 
atividade bioacústica) utilizados  pelas 
espécies j e k

O valor médio observado (Om) para o índice de sobreposição entre 
as espécies da assembleia foi comparado com o valor esperado conforme 
um modelo nulo baseado em 10.000 aleatorizações. Os modelos nulos 
foram gerados via algoritmo de aleatorização RA3, o qual mantem a 
largura dos nichos inalteradas para cada espécie enquanto simula a 
presença das espécies nos ambientes não ocupados por estas (Lawlor 
1980). Esse algoritmo não exclui os valores observados, como ocorre 
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nos algoritmos mais permissivos (ex.: RA2), sendo o mais indicado 
para esse tipo de análise (Gotelli 1996). Apenas os indivíduos adultos 
foram considerados nas análises de sobreposição de nicho, uma vez que 
os juvenis recém-metamorfoseados normalmente realizam processo de 
migração, não sendo um componente fixo da assembleia de anfíbios 
investigada (Semlitsch 2008). As análises foram realizadas no programa 
R versão 3.3.2 (R Core Team 2016), utilizando o pacote EcosimR (Gotelli 
et al. 2016). 

Resultados

Foram registradas 13 espécies de anfíbios ao todo, pertencentes a sete 
gêneros e quatro famílias (Figura 1). Oito espécies foram amostradas tanto 
por observação direta quanto pela busca aural, enquanto cinco espécies 
foram amostradas exclusivamente por observação direta (Tabela 1).

Figura 1: Anfíbios registrados na Prancha com as espécies amostradas. A- Rhinella sch-
neideri; B- Dendropsophus minutus; C- Pseudis bolbodactyla; D- Scinax fuscovarius; 
E- Leptodactylus fuscus; F- Leptodactylus labyrinthicus; G- Leptodactylus latrans; H- 
Leptodactylus mystacinus; I - Physalaemus centralis; (Fotos: Andressa Simas, Mateus 

Carvalho e Mario Moura)
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Tabela 1: Espécies de anfíbios registradas na poça permanente investigada no entorno 
do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Caldas Novas, Goiás. Microhabitat: AG = 
água; HE = herbáceo; BT = arbustivo; AR = arbóreo; CH = solo exposto; SB = subter-

râneo; SP = serapilheira. Turno de vocalização: t1 = 19:00-19:45; t2 = 20:00-20:45; t3 = 
21:00-21:45; t4 = 22:00-22:45; t5 = 23:00-23:45. 

Táxon Microhabitat Turno de 
vocalização

Bufonidae   

  Rhinella schneideri (Werner, 1894) AG, CH t2

Craugastoridae

  Barycholos ternetzi (Miranda-Ribeiro, 1937) AG, SP

Hylidae

  Dendropsophus minutus (Peters, 1872) HE, BT, AR t1, t2, t3, t4, t5

  Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) AR t1, t5

  Hypsiboas sp.*

  Pseudis bolbodactyla (Lutz, 1925) AG t1, t2, t3, t4, t5

  Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) AG, BT, CH, SP t1, t3, t4, t5

Leptodactylidae

  Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) CH, SB t1, t2, t3, t4, t5

  Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) CH, SB

  Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) CH, SB

  Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) CH, SP t2, t3, t4

  Physalaemus centralis (Bokermann, 1962) CH, SP

  Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) CH t3, t4

*Somente jovens recém-metamorfoseados foram visualizados (não contabilizados para 
as análises).
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Dentre os microhabitats investigados, o chão (CH) e a água 
(AG) foram os com maior frequência de avistamento, com 28% e 
26%, respectivamente. A vegetação (HE) e arbustiva (AR), e as tocas 
subterrâneas (SB) foram os microhabitats com menor frequência de 
avistamento, com 5% cada.

Os modelos nulos indicaram que a sobreposição de nicho espacial 
em uma assembleia nula é, em média, 0.209. O valor observado foi 
superior à média (Om = 0.287), porém marginalmente significativo (p = 
0.0507) (Figura 2a). Como a maioria dos dados obtidos foi referente a 
espécies de Leptodactylidae, as análises foram refeitas considerando-se 
somente essa família. A sobreposição de nicho espacial em leptodactilideos 
(Om = 0.664) foi maior que a esperada ao acaso (p < 0.001), tendo em 
vista que a média de sobreposição em uma assembleia nula foi de 0.178 
(Figura 2b). A análise de nicho temporal indicou que o valor observado de 
sobreposição (Om = 0.546) está dentro do intervalo de valores esperados 
para uma assembleia distribuída temporalmente ao acaso (p = 0.500).

Figura 2. Distribuição esperada para sobreposição de nicho espacial (Om) na poça tem-
porária no entorno do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Caldas Novas, Goiás. 
(a) Assembleia de anfíbios como um todo. (b) Somente espécies de Leptodactylidae. As 

linhas verticais vermelhas indicam os valores observados.

Discussão

As espécies da assembleia de anuros estudada apresentaram 
tendência à sobreposição de nicho espacial, o que é evidente para as 
espécies de Leptodactylidae. Por outro lado, as espécies de anfíbios 
não apresentaram segregação ou agrupamento claro no nicho temporal. 
A alta sobreposição de nicho espacial entre anuros leptodactílideos é 
usualmente compensada pela segregação temporal na atividade das 
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espécies (Vasconcelos & Rossa-Feres 2008), o que não foi observado no 
presente estudo. É provável que tal segregação temporal não tenha sido 
evidenciada devido a limitação das amostragens para um intervalo de 
cinco horas, abrangendo somente a primeira metade do período noturno.

A alta sobreposição de nicho espacial encontrada pode ser 
resultado de dois processos distintos. Por um lado, alta sobreposição 
espacial é esperada quando o recurso compartilhado é limitante, no caso 
das assembleias de anfíbios, a disponibilidade de habitats úmidos. Como 
a poça investigada era um ambiente raro na ocasião do estudo, os anuros 
poderiam estar concentrados naquele ponto simplesmente por falta de 
opção de habitats. A partição de micro-habitat é relativamente comum 
entre anuros (Loman 1978, Diaz & Valencia 1985, Heyer et al. 1990, 
Lizana et al. 1990), logo é possível que o padrão de sobreposição espacial 
encontrado neste estudo se altere em períodos chuvosos em que mais 
habitats estariam disponíveis.

Sob outra perspectiva, a alta sobreposição de nicho pode ser 
derivada da conservação de nicho (Wiens & Donoghue 2004), uma vez 
que espécies próximas tendem a compartilhar traços comportamentais, 
fisiológicos, e morfológicos (Zimmerman & Simberloff 1996) que 
restringem suas possibilidades de utilização do nicho. O tipo de habitat 
aparenta ser um traço evolutivamente conservado entre espécies próximas 
(Heyer et al. 1990), e padrões similares aos nossos já foram evidenciados 
por outros autores estudando espécies próximas entre si (Macnally 1985, 
Donnelly & Guyer 1994, Menin et al. 2005). 

Caso a sobreposição de nicho espacial se altere de acordo após 
elevadas precipitações, é plausível supor que esta sobreposição tenha 
originalmente surgido por escassez de habitats úmidos durante o período 
de amostragem. Por outro lado, a alta sobreposição espacial pode ser 
reflexo da conservação filogenética entre as espécies da assembleia, 
caso tal sobreposição de nicho mantenha-se alta, independente da 
disponibilidade de habitats úmidos. O uso de modelos nulos em conjunto 
com informações da relação filogenética entre as espécies da assembleia 
pode auxiliar a elucidar essa questão (Swenson 2014). Uma diversidade 
filogenética maior que o esperado ao acaso, poderia corroborar a hipótese 
de recursos limitante, enquanto que uma diversidade filogenética menor 
do que o esperado ao acaso, indicaria o agrupamento filogenético das 
espécies da assembleia, corroborando a hipótese de conservação de nicho. 
Estudo contínuos, realizados ao longo das estações do ano, poderão 
elucidar potenciais mudanças na estrutura da assembleia, permitindo 
relacionar a variação na sobreposição de nicho com variações nas 
condições ambientais.
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RESUMO

O tamanho corporal de aranhas e a dimensão de suas teias podem refletir a 
capacidade individual de obter recursos necessários para seu crescimento 
e reprodução. Para testar se a área de forrageio e o tipo de substrato 
predizem o estado nutricional e o ICC (Índice de Condição Corporal) 
de Mesabolivar sp., foram aferidas medidas do perímetro da teia (em 
dois tipos de substratos) e tamanho corporal dos indivíduos. A área de 
forrageio e o micro-habitat não determinaram o ICC ou estado nutricional 
dos indivíduos. Por outro lado, a interação entre o tipo de substrato e 
o perímetro da teia foi significativa sob o ICC de Mesabolivar sp. O 
estado nutricional está associado a ambos os fatores simultaneamente. Os 
resultados podem indicar que a espécie é eficiente na captura de presas 
e no estoque de recursos nutricionais, e que para a população do estudo, 
indivíduos maiores não possuem necessariamente as maiores teias.

Palavras-chave: Área de forrageio; Forrageamento; Microhabitat; 
Segregação espacial; Serapilheira; Teias. 

Introdução

Em aranhas, o sucesso reprodutivo pode depender diretamente da 
condição nutricional individual (Vieira et al. 2007). Os machos melhor 
nutridos conseguem investir mais tempo na busca por fêmeas, ganhar 
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interações competitivas sexuais e consequentemente aumentar seu fitness 
(Hirscheimer & Suter 1985). Já as fêmeas com melhor condição corpórea 
podem produzir maior número de ovos, o que também leva a um aumento 
no seu sucesso reprodutivo (Skow & Jakob 2003). Além do aspecto 
reprodutivo, diferentes condições nutricionais de aranhas podem também 
levar a diferenças na arquitetura de teia entre indivíduos (Blackledge & 
Zevenbergen 2007).

Um fator importante que influencia na capacidade de obter 
recursos em aranhas é a seleção de habitat. Espécies com diferentes 
hábitos podem apresentar áreas preferenciais distintas, como aquelas 
com maior complexidade vegetacional (McNett & Rypstra 2000) e de 
substrato (Rypstra et al. 2007), áreas riparias com estruturas de suporte 
(Gillespie 1987) ou até mesmo áreas com maior quantidade de plantas 
anuais que atraiam polinizadores (Ward & Lubin 1993). Em geral, áreas 
com maior disponibilidade de presas devem ser preferidas pelas aranhas. 
Ainda assim, algumas áreas prioritárias para certas espécies podem ser 
evitadas quando as mesmas reconhecem a presença de predadores nesses 
locais (Rypstra et al. 2007). 

Considerando que quanto maior o lençol de captura, maior será 
o tamanho da aranha, o objetivo deste estudo foi testar se a condição 
nutricional, mensurada aqui através do índice de condição corpórea 
(ICC) (Uetz et al 2002), de indivíduos de Mesabolivar sp. é influenciado 
pela área de forrageio (representada pelo calculo do perímetro da teia) 
e pelo tipo de substrato. Espera-se que em teias maiores as aranhas 
apresentem maior condição corpórea, pois capturam mais presas do que 
aranhas que habitam teias menores. Além disso, é possível que ambientes 
mais próximos da serapilheira possibilitem melhoria no micro-habitat 
refletindo em maior condição corpórea da aranha do que ambientes sem 
contato com a serapilheira. 

Material e métodos 

Área e objetos de estudo

Os dados foram coletados durante o período noturno em uma 
área de mata de galeria, no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas 
(PESCAN). Nesse local, as aranhas da espécie Mesabolivar sp. ocorrem, 
nas margens do leito seco de um rio. Foram selecionadas 24 aranhas em 
dois tipos de substratos diferenciados em: serapilheira (quando as teias 
tinham inserções na vegetação e/ou solo) e “não-serapilheira” (quando 
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teias possuíam inserções nas rochas). No total registramos 13 indivíduos 
de serapilheira e 11 de “não serapilheira”.

Amostragem dos dados

Para conhecer o tamanho da teia foi utilizado a medida do perímetro 
da mesma. As teias encontradas foram polvilhadas com farinha de trigo 
para facilitar a visualização e posterior medição das dimensões (Figura 
1). Os perímetros das teias foram medidos com o auxílio de um barbante e 
de uma fita métrica, em seguida as respectivas aranhas de cada teia foram 
coletadas e levadas para o laboratório.

Figura 1. Lençol da teia de Mesabolivar sp. A linha amarela demarca um modelo de 
perímetro mensurado para as medidas da teia.

As medidas de cefalotórax e abdômen foram aferidas com 
paquímetro manual, para comprimento e largura de ambos, e altura 
do abdômen. Para calcular a área do cefalotórax, multiplicou-se o 
comprimento pela largura do mesmo. Essas medidas foram mensuradas 
para verificar o status nutricional utilizando o índice de Condição 
Corpórea (ICC).
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Análises estatísticas

Para verificar se o ICC de Mesabolivar sp varia de acordo com 
o tamanho das teias e entre ambientes, realizamos uma análise de 
covariância (ANCOVA), tendo como variável reposta o índice de condição 
corpórea, como cofator o perímetro da teia e como fator o substrato 
(e.g. Schulte-Hostedde et al. 2005). O ICC foi calculado através de uma 
regressão linear simples entre os valores logaritimizados na base dez do 
volume do abdômen e da área do cefalotórax. O logaritmo foi utilizado 
para desconsiderar as unidades de medida, uma vez que estavam em 
unidades diferentes (Schulte-Hostedde et al. 2005). Os valores residuais 
da regressão foram então utilizados como ICC, a variável resposta da 
ANCOVA. Todas as análises foram realizadas no software R Core Team 
(2016), e adotou-se um alfa de 5%.

Resultados

Foi mensurado um total de 24 aranhas e suas teias, dentre elas 13 em 
serapilheira e 11 em não-serapilheira. O perímetro médio das teias foi de 
93,26cm ± 38,5 (de 34 a 182,5cm), enquanto que, o volume do abdômen 
e área do cefalotórax tiveram média de 2,25 cm3 ± 1,7 e 1,68cm2 ± 1,25, 
respectivamente. Para a análise de covariância, tanto o tipo de substrato 
(F1, 18=0,093; P=0,764) quanto o perímetro da teia (F1, 18=2,15; P=0,16) 
não influenciaram no ICC dos indivíduos amostrados de Mesabolivar sp. 
Por outro lado, a interação entre o tipo de substrato e o perímetro da teia 
foi significativa sob o ICC (F1, 18= 4,649; P=0,045) (Tabela 1 e Figura 2).

Tabela 1. Resultados de análise de covariância (ANCOVA) do índice de condição 
corpórea de Mesabolivar sp. em substratos de serapilheira e não-serapilheira tendo como 

cofator o perímetro da teia (cm). 

Variável preditora Soma dos 
quadrados G.L. Valor de F Valor de P

Tipo de Substrato 0,073 1 0,093 0,764

Perímetro da teia (cm) 1,694 1 2,15 0,160

Local*Perímetro da teia 3,663 1 4,649 0,045

Resíduos 14,182 18

Total 19,612 21
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Figura 2. Análise de covariância (ANCOVA) do índice de condição corpórea de Mesa-
bolivar sp. em dois tipos de substratos e de acordo com o perímetro da teia. 

Discussão

Para as aranhas estudadas, a área de forrageio não determinou o 
ICC ou estado nutricional dos indivíduos. O micro-habitat também não 
teve influência nos tamanhos das teias ou do ICC das aranhas. No entanto, 
houve uma interação significativa entre o tipo de substrato e o perímetro 
da teia sob o estado nutricional (ICC) de Mesabolivar sp. Nesse sentido, 
o estado nutricional não está associado a um fator isolado, como apenas o 
local ou tamanho da teia, mas sim com ambos os fatores simultaneamente. 

Com os resultados é possível sugerir que ambos os substratos 
analisados individualmente ofertaram a mesma possibilidade para 
indivíduos de Mesabolivar sp. se fixarem, e capturarem alimento. Ao 
contrário do esperado baseado em outros estudos, que apontam que a 
complexidade do ambiente pode determinar características corporais 
(Mcnett & Rypstra 2000). No entanto, não se descarta a hipótese de que a 
ausência de relação entre perímetro da teia e as medidas das aranhas entre 
os ambientes possa ser devido à proximidade entre estes.

A espécie estudada parece ser eficiente na captura de presas e no 
estoque de recursos nutricionais, não sendo afetadas pelo tamanho da 
teia quando analisada individualmente. Sabe-se que o armazenamento de 
nutrientes está relacionado ao fitness e é relevante em muitos aspectos 
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ecológicos. Indivíduos com melhor capacidade de armazenar nutrientes 
suportam períodos de escassez de alimento por mais tempo (Atkinson 
& Ramsay 1995), mantém a imunocompetência (Møller & Saino 1994), 
apresentam maior fecundidade (Moya-Laraño 2002) e, consequentemente, 
um maior sucesso de acasalamento (Cotton et al. 2006). É possível que 
o período em que o estudo foi realizado não reflita o tamanho ideal de 
teias para captura, pela disponibilidade de insetos, e que as aranhas 
acumularam nutrientes e por isso apresentaram tamanho maior mesmo 
em teias menores.

Teias de aranhas são o produto de uma série de decisões 
comportamentais tomadas pelos indivíduos que as constroem (Blackledge 
1998, Heiling & Herberstein 2000, Diniz et al 2016). Para Latrodectus 
hesperus, por exemplo, a condição corporal dos indivíduos tem relação 
com o investimento e estruturação da teia (Blackledge & Zevenbergen 
2007). Heiling & Herbestein (1998) verificaram relação entre tamanho 
corporal de aranhas e a construção de teias, sendo que a largura da carapaça 
demonstrou ser a medida mais confiável para predizer as dimensões das 
teias dos indivíduos. No entanto, é importante ressaltar que tal estudo 
foi realizado com aranhas que constroem teias orbiculares, um padrão 
distinto de construção da espécie aqui estudada. Dessa forma, acredita-
se que, para espécies de aranhas que constroem teias em padrões não 
orbiculares, tal associação possa não ocorrer. 

Em outro estudo investigando as aranhas Aglaoctenus castaneus 
(Lycosidae) que constroem suas teias em bromélias, mostrou que 
o tamanho da teia é limitado pelo tamanho da bromélia em que ela é 
construída sem prejuízos para o desenvolvimento dos indivíduos (Couto 
et al. 2008). Em observações de campo, observou-se que os indivíduos 
de Mesabolivar sp. constroem as teias com inserções nas bordas mais 
externas dos locais onde ocorrem, deixando um espaço ao fundo, atrás 
das teias, para onde se locomovem e se escondem. Assim, sugere-se que o 
espaço entre os substratos para inserção da teia delimite o tamanho destas. 
Não se descarta a possibilidade de que outros fatores afetaram o padrão 
de construção de teias encontrado, mas para os dados observados, tanto 
o tamanho da teia (perímetro) quanto o local de construção (analisados 
simultaneamente) afetam o índice de Condição Corpórea.
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Resumo de Relatório 
de atividades dos 

projetos orientados1

1   Esta secção refere-se a atividade em grupo que já submeteram seu estudo à revisão por pares em 
revistas científicas. Optamos, por este motivo, não incluir o trabalho completo e apresentamos aqui 
apenas o resumo do respectivo manuscrito.
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Paulo Vitor Alves Ribeiro
 Uiara Costa Rezende

 Bárbara Godinho Pereira
  Mateus Moreira de Carvalho
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RESUMO

A seleção de habitat é o comportamento exibido por indivíduos na 
escolha de ambientes que apresentam melhores condições de recursos 
disponíveis, como abrigo, alimento, locais de nidificação, forrageamento 
e reprodução. Com o objetivo de avaliar a relação entre a oferta de recursos 
de Byrsonima verbascifolia e a distribuição dos estágios ontogenéticos de 
Edessa contermina, pressupomos que plantas com maior disponibilidade 
de recursos suportam mais indivíduos e que os adultos evitam ovipor 
em plantas com elevada abundância de ninfas. Para determinar a 
quantidade dos recursos, analisamos o número de folhas, a quantidade 
e o comprimento das inflorescências de indivíduos de B. verbascifolia. 
Mensuramos a abundância de ninfas e adultos de E. contermina por planta 
e os medimos por meio de fotografias. Houve diferença entre a área dorsal 
do corpo dos adultos, ninfas1 e ninfas2, assim como quando comparada 
apenas entre os estágios mais abundantes, ninfas2 e adultos. Não houve 
relação entre a disponibilidade de recursos de B. verbascifolia (número de 
folhas e comprimento das inflorescências) com a abundância e o tamanho 
dos indivíduos de E. contermina. No entanto, as abundâncias de ninfas e 
adultos apresentaram correlação negativa, mostrando que a abundância 
de adultos diminui a medida que aumenta a de ninfas. É possível que 
os adultos estejam evitando plantas com elevada abundância de ninfas, 
pois hemípteros escolhem determinados sítios para a oviposição, os 
quais devem proporcionar o desenvolvimento e a colonização eficiente 
de sua prole. Assim, a oferta de alimento e abrigo não foram fatores que 
limitaram a distribuição de E. contermina e sim a procura de sítios ideais 
para a oviposição.

Palavras-chave: Disponibilidade de recursos, ecologia de populações, 
marias-fedidas, Seleção de habitat.
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VARIAÇÃO NATURAL DE TAMANHO E DISTRIBUIÇÃO 
ESPACIAL DE INDIVÍDUOS DE Parawixia bistriata 

(ARANEIDAE)

Adilson Quero

RESUMO

Indivíduos de tamanhos diferentes em aranhas coloniais podem ocupar 
posições espaciais distintas de acordo com maior captura de presas ou 
proteção obtida. O presente estudo analisou a variação de tamanho e sua 
relação com a posição espacial ocupada por indivíduos de Parawixia 
bistriata. Foram amostradas 5 colônias, sendo registrados o tamanho de 
10 indivíduos, 5 da periferia e 5 do centro, por meio de fotografias com 
escala. As colônias apresentaram variação de tamanho distintas, algumas 
com indivíduos de tamanhos similares e outras com maior variação. 
Não foi encontrado relação entre tamanho dos indivíduos e a posição 
ocupada nas colônias. A diferença na variação de tamanho entre colônias 
pode depender do tamanho das mesmas, enquanto a ausência de relação 
entre tamanho e posição espacial pode indicar que não existe diferença 
na captura de presas entre centro e periferia ou que os indivíduos não 
mantem posições espaciais constantes como em outras espécies.

Palavras-chave: Aranhas coloniais, Parawixia bistriata, posição 
espacial, socialidade.

Introdução

 Um dos grupos mais diversos de invertebrados terrestres, com 
mais de 46.000 espécies já descritas (World Spider Catalog 2016), as 
aranhas são animais reconhecidos em sua grande maioria por serem 
predadores solitários. No entanto, algumas espécies de aranhas são 
capazes de formar agregações, podendo ser classificadas como sociais, 
coloniais ou subsociais de acordo com a duração da fase gregária, a 
presença ou ausência de territorialidade e de sobreposição de gerações 
(Avilés 1997). 

As aranhas coloniais formam sociedades de forrageio nas quais 
os principais benefícios são a capacidade de ocupar áreas com maior 
abundancia de presas, a ocorrência do “efeito ricochete” e a possibilidade 
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de capturas em grupo em algumas espécies (Whitehouse & Lubin 2005). 
O “efeito ricochete” é um fenômeno que ocorre quando uma presa perde 
parte de sua energia cinética após o impacto com uma teia individual 
de uma colônia e acaba sendo interceptada por outra teia próxima. Esse 
efeito possibilita um aumento na captura de presas de grande porte nas 
colônias, já que essas presas geralmente só são interceptadas após mais 
de um impacto (Uetz 1989). 

Em animais que formam agregações diferentes posições espaciais 
apresentam riscos e benefícios distintos. A predação, por exemplo, tende 
a ser maior em regiões periféricas do grupo, fazendo com que alguns 
animais busquem ativamente posições centrais quando ameaçados 
(Hamilton 1971; Rayor & Uetz 1990). Outro aspecto importante em 
aranhas, a captura de presas, pode também ser influenciada pela posição 
espacial dentro da colônia. Em Metepeira incrassata observa-se maior 
taxas de captura na periferia, ainda assim, indivíduos adultos são 
encontrados com maior frequência no centro devido a maior proteção, o 
que reflete um maior sucesso reprodutivo para esses indivíduos (Rayor & 
Uetz 1990). No entanto, a probabilidade de captura de presas pode não 
variar de acordo com a posição espacial ocupada em outras espécies de 
aranhas (Alves-Costa & Gonzaga 2001). 

No Cerrado brasileiro, a aranha colonial Parawixia bistriata ocorre 
em áreas abertas, tanto em ambientes naturais quanto em ambientes 
urbanos (Levi 1992). Essa espécie apresenta um ciclo de vida anual e 
os indivíduos vivem em grupo a partir da eclosão das ootecas até sua 
maturação, momento em que os adultos dispersam da colônia e passam a 
viver de forma solitária (Sandoval 1987). O crescimento dos juvenis por 
meio de trocas de pele ocorre de maneira sincrônica (Fowler & Gobbi 
1988) e por mais que as aranhas mantenham teias individuais, eles são 
capazes de cooperar na captura de presas (Campón 2007).

Assim, o presente estudo teve como objetivo inicial determinar 
a variação natural de tamanho dos indivíduos dentro das colônias de P. 
bistriata e posteriormente analisar a possível relação entre tamanho das 
aranhas e a posição espacial ocupada nas colônias. Para isso, a hipótese a 
ser testada era de que a distribuição dos indivíduos de diferentes tamanhos 
estaria relacionada a posições espaciais distintas, sendo esperado 
indivíduos maiores ocorrendo em maior frequência nas posições centrais, 
as quais hipoteticamente poderiam apresentar maior possibilidade de 
obtenção de presas pelo efeito ricochete devido a estrutura das teias da 
espécie, propiciando um maior ganho de biomassa dos indivíduos nessas 
posições em comparação com aqueles de posições periféricas. 
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Material e métodos

Área de Estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), localizado na região sul de Goiás entre os municípios 
de Caldas Novas e Rio Quente. A área total do parque é de mais de 
12.000 hectares, apresentando diversas fitofisionomias do bioma Cerrado 
como campo rupestre, campo sujo, vereda e cerrado sensu stricto, o mais 
predominante no parque e onde foi desenvolvido o trabalho.

Coleta e análise de dados

As colônias de P. bistriata foram localizadas em uma área de 
Cerrado sensu stricto ao redor de uma das estradas no início do Platô do 
PESCAN (Fig. 1). Cinco colônias foram amostradas sendo capturados 
10 indivíduos por colônia, os quais foram fotografados individualmente 
em um pote com escala para a posterior medição de tamanho. Desses 
10 indivíduos por colônia, 5 foram selecionados das regiões periféricas 
(Até 30% do comprimento total a partir das extremidades) e outros 5 de 
regiões centrais. 

Figura 1. A) Localização do PESCAN e da estrada onde foi realizado o estudo (linha 
vermelha). B) Fotografia da estrada e do Cerrado sensu stricto ao redor da mesma. Foto: 

Adilson Quero.

O comprimento total do corpo dos indivíduos, do início do 
cefalotórax até o fim do abdômen, foi obtido com o software ImageJ a 
partir da escala milimétrica introduzida ao pote (Fig. 2). Para comparação 
entre tamanhos dos indivíduos em diferentes posições dentro de cada 
colônia foi realizado um teste t pareado e posteriormente uma ANOVA 

A B
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aninhada para realizar a mesma comparação entre todas as colônias, 
sendo o tamanho do indivíduo a variável resposta, a posição espacial a 
variável preditora aninhada as colônias.

Figura 2. Indivíduo de P. bistriata fotografado dentro do pote utilizado para a obtenção 
do comprimento total do corpo dos indivíduos. Foto: Adilson Quero.

Resultados

Os 50 indivíduos de P. bistriata amostrados, considerando todas 
as colônias, apresentaram variação de tamanho de 3,114 até 5,111mm, 
sendo a amplitude da variação bem maior em algumas colônias do 
que em outras (Tabela 1). Não foi observado diferença significativa no 
tamanho dos indivíduos em relação a posição espacial ocupada em todas 
as colônias amostradas (Colônia 1: t = 1,93; p = 0,125; Colônia 2: t = 
-1,36; p = 0.243; Colônia 3: t = 0,16; p = 0,879; Colônia 4: t = -0,94; p = 
0,399; Colônia 5: t = 0,78; p = 0,479). Para a comparação entre o tamanho 
e a posição espacial considerando todas as colônias juntas também não 
foi encontrada diferença significativa entre o tamanho dos indivíduos de 
acordo com as posições ocupadas na colônia (f = 1,575; p = 0,187). 
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Tabela 1. Variação natural no tamanho dos indivíduos de P. bistriata dentro de cada uma 
das cinco colônias amostradas.

Colônia 1 Colônia 2 Colônia 3 Colônia 4 Colônia 5
N 10 10 10 10 10

Min 3.114 3.829 3.654 3.508 3.621
Max 5.111 5.090 4.824 4.131 4.000

Range 1.997 1.261 1.170 0.623 0.379
Mean 4.135 4.414 4.423 3.794 3.807

Std. Er. 0.197 0.128 0.118 0.060 0.037

Discussão

O presente estudo foi capaz de descrever a variação natural de 
algumas colônias de P. bistriata, a qual teve amplitudes distintas de 
acordo com a colônia analisada. No entanto, a variação de tamanho 
entre os indivíduos não foi relacionada com a posição espacial ocupada 
dentro de cada colônia ou considerando todas as 5 colônias amostradas, 
refutando a hipótese inicial do trabalho.

A diferença na amplitude da variação do tamanho dos indivíduos 
entre colônias distintas pode estar relacionada ao número de aranhas em 
cada colônia, já que em aranhas coloniais já se foi descrito a redução 
na variação do número de presas capturadas por indivíduo em função 
do tamanho das colônias, tanto em condições de laboratório quanto em 
condições naturais no campo (Uetz 1988). Além disso, as colônias de 
Parawixia bistriata podem apresentar diferentes idades e também terem 
surgido a partir da fusão de duas ou mais colônias, o que poderia também 
ter algum efeito sobre a diferença na amplitude da variação de tamanho 
dos indivíduos entre as colônias analisadas.

A variação de tamanho, no entanto, não teve relação alguma com a 
posição espacial ocupada tanto dentro de cada colônia como considerando 
todas juntas. Assim, é possível que não exista diferença significativa na 
taxa de captura entre o centro e a periferia das colônias ou os indivíduos 
poderiam não estar mantendo posições espaciais constantes. Além disso, 
P. bistriata apresenta desenvolvimento sincrônico entre os indivíduos de 
uma mesma colônia (Fowler & Gobbi 1988), o que exclui a possibilidade 
de que a escolha de qual posição ocupar esteja relacionada com a sua 
idade, como observado em outras aranhas colônias com sobreposição de 
gerações (Rayor & Uetz 1993). No entanto, a ocorrência de revoadas de 
cupins durante a época do ano na qual o estudo foi realizado pode ter 
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influenciado os resultados, já que P. bistriata é capaz de alterar alguns de 
seus comportamentos quando esse tipo especial de presa está disponível, 
como formar teias individuais distintas e alterar o horário de forrageio 
quando esse fenômeno ocorre (Sandoval 1994).

Assim, conclui-se que em colônias de P. bistriata ocorre uma 
variação natural no tamanho dos indivíduos, podendo esta ser maior ou 
menor dependendo da colônia analisada, o que indica que alguns fatores 
podem influenciar nessa variação, como o tamanho da colônia. Por fim, 
a falta de relação entre o tamanho dos indivíduos e a posição espacial 
ocupada, ainda que possivelmente influenciada pelas revoadas de cupins, 
pode indicar que os indivíduos não mantem posições espaciais constantes 
ou que não existe diferença na taxa de captura entre o centro e a periferia 
das colônias. 
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GALHAS, COMPLEXIDADE ESTRUTURAL E HERBIVORIA 
EM Kielmeyera grandiflora (WAWRA) SADDI E Kielmeyera 

coriacea (MART. & ZUCC.)

Adriane Suzin

RESUMO

A complexidade estrutural das plantas pode influenciar na abundância e 
riqueza de insetos herbívoros. Esse estudo objetivou investigar a relação 
entre a abundância de galhas com a (i) complexidade estrutural e (ii) 
herbivoria, através de modelos lineares generalizados e de correlações de 
Spearman, respectivamente. Determinou-se o número médio de galhas, 
herbivoria e cinco variáveis estruturais para cada planta hospedeira 
de Kielmeyera grandiflora e K. coriacea avaliada. Ambas as espécies 
possuíam o mesmo morfotipo de galha, no entanto, K. grandiflora 
apresentou maior abundância de galhas enquanto que K. coriacea 
maior taxa de herbivoria. A abundância de galhas teve relação com 
a complexidade estrutural somente para K. grandiflora. Verificou-se 
correlação negativa entre taxa de herbivoria e abundância de galhas em K. 
coriacea. Os resultados mostram que a arquitetura da planta hospedeira 
e a herbivoria podem fornecer pistas importantes para colonização por 
insetos galhadores. 

Palavras-chave: Arquitetura de planta; Especificidade; Inseto galhador; 
Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. 

Introdução

Os insetos apresentam complexas interações com as plantas. 
Estima-se que existam cerca de 400.000 insetos herbívoros associados 
a 300.000 espécies de plantas vasculares (Schoonhoven et al. 2005). 
Ao mesmo tempo em que a herbivoria por insetos é prejudicial para as 
plantas, ela pode ser um mecanismo evolutivo importante, uma vez que 
pode desencadear mecanismos de defesa químicos, físicos ou biológicos 
(Coley 1983). São exemplos, a indução de proteínas de defesa, produção 
de substâncias voláteis que atraem predadores de insetos herbívoros, 
metabólitos secundários, densidade de tricomas, presença de acúleos, 
entre outros (Mello & Silva-Filho 2002).
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Mecanismos de defesa associados a qualidade nutricional das 
plantas e a quantidade de recursos disponíveis são fatores que influenciam 
a herbivoria e parasitismo por insetos (Loyola & Fernandes 1993, Stiling 
& Moon 2005, Begon et al. 2006). Especificamente, os insetos galhadores, 
por meio da modificação de tecidos e órgãos da planta (hiperplasia, 
hipertrofia e diferenciação), formam estruturas chamadas galhas, que 
atuam como drenos de substâncias nutricionais (Hartley & Lawton 
1992, Raman 2005). Nessa relação, os galhadores, sedentários em sua 
fase larval, além de alimento, se favorecem de proteção contra inimigos 
naturais e contra alterações ambientais (Stone & Schönrogge 2003). 
Desse modo, a interação entre inseto galhador e sua planta hospedeira é 
considerada complexa e envolve alto nível de fidelidade devido a relação 
espécie-especifica (Abrahamson et al. 1998, Carneiro et al. 2009). 

Além da qualidade nutricional, a complexidade estrutural da planta 
pode influenciar na abundância e riqueza da comunidade de insetos 
herbívoros (Espirito-Santo et al. 2007, Camargos et al. 2008, Lara et al. 
2008). São medidas de complexidade estrutural o tamanho, quantidade 
de ramos, densidade foliar, diâmetro da copa, presença de flores ou frutos 
(Lawton 1983, Larson & Withan 1997). A hipótese da arquitetura da planta, 
dentre várias usadas para descrever padrões de ataques de herbívoros, 
prediz que plantas estruturalmente mais complexas oferecem maior 
número de micro-habitats, suportando maiores populações de herbívoros 
e providenciando locais de refúgio (Lawton 1983, Araújo et al. 2006). 

Como as variações nas interações ocorrem de acordo com 
características das plantas (e.g. história de vida), as respostas aos insetos 
galhadores são altamente diversas. Por exemplo, nas maiores altitudes 
do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), Kielmeyera 
grandiflora e K. coriacea vivem simpatricamente e são semelhantes quanto 
a aspectos morfológicos, mas apresentam taxas diferentes de herbivoria, 
incluindo a infestação por galhas, sugerindo distintas preferências quanto 
a arquitetura das espécies de hospedeiras, estratégias de defesa e ataque 
por parte dos herbívoros. Diante do exposto, esse trabalho objetivou 
verificar se (i) a complexidade estrutural das plantas está relacionada 
com o número de galhas para ambas as espécies, e se (ii) há uma relação 
ente área foliar perdida (herbivoria) e abundância de galhas. Espera-
se que ocorra aumento na abundância de galhas em plantas com maior 
complexidade estrutural (hipótese da arquitetura da planta), e que esta 
abundância seja negativamente correlacionada com taxas de herbivoria.
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Material e métodos

Área de estudo

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN) 
(17º43’56”S; 48º40’0”O) localiza-se entre os municípios de Caldas 
Novas e Rio Quente, na região sudeste do estado de Goiás. Possui uma 
área de 12.315 ha e abriga distintas fisionomias do Cerrado: como floresta 
de galeria (margeando os corpos de água e na base da serra), cerradão, 
cerrado sensu stricto (sobretudo no platô da serra), cerrado rupestre e 
veredas (predominantes nas laterais do parque, entre o platô e a base da 
serra). A região apresenta duas estações bem definidas, sendo a chuvosa 
e quente entre os meses de novembro e março, e a estação seca e fria 
entre maio e setembro (Alvares et al. 2013). A pluviosidade anual é de 
1500mm e a altitude máxima do PESCAN é de 1043m. O presente estudo 
foi realizado no platô do Parque, especificamente em duas fitofisionomias 
de cerrado: cerrado rupestre e cerrado sensu stricto.

Coleta dos dados

Em cada local foram amostrados por conveniência 20 indivíduos 
de Kielmeyera grandiflora (cerrado rupestre) e K. coriacea (cerrado 
sensu stricto) (Ntotal=40) (Figura 1: A-B, respectivamente). Para mensurar 
a complexidade estrutural das árvores, mediu-se a altura, diâmetro logo 
abaixo da primeira ramificação, área da copa (raio 1 × raio 2 × 3.14) 
e número de ramos dos 40 indivíduos amostrados. Em seguida, o ramo 
mais alto de cada planta teve as três primeiras e as três últimas folhas 
destacadas, para posterior contagem das galhas. Estimou-se a média 
de galhas por folha através da soma das galhas encontradas nas folhas 
amostradas. A partir das seis folhas escolheu-se aleatoriamente duas para 
calcular a porcentagem média de herbivoria. As coletas ocorreram entre 
os dias 01 e 03 de novembro de 2016. 
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Figura 1. Indivíduos de Kielmeyera grandiflora (A) e K. coriacea (B) em cerrado 
rupestre e cerrado sensu stricto, respectivamente, no Parque Estadual da Serra de Caldas 

Novas (PESCAN). Fotos: A. Suzin. 

Análise dos dados

Para análise de complexidade estrutural foram realizadas regressões 
múltiplas através de modelos lineares generalizados (GLM), utilizando 
distribuição gaussiana com posterior análise de resíduos. A abundância de 
galhas foi utilizada como variável resposta e as variáveis de complexidade 
estrutural como preditoras. Variáveis preditoras com correlação de 
Pearson acima de 0.6 não foram incluídas na análise. A herbivoria foi 
analisada através do aplicativo Bioleaf - Análise Foliar (Machado et al. 
2016) usando o modo com reflexão ou iluminação, isto é, o aplicativo 
se ajusta à presença de iluminação que incide na superfície da folha e 
à sombra dos raios de luz provenientes do sol ou do flash da câmera. 
Tal modo permite uma identificação mais precisa da folha na imagem e, 
consequentemente, aumenta a precisão nos resultados de medição de área 
foliar. Em seguida, para verificar se houve correlação entre abundância 
de galhas (variável preditora) e herbivoria (variável resposta) foram 
realizadas correlações de Spearman. Todas as análises foram realizadas 
no software R Core Team (2016) adotou-se um alfa de 5%. 

Resultados

Kielmeyera grandiflora e K. coriacea apresentaram galhas de 
mesmo morfotipo, (Figura 2), embora em abundâncias distintas. Foram 
registradas 3513 galhas no total, sendo 3457 em K. grandiflora (98,4%) e 
56 em K. coriacea (1,59%). K. grandiflora apresentou número médio de 
28,8 ± 15,516 galhas/folha (de 6,2 a 62,5), e K. coriacea teve em média 
0,46 ± 0,567 (de 0 a 1,33) galhas/folha. 

A B
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Figura 2. Detalhe na folha de Kielmeyera grandiflora (A) e K. coriacea (B) demostran-
do mesmo morfotipo de galha. Fotos: A. Suzin. 

Houve relação entre a complexidade estrutural de K. grandiflora 
e abundância de galhas. Para essa espécie, a abundância de galhas foi 
positivamente relacionada com altura (F1,17=8,830; p=0,009) (Figura 
3), no entanto, para o número de ramos não houve relação (F1,18=1,433; 
p=0,249). Além disso, verificou-se relação entre a abundância de galhas 
e a interação ramos-altura (F1,16=6,567; p=0,024). Para a espécie K. 
coriacea, nenhum dos parâmetros de complexidade estrutural mostrou 
relação com a abundância de galhas (Tabela 01).
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Figura 3. Modelo linear generalizado (GLM) para o número médio de galhas em função 
da altura de Kielmeyera grandiflora. 
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Tabela 1. Modelos Lineares Generalizados para testar a relação entre a abundância mé-
dia de galhas com diferentes escalas de complexidade estrutural da planta hospedeira de 

Kielmeyera coriacea.

Variável preditora G.L F P

Diâmetro 18 0,002 0,962

Ramos 17 1,247 0,286

Altura 16 0,079 0,784

Diâmetro*Ramos 15 0,117 0,739

Diâmetro*Altura 14 1,189 0,297

Ramos*Altura 13 0,864 0,371

Diâmetro*Ramos*Altura 12 0,428 0,525

Quanto a herbivoria, Kielmeyera grandiflora apresentou herbivoria 
média por folha de 0,35% (de 0 a 1,13%) e K. coriacea teve 2,11% (de 
0,035 a 5,71%). Enquanto que em K. coriacea, a abundância de galhas 
apresentou uma correlação negativa e significativa com a herbivoria 
foliar (rs=-0,480; n=20; p=0,032), em K. grandiflora nenhuma tendência 
foi verificada (rs=0,099; n=20; p=0,677) (Figura 4).

Figura 4. Correlação de Spearman entre o número de galhas e a porcentagem de herbi-
voria por folha para K. grandiflora (A) e K. coriacea (B) amostradas no PESCAN. 

A B
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Discussão

As duas espécies de Kielmeyera apresentaram galhas 
morfologicamente semelhantes, o que pode estar relacionado a 
proximidade filogenética (Caddah et al. 2013) e espacial das duas plantas 
hospedeiras avaliadas aqui. Caddah et al. (2013) pontuam que Kielmeyera 
é um complexo de espécies, com alto polimorfismo e, apesar de terem 
sido recentemente separadas em várias espécies, ainda são passíveis de 
sofrerem hibridização. Tal atributo, além de ampliar a gama de escolha 
do galhador, explicaria a ocorrência da mesma morfoespécie de galha 
(e possível inseto galhador) nas duas espécies de Kielmeyera. É bem 
descrito na literatura a alta especificidade entre a planta hospedeira e o 
inseto galhador, sendo as galhas consideradas fenótipos estendidos desses 
insetos, e, portanto, apresentando morfotipos característicos (Abrahamson 
& Weis 1997, Nyman 2000; Raman 2007, Cook & Gullan 2008). 

Embora as duas espécies estudadas apresentaram apenas um 
morfotipo de galhas, Araújo et al. (2014), em um estudo realizado em 
Mineiros – GO (distante cerca de 400 Km do PESCAN), verificaram grande 
variação no formato das galhas nessas duas espécies. Especificamente 
K. grandiflora apresentava galhas de formato discoide e K. coriacea, 
globóide, elipsoide e amorfa, o que evidencia a plasticidade das duas 
espécies de plantas no que se refere à abrigo a vários grupos de parasitos. 

Nossos dados corroboram a hipótese da arquitetura das plantas 
somente para Kielmeyera grandiflora. Curiosamente, a altura foi 
negativamente relacionada com a abundância de galhas e, acreditamos 
que isso possa estar relacionado a preferência por alturas intermediárias 
do inseto galhador, ou então devido a características qualitativas (ver Onuf 
& Teal, 1977) das folhas dessa planta hospedeira que não foram avaliadas 
nesse estudo. Esse resultado foi distinto do verificado por Collevati & 
Sperber (1997), que observaram uma relação positiva do inseto indutor de 
galhas Neoplema baccharidis Burck (Homoptera: Psyllidae) com a altura, 
diâmetro e volume da copa de arbustos de Bacharis dracunculifolia DC 
(Asteracea). Lara et al. (2008) verificou relação positiva entre abundância 
de galhas com biomassa das plantas e número de ramos, o que somente 
foi parcialmente verificado aqui, já que a relação vista se deu por meio da 
interação ramos-altura. 

A menor proporção de herbivoria em folhas com maior quantidade 
de galhas foi evidente apenas para K. coriacea. Acreditamos que isso 
possa estar relacionado à produção de compostos químicos pela planta 
após o aparecimento das galhas, que de alguma forma podem ter atuado 
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para modificar respostas de defesa (Tooker & Moraes 2008.). Além 
disso, nosso resultado para K. coriacea pode estar relacionado a teoria 
do “espaço livre de inimigo”, onde folhas com galhas sofreriam menor 
herbivoria, pois limitam a existência de espaços livres para outros 
inimigos naturais. Ao mesmo tempo que, folhas com maior herbivoria 
sugerem que o recurso está limitado, o que potencialmente desestimula a 
oviposição pelo inseto galhador. 

Nossas observações apontam distintas infestações e taxas 
de herbivoria para ambas as espécies estudadas. Enquanto que K. 
grandiflora apresentou maiores abundância de galhas, K. coriacea, 
teve comparativamente, maior taxa de herbiboria. Loyola & Fernandes 
(1993) em estudo realizado em Paraopeba, MG (também área de cerrado 
- distante cerca de 500 km do PESCAN), verificaram que indivíduos da 
espécie K. coriacea, com mais recursos (folhas) apresentaram relação 
positiva com a abundância de insetos, o que poderia indiretamente levar 
a maior herbivoria. De fato, conforme verificado em campo, indivíduos 
de K. coriacea apresentavam maior tamanho aéreo quando comparados 
com K. grandiflora (A.S, observação pessoal). Cabe ressaltar também 
que as diferenças aqui encontradas podem estar relacionadas ao estágio 
fenológico da planta (que pode influenciar a oviposição e performance 
do inseto galhador), defesas químicas e físicas, presença/ausência de 
inimigos naturais, ou a condições do solo. 

Conclusão

Os insetos galhadores podem atuar como bioindicadores de 
qualidade de habitat e saúde ambiental e, em algumas circunstâncias, 
têm sua diversidade aumentada de acordo com a composição da flora 
(Fernandes et al. 2010, Medianero et al. 2010, Araújo & Guilherme 
2012). Se somado isso ao fato de que a relação planta-inseto galhador 
possui alto grau de especificidade e de dependência, locais onde esses 
sistemas ocorrem seriam também áreas prioritárias para conservação. 
Além disso, devido à alta diversidade de insetos galhadores (Espírito-
Santo & Fernandes 2007), o conhecimento dessa guilda é essencial para 
estudos ecológicos. Por isso, acreditamos que estudos detalhados sobre 
a complexidade estrutural das plantas (e.g. número de folhas, biomassa, 
comprimento do ramo, área do folíolo; ver Camargos et al. 2008, Lara et 
al. 2008) e da atividade do galhador forneceriam além de uma visão mais 
abrangente sobre as interações nesse sistema, aportes conservacionista 
para manutenção da biodiversidade. 
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DUREZA FOLIAR, CONTEÚDO RELATIVO DE ÁGUA E 
HERBIVORIA EM DUAS ESPÉCIES DE BYRSONIMA

Bárbara Godinho

RESUMO

Dureza, conteúdo de água e o estágio de maturação foliar contribuem 
para a variação do dano foliar em espécies de regiões tropicais.O 
presente trabalho tem como objetivo responder às seguintes perguntas:(i) 
Existe diferença na taxa de herbivoria de folhas jovens de Byrsonima 
verbascifolia e Byrsonima cocolobifolia?(ii) Existe diferença nas 
características de dureza foliar e conteúdo relativo de água entre as 
espécies? (iii) Quais destes fatores mais influenciam na herbivoria?Foi 
observada maior taxa de herbivoria em Byrsonima verbascifolia. A 
dureza foliar entre as espécies vegetais foi semelhante, o que pode estar 
relacionado às características ambientais do Cerrado. O baixo CRA 
encontrado na espécie de Byrsonima verbascifolia é um indicativo de 
estresse hídrico, e seria uma possível explicação para a maior taxa de 
herbivoria. Segundo a Hipótese do Estresse Vegetal, plantas sob estresse 
hídrico possuem maior concentração de nitrogênio disponível nas folhas, 
sendo mais atrativa aos herbívoros. 

Palavras chave: Estresse vegetal, esclerofilia, folhas jovens, herbivoria, 
murici.

Introdução

Danos causados por herbívoros representam uma forte pressão 
seletiva para as plantas (Stamp 2003). Eles influenciam na distribuição, 
no estabelecimento e na abundância das espécies vegetais e, portanto, 
atuam como um filtro ecológico (Harley 2003). As plantas, por pressão 
evolutiva, desenvolveram defesas físicas e químicas para reagir ao ataque 
por herbívoros (Kessler and Baldwin, 2002). Muitas vezes, estas defesas 
são determinantes para reduzir o ataque dos herbívoros e aumentar a taxa 
de sobrevivência das plantas (Feeny 1976).

Alguns fatores contribuem na variação do dano foliar causado por 
insetos herbívoros em regiões tropicais: esclerofilia e dureza da folha 
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(Levin, 1973; Coley, 1983), aspectos nutricionais como teor de água e 
nitrogênio dos tecidos (White 1984; Pugnaire and Valladares, 2007) e o 
estágio de maturação foliar (Fowler and Duarte, 1991).

Os solos do cerrado possuem baixa concentração de nutrientes e 
altas concentrações de alumínio, fazendo com que suas folhas adquiram 
características escleromórficas que conferem maior dureza às folhas (Arens 
1958; Goodland 1971). A dureza foliar tem se mostrado a característica 
mais importante para a diferença no ataque de herbívoros em espécies 
arbóreas de florestas sazonais secas no Panamá (Coley 1983). Como as 
folhas do cerrado variam no grau de esclerofilia, os níveis de dureza da 
folha contribuem para a diferença de danos causados pelo ataque dos 
herbívoros entre diferentes espécies (Marquis et al 2001).

Espécies vegetais sob estresse hídrico estão mais sujeitas ao 
ataque dos herbívoros por gastarem energia e recursos na manutenção 
da homeostase (White 1984). Na manutenção da homeostase, as plantas 
garantem a taxa de fotossíntese e o metabolismo vegetal estável, mas 
reduzem o investimento na produção de defesas químicas e físicas (White 
1984). O estresse hídrico pode ser caracterizado pelo baixo conteúdo de 
água no mesofilo quando comparado ao estado de máxima hidratação 
deste tecido, sendo o conteúdo relativo de água (CRA) um dos parâmetros 
utilizado para verificar estresse hídrico nas plantas (Hsiao 1973).

A digestibilidade das plantas e a qualidade nutricional são 
determinantes para os herbívoros. Os insetos herbívoros preferem folhas 
com menos defesas físicas (lignina e tricomas) e defesas químicas 
(metabólitos secundários), pois são mais palatáveis (Ricklefs, 2003). 
Folhas jovens são mais ricas em nutrientes, apresentam menor dureza e 
menor quantidade de substâncias secundárias quantitativas, como taninos, 
tornando-se mais atraentes aos herbívoros quando comparados às folhas 
maduras (Coley 1983).

Byrsonima é um dos maiores gêneros das Malpighiaceae, possuindo 
cerca de 150 espécies com distribuição marcadamente neotropical 
(Teixeira and Machado, 2000). O Brasil concentra cerca de 50% destas 
espécies com distribuição nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste 
e Sudeste do país, principalmente em áreas de Cerrado. O presente 
trabalho tem como objetivo responder às seguintes perguntas: (i) Existe 
diferença na taxa de herbivoria entre as espécies Byrsonima verbascifolia 
e Byrsonima cocolobifolia?(ii) Existe diferença nas características de 
dureza foliar e conteúdo relativo de água entre essas espécies? (iii) Quais 
destes fatores mais influenciam na herbivoria destas espécies?
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Material e métodos

Local de estudo e coleta de dados

O estudo foi realizado em uma área de Cerrado no Parque Estadual 
da Serra de Caldas Novas (PESCAN) (17°46’28.88’’S; 48°40’46.07’’), 
onde o clima é do tipo AW, segundo a classificação de Koppen (Alvares 
et al. 2013). A vegetação do Parque é predominantemente cerrado sentido 
restrito (fitofisionomia onde este trabalho foi desenvolvido), sendo que 
o cerradão, campo sujo, campo rupestre e floresta estacional decídua 
também estão presentes.

Espécies estudadas

Byrsonima cocolobifolia e Byrsonima verbascifolia popularmente 
conhecidas como murici, são espécies da família Malpighiaceae (Benezar 
and Pessoni 2006). São constituídas de arbustos e arvoretas (Benezar and 
Pessoni 2006) (Figura 1).

Figura 1. Folhas jovens de Byrsonina cocolobifolia (a) e (b) e Byrsonima verbascifolia 
(c).
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Herbivoria foliar

Para medir a proporção de perda foliar nas folhas jovens de 
B.verbascifolia e B.cocolobifolia foi utilizado o software ImageJ. Foram 
analisadas duas folhas por indivíduo, de 20 indivíduos para cada espécie 
(N=40). Foram calculadas as médias dos indivíduos por espécie (N=20) 
e estimada a porcentagem de herbivoria para os indivíduos utilizando a 
seguinte fórmula:

%Herbivoria= (área herbivorada/área total) *100 
Para a análise dos dados foi utilizado o teste de Mann Whitney 

no programa Systat10. 2. Também foi realizado um modelo GLM com 
distribuição Poison (quaise-poison) no programa R 3.5.5 para verificar 
qual variável melhor explica a herbivoria em folhas de B. cocolobifolia e 
B. verbascifolia e se variáveis dureza e CRA possuem interação. 

Dureza foliar

A dureza foliar nas folhas de Byrsonima foi estimada com o uso 
do penetrômetro. Foi coletada uma folha jovem de cada indivíduo, de 
20 indivíduos por espécie (N=20). Cada folha foi perfurada três vezes, 
e então foi calculada a média da dureza por folha. Os dados foram 
analisados com teste t, no programa Systat10. 2.

Conteúdo relativo de água (CRA)

Para calcular o conteúdo relativo de água das folhas jovens de 
Byrsonima verbascifolia e Byrsonima cocolobifolia, foi coletada no 
período da manhã uma folha por indivíduo, de 20 indivíduos por espécie 
(N=20). Logo após a coleta, fragmentos de 1cm² das folhas foram pesados, 
para estimativa de massa fresca (MF). Os fragmentos foram hidratados 
em água destilada por 24h e novamente pesados, para estimativa de massa 
túrgida (MT). Para a massa seca (MS) os fragmentos foram colocados 
para secar durante 48h a temperatura de 70º.

Para calculo do CRA foi utilizada a fórmula proposta por Barrs 
e Wheatherley(1962): CRA= (MF-MS/MT-MS) *100.Os dados de CRA 
foram analisados com teste t no programa Systat 10.2
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Resultados

A taxa de herbivoria foliar foi maior em Byrsonima verbascifolia do 
que em Byrsonima cocolobifolia (t=11, 189; gl= 38; p= <0, 001) (Figura 
2). Não foram encontradas diferenças significativas nos valores de dureza 
foliar entre as espécies de B. cocolobifolia e B. verbascifolia (t= -0 047; 
gl= 38; p= 0, 0963), porém as duas espécies diferiram quanto ao conteúdo 
relativo de água (CRA) (t=8, 279; gl= 38; p= <0, 001) (Figura 3).

Figura 2. Porcentagem de herbivoria em folhas jovens de Byrsonima cocolobifolia e 
Byrsonima verbascifolia.

Figura 3. Dureza foliar (à esquerda) e Conteúdo relativo de água (CRA) (à direita) em 
folhas jovens de Byrsonima cocolobifolia e Byrsonima verbascifolia.



150 Curso de Ecologia de Campo 2016

O Fator que mais influenciou na hervivoria foi o conteúdo relativo 
de água nos tecidos (F= 8, 298; Gl=37; p=<0,05). Não foi observada 
interação entre as variáveis dureza e CRA (conteúdo relativo de água) 
(p>0,05) (Tabela 1).

Tabela 1. Resultado da análise GLM para a variável dureza foliar e CRA e interação 
entre as variáveis.

Variáveis Valor de F GL Valor de P

Dureza 1, 554 38 0, 221

CRA 8, 298 37 0, 007

Dureza: CRA 0, 228 36 0, 636

Discussão

Folhas jovens de Byrsonima verbascifolia possuem maior taxa de 
herbivoria comparada a Byrsonima cocolobifolia. A semelhança na dureza 
foliar entre as espécies vegetais pode estar relacionada às características 
ambientais do Cerrado onde as plantas apresentam características 
xeromórficas. As folhas deste bioma possuem alta quantidade de lignina 
e esclerênquima para reduzir a perda de água e atuar na proteção contra o 
estresse luminoso (Lüttge 1997).

O baixo conteúdo relativo de água encontrado em B. verbascifolia 
pode ter influenciado a maior taxa de herbivoria nessa espécie. O baixo 
CRA pode ser um indicativo de estresse hídrico, sendo que espécies sujeitas 
ao estresse hídrico possuem maior concentração de solutos intracelular 
(nitrogênio) em resposta às condições de baixa disponibilidade de água 
(Turner 1986). Este mecanismo denominado de ajustamento osmótico é 
essencial para plantas que toleram a seca com baixo potencial hídrico, 
pois garante a manutenção da turgescência e permite que a fotossíntese e 
outras atividades fisiológicas sejam mantidas (Kramer 1980).

Por possuírem maior concentração de nitrogênio disponível nas 
folhas, B. verbascifolia se torna mais atrativa aos herbívoros (White 
1984). Infere se que estas plantas sob estresse hídrico possuam uma menor 
quantidade de defesas químicas como: taninos, terpenos, alcalóides e 
outros compostos formados pelo metabolismo secundário das plantas 
devido ao gasto de fotoassimilados para a produção destes, tornando a 
planta mais suscetível ao ataque dos herbívoros.
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Portanto neste trabalho, o que melhor explica a alta taxa de 
herbivoria em Byrsonima verbascifolia é o estresse hídrico, corroborando 
a Hipótese do Estresse Vegetal. 
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RIQUEZA E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES DE AVES NO 
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS NOVAS, 

GOIÁS

Marcella Fortes Falcão da Silva

RESUMO

O Bioma Cerrado é considerado um hotspot  de conservação, é o segundo 
maior bioma do Brasil, já perdeu mais da metade de sua área original e 
possui atualmente 8,6% de sua área protegida sob forma de Unidades de 
Conservação. O Bioma conta com 837 espécies de aves, sendo 36 delas 
endêmicas. O estudo da avifauna pode ser utilizado para avaliar impactos, 
devido ao fato de o grupo servir como bom bioindicador pela análise dos 
grupos funcionais existentes numa comunidade, por exemplo. A prática 
de birdwatching também pode ser desenvolvida com a conservação e 
estudos de comunidades. O presente trabalho teve por objetivo estimar 
a riqueza de aves e avaliar a composição destas no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas. Foram levantadas as espécies através de Listas de 
MacKinnon, e foram encontradas 86 espécies de 31 famílias. A riqueza 
foi estimada em 235 espécies com ICE, e foram encontrados todos os 
grupos funcionais classificados por Willis (1979). Foram registradas 
três espécies ameaçadas mundialmente, cinco espécies endêmicas para 
o bioma e 14 espécies migratórias. Foi possível observar a importância 
do Parque para a conservação da avifauna local e regional, e o grande 
potencial da área para desenvolvimento de birdwatching como estratégia 
de preservação da área como um todo.

Palavras-chave: Aves do Cerrado, Avifauna PESCAN, grupos funcionais 
aves, Listas de MacKinnon

Introdução

 O Bioma Cerrado é o segundo maior em extensão no território 
brasileiro, ocupando aproximadamente 24% do território, originalmente 
(Serviço Florestal Brasileiro 2016). É a savana tropical mais diversa 
do mundo, possui mais de 7000 espécies de plantas descritas, sendo 
44% delas endêmicas, além de grande biodiversidade de fauna (Klink 
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& Machado 2005). Mais da metade da área original já foi convertida 
nas últimas décadas em pastos e campos de cultivo (Klink & Machado 
2005), e estimativas sugerem que, até 2030, a maior parte do bioma estará 
destruída se as alterações se mantiverem no mesmo ritmo (Machado et al. 
2004). Apenas 8,6% de sua área total se encontra protegida sob a forma 
de Unidades de Conservação (Serviço Florestal Brasileiro, 2015).

Quanto à diversidade de aves, o Cerrado é o terceiro bioma mais 
rico do Brasil, com 837 espécies, sendo aproximadamente 36 delas 
endêmicas (4,3%) (Marini et al. 2005). A principal ameaça para as aves 
brasileiras é a perda e a fragmentação de habitats (Marini et al. 2005), o 
que torna o caso do grupo para o Cerrado preocupante, já que o bioma 
é classificado como um hotspot de conservação, por ter alto número de 
espécies endêmicas e alto grau de perda de habitat (Myers 2000).

O estudo das comunidades de aves pode servir para determinar o 
estado e a qualidade do habitat, e assim evidenciar os efeitos de impactos 
nos ecossistemas (Ortega et al. 2003). As aves têm sido utilizadas como 
indicadoras porque cumprem a maioria das exigências para tal, além de 
serem facilmente manejáveis e identificadas em campo (Ortega et al. 
2003). Um exemplo de análise é o levantamento dos grupos funcionais 
de uma comunidade, observando aspectos como redundância ecológica, 
complexidade e estabilidade de comunidades. Esses estudos têm sido 
comuns em áreas submetidas a manejo florestal, a fim de mensurar os 
impactos de práticas econômicas nos ambientes naturais (Antas e Almeida 
2002). Os trabalhos com aves em seus ambientes naturais as tornou um 
dos grupos mais usados entre vertebrados para avaliação e monitoramento 
ambiental, incluindo trabalhos em escala internacional, por exemplo 
estudos com aves migratórias continentais (Antas e Almeida 2002).

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi estimar a riqueza de 
aves e avaliar a composição destas no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas, Goiás.

Material e métodos

Área de Estudo

 O levantamento foi realizado no Parque Estadual de Caldas 
Novas (PESCAN)  (17º47’S 48º42’W), localizado entre os municípios 
de Caldas Novas e Rio Quente, no Sudeste Goiano. O Parque possui 
fitofisionomias típicas de Cerrado, como cerrado sensu stricto, campo 
rupestre, mata semidecídua, cerradão e matas de galeria, inseridos numa 
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área de 12.315ha (Lima et al.  2010). O clima da região é do tipo Aw, 
tropical chuvoso de savana, segundo o sistema de classificação de Köppen 
(Lima et al.  2010), a temperatura média anual é de 23ºC e a pluviosidade 
é de 1.500mm (Moreira et al. 2000)

Coleta e análise dos dados

 Foram percorridas todas as trilhas oficiais do Parque, pelo menos 
uma vez cada, entre os dias 24 de outubro à 3 de novembro de 2016, 
principalmente no período da manhã e final da tarde. A frequência em cada 
área do Parque foi diferente entre os locais, sendo que os mais amostrados 
foram os arredores dos alojamentos e a Trilha da Cascatinha. Foi utilizado 
binóculo Bushnell 10x42 para observação das aves e o método de Listas 
de MacKinnon (1993) para o levantamento, onde cada lista de dez 
espécies diferentes é uma unidade amostral, tendo sido gerada através 
delas a curva do coletor, através do software EstimateS. Foram utilizados 
os estimadores de riqueza não-paramétricos ICE, Chao 2, Jacknife 1, 
Jacknife 2 e Bootstrap, como indicado em estudo para levantamento da 
riqueza de aves no Cerrado (Alteff 2009). Nos dias chuvosos não foram 
realizadas observações. Para levantar quais as espécies mais frequentes, 
foi utilizado o Índice de Frequência nas Listas 

(IFL), 
onde: IFL= ni/nL

sendo ni o número de listas em que determinada espécie está presente e 
nL o número de listas total (Souza 2014). De acordo com Willis (1979) e 
Júnior et al. (2016), dividiu-se as espécies em grupos funcionais. Foram 
consultadas também as listas de espécies ameaçadas federal (MMA, 
2014) e mundial (IUCN 2016) para avaliação do grau de ameaça das 
espécies levantadas no Parque.

Resultados

Foram geradas 16 listas e encontradas 86 espécies, de 79 gêneros 
e 31 famílias (Tabela 1). A família com maior número de espécies foi 
Tyrannidae (n=15), seguida de Thraupidae (n=10) e Emberizidae (n=9). 
A riqueza foi estimada em 235,18 espécies com ICE, 196,96 com Chao 2, 
140,57 com Jacknife 1, 180,50 com Jacknife 2 e em 108,34 com Bootstrap. 
A curva de rarefação de espécies é mostrada na figura 1. As espécies com 
maior IFL foram Pitangus sulphuratus (Bem-te-vi), com 0,5 seguida 
de Ramphastos toco (Tucanuçu), Gnorimopsar chopi (Pássaro preto) 
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e Cariama cristata (Seriema), todos com 0,43. Em relação aos grupos 
funcionais, foram encontradas algumas espécies iguais às do trabalho 
de Willis (1979) para todos os grupos (Tabela 1). As demais espécies 
encontradas que não foram classificadas por Willis (1979) , foram 
classificadas de acordo com a definição de Junior et al. (2016), e as que 
não foram encontradas em ambos os trabalhos, não foram classificadas.

Tabela 1. Espécies de aves encontradas no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, 
GO e respectivos grupos funcionais definidos por Willis (1979) e Junior et al. (2016) 

(indicados por *).

Família e espécie                                     Nome popular                       Grupo funcional

ARDEIDAE
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824)       Maria-faceira                                              -
THRESKIORNITHIDAE
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783)     Curicaca                                                      -
CATHARTIDAE
Cathartes aura (Linnaeus, 1758)              Urubu-de-cabeça-vermelha             Carniceiros
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)         Urubu-de-cabeça-preta                    Carniceiros
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)      Urubu-rei                                         Carniceiros
ACCIPITRIDAE
Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)                Sovi                                               Insetívoros 
aéreos
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788)     Gavião-carijó                                  Carnívoro*
FALCONIDAE
Caracara plancus (Miller, 1777)               Carcará                               Carnívoros diurnos
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus,        Acauã                                                        -
1758) 
CARIAMIDAE
Cariama cristata (Linnaeus, 1766)            Seriema                                                     -
CHARADRIIDAE
Vanellus chilensis (Molina, 1782)              Quero-quero                                              -
COLUMBIDAE
Columbina squammata (Lesson, 1831)      Fogo-apagou                  Granívoros de borda*
Columbina talpacoti (Temminck, 1811)    Rolinha-roxa          Comedores de sementes de  
            borda
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)       Juriti-pupu                          Grandes frugívoros
                                                                                                                                 de chão
Patagioenas picazuro (Temminck, 1813)   Pombão                           Grandes frugívoros*
PSITTACIDAE
Ara ararauna (Linnaeus, 1758)                  Arara-canindé               Pássaros florestais que
                                                                                                          comem grandes frutos  
        e insetos
Aratinga leucophthalma (Mueller, 1776)     Periquitão-maracanã         Pássaros florestais  
          que comem grandes frutos
                                                                                                                                e insetos
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Eupsittula aurea (Gmelin, 1788)                Periquito-rei                                             -
CUCULIDAE
Guira guira (Gmelin, 1788)                       Anu-branco                                      Onívoros*
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)                  Alma-de-gato                 Insetívoros de estrato  
            médio
STRIGIDAE
Ciccaba virgata (Vieillot, 1817)                  Corujinha-do-mato                      Carnívoros*
TROCHILIDAE
Amazilia fimbriata (Gmelin, 1788)              Beija-flor-de-garganta- verde                   -
                                                                     
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817) Beija-flor-de-veste-preta            Nectarívoros

Calliphlox amethystina (Boddaert 1783)     Estrelinha-ametista                                   -
Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)             Besourinho                               Nectarívoros*
Eupetomena macroura (Gmelin, 1788)        Beija-flor-tesoura                       Nectarívoros
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) Bico-reto-de-banda-branca        Nectarívoros
Thalurania furcata (Gmelin, 1788)              Beija-flor-tesoura-verde                           -
GALBULIDAE
Galbula ruficauda (Cuvier, 1816)               Ariramba-de-cauda-ruiva              Insetívoros  
              de  subosque*
BUCCONIDAE
Monasa nigrifrons (Spix, 1824)                   Chora-chuva-preto                                   -
Nonnula rubecula (Spix, 1824)                    Macuru                               Aves de subosque  
                    que comem grandes 
                      artrópodes de chão
Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)                João-bobo                                                 -
Nystalus maculatus (Gmelin, 1788)             Rapazinho-dos-velhos                              -
RAMPHASTIDAE
Ramphastos toco (Mueller, 1776)                Tucanuçu                           Pássaros florestais  
                                   que comem grandes   
            frutos e insetos
PICIDAE
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766)          Pica-pau-de-banda-branca           Insetívoros  
                     de troncos e galhos
Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766)      Picapauzinho-anão                       Insetívoros  
                     de troncos e galhos
DENDROCOLAPTIDAE
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot,       Arapaçu-do-cerrado                                 -
1818) 
FURNARIDAE
Synallaxis albescens (Temminck, 1823)       Uí-pi                                                        -
Synallaxis frontalis (Pelzeln, 1859)               Petrim                           Insetívoros de borda
THAMNOPHILIDAE
Herpsilochmus longirostris (Pelzeln, 1868) Chorozinho-de-bico-                               -
                                                                       comprido           
Thamnophilus pelzelni (Hellmayr, 1924)      Choca-do-planalto                                  -
TYRANNIDAE
Casiornis rufus (Vieillot, 1816)                    Maria-ferrugem          Insetívoros de dossel*
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Corythopis delalandi (Lesson, 1830)            Estalador              Insetívoros de  folhagem*                                     
Elaenia sp.                                                     Elaenia sp.                        Onívoros de borda
                                                                                                                        ou frugívoros       
Hemitriccus margaritaceiventer                   Sebinho-de-olho-de-ouro         Insetívoros de                                   
(d’Orbigny & Lafresnaye, 1837)                                                                         folhagem*
Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788)         Gibão-de-couro                       Insetívoros de  
          dossel*

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868)             Enferrujado                             Insetívoros de  
                    subosque*
Leptopogon amaurocephalus (Tschudi, 1846) Cabeçudo                             Insetívoros de 
                                                                                                                             folhagem*
Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766)       Neinei                             Onívoros de borda
                                                                                                                        ou frugívoros
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789)                    Maria-cavaleira            Insetívoros de borda
Myiodynastes maculatus (Mueller, 1776)      Bem-te-vi-rajado             Onívoros de borda
                                                                                                                        ou frugívoros
Myiophobus fasciatus (Mueller, 1776)           Filipe                                                    -
Phaeomyias murina (Spix, 1825)                   Bagageiro                  Insetívoros de dossel*
Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)          Bem-te-vi                      Onívoros de borda
                                                                                                                        ou frugívoros 
Suiriri suiriri (Vieillot, 1818)                          Suiriri-cinzento                                    -
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825)         Bico-chato-de-orelha- preta       Insetívoros  
           de estrato médio
PIPRIDAE
Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823)         Soldadinho                     Pequenos onívoros 
                 de subosque
TITYRIDAE
Tityra inquisitor (Lichtenstein, 1823)             Anambé-de-bochecha-parda          Pássaros  
                  florestais que comem 
                             grandes frutos e insetos
CORVIDAE
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823)    Gralha-do-campo           Pássaros florestais  
          que comem grandes frutos
                                                                                                                                e insetos
HIRUNDINIDAE
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)         Andorinha-serradora                           -
TURDIDAE
Turdus amaurochalinus (Cabani, 1851)           Sabiá-poca                     Onívoros de borda 
                                                                                                                        ou frugívoros
Turdus leucomelas (Vieillot, 1818)                  Sabiá-de-cabeça-cinza             Onívoros de  
             borda
                                                                                                                        ou frugívoros
THRAUPIDAE
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766)                      Saí-azul                       Pequenos onívoros
                                                                                                                              de dossel
Lanio penicillatus (Cabani, 1847)                     Pipira-da-taoca                                     -
Hemithraupis guira (Cabanis, 1847)                Saíra-de-papo-preto             Insetívoros de  
             dossel*
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Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823)       Cigarra-do-campo                                 -
Saltatricula atricollis (Vieillot, 1817)              Bico-de-pimenta                                   -
Saltator maximus (Statius Muller, 1776)          Tempera-viola                                      -
Saltator similis (Lafresnaye & d’Orbigny,       Trinca-ferro                   Onívoros de borda  
1837)                                                                                                            ou frugívoros                                                                     
Tangara cayana (Linnaeus, 1766)                    Saíra-amarela                Onívoros de borda
                                                                                                                        ou frugívoros
Tersina viridis (Illiger, 1811)                            Saí-andorinha                Onívoros de borda
                                                                                                                        ou frugívoros
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766)                   Sanhaço-cinzento                 Onívoros de  
                    borda ou frugívoros
EMBERIZIDAE
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792)             Tico-tico-do-campo                              -
Arremon flavirostris (Swainson, 1838)            Tico-tico-de-bico-amarelo         Insetívoros  
              de  subosque*
Charitospiza eucosma (Oberholser, 1905)       Mineirinho                                            -
Lanio cucullatus (Mueller, 1776)                     Tico-tico-rei          Comedores de  semente  
        de borda
Porphyrospiza caerulescens (Vieillot, 1817)   Campainha-azul    Comedores de semente  
        de borda
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766)                      Canário-da-terra    Comedores de semente  
        de borda
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823)              Baiano                                                 -
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)                 Tiziu                      Comedores de semente  
        de borda
Zonotrichia capensis (Mueller, 1776)               Tico-tico               Comedores de semente  
        de borda
CARDINALIDAE
Piranga flava  (Vieillot, 1822)                           Sanhaço-de-fogo                                -
PARULIDAE
Basileuterus culicivorus (Lichtenstein, 1830)   Pula-pula                Pássaros de subosque       
                                                                                                                           que comem  
                   pequenos artrópodes  
                 da folhagem
Basileuterus flaveolus (Baird, 1865)                 Canário-do-mato     Pássaros de subosque
                                                                                                           que comem pequenos    
       artrópodes de chão
ICTERIDAE
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)                  Pássaro-preto                                    -
FRINGILIDAE
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766)              Fim-fim                       Pequenos onívoros
                                                                                                                               de dossel
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Figura 1. Curva de acumulação de espécies de aves registradas no PESCAN-GO, basea-
da na metodologia da Lista de MacKinnon (1993).

Quanto às espécies ameaçadas, a nível nacional, nenhuma das 
espécies registradas no PESCAN configura como ameaçada em nenhum 
grau, já em âmbito mundial, três delas encontram-se na categoria Quase 
Ameaçada (Near Threatened): Neothraupis fasciata (Cigarra-do-campo), 
Porphyrospiza caerulescens (Campainha azul) e Charitospiza eucosma 
(Mineirinho). Cabe ressaltar que as três espécies citadas são consideradas 
endêmicas para o bioma Cerrado (Da Silva et al. 2002). Além destas três, 
mais duas espécies endêmicas foram registradas, Antilophia galeata, 
(soldadinho) e Herpsilochmus longirostris (Chorozinho-de-bico-
comprido) (Da Silva et al. 2002).

Dentre as 86 espécies, 14 são classificadas como migratórias: 
Ictinia plumbea (Sovi), Patagioenas picazuro (Pombão), Hirundinea 
ferruginea (Gibão-de-couro), Lathrotriccus euleri (Enferrujado), 
Megarynchus pitangua (Neinei), Casiornis rufus (Maria-ferrugem), 
Stelgidopteryx ruficollis (Andorinha-serradora), Myiodynastes maculatus 
(Bem-te-vi-rajado), Turdus leucomelas (sabiá-de-cabeça-cinza), Turdus 
amaurochalinus (Sabiá-poca), Volatinia jacarina (tiziu), Tersina viridis 
(Saí-andorinha),  Anthracothorax nigricollis (Beija-flor-de-veste-preta) 
(Nunes 2004), Sporophila nigricollis (Baiano) (Machado & Silveira 
2010) e Piranga flava (Sanhaço-de-fogo) (Burns 1998). 
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Discussão 

A Família Tyrannidae é a que apresenta maior número de espécies 
dentre as aves que ocorrem no Brasil, ocorrendo em ambientes florestais, 
cerrados, ambientes abertos, lacustres e montanhosos (Sigrist 2013). 
Dessa forma, o grupo é capaz de habitar diversos ambientes, sendo 
algumas espécies beneficiadas por alterações antrópicas, como Pitangus 
sulphuratus (Bem-te-vi) (Marini et al. 2005), o que justifica sua alta 
frequência de ocorrência geral, já que as áreas antropizadas foram as mais 
amostradas.

A Família Thraupidae é composta de espécies que se alimentam 
principalmente de frutos, néctar e insetos, o que indica seu importante 
papel como potenciais dispersores de sementes. A Família Emberizidae é 
composta por espécies granívoras, também bem distribuídas pelo Brasil e 
que habitam principalmente áreas abertas e campestres (Sigrist 2013). A 
maior parte do Parque é composta de Cerrado sensu stricto, o que justifica 
o alto número de espécies dessa Família. 

É importante ressaltar a alta diversidade de espécies levantada 
da Família Trochilidae, conhecidos como beija-flores, devido à sua 
importância do ponto de vista de serviços ecossistêmicos como 
polinizadores. 

Dentre os valores de riqueza estimados, o encontrado com ICE é o 
mais compatível com os valores de riqueza encontrados em campo para 
áreas de Cerrado, tendo sido encontradas 234 espécies para área de 409 ha 
em Minas Gerais (Alteff, 2009), 206 e 266 para áreas no Distrito Federal 
(Braz & Cavalcanti, 2001). Sendo assim, é esperado um incremento em 
torno de 173% na riqueza de aves levantada no PESCAN. 

A frequência de ocorrência das espécies ao longo da amostragem 
se mostrou bastante equilibrada, o que indica uma tendência a aumento 
de espécies novas com mais amostragens, não tendo havido altas taxas 
de repetição de espécies e uma consequente estabilização na amostragem 
(figura 1). De qualquer forma, é incomum atingir-se curvas de acumulação 
de espécies estabilizadas em regiões tropicais (Santos 2006).

Em relação aos grupos funcionais, é possível observar que as 
espécies encontradas na área que foram classificadas no trabalho de Willis 
(1979) são de ampla distribuição, por isso estão presentes em levantamento 
no bioma de Mata Atlântica e de Cerrado. Não há trabalhos que avaliam 
e classificam os grupos funcionais de aves para áreas de Cerrado, o que 
poderia resultar em maior conhecimento dessas comunidades para o 
bioma. De qualquer forma, mesmo a curva de espécies estando longe de 
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se estabilizar, foi possível levantar espécies de todos o grupos funcionais 
definidos em literatura, o que mostra possível baixa redundância ecológica 
na avifauna do Parque (Naeem 1998).

A importância da presença de espécies migratórias reside no 
fato de que essas espécies, que se deslocam a grandes distâncias, têm 
se utilizado do Parque para ao menos parte de seu ciclo de vida, e que 
alguma alteração nessa localidade poderia impactar todo o ciclo. Além 
disso, o fluxo gênico que a migração permite depende de haverem os 
locais necessários para que as espécies se desloquem e se fixem de acordo 
com a ecologia de cada uma.

O fato de não terem sido encontradas espécies ameaçadas de 
extinção a nível nacional é muito provavelmente devido ao fato de terem 
sido registradas poucas espécies em comparação com a riqueza real 
estimada, já que as espécies ameaçadas são, em sua maioria, raras, mais 
difíceis de se detectar em campo. Em trabalho de Moreira et al. (2000), é 
citada a presença Harpia harpyja (Harpia) no Parque, espécie ameaçada 
nas categorias nacional e global (MMA, 2014; IUCN, 2016), porém, 
não há registros recentes conhecidos da espécie na área. Já as espécies 
ameaçadas em nível global, por serem endêmicas de um hotspot, o bioma 
Cerrado, encontram-se assim classificadas pelo endemismo a um bioma 
que teve grande redução em sua área original e possui grande diversidade 
de espécies únicas, a definição de hotspot (Brooks et al., 2002), além 
de distribuição já restrita dentro do bioma (IUCN, 2016). Marini et al. 
(2005) levantou que o Cerrado possui 16,7% de todas as espécies de aves 
ameaçadas e endêmicas, sendo o Cerrado o segundo colocado em número 
de espécies ameaçadas e endêmicas ameaçadas. 

 É possível notar a importância do PESCAN na contribuição à 
conservação da avifauna da região. Mesmo com parte bastante inferior à 
real da avifauna local amostrada, foram observadas espécies de diversas 
guildas tróficas, espécies ameaçadas e endêmicas do Cerrado e nenhuma 
espécie exótica. A possibilidade de realização de estudos investigativos 
que tenham as aves como indicadoras é claramente passível de ser 
realizado, contribuindo para o conhecimento local e regional, a nível 
do bioma como um todo. Além disso, o turismo e prática de observação 
de aves, o birdwatching, se mostra como atividade com alto potencial 
a ser explorado para o Parque, graças à diversidade e beleza das aves 
encontradas na área. Os recursos levantados com tal prática podem 
se reverter à conservação da região, servindo as aves como um grupo 
guarda-chuva, onde sua conservação abarca a conservação das áreas onde 
vivem e consequentemente de toda a biota nelas contidas (Caro, 2010).
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EFICIÊNCIA DE RESPOSTA DAS FORMIGAS AZTECA 
SP. CONTRA INVASORES EM Cecropia pachystachya 

(URTICACEAE)

Mateus Moreira Carvalho

RESUMO

Formigas do gênero Azteca e embaúbas do gênero Cercropia, são 
organismos que interagem na forma de mutualismo de proteção. Busquei 
verificar se a eficiência de proteção oferecida pelas formigas para a 
embaúba variaria de acordo com a disponibilidade de recursos ofertados 
pelas folhas jovens (FJ) e maduras (FM) da árvore. Medi o tempo que 
as formigas levaram para encontrar invasores implantados em FJ e FM. 
Quantifiquei a quantidade de nutrientes ofertados pelas embaúbas para 
as formigas, disponíveis na forma de Corpúsculos Müllerianos, em FJ e 
FM. Não encontrei diferenças entre o tempo gasto na defesa, e nem entre 
a quantidade de CM disponíveis em FJ e FM.  Dessa forma, parece que as 
formigas defendem as embaúbas independentemente da disponibilidade 
de recursos alimentares. Pode ser um indício que nesse sistema específico, 
as formigas estejam priorizando defender território para a colônia do que 
nutrientes oriundos da embaúba para a sustentar.

Palavras-chave: Corpúsculos Müllerianos, interação inseto-planta, 
mutualismo de proteção, triquílias.

Introdução

Mutualismo é uma interação interespecífica onde os efeitos são 
positivos e recíprocos (Begon et al. 2006; Morin 2011). Interações 
mutualísticas podem ser classificados em quatro categorias: energética, 
nutricional, transporte e proteção (Boucher et al. 1982). Energética, onde 
a energia obtida por um mutualista se torna disponível para o outro. 
Nutricional, quando nutrientes são obtidos por um mutualista e transferidos 
para o outro (e.g., fungos das micorrizas e plantas). Transporte, que 
normalmente envolve o deslocamento de gametas (polinização). Por fim, 
o mutualismo de proteção, onde ocorre a defesa ativa ou passiva de um 
mutualista pelo outro, como plantas sendo defendidas por formigas que 
nela habitam. Há vários casos de mutualismo de proteção entre plantas e 
formigas: Acacia sp. e Pseudomyrmex sp. (Janzen 1966), Prunus serrotia 
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e Formica obscuripes (Morin 2011) e Cecropia pachystachya e formigas 
do gênero Azteca são alguns exemplos.

A embaúba C. pachistaquia é uma espécie mirmecófita, i. e., 
possui estruturas especializadas em abrigar e alimentar as formigas (Heil 
& McKey 2003). A colônia fica instalada em partes ocas do tronco das 
embaúbas, as domáceas. As formigas usam como recurso alimentar os 
corpúsculos Müllerianos (CM), ricos em glicogênio, que são produzidos 
pelas triquílias, estruturas localizadas na base do pecíolo. As formigas, por 
sua vez, protegem a embaúba contra herbívoros ou trepadeiras (Janzen 
1969). A proteção contra a herbivoria pode gerar benefícios indiretos, 
como o aumento da taxa de crescimento da planta (Oliveira 2015).

A grande maioria dos estudos sobre a bem descrita interação 
formiga-embaúba foi conduzida em ambientes de floresta úmida, como 
América Central, Amazônia e Mata Atlântica. Estudos publicados sobre a 
interação no ambiente do cerrado não são frequentes.

No presente estudo tive como objetivos: (i), verificar se as formigas 
defendem folhas jovens e maduras com a mesma eficiência; (ii) verificar 
se a produção de CM é igual tanto nas triquílias das folhas jovens quanto 
das adultas. Minha hipótese é que as formigas defenderão com maior 
eficiência as folhas jovens por elas possuírem maior capacidade de 
produção de CM.

Material e métodos

Coleta de dados

No dia dois de novembro de 2016 fui até uma vereda na face leste 
do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), GO (Figura 
1). Localizei 10 embaúbas, das quais medi: altura da embaúba (H), 
diâmetro na altura do peito (DAP), e número de folhas, para caracterizar 
os indivíduos analisados. 
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Figura 1. Localização do estudo no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, GO 
(Imagem: Google Inc. 2011).

Classifiquei folhas de embaúba quanto à idade, considerando como 
folhas jovens (FJ) aquelas mais próximas à gema apical da embaúba, e 
folhas maduras (FM), as mais distantes da gema apical. Para medir 
a eficiência das formigas em defender as folhas, medi o tempo que as 
formigas levam para encontrar invasores em suas folhas. Para tal, utilizei 
cupins coletados nas imediações para simular invasão por herbívoros. 
Coloquei um indivíduo na FJ e outro na FM. Em seguida, estimulei as 
formigas a realizarem uma busca pelos invasores ao longo da embaúba, 
aplicando dois toques consecutivos no tronco da embaúba com uma pinça 
de metal. A partir desse momento (T0), medi o tempo que as formigas 
levaram para encontrar os invasores em cada folha (T1). Considerei como 
encontro o momento em que uma formiga toca o cupim invasor. Estipulei 
330 s como tempo limite para T1. Após esse limite, considerei que as 
formigas não foram capazes de encontrar o invasor.

Para medir a quantidade de CM nas em FJ e FM, removi das 
embaúbas as mesmas folhas que utilizei no experimento de eficiência de 
defesa das formigas.  Contei o número de CM liberados pelas triquílias 
(Figura 2) após pressioná-las com as mãos.
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Utilizei o teste não paramétrico de Wilcoxon (Zar 1999) para 
verificar: (i), se houve diferenças no tempo que as formigas levaram 
para neutralizar o invasor em FJ e FM, e (ii), se houve diferença entre a 
quantidade de CM disponíveis em FJ e FM.

Figura 2.  Triquília de Cecropia pachystachya com corpúsculos Müllerianos (CM) 
disponíveis. (Foto: Mateus Carvalho).

Resultados

As 10 embaúbas avaliadas apresentaram características semelhantes 
entre si. As médias da quantidade de folhas por indivíduo foi 10,9,  do 
DAP,  7,6 cm e altura, 285 cm (Tabela 1). As formigas encontraram os 
cupins em sete de 10 folhas jovens e em cinco de 10 folhas maduras. Em 
três embaúbas as formigas não encontraram os cupins dentro do prazo 
estipulado em nenhuma das folhas. Apesar do tempo médio para encontro 
dos cupins ser menor em folhas jovens (62 s contra 94 s), não encontrei 
diferenças na eficiência de defesa das formigas entre FJ e FM (T= 3,0; Z= 
1,85; p= 0,06) (Figura 3). 

A frequência de disponibilidade de CM nas embaúbas foi 
extremamente baixa. Três triquílias de FJ expeliram CM, e apenas 
uma triqúilia de FM expeliu CM. Não encontrei diferenças entre a 
disponibilidade de CM de FJ e FM ( T= 3,0; Z= 0,7; p= 0,47). 
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Tabela 1. Média, mínimo, máximo e desvio padrão (DP) do número de folhas, diâmetro 
na altura do peito (DAP) e altura (H) das Cecropia pachystachya avaliadas no Parque 

Estadual da Serra de Caldas Novas, GO.

Variável N Média Mínimo Máximo DP
N folhas 10 10,9 7,0 13,0 1,85

DAP (cm) 10 7,6 5,5 11,0 1,97

H (cm) 10 285,0 190,0 400,0 64,68

Figura 3. Mediana e intervalo interquartil, sem exclusão de observações, do tempo de 
encontro das formigas com os cupins em folhas jovens (FJ) e folhas maduras (FM) de 

embaúba no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, GO.

Discussão

As formigas defendem as folhas das embaúbas com a mesma 
eficiência, independentemente da idade ou da quantidade de recursos 
disponíveis. Os resultados que encontrei sugerem que as formigas 
defendem a árvore como um todo, ou seja, o espaço da colônia, e não 
partes específicas relacionadas à recompensa na forma de CM.

As embaúbas observadas no estudo apresentaram características 
semelhantes. Espera-se o mesmo para as colônias de formigas que nelas 
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habitavam. Para formigas que vivem em plantas mirmecófitas, o espaço 
para a nidificação é o principal fator limitante para o tamanho da colônia, 
mais do que a disponibilidade de alimento ou território (Davidson & 
McKey 1993; Fonseca 1993). Dessa forma, espera-se que as colônias 
residentes nas embaúbas avaliadas sejam de porte similar, devido aos 
tamanhos similares das embaúbas e consequente espaço disponível na 
forma de domáceas. A limitação da eficiência das formigas em encontrar 
o invasor pode estar relacionada com o tamanho das colônias que 
residiam nessas embaúbas. Em indivíduos maiores, mais soldados de 
Azteca sp. estariam disponíveis para realizar a busca pelo invasor (Rocha 
& Bergallo 1991), aumentado as chances de encontrar os invasores. Por 
isso, os 40 % de ineficiência das formigas em encontrarem o invasor pode 
ter ocorrido por causa da quantidade reduzida de formigas disponíveis em 
cada embaúba. 

As formigas sempre iniciaram as buscas pelos cupins invasores na 
posição mais próxima à gema apical da embaúba, localização comum 
da comunicação da colônia (dentro da domácea) com o meio externo. 
Apesar da arquitetura característica da embaúba manter a inserção da 
base dos pecíolos tanto de FJ quanto FM próximas à gema apical, ainda 
assim FJ encontrava-se ligeiramente mais próxima. Essa proximidade 
pode ter colaborado com menor tempo médio que as formigas levaram 
para encontrar o cupim invasor em FJ. Provavelmente, se FJ e FM fossem 
equidistantes, o tempo médio para a formiga encontrar o invasor em FM 
seria mais semelhante ao tempo para FJ.

A literatura aponta que em espécies de Cecropia que demandam alta 
incidência luminosa produzem mais CM que suas congêneres adaptadas a 
ambientes mais sombreados (Oliveira et al. 2015), com triquílias ativas em 
cerca de 60% de suas folhas (Davidson & Fisher 1991). Contudo, encontrei 
20% das triquílias em atividade, independentemente da idade da folha. A 
falta de CM no sistema pode ser resultado de alguns fatores. Primeiro, os 
indivíduos que analisei podem estar alocando recursos para crescimento 
ao invés de investir defesa biológica. O estresse hídrico pode fazer com 
que as embaúbas reduzam alocação de energia na produção de CM, que 
é um recurso caro para a planta (Folgarait et al. 1994). A disponibilidade 
de N no ambiente é um fator tão limitante quanto a disponibilidade de 
luz. Segundo, CM são produzidos em pulsos irregulares, estratégia eficaz 
em estimular a constante atenção das formigas. Mas o pico de produção 
de CM para pelo menos cinco espécies do gênero é durante o crepúsculo 
(Davidson & Fisher 1991). O horário em que realizei minhas observações 
(meados da manhã) pode não ter sido o melhor para verificar a presença 
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de CM, pois as formigas podem ter removido os CM recém ofertados pela 
embaúba, deixando muitas das triquílias sem CM disponíveis.

Na maior parte dos experimentos publicados, o estímulo para o 
recrutamento das formigas é de origem química, através da remoção de 
partes da folha simulando herbivoria, enquanto que um distúrbio (estímulo 
físico) é tratado como uma indução fraca (Agrawall & Dubin-Thaler 
1998). Contudo, Rocha & Bergallo (1992) utilizaram estímulo físico para 
alertar estimular a colônia a percorrer a árvore e contabilizar o tamanho 
total da mesma. Dessa forma, a metodologia que utilizei pode ser mais 
eficiente em estimular e avaliar a colônia como um todo, ao invés de 
verificar a eficiência do patrulhamento por poucas formigas estimuladas 
quimicamente por perda foliar.

No sistema que estudei as formigas aparentemente defendem a 
embaúba pela questão territorial, como defesa da colônia. A oferta de 
recursos no período avaliado não foi suficiente para corroborar a hipótese 
de que as formigas preferencialmente defenderiam supostas fontes com 
mais recursos, que seriam as folhas mais jovens de embaúba.
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INFLUÊNCIA DO USO DE PLAYBACK NA AMOSTRAGEM 
DA ANUROFAUNA DE CERRADO

 Lucas Dalle Luche

RESUMO

A comparação e validação da eficiência de métodos é relevante para 
referenciar boas escolhas e evitar subamostragens, especialmente em 
regiões com alta diversidade ou em levantamentos com recursos financeiros 
limitados. Nesse trabalho foi utilizado um teste não-paramétrico para 
investigar os efeitos do uso da técnica de playback na riqueza de espécies 
amostrada por meio dos métodos de busca ativa e busca aural em um 
levantamento rápido no Cerrado brasileiro, tendo como hipótese que 
o uso de playback resultará num aumento da riqueza amostrada. Não 
houve diferença significativa na riqueza amostrada com e sem o uso de 
playback, embora tenham sido amostradas três espécies exclusivamente 
com a utilização da técnica, e uma espécie exclusivamente sem playback. 
Esses resultados podem refletir comportamentos divergentes ao playback 
(estímulo ou inibição da vocalização). Estudos de maior duração, com 
maior número de réplicas são necessários para confirmar essas tendências.

Palavras-chave: Amostragem de anuros,  playback, riqueza

Introdução

A obtenção de lista de espécies é um dos primeiros passos para a 
elaboração de estratégias de conservação (Wilson 1997). Especialmente 
em regiões tropicais, onde muitos grupos tendem a ser hiperdiversos, 
o emprego de mais de um método pode se fazer necessário para evitar 
uma subamostragem, pois as espécies podem apresentar comportamentos 
muito distintos e ocupar diferentes ambientes e microhabitats que as 
deixem mais detectáveis por um método do que por outro (Rocha et al. 
2004; Whithworth et al. 2017). No entanto, alguns métodos apresentam 
grande eficiência mesmo entre grupos taxonômicos e funcionais distintos, 
assim, trabalhos que comparem a eficiência de diferentes métodos de 
amostragem são relevantes para referenciar escolhas, especialmente em 
levantamentos rápidos, com recursos logísticos e financeiros limitados 
(Rocha et al. 2004).
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O comportamento de vocalização é amplamente difundido em 
diversos grupos para  atração de parceiros em eventos reprodutivos e 
outros displays, agonísticos ou não, ligados a territorialidade. A técnica de 
playback, que consiste na emissão de vocalizações através de um gravador 
para a indução de respostas, tem ampla utilização para levantamentos, 
monitoramentos populacionais e estudos comportamentais em grupos 
variados, como aves (Develey 2003), ortópteros (Owen et al, 2013) e 
diversos mamíferos (Omoya et al. 2013, Tsang et al. 2016). Em anuros, 
o uso de playback aumenta a detectabilidade dos indivíduos, e por 
consequência, de espécies (McGregor 1992; Rosenthal et al. 2004).

Embora existam numerosos estudos sobre diferentes métodos e 
sua eficiência em contextos isolados, poucos comparam diretamente os 
métodos ou investigam quais potencializam a amostragem de espécies 
(Doan 2013). Alguns dos métodos empregados para a amostragem de 
anuros e que podem ser potencializados pelo uso do playback são a busca 
ativa e a busca aural. O primeiro consiste na amostragem de espécies por 
meio da visualização direta (Crump & Scott 1994, Gerhardt 1994) e o 
segundo pelo registro auditivo das espécies em atividade, que podem ser 
identificadas através da vocalização (McGregor 1992, Rosenthal et al. 
2004). 

Nesse trabalho, foi utilizado um teste não-paramétrico para 
investigar os efeitos do uso  da técnica de playback na riqueza de espécies 
amostrada por meio dos métodos de busca ativa e busca aural em um 
levantamento rápido no Cerrado brasileiro, tendo como hipótese que o 
uso de playback apresentará um aumento na riqueza amostrada.

Material e métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Estadual Serra de Caldas Novas 
(PESCAN) e em uma fazenda no entorno, ambas as áreas localizadas 
no município de Caldas Novas, estado de Goiás. A área do parque é 
de aproximadamente 12.315 hectares, sendo o topo constituído de um 
grande platô, as laterais com grandes encostas, e o sopé da serra é a 
divisão do Parque com áreas de fazenda, predominantemente pastagens 
e loteamentos urbanos. A fitofisionomia predominante é o Cerrado sensu 
stricto, no entanto o Cerradão, campo sujo, campo rupestre, e floresta 
estacional decídua também estão presentes (PESCAN 2016). 
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Coleta de dados

Quatro saídas a campo foram realizadas nas noites de 31 de outubro 
à 3 de novembro de 2016 em duas trilhas no PESCAN, popularmente 
conhecidas como Cascatinha (17°46’11.8”S 48°39’28,7”O) e Paredão 
(17°46’05,8”S 48°39’49,0”W). Os ambientes amostrados foram o 
entorno de poças temporárias, dependentes da precipitação diária para sua 
manutenção. As amostragens foram realizadas no período noturno, das 
20h às 00h, sendo que o esforço amostral total foi de aproximadamente 
2100 minutos-homem. Foi amostrada a riqueza e composição de espécies 
de anuros por meio dos métodos de busca ativa e aural (Crump & Scott 
1994) sem playback nos dias 31/10 e 01/11, e busca ativa e aural com 
playback (Mcgregor 1992; Rosental et al. 2004) , realizado nos dias 02 
e 03/11.

Análise de Dados

Foi realizado um teste U de Mann-Whitney para comparar a 
riqueza de anuros amostrada pelos diferentes métodos (busca ativa com/
sem playback). O teste não-paramétrico foi escolhido devido ao baixo 
número de amostras (oito, sendo quatro amostras em cada umas das duas 
trilhas, para cada método). A análise foi realizada no Systat 10.2 (Systat 
Software Inc  2002).

Resultados

A riqueza total obtida foi de 12 espécies pertencentes a quatro 
famílias, sendo três amostradas exclusivamente com playback e uma 
exclusivamente sem playback, e oito em ambos os métodos (Tabela 1).

Tabela 1. Composição de espécies e métodos nos quais foram amostradas (SPB= Sem 
playback e visual, CPB= Busca aural com Playback, ou AMBOS).

Táxon Métodos
Bufonidae
Rhinella schneideri (Werner, 1894) AMBOS
Hylidae
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) AMBOS
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) SPB
Pseudis bolbodactyla (Lutz, 1925) AMBOS
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Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) AMBOS
Leptodactylidae
Leptodactylus elenae (Heters, 1799) CPB
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) AMBOS
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) CPB
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) AMBOS
Leptodactylus syphax (Bokermann, 1969) AMBOS
Physalaemus albonotatus (Steindachner, 1864) CPB

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826)

Não houve diferença entre a riqueza de espécies detectada por busca ativa 
com/sem playback (U= 2,125, n=4, p= 0,8069). Os valores máximos e 
mínimos de riqueza na amostragem com playback tiveram uma espécie 
a mais do que na de busca auditiva e visual, embora as medianas tenham 
sido iguais (Figura 2).

Figura 2. Boxplot comparando a riqueza de espécies amostrada com os métodos sem 
playback (SPB)  e com playback (CPB) em poças temporárias nas duas trilhas do 

PESCAN. 
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Discussão
Não foi observada diferença na riqueza obtida com o uso de 

playback, o que refuta a hipótese de que haveria um incremento desta 
com a utilização da técnica. Apesar disso, com o uso de playback ocorreu 
o registro de três espécies (L. albonotatus, L. elenae e L. labyrinthicus), 
as quais não haviam sido registradas no mesmo ambiente. porém é difícil 
julgar se esse acréscimo na riqueza amostrada não se deu simplesmente 
pela extensão do esforço amostral, tendo sido registradas mais duas 
espécies devido ao uso do playback. 

Uma espécie, Dendropsophus nanus, foi amostrada exclusivamente 
na busca sem uso de playback. Uma possível explicação pode ser a de 
que os indivíduos presentes podem ter sua vocalização inibida por uma 
vocalização vizinha, possivelmente para evitar encontros agonísticos com 
machos maiores (Hartmann et al. 2005). No entanto, em experimentos 
com D. nanus frente a estímulos acústicos de coespecíficos realizado 
por Delgado (2010), observou-se o contrário, havendo um aumento 
na frequência das vocalizações e agressividade, o que sugere que 
provavelmente a espécie não foi detectada pois não havia indivíduos 
suficientemente próximos aos corpos d’água na amostragem com uso 
de playback para que esses fossem registrados, seja visualmente ou pela 
vocalização.

Para sanar as dúvidas aqui apresentadas tanto sobre o aumento na 
riqueza de espécies amostradas pelo uso de playback quanto por possíveis 
diferenças comportamentais  (inibição ou estímulo à vocalização) se 
fazem necessários estudos com maior tempo de duração e réplicas para 
cada um dos métodos.
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A COMPLEXIDADE ESTRUTURAL DE Piptocarpha 
rotundifolia (LESS.) BAKER (ASTERACEAE) INFLUENCIA 

NA PRESENÇA DO MEMBRACIDAE (HEMIPTERA)?

Rodrigo R. Rodrigues

RESUMO

Características da arquitetura de plantas arbóreas podem ser consideradas 
fatores que influenciam na diversidade e riqueza de insetos herbívoros em 
alguns sistemas ecológicos. Mesmo que ainda se saiba pouco sobre relações 
inseto sugador–planta em ambiente natural, herbívoros sugadores tendem 
a responder aos efeitos da arquitetura vegetal. O objetivo deste estudo foi 
testar duas hipóteses que estão envolvidas com a complexidade estrutural 
de Piptocarpha rotundifolia e a presença da espuma de um hemíptero, 
membracídeo sp1. Para isso, foram investigadas as características estruturais, 
a altura e a área da copa, de 40 indivíduos de P. rotundifolia, em uma reserva 
de Cerrado. As análises realizadas mostraram que, para este sistema, nem 
altura, nem área da copa explicam a presença da espuma do membracídeo sp1 
nas plantas, porém foi evidenciado que indícios do membracídeo (espumas) 
são encontrados preferencialmente em ramos jovens.

Palavras-chave: Asteraceae, interação inseto–planta, membracidae.

Introdução

A complexidade ambiental e a arquitetura vegetal, em diversos 
sistemas ecológicos, influenciam na diversidade de espécies (Lawton 
1983). Segundo Strong et al. (1984), a complexidade estrutural e a área 
de distribuição das plantas hospedeiras influenciam a riqueza de insetos 
herbívoros. A qualidade e a quantidade de recursos oferecidos pela 
planta, por outro lado, podem representar fatores que exercem um papel 
importante sobre a diversidade desses insetos (Price 1992). Além disso, é 
sabido que insetos herbívoros tendem a responder aos efeitos da arquitetura 
da árvore hospedeira (Neves 2005). Finalmente, uma das maneiras pelas 
quais a complexidade estrutural da planta pode influenciar na presença de 
herbívoros é através da criação de micro habitats (Gonçalves-Alvim & 
Fernandes 2001).
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A interação mais comum existente entre plantas e insetos envolve 
o consumo de partes das plantas pelos insetos (Coley et al. 1985). Os 
insetos podem então ser divididos em função de suas peças bucais em 
mastigadores e sugadores (Borror & Delong 1969; Du Porte 1977). A 
alimentação de insetos sugadores pode ser considerada discreta quando 
comparada com a dos insetos mastigadores, justamente por não envolver 
nenhum tipo de estímulo visual. Tal processo alimentar ocorre através da 
“sucção” de fotoassimilados diretamente do floema e pode provocar dano 
direto, resultando em prejuízos no crescimento vegetal, e dano indireto, 
transmitindo viroses ou injetando saliva tóxica (Gullan & Cranston 1988). 

Os insetos que dependem diretamente de substratos vegetais 
enfrentam não apenas as defesas químicas e físicas impostas por plantas 
que estão distribuídas de forma heterogênea através do tempo/espaço, mas 
também pressões seletivas de predadores, parasitoides e competidores. Há 
indícios de que a variação genética intraespecífica da planta hospedeira 
(predada por diversos tipos de herbívoros) explica algumas das variações 
na estrutura da comunidade de herbívoros observadas entre plantas 
hospedeiras no campo (Simms & Fritz 1990).

As cigarrinhas (Hemiptera, Membracidae) são insetos fitófagos 
que sugam seiva de plantas hospedeiras mostrando uma preferência por 
partes mais jovens e macias, sendo, portanto encontradas principalmente 
na base de pecíolos e inervações das folhas, nos ramos meristemáticos 
apicais, inflorescências e frutos em desenvolvimento (Havilland 1925; 
Funkhouser 1950). Normalmente os insetos escolhem as plantas de 
acordo com seu conteúdo nutricional, portanto, folhas e flores jovens são 
frequentemente preferidas, devido ao seu elevado conteúdo de celulose 
(Almeida-Cortez 2005).

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo principal 
analisar se existe relação entre Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker 
(Asteraceae) (Smith 1981) e a presença de cigarrinhas. Por isso as 
hipóteses testadas foram as seguintes: i) características estruturais 
da planta são fatores que influenciam no comprimento da espuma 
produzida pelo membracídeo e ii) a espuma do membracídeo está 
localizada preferencialmente em estruturas de dreno, tais como gemas, 
inflorescências e/ou frutos.

Materiais e métodos

Área de estudo e planta hospedeira

O presente estudo foi conduzido no Parque Estadual Serra de 
Caldas Novas - PESCAN (17°45’58.5”S 48°39’47.9”W). O PESCAN 
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está localizado entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no 
estado de Goiás, Brasil, o clima desta região é definido por um verão 
quente e chuvoso e um inverno seco, com temperatura média anual de 
23ºC e característica climática do tipo Aw (Koppen 1948). O PESCAN 
possui diversas fitofisionomias características do bioma Cerrado, e o 
presente trabalho foi realizado em uma área de cerrado sensu stricto. 
Foram feitos 10 transectos de 50x10 metros de comprimento para a 
procura de P. rotundifolia, que é uma arvoreta comum no Cerrado do Brasil 
Central, com altura média de 4 metros. Os indivíduos são hermafroditas e 
possuem inflorescências axilares, com folhas alternadas ovaladas verde-
acinzentadas na parte adaxial e acinzentadas, ou amareladas na parte 
abaxial (Ferri 1968).

Foram marcados 40 indivíduos de P. rotundifolia, dos quais, 20 
indivíduos continham membracídeos sp1 e espuma/exsudado derivado 
deles. Em cada indivíduo da planta, foi mensurado a altura, o comprimento 
da espuma/exsudado e a área da copa, calculada pela fórmula d1 x d2 x 0,25 
x π (Poorter et al. 2006). Essa espuma/exsudado é o indício de que existe/
existiu atividade da sucção do hemíptero durante pelo menos, alguma 
fase de seu desenvolvimento (Brambila & Hodges 2008) (Figura 1). 

Figura 01. Espuma produzida por indivíduos do membracídeo sp1 em indivíduos de 
Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker.
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Análise de dados

Correlações de Pearson foram realizadas para verificar o nível 
de associação entre as variáveis (altura e área da copa dos indivíduos). 
Verificou-se que não existe correlação entre as variáveis altura e área da 
copa (r < 0.6; p > 0.05). Por isso seguiram-se as análises utilizando altura 
e área da copa dos indivíduos de P. rotundifolia.

Para verificar se características estruturais da planta influenciam 
no comprimento da espuma do membracídeo sp1, foi feito um Modelo 
Linear Generalizado (GLM) com distribuição de quasi–Poisson. Foram 
utilizadas como variáveis preditoras no modelo a altura e a área da copa 
dos indivíduos de P. rotundifolia. Como variável resposta foi utilizado o 
comprimento da espuma do hemíptero.

Para verificar se a espuma do membracídeo sp1 está localizada 
preferencialmente em estruturas de dreno, tais como gemas, inflorescências 
e/ou frutos, foi realizado um Modelo Linear Generalizado (GLM) com 
distribuição binomial. Foram utilizadas como variáveis preditoras as 
diferentes estruturas da planta onde foram observados os membracídeos 
e sua espuma (folhas, ramos jovens e gemas). Como variável resposta foi 
utilizada a presença da espuma em alguma dessas estruturas.  Uma vez 
constatada as diferenças, foram feitas análises de contrastes de médias para 
verificar quais tratamentos eram diferentes em relação a variável resposta.

Todos os modelos foram submetidos à análise de resíduos para 
verificar a adequação a distribuição de erros. O nível de significância para 
essas análises foi 0,05. Todas as análises foram realizadas no software R.

Resultados

 Não foi encontrada relação entre o comprimento da espuma do 
membracídeo com a altura da planta (F1,38 = 1,86; p = 0,17), nem com a 
área da copa da planta (F 1,37 = 3,39; p = 0,07) bem como interação entre 
altura da planta e a área da copa da planta com o comprimento da espuma 
do membracídeo. (F1,36 = 0,16; p = 0,69). 

Por outro lado, foram encontradas diferenças da distribuição 
da espuma do membracídeo sp1 entre as partes da planta hospedeira 
(Chi=2,57 = 43,342; p<0,01). Além disso, verificou-se que, nos ramos, 
a presença da espuma do membracídeo sp1 foi maior quando comparada 
com gemas e folhas, que foram consideradas iguais (p = 0.03). Ramos 
jovens se diferencia em relação às demais categorias, folhas e gemas (p 
= 0,03; figura 02).
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Figura 02. Presença da espuma de membracídeos sp1 em ramos jovens ou galhos, 
gemas e folhas (letras indicam diferenças entre os tratamentos a 5% de significância de 

acordo com o teste de contraste, n = 20).

Discussão

O comprimento da espuma de membracídeos sp1 em P. rotundifolia 
não foi relacionado a características estruturais da planta (altura e área 
da copa). A espuma provavelmente constitui um microclima necessário 
para o desenvolvimento do membracídeo, já que todos os membracídeos 
observados se encontravam dentro da mesma. Exúvias também foram 
observadas eventualmente próximas à vestígios de espumas. Neste 
sentido, as cigarrinhas quando utilizam o exsudado proveniente do seu 
metabolismo para construir um microambiente, não são influenciadas por 
características estruturais da planta, mas provavelmente por características 
associadas à disponibilidade e qualidade do recurso do qual dependem 
diretamente, o floema. O micro habitat mais importante para a cigarrinha 
parece ser a sua espuma que pode evitar dessecação e manter a temperatura 
constante. Aparentemente evita também a predação, já que nenhum outro 
inseto foi observado nos locais onde existia a espuma, sendo esta uma 
provável ferramenta que funciona como ponto de refúgio (Araujo et al. 
2006; Souza 2007).
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 Verificou-se que existe diferença na localização da espuma em 
indivíduos de P. rotundifolia. A maior concentração de espuma estava em 
ramos jovens, que são aqueles pouco lignificados, onde existiam folhas em 
desenvolvimento (Crawley 1986). Como os indivíduos de P. rotundifolia 
não se encontravam em floração ou frutificação, provavelmente a 
associação de membracídeos com ramos jovens existe, pois um maior 
fluxo de floema e uma maior disponibilidade de recursos essenciais para as 
cigarrinhas poderiam ser encontrados nos ramos que ainda apresentassem 
uma maior densidade de folhas em desenvolvimento.

A única família vegetal na qual a cigarrinha da espuma foi encontrada 
foi Asteraceae. Em seu estudo sobre uso de plantas hospedeiras no sudeste 
do Brasil, Lopes (1995) demonstrou que Asteraceae foi a segunda família 
vegetal mais frequentemente usada por diversas espécies de cigarrinhas. 
As observações em campo levantadas para o desenvolvimento deste 
estudo demostraram uma possível preferência das cigarrinhas da espuma 
por plantas pertencentes a esta família, e mais especificamente pela 
espécie P. rotundifolia. Provavelmente alguma característica fenológica 
desta planta propiciou uma fonte de nutrientes adequada e disponível para 
a cigarrinha da espuma durante seu estabelecimento inicial nos indivíduos 
de P. rotundifolia.

Por fim, este trabalho se mostrou importante como ferramenta 
inicial de estudos acerca do sistema membracídeo sp1 e sua planta 
hospedeira P. rotundifolia, evidenciando a presença de membracídeos 
independentemente da estrutura da planta. Este trabalho foi também um 
importante indicador de que os sítios de distribuição do membracídeo 
estão concentrados em ramos jovens, mas finos e com folhas em 
desenvolvimento. Assim, fica clara a necessidade da busca dos fatores que 
realmente influenciam na escolha do local de alimentação e oviposição 
do membracídeo e se esses locais se sobrepõem. Finalmente, seria 
interessante a descoberta de maneiras de medir a qualidade e quantidade 
de espuma, bem como sua relação com a abundância de membracídeos e 
seu sucesso reprodutivo.
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RESPOSTA DE Xylopia aromatica ÀS DIFERENÇAS DE 
INCIDÊNCIA DE LUZ EM DUAS FITOFISIONOMIAS DO 

CERRADO

Thomas Giozza

RESUMO

A estrutura geral de folhas consiste em uma superfície ampla para 
realização da fotossíntese e regulação hídrica. Isso varia consideravelmente 
devido a fatores bióticos e abióticos como entre diferentes fitofisionomias 
do Cerrado, que apresentam variações na incidência luminosa e umidade. 
Este trabalho buscou verificar se ocorrem variações na estrutura foliar 
de Xylopia aromatica como resposta às diferentes características entre 
cerrado stricto sensu e cerradão. Foram selecionados 12 indivíduos de 
Xylopia aromatica, seis em cada fitofisionomia e coletadas 20 folhas de 
cada planta. As folhas foram impressas em lâminas para verificação da 
densidade de tricomas e estômatos e fotografadas para calcular a área 
foliar no Image J. Cerrado stricto sensu apresentou maior densidade de 
tricomas e estômatos do que o cerradão, enquanto área foliar não apresentou 
diferenças entre as duas fitofisionomias. As diferenças morfológicas 
significativas encontradas podem ser consideradas adaptativas, haja 
vista uma contribuição para a estabilidade funcional destas plantas no 
ambiente.

Palavras-chave: Estômatos, fitofisionomias, luminosidade, tricomas. 

Introdução

O Cerrado é um complexo vegetacional caracterizado por duas 
estações bem definidas, chuvosa e seca, além de apresentar grande variação 
ambiental, causando diferentes efeitos no aspecto geral da sua vegetação 
(Ratter & Oliveira-Filho 2002, Faleiro & Saiki 2007). Isso ocorre devido 
a uma dinâmica de processos ecológicos e evolutivos associados, os quais 
provocam uma variação espacial e temporal na composição das espécies 
de uma comunidade (Faleiro & Saiki 2007). O mosaico vegetacional 
apresentado pelo Cerrado permite a ocorrência de uma diversidade de 
habitats, que influenciam positivamente ou negativamente na incidência 
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de luz sobre as folhas. Essa influência ocorre na medida em que o tamanho 
e estrutura das plantas varia (Marques et al. 1999). 

Estruturas foliares apresentam como morfologia geral uma 
superfície ampla para interceptação de luz e absorção de gás carbônico 
(CO2), as quais são essenciais para realização da fotossíntese e equilíbrio 
hídrico, logo, a folha é o principal órgão fotossintético de plantas 
vasculares (Lewis 1972, Dickison 2000). Além disso, a estrutura da 
folha apresenta variações marcantes dentro do grupo de plantas como 
um todo, pois as espécies vegetais são influenciadas e limitadas pelos 
fatores ambientais aos quais estão submetidas (Lewis 1972, Boeger et al. 
2009). Fatores abióticos, como luz e disponibilidade água, são variáveis 
que determinam, por exemplo, a ocorrência das espécies em um local, 
assim como, quais estratégias de sobrevivência são apresentadas pela 
planta (Lewis 1972, Turner 1994).

O cerrado stricto sensu apresenta maior incidência de luz do que 
fitofisionomias florestais devido ao espaçamento entre espécies arbóreas 
e, consequentemente, menor cobertura arbórea (Walter et al. 2015). 
Todavia, essa densidade vegetal é diferente quando se trata do cerradão, 
outra fitofisionomia do Cerrado, caracterizado por apresentar uma 
estrutura vegetacional semelhante à de florestas. Dessa forma, apresenta 
uma vegetação densa com dossel bem definido, o que implica em um 
sombreamento maior sobre as folhas que não estão posicionadas nos 
estratos superiores ou periféricos da planta (Lewis 1972, Walter et al. 2015).

As duas fitofisionomias apresentam diferenças na cobertura 
vegetal, sendo o cerradão naturalmente mais sombreado que o cerrado 
stricto sensu devido à diferença na entrada de luz entre as fitofisionomias. 
Isso leva a variações em determinadas características limitadas pelo fator 
luminoso, como na densidade de estômatos, uma vez que a estrutura final 
da folha é profundamente influenciada pela incidência luminosa (Lewis 
1972). As espécies arbóreas presentes no cerrado stricto sensu apresentam 
folhas com características adaptadas para ambientes xeromórficos, isto é, 
com baixa disponibilidade de água durante parte ou todo o ano. Plantas 
em ambientes secos podem apresentar alta densidade de tricomas para 
que seja evitada a perda de água em excesso (Lewis 1972, Marques et 
al. 1999, Faleiro & Saiki 2007, Walter et al. 2015). Outra característica 
marcante de folhas em locais secos é a redução e estreitamento da área 
foliar, o que é considerada uma das mais importantes adaptações à 
ambientes xeromórficos (Lewis 1972).  

As diferenças entre o cerrado stricto sensu e cerradão, devido às 
características dos vegetais e do espaçamento entre eles, pode explicar as 
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variações em determinados atributos limitados pela umidade e incidência 
luminosa, como a densidade de estômatos, densidade de tricomas e área 
foliar (Lewis 1972). Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar 
se Xylopia aromatica responde às variações de incidência de luz tanto no 
cerrado stricto sensu (ambiente ensolarado) quanto no cerradão (ambiente 
sombreado), seguindo as hipóteses: a) ocorre redução da área foliar 
devido à maior incidência de luz, b) as folhas de ambiente ensolarados 
apresentam maior densidade de tricomas e estômatos e c) as densidades 
de tricomas e estômatos variam em um indivíduo de acordo com a altura 
na qual a folha se encontra.

Material e métodos 

Local de estudo

 O estudo foi realizado no Parque Estadual da Serra de Caldas 
Novas (PESCAN), no sudoeste do estado de Goiás, entre os municípios 
de Caldas Novas e Rio Quente (Fig.1).  O parque está inserido no 
bioma Cerrado, apresentando fitofisionomias que segundo Ribeiro & 
Walter (1998) são formações florestais, savânicas e campestres. A maior 
extensão é representada pelo cerrado stricto sensu, mas também apresenta 
o cerradão e os campos rupestres. Há ocorrência de veredas e alguns 
trechos de vegetação mais aberta, como campo limpo, campo sujo seco, 
campo sujo úmido e campo sujo com murundus. A região apresenta clima 
AW de acordo com a classificação de Köppen com duas estações bem 
definidas, quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. 
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Figura 1. Imagem do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN), 2016, 
disponível no Google Earth.

Coleta de dados

As coletas foram realizadas entres os dias 28 de outubro e 02 de 
novembro de 2016, durante a estação chuvosa, em duas fitofisionomias 
do Cerrado, cerrado stricto sensu e cerradão. Nessas duas áreas foram 
selecionados 12 indivíduos de Xylopia aromatica, seis indivíduos em 
cada fitofisionomia. Xylopia aromatica é uma espécie de planta nativa 
do Brasil da família Annonaceae e apresenta forma de vida arbustiva e 
arbórea. Sua distribuição geográfica abrange quase todo o Brasil, sendo 
seu domínio fitogeográfico o Cerrado e a Amazônia, portanto, uma espécie 
adaptada para ambientes florestais e savânicos. No Cerrado, essa espécie 
se estabelece em todas as fitofisionomias, sendo um bom modelo para 
avaliar as diferentes adaptações às variações do mosaico vegetacional 
encontrado nesse bioma (Flora do Brasil 2020 – em construção).
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Figura 2. Folhas com menos danos, sendo três de ramos mais próximos do solo e três 
dos ramos mais próximos do dossel. A- Folhas do Cerradão. B- Folhas do cerrado stricto 

sensu.

Foram amostradas um total de 240 folhas, sendo 120 em cada 
fitofisionomia. Por indivíduo, foram 20 folhas dos 5º e 6º nós, sendo 10 
folhas retiradas dos ramos mais próximos do solo e 10 folhas dos ramos 
mais próximos do dossel. Das 20 folhas coletadas, todas foram usadas para 
o cálculo da área foliar por meio da utilização do software ImageJ. Dentre 
as 20 folhas coletadas em cada indivíduo, foram escolhidas seis folhas 
que apresentassem menos danos, sendo três de ramos mais próximos do 
solo e três dos ramos mais próximos do dossel, para a retirada de tecido e 
posterior contagem de tricomas e estômatos (Fig.2).

Para que fosse possível a mensuração de tricomas e estômatos, foi 
realizado um processo de impressão de ambas as faces das folhas, abaxial 
e adaxial, por meio do uso de cola super adesiva em lâminas histológicas 
de vidro. A contagem desses atributos foi realizada por microscopia com 
lente de aumento em 40x. Para o cálculo das densidades de tricomas e 
estômatos, foi medida a área da circunferência do campo de visão da 

A

B



196 Curso de Ecologia de Campo 2016

lente por meio do cálculo , sendo π= 3,14 e r= 0,25mm². A área do campo 
de visão da contagem foi de 0,002 cm² após a conversão da unidade de 
milímetros quadrados para centímetros quadrados. 

 A verificação da diferença entre densidade de tricomas e estômatos 
foi feita nas determinadas fitofisionomias e também entre as posições 
das folhas nos indivíduos, ramos superiores e inferiores, com um teste 
T para amostras independentes e um teste T pareado, respectivamente. 
A comparação das áreas foliares entre fitofisionomias, foi realizada a 
partir de um teste de Mann-Whitney (U) pois os dados não atenderam à 
premissa de normalidade. Todas as análises estatísticas foram realizadas 
no software R.

Resultados

De maneira geral, os indivíduos estudados não apresentaram 
diferença significativa entre as áreas foliares, nem em relação à densidade 
de estômatos nas folhas (t= 1,604; gl= 10; p= 0,14). Porém, houve 
diferença na densidade de tricomas das duas fitofisionomias, sendo essa 
maior no cerrado stricto sensu do que no cerradão (t= -3,604; gl= 10; 
p=0,005).

A localização das folhas nas plantas parece ter um efeito nas 
estruturas foliares entre as fitofisionomias. As folhas presentes nos ramos 
inferiores apresentaram maior densidade de estômatos no cerrado stricto 
sensu do que no cerradão (t=5,643; gl= 10; p< 0,001). Já nos ramos 
superiores, a densidade de estômatos foi similar entre as fitofisionomias 
(t= -1,232; gl= 10; p= 0,246). 

A análise realizada para comparar a densidade de estômatos e de 
tricomas entre as posições das folhas nos indivíduos, de ambas regiões de 
estudo, encontrou diferença apenas na densidade de estômatos (t= 3,381; 
gl= 11; p= 0,006). Os ramos superiores apresentaram maior densidade de 
estômatos do que nos ramos inferiores, enquanto a densidade de tricomas 
é similar entre as regiões. 

Discussão

Os resultados mostraram maior densidade de tricomas no cerrado 
stricto sensu, o que corrobora com o trabalho de Marques et al. (1999) na 
Serra do Cipó, no qual encontraram mais tricomas em folhas presentes em 
ambientes ensolarados (cerrado strico sensu) em comparação às folhas 
em ambientes sombreados (floresta ripária). Dessa forma, no cerrado 



197Curso de Ecologia de Campo 2016

stricto sensu pode ocorrer uma maior necessidade de retenção de água 
exalada pela transpiração da planta, que é a principal característica dos 
tricomas, pois esse componente foliar diminui a pressão do vapor de água 
entre a folha e o microclima no qual está sob efeito (Marques et al. 1999). 
Isso ocorre, pois, uma vez que ambientes mais abertos recebem maior 
incidência de luz, a perda de água por meio da transpiração das folhas 
também aumenta (Lewis 1972, Marques et al. 1999; Faleiro & Saiki 2007).

Embora alguns trabalhos mostrem que a intensidade da incidência 
luminosa pode provocar uma redução considerável na área foliar, por meio 
do estreitamento e alongamento das folhas (Lewis 1972, Marques et al. 
1999, Faleiro & Saiki 2007), essa relação não foi observada neste estudo.  
No entanto, foi detectada uma tendência da área das folhas presentes 
no cerrado stricto sensu serem menores do que as folhas presentes no 
cerradão. Faleiro e Saiki (2007) apresentam em seu trabalho a variação da 
área foliar para diversas espécies de plantas em fitofisionomias do Cerrado 
com relação à incidência de luz. Eles apontam que a maioria das folhas 
são menores em regiões com maior luminosidade e maiores em regiões 
como o cerradão, exceto Xylopia emarginata que não apresenta variação 
significativa entre as regiões estudadas.  No presente trabalho foi possível 
observar que uma espécie, do mesmo gênero do caso anterior, Xylopia 
aromatica, respondeu à intensidade luminosa através de mudanças na 
densidade de seus componentes estruturais, como tricomas e estômatos, e 
não com variação na área foliar, corroborando com o estudo citado.

Além disso, não foi encontrada diferença na densidade de estômatos 
entre as fitofisionomias. No entanto, assim como observado por Marques 
et al. (1999), ao comparar as fitofisionomias por localização das folhas 
na altura das plantas, observou-se que a densidade de estômatos foi 
significativamente menor nos ramos inferiores no cerradão. Isso ocorre, 
provavelmente, porque a incidência luminosa entre as fitofisionomias 
não deve ser intensa a ponto de alterar a estrutura da folha de forma 
considerável quando se analisa o indivíduo como um todo. Contudo, os 
resultados demonstram que a incidência de luz nos ramos inferiores pode 
variar significativamente devido ao sombreamento. 

O resultado encontrado sobre a densidade de estômatos entre os 
ramos dos indivíduos, nas duas regiões, está de acordo com o esperado 
pela hipótese de que folhas presentes no cerradão apresentam menor 
densidade de estômatos devido ao adensamento da vegetação reduzir a 
intensidade da incidência luminosa. Isso também é corroborado com o 
resultado encontrado para a variação na densidade de estômatos de folhas 
posicionadas em alturas diferentes, o qual mostra que esse parâmetro 
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apresenta a mesma relação para ramos inferiores e superiores em ambas 
as fitofisionomias. Embora o cerrado stricto sensu seja mais aberto 
e ensolarado que o cerradão, também se encontra nele uma vegetação 
arbórea (Walter et al. 2015) que pode amenizar a incidência de luz nos 
ramos inferiores. Isso pode influenciar na presença de estômatos nas 
folhas dos ramos inferiores, logo, esse resultado era esperado para folhas 
posicionadas em diferentes alturas da planta nas duas fitofisionomias 
(Lewis 1972). 

Em relação à densidade de tricomas e estômatos, os resultados 
corroboraram com as hipóteses propostas de que ocorre variação 
significativa entre os ambientes ensolarados e sombreados. A variação 
desses parâmetros foliares no mesmo indivíduo, a depender da posição 
na qual a folha se encontra na planta, foi de acordo com o esperado 
apenas para a densidade de estômatos, na qual houve maior densidade 
de estômatos em folhas posicionadas próximas ao dossel com maior 
incidência de luz sobre elas. 

Portanto, a ocorrência de redução na área foliar devido à maior 
incidência de luz e xeromorfismo é comum no Cerrado, mas não 
foi encontrada de forma significativa na espécie de estudo, Xylopia 
aromatica. As folhas de Xylopia aromatica em ambientes ensolarados 
apresentam maior densidade de tricomas e densidade de estômatos. A 
densidade de estômatos varia em um indivíduo de acordo com a posição 
na qual a folha se encontra, sendo maior nos ramos superiores.  Sendo 
assim, as diferenças morfológicas significativas encontradas podem ser 
consideradas adaptativas, haja vista uma contribuição para a estabilidade 
funcional destas plantas no ambiente. Outras espécies do gênero Xylopia 
podem ser estudadas para que seja possível uma melhor percepção das 
adaptações desse gênero diante das variações ambientais como um todo, 
principalmente em relação as diferentes incidências de luz.  
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Resumo de Relatório 
de atividades dos projetos 

individuals dos mestrandos2 

2  Esta secção refere-se aos trabalhos desenvolvidos individualmente pelos mestrandos, mas que 
optaram por submeter o trabalhar à revisão por pares em revistas científicas. Optamos, por este motivo, 
não incluir o trabalho completo e apresentamos aqui apenas o resumo do respectivo manuscrito.
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ATRAÇÃO POR ESTÍMULOS VISUAIS DE Eulaema nigrita 
(APIDAE, EUGLOSSINI) EM DUAS ÁREAS DO PARQUE 

ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS – GO

Andressa Simas Pacheco

A cor é um sinal que permite o reconhecimento floral. O espectro visível 
das abelhas é tri-cromático (azul, verde e ultravioleta), sendo o objetivo 
deste trabalho avaliar a predominância da escolha da cor, por machos de 
Eulaema nigrita com uso de iscas-armadilhas com cores distintas. Para a 
captura das abelhas, foram confeccionadas armadilhas com garrafas PET 
e flores feitas de EVA (branco, azul, amarelo, verde, vermelho e preto) 
utilizando cola quente. Dentro da garrafa PET, encontrava-se um chumaço 
de papel absorvente umedecido com eucaliptol. As armadilhas foram 
colocadas cerca de 1 metro entre elas, em dois pontos de amostragem: 
mata de galeria e Cerrado sensu stricto. A amostragem foi feita durante 
dois dias, das 9h30 as 13h30. Os indivíduos capturados em cada cor 
foram contabilizados e com a utilização de um espectrofotômetro, foi 
mensurada a porcentagem de refletância de cada cor. Foi capturado um 
total de 144 abelhas, onde o qui-quadrado para avaliar se houve diferença 
entre a preferencia por cores, foi significativo (p=0,002). Azul foi a cor 
mais atrativa (43,05%), seguida por preto (40,27%). A coloração azul 
é incomum em flores polinizadas por Euglossini, porém, ela apresenta 
um comprimento de onda semelhante à coloração roxa, que é comum 
em orquídeas. Algumas plantas da família Solanaceae, possuem flores 
azuladas e lilás que são polinizadas por Euglossinas, corroborando com 
a preferência obtida neste estudo. Além disso, ao ser iluminada com a 
lanterna de luz ultravioleta, o azul se torna bem semelhante a tons de lilás, 
influenciando assim na escolha da cor pela abelha. A cola quente utilizada 
para a confecção das flores refletiu UV, o que devido ao contraste, pode 
ter levado a maior atração para a coloração preta. Existiu uma grande 
diferença entre o número de visitações em detrimento da cor, o que 
corrobora que a cor influência na escolha do recurso por Eulaema nigrita.

Palavras-chave: Armadilha de flores artificiais, atratividade, cola quente, 
Ultravioleta, Visão de abelhas. 
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ABUNDÂNCIA DE NECTÁRIOS EXTRA FLORAIS EM 
Tocoyena formosa COMO REGULADORES DA COMUNIDADE 

DE FORMIGAS

Drielly da Silveira Queiroga

Interações mutualísticas são importantes mecanismos de estruturação das 
comunidades. As relações planta-formiga são um exemplo desta interação, 
especialmente no Cerrado, onde é grande a quantidade de plantas que 
apresentam nectários extraflorais (NEFs). Esses NEFs são comumente 
visitados por diversos artrópodes, porém os visitantes mais frequentes são 
as formigas que forragem sobre eles em busca de um recurso especifico, o 
néctar. Este trabalho avaliou a importância dos NEFs na interação formiga-
planta em Tocoyena formosa (Rubiaceae), relacionando a abundância de 
formigas e o número de espécies encontradas utilizando este recurso. 
Foram observados 40 indivíduos de T. formosa e tomada a quantidade 
de NEFs ativos, espécies de formigas que os visitavam e sua abundância. 
Foram modeladas regressões lineares entre NEFs e abundância e riqueza 
de formigas. Os resultados mostram que o incremento no recurso (NEF) 
tem efeito sobre a abundância e riqueza das formigas em T. formosa. Este 
trabalho deu suporte a hipótese dos NEFs como mediadores da interação 
planta-formiga, porém é possível que os NEFs não sejam os únicos fatores 
a influenciar a comunidade de formigas. A complexidade estrutural da 
planta, valor energético do recurso, biologia das espécies de formigas e 
interações agnósticas entre elas podem  ser fatores complementares para 
os padrões encontrados. 

Palavras-chave: Cerrado stricto sensu, Genipapo de Cavalo, Interação 
planta-formiga, Mirmecofilia, NEF.
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VARIAÇÕES NA ARQUITETURA DE TEIAS ORBICULARES 
DE Metazygia yobena LEVI, 1995 (ARANEAE: ARANEIDAE) 

AFETAM O TEMPO DE CAPTURA DE PRESAS

Felipe André Meira

Aranhas compõe um grupo que apresenta variadas estratégias para 
capturar presas. Dentre estas, a construção de teias orbiculares é difundida 
nas espécies. Tais teias são compostas por, um centro, um setor livre, 
raios, espirais pegajosas e os fios de sustentação. Variações na arquitetura 
da teia podem influenciar o tempo gasto para capturar presas que caem 
nas teias. Metazygia yobena Levi, 1995 (Araneae: Araneidae) é uma 
espécie que apresenta dois tipos de teias orbiculares, uma com um abrigo 
e outra sem abrigo. O objetivo deste trabalho foi verificar se existem 
diferenças estruturais entre as teias e se tais diferenças afetam o tempo 
de captura de presas. O trabalho foi realizado no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas (PESCAN). As teias da espécie foram marcadas 
e foram feitos experimentos de oferta de presas para ver o tempo de 
captura. As teias foram fotografadas para obter as medidas de assimetria 
vertical, distância entre raios adjacentes e variação no espaçamento entre 
espirais pegajosas. Após fotografar as teias, os indivíduos eram coletados 
e medidos. Verificou-se que aranhas que não constroem abrigo capturam 
presas mais rapidamente e, suas teias possuem menor assimetria vertical 
e assimetria do centro da teia e uma variação no espaçamento entre 
espirais do centro para a periferia, enquanto que para aranhas com abrigo 
as espirais não variaram ao longo da extensão da teia. Para ambos os 
tipos de teia a distância entre raios adjacentes não variou do centro para a 
periferia. Aranhas maiores construíram teias sem abrigo. Tais resultados 
vão contra as hipóteses da densidade de raios, e tempo de ataque, porém 
corroboram as hipóteses do tombo de presas e da limitação geométrica 
de Peter. Provavelmente nesta espécie exista uma demanda conflitante 
entre eficiência de captura de presas e a proteção contra predadores e 
parasitoides, o que explicaria a construção de dois tipos distintos de teias.

Palavras-chave: Aranhas; estratégias de captura, estrutura da teia; 
variação intraespecífica. 



206 Curso de Ecologia de Campo 2016

GALHAS EM MACAIREA RADULA COMO RECURSO PARA 
FORMIGAS

Lino Abdelnour Zuanon

Ao alterar o ambiente físico em que vivem, alguns organismos exercem o 
papel de criar, modificar e manter novos habitats, assim sendo chamados 
de engenheiros de ecossistema. Galhas induzidas por Palaeomystella 
oligophaga em Macairea radula, quando senescentes, podem se tornar 
estruturas disponíveis para a utilização por outros organismos, como 
formigas. Se estas estruturas estiverem sendo de fato utilizadas, então os 
indutores de galhas podem estar agindo como engenheiros de ecossistema. 
Em busca de avaliar esta possível interação, foram abertas 60 galhas 
verdes e secas para verificar a frequência de utilização destas pelas 
formigas. Ainda, foi levantada a hipótese de que a utilização das galhas 
estaria relacionada com uma possível diferença de temperatura entre seu 
interior e o ambiente externo. Para isso, mediu-se a temperatura no exterior 
e no interior de 20 galhas verdes e secas. A única espécie de formiga 
encontrada foi Crematogaster sp. As galhas verdes apresentaram 42% de 
ocupação, enquanto as secas apenas 8%. Foi encontrada diferença entre a 
temperatura externa e interna das galhas, entretanto essa relação foi igual 
para galhas verdes e secas. De fato as galhas estão sendo utilizadas como 
recursos por formigas, sendo essa utilização mais frequente em galhas 
verdes, entretanto a hipótese do microclima termal foi refutada. Já que a 
variação de temperatura entre o exterior e o interior da galha é a mesma 
entre galhas verdes e secas, esta não explica a diferença de utilização 
pelas formigas. É possível que as galhas estejam sendo utilizadas como 
refúgio perante outros fatores que não a temperatura, além disso, estas 
podem estar funcionando como “outstations”, pontos fora do ninho que 
além de fornecer proteção ainda aproximariam as formigas dos recursos 
alimentares.

Palavras-chave: Cerrado, engenheiro de ecossistema, formicidae, 
galhador.
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COMPORTAMENTO TERRITORIAL DE BEIJA-
FLORES ASSOCIADOS À MANCHAS DE Palicourea rigida 

(RUBIACEAE) NO CERRADO

Paulo Vitor Alves Ribeiro

A territorialidade é um comportamento relacionado à defesa espacial de 
recursos, sendo comum em beija-flores, pois são aves que necessitam 
de grande volume energético. Dentre as espécies de plantas ornitófilas, 
destaca-se Palicourea rigida, típica e abundante no Cerrado. Os 
objetivos deste estudo consistiram em registrar as espécies associadas 
a manchas de P. rigida e verificar a diferença no tempo de visitação e 
na quantidade de flores visitadas entre: beija-flores (territoriais e não 
territoriais), horários (manhã e tarde) e tratamentos (experimental e 
controle). As observações (≅10h) foram realizadas em quatro manchas 
de P. rigida, por meio de um binóculo, identificando-se as espécies, seus 
comportamentos e contabilizando e cronometrando os números de flores 
visitadas e tempos de visitação. Foram selecionadas duas manchas de 
P. rigida para o acréscimo de néctar e as outras duas foram mantidas 
como controle. Verificou-se que Colibri serrirostris, Amazilia fimbriata, 
Eupetomena macroura e Chlorostilbon lucidus visitam manchas de P. 
rigida, sendo que em todas estas espécies houve indivíduos apresentando 
comportamento territorial e não terriotorial, exceto C. lucidus (apenas 
territorial). Beija-flores territoriais visitaram maior quantidade de flores 
e em maior tempo do que beija-flores não territoriais. Embora o número 
de registros de visitas tenha sido maior no período da manhã, o tempo e 
quantidade de flores visitadas por beija-flores não diferiu entre manhã e 
tarde (sugerindo que há forrageamento ativo durante todo o dia), e também 
não diferiu entre manchas experimentais e controle, demonstrando que 
a disponibilidade de néctar dos controles pode ter sido suficiente para 
saciar as necessidades energéticas dos beija-flores.

Palavras-chave: Amazilia fimbriata, Chlorostilbon lucidus, Colibri 
serrirostris, estratégias de forrageamento, Eupetomena macroura, 
Trochilidae.
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OS INQUILINOS DETERMINAM AS CORES DAS GALHAS 
INDUZIDAS POR Palaeomystella oligophaga (LEPIDOPTERA) 

EM MACAIREA RADULA (MELASTOMATACEAE)?

Uiara Rezende

Existe uma  diversidade de morfotipos de galhas, suportada pela “hipótese 
do inimigo natural”. Segundo esta, modificações estruturais e químicas 
nas galhas surgem por pressão seletiva do ataque de predadores e parasitas 
generalistas ou específicos. Alterações químicas, por exemplo, podem 
exercer uma função de alerta (aposemática), de disfarce (camuflagem), ou 
de comunicação intraespecífica. A cor vermelha está relacionada a presença 
de antocianinas e outros compostos secundários impalatáveis, atuando 
como defesa contra herbívoros, além de exercer função sinalizadora em 
algumas interações inseto-planta. O inseto  Palaeomystella oligophaga 
(Lepidoptera) induz galhas globóides em  inflorescências e ramos 
foliares de Macairea radula (Melastomataceae). Estas galhas apresentam 
projeções com tricomas e uma marcante variação na coloração, que vai 
de verde a vermelho, com tons intermediários. O objetivo deste trabalho 
foi verificar se o padrão de coloração manifestado nas galhas reflete uma 
manipulação comportamental dos galhadores pelos parasitóides, ou o 
fenótipo das plantas hospedeiras para concentrações de antocianinas nos 
tecidos jovens. Em uma área de Cerrado sensu strictu do Parque Estadual 
da Serra de Caldas (PESCAN), galhas foram coletadas indistintamente. 
Foram selecionadas 100 galhas, sendo 50 em inflorescências e 50 em 
ramos foliares, considerando a possibilidade dos galhadores estarem 
em diferentes estádios de desenvolvimento entre os grupos e as galhas 
foram abertas para inspeção dos inquilinos. Foram tomadas medidas de 
reflectância das projeções com tricomas através de um espectrofotômetro 
de luz (Jaz Ocean Optics, USB4000-UV-VIS), para posterior análise do 
padrão de coloração e quantificação de antocianinas (através do índice de 
reflectância destas). As galhas então foram classificadas em  três grupos 
de cor definidos: verdes, intermediárias e vermelhas. A concentração 
de antocianina por amostra foi obtida através dos números dos picos de 
reflectância em 550nm, com posterior transformação segundo a fórmula: 
=1/R (R= reflectância em 550nm), e os dados obtidos foram submetidos 
ao teste Kruskal-Wallis (Systat) por não apresentar normalidade. O teste 
para relação entre inquilino e coloração da galha foi realizado por Qui-
quadrado (Systat). Na inspeção das galhas, foram encontradas pupas dos 
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galhadores em 50% das amostras; parasitóides da família Ichneumonidae 
em 4%, outros insetos não identificados (4%), fungos (8%), tecidos 
necrosados (28%) e câmaras vazias (6%). Não foi encontrada relação entre 
a coloração manifestada e o inquilino (X²= 1.75, GL= 2, P= 0.42). Apesar 
de haver uma variação na coloração entre os grupos determinados, todos 
refletiram no espectro vermelho, variando apenas quanto a concentração 
de antocianina (H= 1, GL= 2, P <0,001). A  coloração intermediária foi 
a mais abundante entre as amostras (62%, refletindo de 0.1% a 0.2% no 
pico de antocianinas). Esses dados refutam a hipótese de manipulação 
comportamental dos isnetos galhadores pelos parasitóides, assim como a 
advertência ou camuflagem para os inimigos especialistas e generalistas 
de P. oligophaga. Entretanto, é possível que haja uma função aposemática 
contra herbívoros generalistas que poderiam consumir os tecidos vegetais 
das galhas. Assim, o inquilino não determina o padrão de coloração 
manifestado em M. radula, e a variação observada pode estar associada 
ao fenótipo de cada indivíduo hospedeiro.

Palavras-chave: Antocianinas, aposematismo, inseto-planta, parasita-
hospedeiro.
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Parte III

Resumo de Relatório 
de atividades dos projetos 

individuals dos doutorandos3

3 Esta secção refere-se aos trabalhos desenvolvidos individualmente pelos doutorandos, mas que 
optaram por submeter o trabalhar à revisão por pares em revistas científicas. Optamos, por este motivo, 
não incluir o trabalho completo e apresentamos aqui apenas o resumo do respectivo manuscrito.
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SEGREGAÇÃO ESPACIAL EM Trechalea sp. (ARANEAE, 
TRECHALEIDAE) EM UMA ÁREA DE CERRADO

Msc. Aline Leles Nascimento

A preferência por determinado habitat influência a qualidade da 
interação entre os indivíduos, e a partir daí, diferentes padrões espaciais 
de distribuição podem surgir, desde a segregação entre manchas de 
recurso até a seleção coletiva. Indivíduos de Trechalea sp. habitam um 
paredão rochoso em uma área de Cerrado e se distribuem em dois estratos 
da rocha estruturalmente diferentes. O objetivo do trabalho foi verificar a 
existência de segregação espacial em Trechalea sp. nos estratos rochosos 
e determinar quais variáveis melhor explicam esse padrão. Para isso, 
a movimentação dos indivíduos entre os estratos foi analisada. Foram 
mensurados também o número de abrigos possíveis e efetivamente 
utilizados pelas aranhas, a área da carapaça, a disponibilidade de presas 
e diferenças na temperatura da rocha nos dois estratos rochosos. Para 
verificar a existência de um padrão de camuflagem dos indivíduos e como 
isso poderia explicar a segregação nos estratos, análises colorimétricas 
foram realizadas com o auxílio do espectrofotômetro e analisadas em 
modelos visuais dos principais predadores. Foi encontrado um padrão 
de segregação espacial, uma vez que as aranhas praticamente não se 
movimentam entre os estratos. O número de abrigos possíveis e utilizados 
pelas aranhas foi maior no estrato superior. O tamanho dos indivíduos, 
dado pela área da carapaça, também foi maior nas aranhas do estrato 
superior da rocha. Não houveram diferenças na coloração das aranhas 
entre os dois estratos e não foi encontrado um padrão de camuflagem 
dos indivíduos, dado que eles são detectáveis por predadores visualmente 
orientados. A temperatura e a disponibilidade de presas não variaram 
entre os estratos, logo não explicaram a segregação dos indivíduos. 
A proximidade das aranhas de seus abrigos no momento do forrageio 
podem explicar a baixa movimentação e a consequente segregação dos 
indivíduos na rocha. Diferenças no estado nutricional dos indivíduos ou 
no estágio de vida em que eles se encontram podem ser responsáveis pela 
segregação via exclusão dos indivíduos menores do estrato mais favorável.

Palavras-chave: Camuflagem, complexidade estrutural, distribuição 
espacial, seleção de hábitat.
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SELEÇÃO DE HABITAT POR Aysha sp. (ARANEAE – 
ANYPHAENIDAE)

Msc. Renan de Brito Pitilin

As aranhas do gênero Aysha, pertencem a família Anyphaenidae, são 
caçadoras cursoriais ativas, não utilizam teias pra caçar, mas sim a superfície 
das folhas construindo também seus ninhos e abrigos nesses locais. A 
seleção do habitat adequado é um processo pelo qual os indivíduos usam 
ou ocupam conjuntos de habitat de modo não aleatório, e em aranhas pode 
influenciar diretamente na sobrevivência desses indivíduos e da sua prole. 
Em diversos trabalhos é observado que a estrutura física do ambiente pode 
ser a principal responsável pela presença dos indivíduos que colonizam 
determinada área. Aranhas cursoriais, por exemplo, percebem sinais 
vibratórios através do solo, da água e das plantas, mesmo sem construir 
teias, dessa forma esses artrópodes usam estruturas em seu ambiente como 
pistas para a qualidade do habitat. Esse trabalho foi realizado em uma 
área circundada por cerrado senso estrito no Parque Municipal de Caldas 
Novas – PESCAN, onde foi analisado se características físicas das folhas, 
como a área, espessura e a dureza tem influência na seleção do habitat 
por Aysha sp. visto que essas aranhas passam grande parte do tempo 
sobre as folhas. A área foliar foi a característica que melhor explicou a 
presença da aranha nas plantas e a dureza foliar foi a que melhor explicou 
a utilização de folhas específicas para a construção dos ninhos, de modo 
que quanto mais dura a folha menor a probabilidade de encontrar ninhos 
e abrigos nesse local. Adicionalmente concluímos que as aranhas não 
selecionam as folhas de modo aleatório, mas que as escolhem de acordo 
com suas propriedades físicas tentando encontrar uma área eficaz para o 
forrageamento e um substrato capaz de ser dobrado de forma eficiente e 
que forneça bons lugares para abrigos e construção de ninhos.

Palavras-chave: Abrigos, características foliares, forrageamento, habitat 
adequado, ninhos. 
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NOVA EVIDÊNCIA DE INTERAÇÃO ENTRE INDIVÍDUOS 
DE Edessa contermina (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) E 

Camponotus blandus (HYMENOPTERA: FORMICIDAE)

Msc. Raquel Luiza de Carvalho

As formigas podem interagir com diversos organismos, entre eles os 
Hemipteras. Por isso o objetivo desse trabalho foi descrever, pela primeira 
vez, a interação entre Edessa contermina (Hemiptera: Pentatomidae) 
e Camponotus. Blandus (Formicidae: Formicinae) e verificar quais 
as características da planta pode estruturar essa interação. Para isso 
foram selecionados 60 indivíduos da planta Byrsonima verbascifolia 
que tiveram suas características estruturais mensuradas. Além disso, 
contabilizamos a abundância de E. contermina e C. blandus na planta 
e mensuramos a quantidade de açúcares presentes no exsudado liberado 
pelo o hemíptero. Nossos resultados demonstraram que as características 
estruturais da planta são importantes para determinar a abundância desses 
artrópodes. E que existe uma relação entre a abundância de E. contermina 
e C. blandus, já que a formiga utiliza o exsudado como fonte de recurso 
alimentar. Entretanto seria interessante conduzir outros trabalhos em que 
avalie melhor a dinâmica dessa interação.

Palavras-Chave: Cerrado, Herbivoria, Honeydew, Percevejo, PESCAN.
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FORMIGAS ASSOCIADAS À PLANTA Byrsonima verbascifolia 
(L.) RICH. EX. JUSS. (MALPIGHIACEAE)

Raquel Luiza de Carvalho
Diego V. Anjos

Rafael Rios Moura

RESUMO

Muitos fatores estruturais das plantas podem influenciar a fauna 
de formigas. Nesse trabalho investigamos as espécies de formigas 
em associação com Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex. Juss. 
(Malpighiaceae). Além disso, verificamos se a complexidade estrutural 
da planta afeta a abundância de formigas. Para isso foram selecionados 
60 indivíduos da planta Byrsonima verbascifolia que tiveram suas 
características estruturais mensuradas. Nossos resultados demonstraram 
um número reduzido de espécies de formigas. Mas verificamos que 
as características estruturais da planta, como a altura e o número de 
inflorescências são importantes para determinar a abundância de formigas. 
A altura da planta é considerada um dos principais fatores determinantes 
da abundância de artrópodes. Entretanto, outros períodos de observação e 
fatores como a presença de competidores e de inimigos naturais também 
devem ser investigados. 

Palavras-Chave: Cerrado, complexidade estrutural, inflorescência, 
percevejo, PESCAN.

Introdução

As formigas (Hymenoptera: Formicidae) apresentam um alto 
grau de dominância e diversidade em ambientes tropicais, sendo capaz 
de habitar vários micro-ambientes, do subsolo das florestas às copas 
das árvores (Holldobler & Wilson 1990). As formigas arborícolas, 
por exemplo, podem chegar a 70% da abundância total de artrópodes 
forrageando em plantas na região neotropical (Tobin 1991). 

Vários fatores como as fontes de recursos alimentares energéticos 
(ex. néctar) (Bentley 1977a, b; Blutghen et al. 2000), locais de nidificação 
(Izzo & Vasconcelos 2005; Rico-Gray & Oliveira 2007) e abundância de 
outros insetos (Hölldobler e Wilson 1990), são responsáveis por atraírem 
as formigas às plantas. Dessa maneira, formigas e plantas apresentam 
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várias interações bióticas, diretas ou indiretas (mediadas por Hemiptera 
ou Lepidoptera) (Rico-Gray & Oliveira 2007). Assim, a presença de 
formigas nas plantas, normalmente está associado ao benefício mútuo 
(Rosumek et al. 2009), apesar de que em alguns casos essas relações 
poderem ser antagonistas (Rico-Gray & Oliveira 2007). 

Características estruturais das plantas como altura, arquitetura 
e tamanho da copa, por exemplo, estão positivamente relacionadas aos 
principais atrativos para as formigas: alimento e abrigo (Izzo & Vasconcelos 
2005). Além disso, o aumento da altura de um planta marca mudanças no 
micro-clima que implicam em mudanças nas densidades populacionais 
e na composição da fauna de insetos associados a planta (Basset 2001). 
A magnitude dos efeitos das formigas na proteção das plantas, as quais 
vivem em associações específicas (ex. presença de domácias), também 
aumenta com o tamanho da planta (Izzo & Vasconcelos 2005). Contudo, 
a maioria dos estudos avaliando a fauna de formigas associadas à uma 
determinada espécie de planta tem considerado plantas que possuem 
atrativos evidentes, como nectários-extraflorais (NEF’s) ou domácias 
(Oliveira et al. 1987, 1995; Oliveira 1997; Izzo & Vasconcelos 2005; 
Anjos et al. 2016; mas ver Campos et al. 2006). Assim, nas espécies de 
plantas que aparentemente não possuem esses atrativos, pouco se sabe 
sobre quais fatores estruturais das plantas podem determinar a fauna de 
formigas. 

Nesse trabalho investigamos as espécies de formigas em associação 
com Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex. Juss. (Malpighiaceae), uma 
espécie de planta no Cerrado brasileiro que não apresenta atrativos 
evidentes (ausência de NEF’s e domácias). Além disso, verificamos se a 
complexidade estrutural da planta afeta a abundância de formigas.

Material e métodos

Área de estudo e planta hospedeira

O estudo foi conduzido em outubro de 2016 no Parque Estadual da 
Serra de Caldas Novas (PESCAN). O PESCAN está localizado entre os 
municípios de Caldas Novas e Rio Quente, no sudeste do estado de Goiás 
(17º46’ a 17º50’S; 48º39’ a 48º44’O). O local do estudo varia entre 700 
a 720 m acima do nível do mar. O clima de acordo com a classificação 
de Köppen é tropical quente e úmido, com temperatura média anual 
variando de 20°C a 25°C (Magnago et al. 1983).  O presente trabalho foi 
realizado no bioma Cerrado, numa área de cerrado sensu stricto. Esta área 
é caracterizada pela presença de um estrato herbáceo contínuo, contendo 
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gramíneas e pequenos arbustos, e um estrato arbóreo descontínuo, com 
árvores de pequeno porte. Esse estudo foi realizado com B. verbascifolia 
uma planta arbustiva comumente encontrada no cerrado sensu stricto, 
com caules lenhosos e tortuosos e com altura variando entre 1 a 5 metros 
(Batista et al. 2005) (Figura 1).

Figura 1. Indivíduo adulto de Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex. Juss. (Malpighia-
ceae) em uma área de cerrado sensu stricto, PESCAN. Fonte: Raquel Carvalho, 2016

Quantificação da comunidade de formigas em B. verbascifolia

Foram selecionados aleatoriamente 60 indivíduos de B. 
verbascifolia. Cada indivíduo da planta foi classificado se estava período 
reprodutivo ou não. Os indivíduos no período reprodutivo tiveram 
o número de inflorescências quantificadas e aos indivíduos que não 
estavam no período reprodutivo foi atribuído o valor de zero quanto a 
inflorescência. Também foram mensuradas, com o auxílio de uma trena, a 
altura de cada planta, o diâmetro do tronco antes da primeira ramificação, 
o comprimento da copa (altura da inserção do primeiro galho vivo até a 
altura do ápice). Para determinar a riqueza e abundância de formigas na 
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planta hospedeira foram realizadas observações durante quatro dias pela 
manhã. Em cada dia os indivíduos foram observados durante 5 minutos 
(N = 60 plantas), assim durante os quatro dias foram realizadas 20 horas 
de observação. Para a identificação das espécies de formigas foi utilizada 
a chave de identificação proposta por Baccaro et al. 2015. 

Análises Estatísticas

Correlações de Pearson foram realizadas para verificar o nível de 
associação entre as variáveis: altura da planta, diâmetro do tronco, área 
e comprimento da copa e número de inflorescências. Verificou-se que 
existe uma forte correlação entre altura e diâmetro do tronco, altura e 
comprimento, e diâmetro do tronco e comprimento (r > 0.6; p < 0.05). 
Campos et al. (2006) mostrou que a altura é um forte indicador de outras 
características das plantas, incluindo diâmetro do tronco, volume da copa e 
número de bifurcações. Assim, decidiu-se seguir as análises considerando 
apenas altura da planta e número de inflorescências

Para verificar se características estruturais de B. verbascifolia 
afetam a fauna de formigas foi realizado um modelo linear generalizado 
(GLM), com distribuição do tipo Quasi-Poison. Foram utilizadas como 
variáveis preditoras a altura da planta e o número de inflorescências. 
Foi utilizada como variável resposta a abundância de formigas. Não 
consideramos a riqueza de formigas nas análises devido ao pequeno 
número de espécies observadas.

Resultados

Foram encontradas quatro espécies de formigas em associação 
com B. verbascifolia (Tabela 1). A abundância de formigas teve relação 
com o número de inflorescências (F1,57 =  30.71 e p < 0.01, Figura 2A) e 
com a altura das plantas (F1,58 = 17.07 e p < 0.01, Figura 2B).

Tabela 1. Abundância das formigas associadas a Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. ex. 
Juss. (Malpighiaceae) em uma área de cerrado sensu stricto, PESCAN.

Espécies Abundância
Camponotus blandus 104
Camponotus senex 92
Brachymyrmex sp1 20
Ectatoma sp1 18
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Entretanto encontramos relação entre a abundância de formigas 
e a interação entre número de inflorescências e a altura da planta (F1,54 
=  4.46 e p = 0.03). Mas não encontramos relação entre o número de 
inflorescências e a área da copa (F1,53 =  0.59 e p = 0.45). Além disso, não 
encontramos relação entre altura da planta e área da copa (F1,55 =  6.68 e p 
< 0.01), e entre a abundância de formigas com a altura da árvore, número 
de inflorescências e área da copa  (F1,52 =  0.86 e p = 0.35).

Figura 2. Relação entre número de inflorescências e ab
undância de formigas (A) e relação entre altura da planta e abundância de formigas (B). 

De acordo com o teste GLM, n = 60. 
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Discussão

Muitos estudos têm mostrado a influência das características 
estruturais do habitat, principalmente das espécies vegetais, sobre a 
estrutura e diversidade das comunidades de formigas (Blüthgen et al. 
2000; Ribas et al. 2003; Izzo e Vasconcelos 2005, Campos et al. 2006). 
Entretanto, existe uma lacuna quando consideramos espécies vegetais sem 
nectários extraflorais e domácias. Dessa maneira, este é o primeiro estudo 
a considerar a fauna de formigas associadas à Byrsonima verbascifolia 
(Malpighiaceae), espécie de planta muito comum no Cerrado. Nossos 
resultados mostraram que essa planta pode ter várias espécies de formigas 
associadas. Além disso, mostramos que a complexidade estrutural da 
planta, como o número de inflorescências e altura são importantes 
características para determinar a quantidade de formigas associadas. 

O número de espécies de formigas associadas (quatro espécies) à 
B. verbascifolia foi pequeno se comparado a outras espécies de plantas 
comuns no Cerrado: Caryocar brasiliense (Caryocaraceae), 20 espécies de 
formigas (Oliveira 1997), Bionia coriacea (Fabaceae), 14 espécies (Anjos 
et al. 2016), Qualea grandiflora (Vochysiaceae), 12 espécies (Oliveira et 
al. 1987), Ouratea hexasperma (Ochnaceae), 24 espécies (Oliveira et al. 
1995). Mesmo sabendo que essas outras espécies de plantas apresentam 
outros recursos alimentares para as formigas, como nectários extraflorais, 
o número de espécies encontrado em B. verbascifolia foi provavelmente 
subestimado devido a limitação do período amostral.

Apesar do número reduzido de espécies de formigas observadas, 
foi possível verificar que a quantidade de recursos oferecidos pelas 
plantas influencia na abundância de formigas associadas (Rico-Gray 
e Oliveira 2007). Nas estruturas reprodutivas de B. verbascifolia, no 
caso as inflorescências, verificamos a presença de insetos hemípteros 
interagindo com duas espécies de formigas (Camponoutus blandus e C. 
senex).  Essas duas espécies de Camponotus foram as mais abundantes 
na planta hospedeira. Além disso, essas formigas foram observadas 
coletando secreções açucaradas liberadas pelos hemípteros. As secreções 
açucaradas do hemípteros podem beneficiar as formigas tanto quanto o 
néctar oferecido pelas plantas, sendo que as interações formiga-hemíptero 
geralmente são consideradas mutualísticas (Way 1963, Holldobler e 
Wilson 1990, Delabie 2001). Fagundes et al. (2012), demostrou que a 
quantidade de hemípteros pode estruturar a comunidade de formigas 
associadas à Myrcia obovata (Myrtaceae). Além disso, o aumento 
no número de hemípteros pode ter efeitos positivos na ocorrência das 
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formigas, mas efeitos negativos na riqueza de espécies, o que explica 
grande parte dos resultados aqui encontrados. Contudo, apesar de não ter 
sido o foco do nosso estudo, podemos inferir que a presença do hemíptero 
nas inflorescências foram determinantes para a abundância de formigas 
associadas à B. verbascifolia.  

De acordo com Lawton (1983), as plantas que apresentam uma 
grande variedade de estruturas e de recursos sustentam uma comunidade 
mais abundante de artrópodes. Além da quantidade de recursos 
alimentares de uma determinada espécie de planta (aqui relacionado as 
inflorescências com hemípteros), a altura da planta é considerada um dos 
principais fatores determinantes da abundância de artrópodes (Robinson 
1981, Gunnarsson 1990, Campos et al. 2006, Santana e Souza 2009). 
Normalmente, plantas maiores podem proporcionar a criação de mais 
microhabitats (Gonçalves-Alvim e Fernandes 2001), assim como sítios 
de refúgio (Araujo et al. 2006), abrigando maior número de espécies 
e indivíduos associados. Campos et al. (2006), mostrou um aumento 
significativo da riqueza e abundância de formigas com o aumento da 
altura dos indivíduos de Anadenanthera macrocarpa (Mimosaceae).

Nesse estudo, nós mostramos que a abundância de formigas em B. 
verbascifolia pode ser influenciada por dois fatores principais: o número 
de inflorescências e a altura da planta. Nosso trabalho, corrobora com 
a literatura existente (Basset 2001; Campos et al. 2006), mesmo que 
indiretamente (Blutghen et al. 2000; Fagundes et al. 2012), demonstrando 
que características estruturais da planta podem determinar a estrutura da 
comunidade de formigas. Entretanto, outros períodos de observação e 
fatores como a presença de competidores e de inimigos naturais também 
devem ser investigados (Oliveira 1997; Anjos et al. 2016). Ainda assim, 
este estudo é o primeiro passo para descrever questões ecológicas mais 
amplas, tais como as relações trofobióticas entre formigas e hemípteros 
em Byrsonima verbascifolia.
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